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De Historische Vereniging Delfia Batavorum bevordert de belangstelling voor de geschiedenis en het behoud en herstel van 
het culturele erfgoed van Delft. Hiertoe organiseert zij voordrachten en excursies en verzorgt zij publicaties. De vereniging is 
opgericht in 1935 en heeft circa 1300 leden. 
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Kanshebbers voor de Le  
Comteprijs 2009 gevraagd  
 
De commissie voor de Le Comteprijs kiest in 
december van dit jaar weer vijf nominaties  
voor de Le Comteprijs 2009. Leden van Delfia 
Batavorum kunnen één of meer ingrepen aan-
melden die voor een nominatie in aanmerking 
zouden kunnen komen. Het moeten in een of 
andere vorm verfraaiingen zijn van het Delftse 
stadsbeeld die in 2009 gereed komen of nog 
gereed zullen komen. Het kan een restauratie 
of een verbouwing van een monument zijn, 
maar ook het plaatsen van een beeld of een 
stoephek, het aanbrengen van een muurschil-
dering, een winkelpui, een gevelsteen of een 
gevelreclame. De commissie staat open voor 
ieder voorstel. De 'verfraaiing' moet in ieder 
geval een positieve bijdrage aan het stadsbeeld 
leveren. Bij voorkeur refereert de verfraaiing 
op een of andere manier aan de Delftse histo-
rie, maar dat mag zeker ook de recente historie 
zijn. Iets nieuws in de naoorlogse buitenwijken 
kan dus ook aanmerking komen. 
 
Vermeld bij een aanmelding uw naam en adres 
en geef duidelijk aan welke ingreep u wilt 
voordragen en wie de opdrachtgever ervoor is. 
Extra informatie in de vorm van tekeningen of 
foto's, zo nodig van vóór en na de ingreep, zijn 
altijd nuttig en zeer welkom. 
U kunt verfraaiingen van anderen aanmelden, 
maar ook die waarbij u zelf betrokken 
bent,  schroom dus niet.  
 
Stuur uw aanmelding vóór begin novem-
ber, naar: W.F. Weve, Arthur van Schendel-
plein 141, 2624 CW Delft, e-
mail: wweve@delft.nl. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Van de Lustrumcommissie 2010  
 
In augustus hebben alle leden het verzoek ge-
kregen een vrijwillige bijdrage over te maken 
ten behoeve van de restauratie van de gevel-
stenen van het Hofje van Gratie aan de Van der 
Mastenstraat. Dit lustrumproject voeren wij uit 
in samenwerking met de Vereniging Hendrick 
de Keijser, die eigenaar is van de panden.  
Hierop hebben wij veel enthousiaste reacties 
mogen ontvangen, waarvoor onze hartelijke 
dank.  
Ons streefbedrag is 5000 euro. Op dit moment 
zitten we op de helft daarvan. Daarom brengen 
dit project graag nogmaals onder uw aandacht.  
Uw gift kunt u overmaken naar onze bankre-
kening, vermeld in de kop van deze Nieuws-
brief.  
 
Nieuwe leden 
 
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden: 
 
Mw. J. Timmermans, Pijnacker 
Hr. H. van Bergen, Delft 
Mw. G. van Bergen-Van der Kaaden, Delft 
Mw. N. Berghs-Jonckers, Rijswijk 
Hr. G. Maessen, Delft 
Hr. P. van Uythoven, Ulvenhout 
Mw. J. Zeer-Gerrets, Delft 
Hr. H. Weebers, Delft 
Mw. S. Weebers, Delft 
Hr. J. Vrins, Delft 
Mw. H. Vrins-Ter Haar, Delft 
Hr. J. v.d. Gaag, Delft 
Mw. F. Schnee-Sprong, Delft 
Hr. F. Anders, Haastrecht 
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Lezingen Delfia Batavorum 
 
Onderwijs in de 19de eeuw 
 
Lezing: Broodstudiën zijn de pest der Acade-
miën 
Door: dr. H. Heijmans 
Datum: donderdag 29 oktober  
Locatie: DOK, Vesteplein 100 
Aanvang: 20.00 uur; toegang gratis  
 
