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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. 

 
 

Voorwoord van de voorzitter 
 

 
Theo Thomassen 

 

Twee ledenvergaderingen in een week, nieuwe statuten en een nieuw 

huishoudelijk reglement, een bestuur in bijna compleet nieuwe samen-

stelling: er is dit keer heel wat te melden.  

U heeft al een aankondiging gekregen van de online-ALV van donder-

dag 3 maart, waar alleen de statutenwijziging op de agenda staat, en 

de hybride jaarvergadering van zaterdag 5 maart, waarvan u de agenda 

en de andere vergaderstukken op de website kunt vinden.  

Zoals u al in de uitnodiging voor de vergadering van 3 maart hebt kun-

nen lezen, moeten de statuten worden aangepast om ze te laten vol-

doen aan de zwaardere verantwoordingseisen van de Wet Bestuur 

Toezicht Rechtspersonen en aan de ANBI-wet en om te legitimeren dat 

bestuursleden verantwoordelijk kunnen zijn voor meer dan één com-

missie, het zogenoemde portefeuillemodel, waarmee de ALV vorig jaar 

heeft ingestemd. 

 

Het bestuur wil van de gelegenheid gebruik maken om de omschrijving van de doelstelling te  

verbreden en in overeenstemming te brengen met het takenpakket dat we intussen hebben  

ontwikkeld en de nadruk te leggen op de betrokkenheid van mensen bij hun eigen erfgoed.  

Bovendien wordt de zittingsduur van bestuursleden teruggebracht van drie termijnen van drie 

jaar naar twee termijnen van vier jaar en wordt de quorumregeling van de ALV versoepeld. De 

nieuwe statuten sluiten aan bij een vernieuwd huishoudelijk reglement, dat eveneens een uitwer-

king is van het door de vorige ALV aanvaarde portefeuillemodel. 

 

Vijf bestuursleden treden af: Theo Thomassen, Willy Claassen, Marinus Hom, Peter Becker en Aad 

van Tongeren. Alleen Ank Mokveld blijft. Ik kan u gerust stellen, er zijn geen erge dingen gebeurd, 

geen hooglopende ruzies in het bestuur. Eén bestuurslid zit al een jaar langer dan statutair is toe-

gestaan, twee bestuursleden zijn een jaar langer blijven zitten om de overgang naar de nieuwe 

bestuursportefeuilles te vergemakkelijken, één bestuurszetel werd al een paar jaar waargeno-

men door een commissielid, één bestuurszetel komt door de verandering in de bestuursstruc-

tuur te vervallen en één bestuurslid vertrekt tussentijds om persoonlijke redenen. 

 

U kunt op 5 maart dus een nieuw bestuur inhuldigen en verwelkomen. Dat bestuur zal met uw 

toestemming behalve uit Ank Mokveld bestaan uit Harry ter Braak (voorzitter), Renier Bormans 

(secretaris), Matthijs Jansen (penningmeester), Lex Oomkes en  Wim Meijer.  

Ank houdt de portefeuille publieksactiviteiten onder haar hoede, Lex krijgt portefeuille publica-

ties en publiciteit, waar niet alleen het jaarboek en Delf, maar ook de Nieuwsbrief en de website 

http://www.delfia-batavorum.nl/
mailto:info@delfia-batavorum.nl
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onder gaan vallen, en Wim krijgt de portefeuille erfgoed in de leefomgeving, die behalve CBS ook 

Achter de Gevels en de Le Comtecommissie omvat, die tot dusver onder de voorzitter vielen. 

 

Dit is dus mijn laatste woord vooraf. Ik bedank u mede namens vier andere bestuursleden voor 

de plezierige samenwerking in de afgelopen jaren en hoop u allen te zien op de jaarvergadering. 

