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Delft, 10 februari 2015

Betreft: aanvraag monumentenstatus
schuilkelder, als herinnering aan WO II,
ingebouwd in een restant van de oude stadswal
aan de Westvest 41/43, grenzend aan tuinmuur van
Rijksmonument Oude Delft 49.

Geacht college,
Geïnformeerd door leden van onze Commissie Behoud Stadsschoon heeft het bestuur van de
Historische vereniging Delfia Batavorum kennis genomen van het voornemen van uw college
om de sloop van de schuilkelder, gebouwd ter plaatse van de voormalige stadswal (Westvest
41/43) voor te bereiden.
Deze schuilkelder is, voor zover wij weten, gebouwd omstreeks 1939 toen het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog dreigde
In onze ogen is het behouden van deze schuilplaats van belang als herinnering aan een zo
ingrijpende periode, die de Tweede Wereldoorlog van 10 mei 1940 tot 5 mei 1945 ook voor
Delft is geweest.
De laatste jaren is een groeiend besef ontstaan dat ook de herinnering aan deze oorlog
aandacht verdient. Daarvan getuigen ook de diverse publicaties over onderduikadressen, die
er in verschillende huizen in de stad zijn geweest. Ook recent wordt er weer gewerkt aan een
boek over deze periode in Delft en de invloed die de bezetting heeft gehad op de burgers van
deze stad.
Het inrichten van de schuilkelder kan gezien worden als een stille getuige van de pogingen
die het voor de oorlog functionerende stadsbestuur /het bevoegd gezag heeft ondernomen om
ambtenaren dan wel burgers bescherming te bieden. In zoverre lijkt dan ook de omschrijving
van de sloopmelding in de Delftse Post, waar gesproken wordt over een ”opslagplaats”, niet
correct, althans aan de historische betekenis van deze bunker/schuilplaats voor bij te gaan.
Respect voor deze poging burgers te beschermen waarvoor toentertijd werd gekozen, lijkt ons
op zijn plaats.

Deze schuilkelder is gesitueerd ter plaatse van de voormalige stadswal en is daarmee tevens
één van de weinige nog herkenbare restanten van die stadswal in de westrand, die verwijst
naar het historische verleden met al zijn transformaties. (zie daarvoor ook bijgesloten foto).
Boven deze schuilkelder bevindt zich in de tuinmuur van Oude Delft 49 het Gotische Poortje
dat de achterzijde begrenst van het fundatiehuis Van Renswoude. Dit poortje is als
rijksmonument ingeschreven onder nummer 12255.
Wij vinden het van belang dat deze plek herkenbaar behouden blijft.
Het zou een toeristisch interessante trekpleister kunnen zijn, gelegen op een belangrijk
zichtpunt voor bezoekers die vanaf het nieuwe stationsplein de rand van de binnenstad zien
liggen.
Naar onze mening verdient deze plek het om in stand gehouden te worden en opgenomen te
worden in de route van de stadswandelingen. Ook voor educatieve doeleinden is het een
belangrijke plek, b.v. door leerlingen van de Delftse scholen bekend te maken met de
overblijfselen van het oude, maar ook recente verleden.
Wij doen daarom het verzoek om deze schuilkelder de gemeentelijke monumentenstatus te
verlenen en te bewerkstelligen dat de sloop niet wordt uitgevoerd.
Graag vernemen wij of u bereid bent ons verzoek in te willigen. Wij voegen foto’s toe om
onze argumentatie te onderstrepen.
Een kopie van deze brief zenden wij aan de Commissie voor Welstand en Monumenten.
Hoogachtend,
namens het bestuur,
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