
 
Nieuwsbrief 43e jaargang - nummer 4 november 2020 

 

Secretaris: Penningmeester:  Banknummer: NL76 INGB 0000 5873 45 
Mr. W.J.B. Claassen-Dales M.L. Hom ten name van: Delfia Batavorum te Delft  
Oranje Plantage 39 Meermanstraat 150    
2611 TK Delft 2614 AM Delft Internet:  www.delfia-batavorum.nl 
Tel.: 015 2144574 Tel.: 015 2126798 E-mail: info@delfia-batavorum.nl 

 

 
 
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. 

 

Voorwoord van de voorzitter 

 

 
Theo Thomassen 

Heeft u het album al vol? Of probeert u nog de laatste ontbre-

kende plaatjes te scoren via vrienden en kennissen of een Whats-

App-groep van medespaarders?  

Ik heb het over het verzamelalbum voor historische plaatjes van 

Delft, uitgegeven door de Plus Supermarkten, ontwikkeld door In-

grid van der Vlis en gesponsord door Erfgoed Delft en Delfia 

Batavorum. Voor het bevorderen van de belangstelling voor de 

geschiedenis van Delft een prima initiatief!  

De vereniging heeft zich de afgelopen tijd met meer dingen bezig-

gehouden dan met sponsoring. Er is weer een mooie aflevering 

van Delf uitgekomen, de Commissie Behoud Stadsschoon heeft 

de nieuwe Erfgoednota becommentarieerd en Achter de Gevels 

van Delft heeft weer de geschiedenis van Delftse huizen onder-

zocht en de onderzoeksresultaten bekend gemaakt via haar web-

site en de stadsradio.  

 

Tegelijkertijd hebben we ook weer verenigingsactiviteiten moeten schrappen of door moeten 

schuiven naar volgend jaar: excursies, lezingen, lustrumfestiviteiten. Voor onze lustrumdag op 

zondag 25 oktober stond een mooi programma gepland dat we hebben moeten uitstellen. Het 

gat dat daarmee ontstond, hebben we een beetje kunnen opvullen met een historische pubquiz 

via onze website in samenwerking met Erfgoed Delft. Ongeveer 100 teams hebben er aan deelge-

nomen. 

   

We kijken uit naar volgend jaar, hoopvol, maar ook een beetje bezorgd. Niet omdat we niet in 

vaccins geloven, maar omdat we een vervanger moeten vinden voor Marinus Hom, onze pen-

ningmeester. Hij heeft er op de komende jaarvergadering drie termijnen opzitten en moet het 

stokje aan iemand anders overdragen. We zoeken een serieus persoon die de boeken van de ver-

eniging wil bijhouden en een het bestuur financieel kan bijstaan. 

Penningmeester is een onmisbare functie in het bestuur. Wat komt daar allemaal bij kijken?  

Marinus zegt daar zelf het volgende over: ‘Het voordeel van het penningmeesterschap binnen 

een vereniging is dat je de taken op ieder moment van de dag kan uitvoeren, zoals dat tegen-

woordig heet 24/7. Wel is er een kritisch moment bij het afsluiten van het jaar. De boekhouding 

wordt uitgevoerd met een boekhoudprogramma, waarin veel zaken zijn geautomatiseerd.  

Ook de jaarrapportages worden door het boekhoudprogramma opgesteld. Ikzelf had net als veel 

van mijn voorgangers totaal geen financiële achtergrond, maar ik kan wel met getallen omgaan. 

http://www.delfia-batavorum.nl/
mailto:info@delfia-batavorum.nl
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Hou je van puzzelen dan kan je ook boekhouden.’ Hebt u belangstelling of kent u iemand die be-

langstelling zou kunnen hebben? Neem dan contact op met Marinus Hom: 06 2153 1490. Hij be-

antwoordt graag al uw vragen over de inhoud van deze  belangrijke bestuursfunctie. 