 

Theo Thomassen 

 

 

Activiteiten van de vereniging  
 

Donderdag 3 maart en zaterdag 5 maart 

ALV 2022 in twee bijeenkomsten 
Vooruitlopend op de ALV van zaterdag 5 maart vindt op donderdag 3 maart een buitengewone  

online ALV plaats met als enige onderwerp de voorgenomen wijziging van de statuten. De 

agenda’s en bijbehorende stukken van deze twee ALV’s vindt u op onze website onder 

https://www.delfia-batavorum.nl/vereniging/ledenvergadering 

 

 

Dinsdag 8 maart 2022 

Online lezing ‘Door lust tot weetenschap’, het Delftse vrouwengenootschap 

Die Erg Denkt door Evi Dijcks 
Heeft u ook zo genoten van het artikel over het Delftse Literaire Vrouwengenootschap in de win-

tereditie 2021 van Delf? Dan is het goed om te weten dat Evi Dijcks op Internationale Vrouwen-

dag een lezing houdt over haar meest recente onderzoek naar dit vrouwengenootschap.  

In 1782 werd aan de Oude Delft nummer 73 geschiedenis geschreven. Op 20 oktober van dat 

jaar kwam voor het eerst een groep vrouwen bij elkaar onder leiding van dichteres Anna van der 

Aar de Sterke. De kring kreeg de naam Die Erg Denkt 

Vaart Erg In ’T Hart en is nu bekend als het eerste 

vrouwelijke dichtgenootschap van de Nederlandse 

Republiek. De in  

Leiden geboren Van der Aar verhuisde na haar hu-

welijk met Maximiliaan ’s Gravesande naar Delft en 

behoorde daar tot de culturele elite van de stad. De 

dichteres was lid van meerdere dichtgenootschap-

pen in Leiden, Den Haag, Rotterdam en Delft en pu-

bliceerde gedichten in handschrift en druk. Voor de 

meeste vrouwen waren de mogelijkheden voor deel-

name aan de publieke literaire sfeer in de achttiende 

eeuw echter beperkt. Anna van der Aar nam het heft 

in eigen handen en richtte haar eigen genootschap 

op. In haar vriendenkringen in en rond Delft wierf zij 

zeker veertien ambitieuze vrouwen met wie zij weke-

lijks op zaterdagen bijeenkwam, naar eigen zeggen 

‘Door lust tot weetenschap’. Hoe zag die wetenschap 

eruit voor de achttiende-eeuwse vrouwen? Wat wa-

ren hun idealen en hoe streefden ze die na? 

 

Portret van Anna van der Aar de Sterke (1755-1831)  

door Pierre Fréderic de la Croix (1776), Bron: RKD  

https://www.delfia-batavorum.nl/vereniging/ledenvergadering
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Door   Evi Dijcks 

Tijdstip Dinsdag 8 maart, 20:00-21:15 uur 

Locatie Online via ZOOM 

Aanmelding U kunt zich online aanmelden via: 

Inschrijfformulier Publieksactiviteit Delfia Batavorum (google.com) 

 

Over de spreker 

 

Evi Dijcks is masterstudente Oudere Nederlandse Letterkunde aan de Uni-

versiteit Leiden. Ze voltooide de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur in 

de richting historische letterkunde en studeerde af op Anna van der Aar en 

haar vrouwengenootschap. Ze geeft regelmatig lezingen en publiceerde 

onder andere in Delf. Daarnaast werkt ze als eindredacteur bij Tijdschrift 

Vooys. 

 

Evi Dijcks 

 

Zondag 10 april 2022 

Wat weet jij over de geschiedenis van Delft? Online pubquiz 
Na het grote succes van de online pubquiz in 2020 organiseert historische vereniging Delfia 

Batavorum op 10 april voor de tweede keer een pubquiz over de geschiedenis van Delft en haar 

inwoners. In ongeveer 1,5 uur komen verschillende vragenrondes voorbij over gebouwen,  

bewoners, en gebeurtenissen uit het verre en recente verleden van de stad.  

Uiteindelijk weet je meer dan je denkt! Iedereen kan meedoen, zowel in teamverband als indivi-

dueel. Een apparaat met internetverbinding is voldoende. Bij een online pubquiz gaat het vooral 

om het plezier: samen met je teamgenoten je kennis testen en nieuwe dingen over de stad ont-

dekken. Maar… voor de beste drie teams hebben we een aantal leuke prijzen. 