Dr. Han Heijmans, directeur van het Science 
Centre van de TU Delft, gaat in op de stands-
verschillen en de maatschappelijke relevantie 
van het hoger onderwijs: ‘Broodstudiën zijn de 
pest der Academiën’. 
Heijmans gaat in op de onderwijsdiscussies die 
woedden in de negentiende eeuw. De in de 
Franse tijd ingevoerde nadruk op utilitaristi-
sche studies botste in het nieuwe koninkrijk 
met de opvattingen van de hernieuwd regen-
teske bestuurders in Holland. Terwijl de libera-
len de noodzaak van praktisch onderwijs voor 
handel, industrie en scheepvaart voortdurend 
benadrukten, wilde de elite de jongeren vooral 
vormen, opvoeden en ‘verheffen’. Aan de op de 
praktijk gerichte Koninklijke Academie voor 
Civiel Ingenieurs, en de daaropvolgende Poly-
technische School diende militaire tucht en 
discipline te heersen, terwijl het ondeugdelijke 
gedrag van de studenten in Leiden, Groningen 
en Utrecht beschouwd werd als een vergefelijk 
studentikoos proces van volwassenwording.  
 
 
Archeologie in spoorzone 
 
Lezing: Anders Rosemondlezing 
Door: drs. Peter Deunhouwer 
Datum: donderdag 10 december 
Locatie: DOK, Vesteplein 100 
Aanvang: 20 uur; toegang gratis 
 
Stadsarcheoloog drs. Peter Deunhouwer houdt 
de jaarlijkse Anders Rozemondlezing. Hij gaat 
in op de archeologische activiteiten die zullen 
plaatsvinden in het kader van de ontwikkeling 
van de spoorzone. Deze werkzaamheden zullen 
de Delftse archeologen een grote kans bieden 
om in het verleden van Delft te kijken. De 
stadsmuur bijvoorbeeld, liep van het begin van 
het Agnetapark tot de Binnenwatersloot, onge-
veer parallel met de spoorweg.   
 

 
Introducé(e)s bij excursies 
 
Delfia Batavorum hanteert de stelregel dat le-
den van de vereniging introducé(e)s mee mo-
gen nemen tijdens excursies.  
In de praktijk is gebleken dat leden voor een 
bepaalde excursie soms op een wachtlijst ko-
men te staan, terwijl introducé(e)s die vroeg-
tijdig worden ingeschreven, wel meegaan. Het 
bestuur van Delfia Batavorum en de Excursie-
commissie hebben daarom besloten de regels 
wat aan te scherpen. De nieuwe regels gaan in 
per 1 januari 2010. 
 

1. Leden gaan in principe altijd voor. 
2. Introducé(e)s die (regelmatig) van ons 

excursieprogramma gebruik maken 
dienen lid  van onze vereniging te wor-
den. 

3. Bij echtparen of samenwonenden 
waarvan slechts één man of vrouw lid 
is dient ook de partner (gezins)lid te 
worden. Dat kost slechts € 6 extra; hij 
of zij is dan eveneens volwaardig lid. 

4. Als een excursie onverhoopt niet is 
volgeboekt zijn introducé(e)s vanzelf-
sprekend van harte welkom. 

5. Er kunnen omstandigheden zijn die 
uitzonderingen op deze regels recht-
vaardigen. Ter beoordeling van de Ex-
cursiecommissie.  

 
 
 
Excursies 
 
Stadswandeling  
 
(omgeving Achterom, Lange Geer, Asvest,  
Oude Delft, Breestraat, Gasthuisstraat) 
 
Datum: zaterdag 31 oktober  
Vertrek:  11.00 uur 
Locatie: Uitgang Theater de Veste (parkeer-
garage)  
Kosten: 1 euro p.p. ter plekke te voldoen. 
 
Dit is de derde wandeling in de cyclus ‘Onbe-
kende plekjes van Delft’. We nemen nu het zui-
delijk deel van de binnenstad door.  
 