  

We raken met Marinus niet alleen een penningmeester kwijt, maar ook de distributeur van het 

jaarboek. Een groot deel van de jaarboeken wordt door vrijwilligers in de stad onder de leden 

verspreid, maar daarvoor moet flink wat voorbereidend werk worden gedaan, waar je wel zo’n 

twee weken mee zoet bent. Maar het is een overzichtelijke klus en er zijn altijd leden die meehel-

pen. We zoeken ook voor dit werk een opvolger voor Marinus, iemand met stevige spieren, een 

garage of een andere goed toegankelijke ruimte en een warm hart voor de vereniging. Kunnen 

we de verspreiding niet in handen geven van onze uitgever?, zult u misschien vragen. Ja, dat kan, 

maar dat kost € 3,70 per boekje en zou dus een contributieverhoging van € 3,70 per lid tot gevolg 

hebben. Dus bel ook hiervoor Marinus Hom als u meer informatie wilt: 06 2153 1490. 

  

Ik hoop intussen dat het u goed gaat in deze barre tijden. Als u denkt dat de vereniging u op de 

een af ander manier kan ondersteunen, neem dan onverwijld contact op. 

 

Online lezing  
Woensdag 25 november  

Chris Vervoort over Delftse verzetsheld Kees Chardon (1919-1945) 

Zoals onze voorzitter in zijn voorwoord schrijft, zijn we verschillende keren bij geplande activitei-

ten tot onze spijt ingehaald door de steeds strenger wordende maatregelen rondom Covid-19. 

Delfia Batavorum is daarom tot de conclusie gekomen dat fysieke lezingen er dit jaar helaas niet 

meer inzitten. Maar bijzondere tijden vragen om bijzondere oplossingen. Gelukkig hebben we 

 

 
De plaquette van Kees Chardon aan  

zijn woonhuis Spoorsingel 28 

 

 
De spreker Chris Vervoort 

 

Chris Vervoort bereid gevonden om online via ZOOM 

het bijzondere verhaal te vertellen over de Delftse  

verzetsheld Kees Chardon (1919-1945).  

 

Kees Chardon was een Delftse jongeman. Hij redde 

met overtuiging en moed velen die in de Tweede We-

reldoorlog met vervolging bedreigd werden zonder 

zichzelf te sparen. Misschien heeft u de plaquette ter 

nagedachtenis aan hem wel eens gezien op zijn woon-

adres Spoorsingel 28. Wat als een spannend avontuur 

klinkt, is feitelijk een rauw verhaal met donkere ran-

den. De  

verzetsgroep rond Kees Chardon komt voor in de  

roman ‘Sonny Boy’ van Annejet van der Zijl.  

De spreker Chris Vervoort is de huidige bewoner van  

de Spoorsingel 28 in Delft en geïnteresseerd in  

geschiedenis. 

 

U kunt zich voor deze online ZOOM lezing aanmelden 

via het inschrijfformulier op www.delfia-batavorum.nl. 

Na inschrijving ontvangt u per mail kort voor de lezing 

uw persoonlijke gegevens en instructies voor deel-

name. De lezing begint om 19:45 uur met een korte 

ZOOM instructie. Om 20:00 uur start Chris met zijn  

verhaal over Kees Chardon.  Er kunnen maximaal 100  

belangstellenden deelnemen aan deze ZOOM lezing. 

https://www.delfia-batavorum.nl/activiteiten/zoomlezing-25nov20
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Digitale activiteiten van de vereniging  
Delft tussen de regels 
In augustus is het project ‘Delft tussen de regels’ gestart, een initiatief van Rotaryclub Delft-Ver-

meer en gemaakt door cultuurmakerscollectief DelftTussenDeRegelaars. Hierbij worden 12 lite-

raire wandelingen als audiotour aangeboden via de website van Delfia Batavorum.  

In de wandelingen zien we Delft, Delftse personen en Delftse gebeurtenissen door de ogen van 

schrijvers, zoals zij die beschreven in hun verhalen, romans, gedichten, toneelstukken, films,  

opera’s en liedjes. Het project omvat 12 podcasts met audiotours die belangstellenden kunnen 

downloaden op hun smartphone of computer. Daarna kan de wandeling op de zelfgekozen  

moment worden gestart. Vanuit de luie stoel ‘luisterwandelen’ is natuurlijk ook mogelijk.  

Een jaar lang verschijnt elke maand een nieuwe wandeling. De eerste vier audiotours zijn inmid-

dels beschikbaar. Het project is mogelijk gemaakt met bijdragen van het Cultuurmakersfonds en 

Delfia Batavorum.  