  

Deelnemers ontvangen  een hyperlink waarmee ze eenvoudig toegang krijgen tot de website 

waar de pubquiz wordt gepresenteerd. De antwoorden kunnen via een online formulier worden 

ingediend. 

 

De online pubquiz vindt plaats op zondag 10 april vanaf 20.00 uur. 

U kunt zich inschrijven via: https://forms.office.com/r/LcyzV8XgZt 

 

 

Nieuwe excursies in aantocht 
We kunnen eindelijk weer excursies organiseren. De commissie heeft de afgelopen maanden  

diverse excursies voorbereid. Nu de beperkingen zijn opgeheven, gaan we de plannen verder 

concretiseren. Binnenkort zult u via de Nieuwsbrief en email worden geïnformeerd over het  

programma. Dat zal ook verschijnen op de website van Delfia Batavorum.  

 

Inmiddels worden voor 2022 in ieder geval de navolgende excursies voorzien: 

• Minimaal 2 stadswandelingen in de Coendersbuurt/Spoorzone. Degenen die zich  

vorig jaar hadden aangemeld, zullen binnenkort bericht ontvangen.  

• Archeologisch park Broekpolder. 

• Fietstocht in Midden-Delfland. 

• Nationaal monument Oranjehotel, Scheveningen. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOIl6MvM63TRa5CKt0ziTj81gWlEvW7MToonidH6PfWHWBlw/viewform?embedded=true%22
https://forms.office.com/r/LcyzV8XgZt
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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 18:05 

uur. Al deze verhalen zijn terug te luisteren op onze site via https://www.achterdegevelsvan-

delft.nl/verhalen-stadsradio-delft.html.  

Aan de site van Achter de Gevels is onlangs het verhaal over Hippolytusbuurt 8 - Ooit brouwerij 

De Candelaer en winkel van Sinkel toegevoegd. 

 

 
 

Verenigingsnieuws 
 

Bericht van de penningmeester 

Nieuwe ledenadministratie en boekhoudprogramma 
In 2003 heeft Gé Augustinus, de voorganger van onze huidige penningmeester Marinus Hom, de  

financiële administratie opgezet met het programma Davilex Club. We hebben bijna 20 jaar met 

dit programma gewerkt, maar helaas gaat Davilex aan het eind van dit jaar met pensioen. We  

waren daardoor genoodzaakt om onze ledenadministratie en de boekhouding in een ander  

computerprogramma onder te brengen. De timing kwam niet heel goed uit, omdat wij net met 

de wisseling van het penningmeesterschap zitten. Het leek ons zinvol om alle gegevens in nieuw 

programma onder te brengen, zodat de beoogde opvolger, Matthijs Jansen, fris van start kan 

gaan. Het omzetten van een oud naar een nieuw systeem geeft vrijwel zeker problemen.  

Het adressenbestand was snel voor elkaar, maar de verscheidenheid in lidmaatschappen vroeg 

vele uurtjes puzzelen, invullen en met name controleren. Samen met zijn vrouw Anke heeft Mari-

nus alle leden de revue laten passeren. Niettemin op voorhand onze excuses, als iets niet  

klopt. Als alles gecorrigeerd is met uw opmerkingen, hebben we een up to date systeem. 

 

Hetzelfde zijn gebleven: Naam – Voorletters – Voornaam – Adres – Aanhef en Lidnummer. In het 

nieuwe systeem is het niet mogelijk een combinatie te maken van meerdere leden op één adres. 

Dus krijgt ieder lid afzonderlijk een eigen factuur voor de contributiebetaling. U mag het wel als 

één bedrag overmaken. De test van zondag 30 januari, een test bedoeld voor de penningmeester 

zelf verliep helaas niet goed en kwam ook ongewild bij een deel van de leden binnen. Hierdoor 

hebben we geleerd dat het programma nog aangepast moest worden om berichten aan alle le-

den te kunnen verzenden. Deze aanvulling is intussen via onze webmaster Jenny Omvlee aange-

bracht. Nogmaals mijn excuses als we u hebben lastig gevallen met een nog incomplete facture-

ring.  