In deze rondwandeling van ca. 1,5 uur maakt u 
kennis met minder bekende historische be-
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zienswaardigheden en opmerkelijkheden, zoals 
gevelstenen, steegjes, hofjes, poortjes, boven-
lichten, merktekens en bijzondere gebouwen. 
Heeft u zelf nog vragen, ideeën of inbreng, 
schroom dan niet deze tijdens de rondgang te 
melden, want het motto is hier: voor en door 
ons allen. Het maximum is 25 deelnemers. U 
kunt zich vanaf 15 oktober aanmelden bij An 
Bergman, tel. 015-2122928, e-mail: 
am.bergman@ziggo.nl 
 
 
Hermitage Amsterdam 
 
Datum: woensdag 25 november 2009 
Verzamelen: 09.15 uur  
Vertrek: 09.30 uur 
Terug: 15.30 uur (circa) 
Locatie: Phoenixstraat/hoek Agathaplein 
Kosten:  € 35,00 (richtprijs).  
 
Wat krijgt u: vervoer uit en thuis per luxe 
touringcar. Rechtstreekse entree tot het muse-
um (geen rijen!). Vier professionele gidsen zul-
len ons in kleine groepjes in circa een uur de 
hoogtepunten van de expositie ‘Aan het Russi-
sche hof’ tonen. Daarna is er ruimschoots gele-
genheid om alles nog rustig te bekijken of iets 
te eten of drinken in café-restaurant Neva. 
 
Het rijke hofleven staat centraal in de expositie 
‘Aan het Russische hof’: het uitvoerige hofpro-
tocol, de feestelijke bals, de fantastische japon-
nen, unieke meubels (waaronder de beroemde 
Romanov-troon), indrukwekkende juwelen van 
onder andere Fabergé), enz. 
  
De Hermitage Amsterdam is een dependance 
van de beroemde Hermitage in Sint-Peters-
burg. Om aan financiële middelen te komen 
voor het onderhoud van de gigantische collec-
tie van de Russische Hermitage zijn er in de 
loop der tijd enkele dependances in andere 
landen geopend en ook weer gesloten (Londen 
2000-2007) en Las Vegas (2001-2007). Dat 
Amsterdam werd gekozen is niet onlogisch 
vanwege de banden met Sint-Petersburg. De 
stichter van die stad, Tsaar Peter de Grote  
(1672-1725), liep in 1697 stage op een Zaanse 
scheepswerf. En in de negentiende eeuw was 
de Nederlandse koning Willem II gehuwd met 
de Russische tsarendochter Anna Paulowna. 
Had tsaar Peter de Grote iets met Delft? Jaze-
ker. Hij was een groot bewonderaar van Anto-
nie van Leeuwenhoek en gedurende zijn ver-

blijf van vier maanden in Den Haag bezocht hij 
Van Leeuwenhoek een aantal malen. Geheel 
onopgemerkt ging dat niet. De tsaar was ruim 
twee meter lang, daar waar de gemiddelde 
lengte van de Nederlander in die tijd 1,65 me-
ter was. 
 
Meer info: www.hermitage.nl 
 

 
 
Dit moet u weten/doen: 
 

1. U kunt zich aanmelden bij An Berg-
man, tel. 015-2122928, e-mail 
am.bergman@ziggo.nl 
Wilt u bij e-mail reservering altijd uw 
naam, adres en telefoonnummer opge-
ven. U krijgt altijd een bevestiging van 
uw aanmelding. U dient eveneens aan 
te geven of u wel of niet beschikt over 
een geldige museumkaart. Deze moet u 
kunnen tonen tijdens de excursie.  

2. De inschrijftermijn sluit op woensdag 
4 november a.s. Omdat wij een grote 
toeloop verwachten adviseren wij u 
zeer tijdig te reageren. 

3. Leden hebben voorrang boven intro-
ducé(e)s.  

4. Over het juiste bedrag worden de deel-
nemers tijdig geïnformeerd. Zij dienen 
dit bedrag dan wel terstond over te 
maken op girorekening 587345 t.n.v. 
Penningmeester Delfia Batavorum te 
Delft o.v.v. Hermitage.  

 
De Excursiecommissie,Max van Noort (06-
24577503) en Peter van Tijn (06-22795117) 
 