U kunt de audiotours en de bijbehorende wandelkaart vinden op onze website onder: 

https://www.delfia-batavorum.nl/audiotours 

 

Eerste online pubquiz groot succes! 
Omdat Delfia Batavorum haar fysieke activiteiten – waar-

onder de lustrumviering – moet  

opschorten, organiseerde de vereniging op 25 oktober 

een online pubquiz voor leden en niet leden. Dat bleek 

een schot in de roos.  

Dankzij de samenwerking met Erfgoed Delft werd de 

pubquiz breed onder de aandacht gebracht met ruim 

100 deelnemende teams tot gevolg. De door de redac-

teuren van Delf en het jaarboek opgestelde vragen vorm-

den een mooie doorsnee van Delftse personen, gebeur-

tenissen, plaatsen en andere wetenswaardigheden door 

de jaren heen. Van Anthony van Leeuwenhoek tot Piet 

van der Kruk en van Reinier de Graag tot de poffertjes 

die Bill en Hillary Clinton in 1998 nuttigden op de Markt.  

De meeste teams scoorden 20-25 goede antwoorden, de teams in de top drie hadden maar liefst 

38 vragen juist beantwoord. De reacties na afloop waren duidelijk: dit is voor herhaling vatbaar. 

Natuurlijk hopen we snel weer fysieke activiteiten als lezingen en excursies te kunnen organise-

ren, maar dankzij de techniek kunnen we vaker op deze manier een groot publiek bereiken! 

 

 

Nieuws van de commissie Achter de Gevels van Delft 

Sinds november 2019 heeft 'Achter de gevels van Delft' een tweewekelijkse column op Stadsradio 

Delft. In het programma 'Delft Centraal' is tijd ingeruimd voor een mooi verhaal van onze site.  

De uitzendingen zijn meestal op dinsdagochtend om circa 11:10 uur. De herhaling is vanaf 18:10 

uur. Al deze verhalen zijn terug te luisteren via www.achterdegevelsvandelft.nl/verhalen-stadsra-

dio-delft.html.  

https://www.delfia-batavorum.nl/audiotours
https://www.achterdegevelsvandelft.nl/verhalen-stadsradio-delft.html
https://www.achterdegevelsvandelft.nl/verhalen-stadsradio-delft.html
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Aan de site van Achter de Gevels zijn verder de volgende nieuwe verhalen toegevoegd:  

• Rietveld 111 - Ooit 't Cleyne Hackmes 

• Oosteinde 135-139 - Voorheen brouwerij Het Conduyt alias De Drie Sonnen 

• Kerkstraat 25 - Ooit De Blauwe Duijff 

• Brabantse Turfmarkt 93 - Vanouds genaamd De Cleijne Spiegel 

• Oude Langendijk 25 - Ooit het huis van Johannes Vermeer? 

 

Verenigingsnieuws 
Oude nummers van de Nieuwsbrief gezocht 
Als historische vereniging zijn we het aan onze stand verplicht ons eigen archief compleet en toe-

gankelijk te houden, vooral digitaal. Voor het archief van onze Nieuwsbrieven zijn we op zoek 

naar de nummers 3 t/m 6 van jaargang 1996 en alle nummers van de jaargangen 1997 t/m 2008 

van de voorganger van de Nieuwsbrief: het Convocaat. Oude jaargangen worden gescand en op 

onze website geplaatst. Heeft u één of meer van de hierboven genoemde nummers, neem dan 

contact op met Aad van Tongeren, redacteur van de Nieuwsbrief via aad.van.tongeren@planet.nl 

 

Gift vanuit goede doelenactie Rabobank 
Elk jaar kunnen leden van de Rabobank hun stem 

uitbrengen voor de ondersteuning van goede  

doelen in de regio. Dit jaar hebben wij uit deze  

actie een bedrag van € 694,15 voor onze lustrum-

activiteiten mogen ontvangen.  

Onze dank aan de Rabobank en aan de Delfia 

Batavorumleden die bij deze actie op onze  

vereniging gestemd hebben.  