 

Een tiental leden heeft gemeld dat de factuur van het 1e lid niet en van het 2e lid wel ontvangen 

is, ondanks dat het systeem wel aangeeft dat de facturen verzonden zijn. Als dit bij meer leden 

https://www.achterdegevelsvandelft.nl/verhalen-stadsradio-delft.html
https://www.achterdegevelsvandelft.nl/verhalen-stadsradio-delft.html
https://www.achterdegevelsvandelft.nl/huizen/Hippolytusbuurt%208.html
https://www.achterdegevelsvandelft.nl/huizen/Hippolytusbuurt%208.html


5/9 

net zo is, dan kan het zomaar zijn dat 50 à 100 leden geen factuur ontvangen hebben.  We ver-

zoeken u vriendelijk de betaling voor 1 maart te verrichten.  Omdat onzeker is of iedereen al een 

factuur ontvangen heeft, gaat de penningmeester op 1 maart een herinneringsfactuur uitsturen. 

Dit is wat opdringerig, maar onze penningmeester wil de boeken zo netjes mogelijk overdragen 

aan zijn opvolger. Controleer a.u.b. al uw gegevens goed en geef correcties, bij voorkeur per 

email, door aan uw penningmeester. Tot 5 maart is dat Marinus Hom: 06-2153 1490 penning-

meester@delfia-batavorum.nl 

 

 

Nieuwe spaaractie Delftse Plus  

Supermarkten 
Als vervolg op het succesvolle, eerste Histo-

risch Delft verzamelalbum brengen de Delftse 

PLUS Supermarkten Schinkel, Martin Panis en 

Tanthof, een nieuw album uit.  

Met dit Historisch Delft album deel  II kan men 

sparen voor stickers over de geschiedenis van 

Delftse evenementen door de jaren heen.  

 

Donderdag 17 februari werden de eerste 

exemplaren van het nieuwe Historisch Delft 

deel II album door de PLUS Supermarkten o.a. 

uitgereikt aan Arno van de Weerd van Erfgoed 

Delft en Ank Mokveld van Historische Vereni-

ging Delfia Batavorum.  

Erfgoed Delft en Delfia Batavorum hebben als 

partners hebben bijgedragen aan de totstand-

koming van dit album.  

Vanaf zondag 20 februari kunt u 6 weken lang 

sparen om uw album compleet te krijgen. 

 

V.l.n.r. Ank Mokveld  Delfia Batavorum, Martin Panis  PLUS  

supermarkt, Henk van der Ster PLUS Supermarkt, Arno van  

de Weerd manager Erfgoed Delft en Richard Schinkel PLUS  

Supermarkt. De foto is gemaakt door en eigendom van  

Brenda Hooiveld (Erfgoed Delft) 

 

 

Nieuws van de Commissie Behoud Stadsschoon (CBS) 
 

Sinds oktober 2021 heeft U geen nieuws van de Commissie Behoud Stadsschoon meer in de 

Nieuwsbrief kunnen lezen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er zich in die paar maanden 

geen interessante ontwikkelingen op het gebied van het gebouwde erfgoed in de stad hebben 

voorgedaan. We noemen er hier enkele: 

 

De ‘Rode loper’-  bezwaren grotendeels aan dovemansoren gericht 
Met de herinrichting van de Oude Langedijk/Wijnhaven als eerste fase van de zgn. Rode Loper is, 

zoals een ieder heeft kunnen zien, in januari een begin gemaakt. Hoewel het karakteristieke hek 

langs het water van de Oude Langedijk na pleidooien van CBS en een daarop volgende interven-

tie van de gemeenteraad gelukkig gehandhaafd blijft, moet voor de veiligheid en het comfort van 

de voetgangers op deze belangrijke voetgangersroute ernstig worden gevreesd. 

mailto:penningmeester@delfia-batavorum.nl
mailto:penningmeester@delfia-batavorum.nl
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Samen met MENSenSTRAAT, de Fietsersbond Delft en de belangenverenigingen Binnenstad 

Noord, Oude en Nieuwe Delf en Zuidpoort heeft CBS vanaf begin 2021 gepoogd dit ontwerp voor 

een fraaiere en meer voetgangersvriendelijke inrichting aan te passen. O.i. was immers het ge-

heel vlak bestraten van deze grachten zonder duidelijke scheiding van het voetgangersgedeelte 

en fietsersgedeelte vragen om moeilijkheden, te meer daar het hier gaat om een belangrijke 

doorgaande fietsroute dwars door de binnenstad, waar de voetganger echter zogezegd ‘op één 

staat’ volgens het door de raad vastgestelde mobiliteitsplan 2040. En zoals iedereen weet: deze 

route wordt in toenemende mate ook gebruikt door allerlei soorten (snelle) elektrische fietsen, 

elektrische en andere scooters, bestel(bak)fietsen  en anders soortige bestelvoertuigen. Die rij-

den niet alleen vaak te hard maar vormen ook door hun massa  voor voetgangers een toene-

mend gevaar. Ook de voetgangersoversteken naar het voetgangersgebied van de Markt tegen-

over de Jacob Gerritstraat en over de Touwbrug vragen om extra bescherming van de mensen te 

voet, inclusief uiteraard een ieder met welke vorm van beperking dan ook.  

 

Al deze bezwaren heeft de gemeente domweg naast zich neergelegd. Beloofd is wel dat zij de 

“ontwikkelingen zal monitoren”, maar zonder heldere uitspraken wat dat dan inhoudt heeft deze 

toezegging nauwelijks betekenis. Een recent verschenen onderzoeksrapport van nationaal ken-

niscentrum CROW neemt duidelijk stelling: een (doorgaande) fietsroute is niet te combineren met 

een gemengd gebruik door voetgangers. Maar Delft weet het kennelijk beter. De strijd om het be-

houd van het historisch hekwerk is geslaagd – maar of dat ook zal gelden voor de straatin-

richting?  Wij zullen samen met de bovengenoemde bezwaarmakers bij de nieuwe gemeenteraad 

dit vraagstuk opnieuw aan de orde stellen. 

 

Kruisstraat 71 ‘plan de Bieb’– bouwhoogte tevergeefs bestreden 
Zoals U zich zult herinneren is dit bouwplan op de plek van de vroegere bibliotheek al vele jaren 

een onderwerp van strijd tussen ontwikkelaar, gemeente, omwonenden en CBS. De bouwvergun-

ning voor de betreffende  eerste fase van het plan werd uiteindelijk in juli 2019 door de ge-

meente verleend. Vele zeer verschillende ontwerpen passeerden voor het zo ver was de revue: 

parkeergarage ondergronds en bovengronds, gecombineerd met supermarkt langs de straat of 

op de eerste verdieping en appartementen in allerlei vormen en aantallen enz. enz. Voor CBS 

gold voor het laatste voorstel, met drie lagen appartementen bovenop een begane grond laag 

met commerciële ruimte en het minimaal noodzakelijke parkeren, met name de o.i. te grote 

hoogte als volstrekt ongewenst op deze plek. Samen met diverse omwonenden bestreden wij dat 

deze hoogte een passende begrenzing zou van het bouwblok tussen Gasthuislaan en Yperstraat, 

ook al loopt de 

bouwhoogte aan 

deze zuidrand van de 

binnenstad (een be-

schermd stadsge-

zicht!) geleidelijk op. 

Wij vroegen in ons 

bezwaarschrift om 

het grotendeels 

schrappen van de 

derde laag apparte-

menten.  