 

 

 

Historisch programma ‘Kijk op Delft’ van Omroep West 
De mogelijkheden voor activiteiten buitenshuis zijn op dit moment beperkt. Maar op de media is 

er gelukkig ook interessant historisch aanbod. Zo belicht Omroep West vanaf 14 oktober in de 

zesdelige ‘Kijk op Delft’ belangrijke episodes en aspecten van de geschiedenis van Delft. De serie 

is opgezet in samenwerking met Erfgoed Delft. Afleveringen zijn terug te zien via: 

https://www.omroepwest.nl/tv/programma/170346367/Kijk-op-Delft/gemist 

 

Historisch Jaarboek Delft 
Corona of niet, het Historisch Jaarboek Delft is weer bij u thuis afgeleverd. Het redactiewerk zat er 

voor de coronacrisis al op, maar een feestelijke presentatie ging aan u voorbij. Namens de redac-

tiecommissie maakte redactievoorzitter Peter Becker een video waarin hij het nieuwe Jaarboek in 

vogelvlucht presenteert. Terugkijken kan nog steeds via: https://youtu.be/MaQDnzWyG-0 

 

De verspreiding van het Jaarboek gebeurt sinds jaar en dag door een groep enthousiaste vrijwil-

ligers onder leiding van onze penningmeester Marinus Hom. Zij steken de boeken in enveloppen, 

sorteren ze en distribueren ze. Diverse leden nemen vervolgens ieder een stukje van de stad 

voor hun rekening om de boeken te bezorgen. Dankzij hun inzet is het Jaarboek ook dit jaar bij u 

aanbeland. Een knappe opgave in een tijd die bolstaat van de beperkende maatregelen. De  

redactie is inmiddels aan de slag met het volgende jaarboek. Heeft u tips over een interessante 

auteur? Of misschien heeft u zelf een mooi artikel op de plank liggen? Neem dan gerust contact 

op met de redactiecommissie via jaarboek@delfia-batavorum.nl.  

https://www.achterdegevelsvandelft.nl/huizen/Rietveld%20111.html
https://www.achterdegevelsvandelft.nl/huizen/Oosteinde%20135-139.html
https://www.achterdegevelsvandelft.nl/huizen/Kerkstraat%2025.html
https://www.achterdegevelsvandelft.nl/huizen/Brabantse%20Turfmarkt%2093.html
https://www.achterdegevelsvandelft.nl/huizen/Oude%20Langendijk%2025.html
mailto:aad.van.tongeren@planet.nl
https://www.omroepwest.nl/tv/programma/170346367/Kijk-op-Delft/gemist
https://inlog.mailtechniek.nl/url.php?&info=ODFwZHR6WXdYY3g3emRDMVpnQStqRTNwZ2twOHZXYlozUmxlTFplNnNpdzFSc2VQOWI0QXVlYUx3S0F1dGhsam1pOWVBOWtNa2x5ZVp0STJDdWNjRlZEcldsL1FjN2F5UkNiTWc0L3p2MDZPMGI3eTlOeE5PNlI4MGZZY1NCU25FKzZiUGxsTURYNjhnVklFOU8vY2pnPT0=&L=471&F=H
mailto:jaarboek@delfia-batavorum.nl
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Per ongeluk is in het Historisch Jaarboek Delft een verouderde advertentie van Van Witteloostuijn 

Woninginrichting gebruikt. We zetten dat graag recht door hier de juiste advertentie te plaatsen. 
 

 

 

Nieuwe leden  
Het bestuur heet de volgende nieuwe leden van harte welkom: 

 

Mw. A.J. Verkou 

Dhr. L. Nieuwerf 

Dhr. N van der Drift 

Mw. D.R.L.E.M. Tans 

Mw. S.W. Weeninik 

Dhr. W.A.O. Bijlert 

Mw. J.E. Donk 

Dhr. D. van den Hul 

Dhr. H.F.J. Barendse 

Dhr. A.M. van Kuijeren 

Dhr. Th.F. Boonacker 

Mw. A.C.M. Boonacker-de Bakker 

Dhr. J.G. de Vries 

Dhr. F.HC. Piguillet 

Dhr. J.L. Tjiam 

Mw. C.H.M. van Beek 

Dhr. M.C.A. Wijngaard  

Mw. M. Vis  

Dhr. H. Groeneveld 

 

 

 

Delfia Batavorum op Twitter en Facebook 
 

 
 

 

U kunt onze activiteiten en attenderingen ook volgen op:  

• Twitter via https://twitter.com/delfiabatavorum en op  

• Facebook via  https://www.facebook.com/DelfiaBatavorum. 

 

Steeds meer mensen, ook niet-leden, weten ons daar te vinden. 

 

https://twitter.com/delfiabatavorum
https://www.facebook.com/DelfiaBatavorum