 

 

 

Impressie van de nieuw-

bouw Kruisstraat 71 
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De gemeente volhardde in haar opvatting dat dit plan aanvaardbaar was en verwierp ons en  

andere bezwaren. Alleen een gang naar de Rechtbank bleef over. Na ruim anderhalf jaar wachten 

en een hoorzitting in december kwam op 18 januari de uitspraak van de Rechtbank: zij verklaarde 

alle bezwaarschriften ongegrond.  Ook al stond dus nu beroep bij de Raad van State nog open als 

mogelijkheid, er werd in overleg met het bestuur van Delfia Batavorum besloten deze strijd niet 

voort te zetten. Als ‘ideëel’ bezwaarmaker waren wij van mening dat ons immateriële belang niet 

zou opwegen tegen het materiele belang van de ontwikkelaar en vooral ook al diegenen die (on-

der voorbehoud) al een appartement hadden gekocht en die anders wellicht nog een of meer 

jaar zouden moeten wachten op een definitief besluit. Ook de kosten die met deze procedure ge-

moeid zouden zijn zouden een o.i. niet verantwoordde aanlag op de middelen van de vereniging 

vormen. CBS berust dus in dit oordeel van de rechter – al wil dat niet zeggen dat wij instemmen 

met de door de rechter aangevoerde argumenten voor dit oordeel! Het is overigens op dit mo-

ment niet zeker of een of meer van de andere drie bezwaar makende partijen zich niet toch nog 

tot de Raad van State zullen willen wenden. Dat zal op 1 maart na afloop van de termijn waarbin-

nen beroep kan worden aangetekend blijken 

 

Renovatie Hotel Leeuwenbrugh – impact op de Gasthuisplaats 
Op 4 november verleenden Burgemeester en Wethouders een omgevingsvergunning voor de 

verbouw van het hotel Leeuwenbrugh aan de Koornmarkt 16, tezamen met vergunning voor 

sloop en nieuwbouw op de plek van de voormalige school aan de Huyterstraat 7 – dit alles om 

een zgn. ‘short stay’ appartementenhotel te ontwikkelen. CBS was een van de twee bezwaarma-

kende partijen tegen deze ontwikkeling op deze plek.  Voor CBS telden twee punten bijzonder 

zwaar:  (ten eerste) het bestemmingsplan eist een deugdelijke en gemotiveerde onderbouwing 

van het besluit om af te wijken van de toegestane bouwhoogte (met max 1 m) en die onderbou-

wing ontbrak geheel; (ten tweede): op het dak van de nieuw voorgestelde bebouwing op de plaats 

van de gesloopte school werd een groot dakterras voorgesteld. CBS is van mening dat een derge-

lijk groot dakterras – en zeker niet op deze plaats – niet past in het dakenlandschap van de histo-

rische binnenstad en vreest toekomstige hinder van het mogelijk intensieve (nachtelijke) gebruik 

nu of in de toekomst.  Het tweede bezwaar is van principiële aard: als het bestemmingsplan een 

deugdelijke motivering van een incidentele afwijking eist dient die motivering een onderdeel van 

de vergunning te zijn. Die ontbreekt geheel. CBS vind dat de gemeente zich aan haar eigen regel-

geving dient te houden en heeft in haar bezwaar dus om die onderbouwing gevraagd. 

 

 
Hotel Leeuwenbrugh Koormarkt 16 



8/9 

Over de impact die het vergunde ontwerp zal hebben op de toekomstige ontwikkelingsmogelijk-

heden van de Gasthuisplaats is CBS bijzonder kritisch: een woongevel met twaalf appartementen 

met grote glasvensters op de erfgrens van de Gasthuisplaats en zelfs uitkragende balkons bete-

kent hoe dan ook een zeer bepalende nieuwe randvoorwaarde aan de toekomstige ontwikkeling 

van de Gasthuisplaats – en daarover duren de discussies nu al meer dan veertig jaar, terwijl de 

gemeente in die tijd nog steeds met geen enkel fatsoenlijk integraal ontwikkelingsvoorstel voor 

deze historisch èn functioneel zo belangrijke plek in de zuidwestelijke binnenstad is gekomen! 

Het is voor CBS onbegrijpelijk hoe de Burgemeester en Wethouders, met het vergunde voorstel 

zonder enige ruimere openbare discussie heeft ingestemd. Ja, de gemeente is eigenaar van de 

Gasthuisplaats, maar wel namens ‘ons allen’. Dat ook  de AOK (welstandscommissie) hiermee 

zonder meer mee heeft ingestemd – het is voor CBS onbegrijpelijk. 

 

Het (eerste) gedeelte van het bezwaarschrift weegt voor CBS op principiële gronden bijzonder 

zwaar; het wachten is dan ook op een aanvaardbare reparatie van het gemeentelijk besluit op dit 

punt. Over (het eventueel laten vervallen van) de realisatie van het dakterras is CBS in gesprek 

gegaan met de ontwikkelaar. Er is op dit moment over een definitieve uitkomst van die gesprek-

ken nog niets te melden. Bij de sloop van de school aan de Huyterstraat bleken enkele bomen in 

weerwil van een wel gevraagde maar nog niet verstrekte kapvergunning te zijn gesloopt. CBS 

maakte tegen die ‘voortijdige kap’ bezwaar. Als onderdeel van het daarop volgend overleg met 

gemeente en ontwikkelaar  werd een herplantplan ingediend met een bijbehorend inrichtings-

voorstel voor het  pleintje langs de Huyterstraat. Dat was voor CBS voldoende reden om haar be-

zwaar  in te trekken. Op de site van Achter de gevels van Delft treft u een uitgebreide historische 

beschrijving aan van de locatie Koornmarkt 16. 

 

Na de verkiezingen? – nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen  
De raadsverkiezingen naderen nu snel. De laatste vergaderingen van de huidige raad vinden 

plaats. Van vele vertrouwde gezichten zullen we afscheid moeten nemen en ook van de zittende 

wethouders zal naar verwachting vrijwel niemand weer terugkeren. CBS zal – gewoontegetrouw – 

als de coalitie onderhandelingen straks weer gaan beginnen haar visie op de belangrijkste onder-

werpen m.b.t. de toekomst van het gebouwd erfgoed in Delft en de acties die voor het behoud 

en verbetering daarvan het meest urgent zijn aan de onderhandelingspartners voor de vorming 

van het nieuwe college van B&W voorleggen. Maar het is ook duidelijk dat veel van onze visies en 

standpunten aan nieuwe mensen zullen moeten worden gecommuniceerd en dat veel nieuwe 

relaties weer zullen moeten worden opgebouwd. CBS staat daarvoor namens Delfia Batavorum 

klaar! 

 

 

Leestips 
 

Als gevolg van de Coronabeperkingen zijn er vrijwel geen activiteiten buitenshuis, maar nieuwe 

historische publicaties over Delf blijven verschijnen, zoals: 

 

• Arjen Duinker – Autobiografie tot op de dag  

Nieuwe dichtbundel van de Delftse dichter Arjen Duinker (1956) met veel terloopse verwijzin-

gen naar Delftse plekken en situaties.  

 

• Delft als spin in het web van trekvaarten 

Bijdrage van Gerrit Verhoeven op de site ‘Geschiedenis van Zui-Hollland;. Zie: 

https://geschiedenisvanzuidholland.nl/verhalen/verhalen/delft-als-spin-in-een-web-van-trek-

vaarten 

https://geschiedenisvanzuidholland.nl/verhalen/verhalen/delft-als-spin-in-een-web-van-trekvaarten
https://geschiedenisvanzuidholland.nl/verhalen/verhalen/delft-als-spin-in-een-web-van-trekvaarten
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• René van Stipriaan – De Zwijger, Het leven van Willem van Oranje 

Een nieuwe, zeer uitbreide biografie van Willem van Oranje, met volop aandacht voor zijn pe-

riode in Delft van 1572 tot zijn overlijden in 1584. Interessant is de beschrijving van de Delftse 

context in die jaren.  

 

 

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

