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Ledenvergadering op 19 mei
Op dinsdag 19 mei om 20.00 uur houdt Delfia Batavorum haar jaarlijkse ledenvergadering in het
gebouw van de Rabobank , Buitenhofdreef 2 in Delft .
Belangrijke onderwerpen zijn, naast de vaste verenigingszaken, de bekendmaking van de Le Comteprijs 2014 en de activiteiten in het lustrumjaar. De agenda voor deze vergadering treft u als bijlage bij
deze Nieuwsbrief aan.
De notulen van de ALV van 20 mei 2014, het financieel verslag over het jaar 2014, de begroting 2015
en de tekst van het Reglement voor het Delfia Batavorumfonds zijn via de website van de vereniging
www.delfia-batavorum.nl te raadplegen. Leden die deze stukken graag in gedrukte vorm willen
ontvangen, kunnen dat melden bij de secretaris, Willy Claassen via info@delfia-batavorum.nl of
telefonisch 015-2144574. U krijgt deze stukken dan toegestuurd.
We hopen velen van u op 19 mei te zien!

Lezingen en activiteiten lustrumjaar 2015
Kijk voor een actueel overzicht op: www.delfia-batavorum.nl


Historische ambachten in en om het huis

Leer hoe je een ambachtelijke renovatie aanpakt. Stichting De Witte Roos organiseert met de historische vereniging Delfia Batavorum bijeenkomsten waarbij bijzondere aspecten worden belicht bij het
restaureren/renoveren van een oud pand. Het gaat niet alleen over woningen van monumentaal
belang, maar ook over woningen zonder monumentale status met waardevolle elementen die het
behouden waard zijn. Liefhebbers, bewoners en eigenaren van een dergelijk huis lopen tegen een
aantal werkzaamheden aan dat zal moeten worden uitgevoerd. Deels kan men dat zelf, maar vaak zal
men voor grotere onderdelen / klussen vakmensen moeten inhuren, of minstens bij hen te rade gaan
hoe de klus aan te pakken.

Schouwen en haarden
Datum:
Spreker:
Plaats:
Tijd:
Toegang:
Aanmelden:

dinsdag 28 april 2015
Willem Schermerhorn
De Witte Roos, Oude Delft 73
20.00 uur
€ 10
http://witteroos.nl/activiteiten/ambachten/aanmelden

De firma Willem Schermerhorn uit Haarlem is al ruim 30 jaar een begrip in verkoop, restauratie en
plaatsing van antieke schouwen. Schermerhorn is de enige schouwbouwer in ons land die grondige
kennis heeft van bouwstijlen, materialen, vormen en technieken. Het bedrijf is gespecialiseerd in
complete bouw van fundatie tot schoorstenen. Hierbij wordt rekening gehouden met de stijl van de
schouw en die van het huis. Vaak zijn, soms heel ingrijpende, restauraties nodig.

Om de restauratie tot in perfectie te verrichten, worden de werkzaamheden uitgevoerd in de eigen
steenhouwerwerkplaats. Ook is het mogelijk een gekozen schouw in detail te laten aanpassen. Het
plaatsen van schoorsteenmantels in woningen behoort tot de dagelijkse werkzaamheden en dit
gebeurt door heel Nederland. In sommige gevallen wordt alleen de schouw geplaatst. Vaker echter is
er sprake van de complete montage met een open haard, een rookkanaal, of een gasvuur. De hele
klus is in handen is van hetzelfde bedrijf www.schermerhorn.nl.

Schilderwerk
Datum:
Spreker:
Plaats:
Tijd:
Toegang:
Aanmelden:

dinsdag 26 mei 2015
Koen van Eijk
De Witte Roos, Oude Delft 73
20.00 uur
€ 10
http://witteroos.nl/activiteiten/ambachten/aanmelden

De schilderwerken in Huis de Witte Roos zijn en worden uitgevoerd door het schildersbedrijf Van Eijk
uit Delft. Dit Delftse familiebedrijf, waarin nu Koen als de derde generatie werkzaam is, kent de
Delftse in- en exterieurs. Zo is het schilderwerk in Museum Paul Tetar van Elven door dit bedrijf
uitgevoerd. Aan de hand van kleurenonderzoek zijn de kleuren bepaald. De niet geschilderde
eikenhouten geornamenteerde deuren zijn in de was gezet. Koen van Eijk heeft ervaring met het
hout- en marmerimitaties van schilderwerk en heeft daarvoor een speciale opleiding gevolgd.
Zie ook www.schildersbedrijfvaneijk.nl.



Delft fotografeert en filmt geschiedenis

Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Aanmelding:

vrijdag 8 mei
14.00 – 15.30 uur
Buurthuis De Molshoop, Molslaan 139, achteringang Yperstraat,
naast de Goede Doelenwinkel
€ 5 te voldoen via Delfia Batavorum Excursies NL84INGB0006773473
delfia-batavorum@vantijn.nl met uw gegevens en als onderwerp ‘Molshoop 8 mei’
of telefonisch via 015-2133058

Een reis door de tijd aan de hand van dia’s en nog niet eerder vertoonde filmopnames. De dia’s
dateren uit de jaren ’60 van de 20e eeuw en zijn gemaakt door de heer Hendrik van der Hoek. De
dia’s laten de stad zien vanaf het Noordeinde tot aan Tanthof. Aansluitend filmbeelden van treinen
en trams door Delft. Deze films zijn samengesteld door de heer Ton Pruissen en ter beschikking
gesteld door de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwezen.

 Pecha Kucha over de Canon van DELFT
Twaalf mini-lezingen door en voor Delvenaren en Delftenaren
Datum:
Sprekers:
Plaats:
Toegang:

woensdag 23 september
12 Delvenaren en Delftenaren
Museum Prinsenhof
gratis voor leden van Delfia Batavorum en Vereniging Vrienden Prinsenhof,
niet-leden € 5,-

Weet u alles over de Delftse Donderslag of de cholera in Delft? Heeft u een familie-verhaal over de
Tweede Wereldoorlog in Delft? Was u betrokken bij de stadsuitbreiding tussen 1945 en 1970? Of ligt
uw passie bij Johannes Vermeer?

Op woensdag 23 september organiseert Delfia Batavorum in samenwerking met Museum Prinsenhof
Delft en de Vereniging Vrienden Prinsenhof een ‘Pecha Kucha’-avond over de Canon van Delft.
Tijdens een Pecha Kucha-bijeenkomst moet elke spreker zijn of haar verhaal doen in 20 sheets, die
precies 20 seconden zijn te zien: exact 6 minuten en 40 seconden per spreker.
Dit strakke format dwingt de spreker om snel, maar vooral visueel te communiceren.
Pecha Kucha zorgt voor snelheid, dynamiek, inspiratie en uiteraard veel plezier!
Wilt u ook die avond een Pecha Kucha presentatie doen over één van de vensters van de Canon van
Delft? Meldt u zich dan uiterlijk 27 juni aan via pechakucha@delfia-batavorum.nl. Vermeld uw naam,
contactgegevens en wanneer wij u (niet) kunnen bereiken; onderwerp en nummer van het Canonvenster waarop uw onderwerp aansluit. Er is plaats voor maximaal 12 presentaties.
Uit de aangemelde presentaties stellen Delfia Batavorum, Museum Prinsenhof en de Vereniging
Vrienden Prinsenhof het programma samen. U ontvangt hierover uiterlijk eind juli bericht.
Wordt uw presentatie geselecteerd voor het programma, dan ontvangt u verdere instructies over het
aanleveren van het beeldmateriaal.

Delfia Batavorum op Twitter en Facebook
Wilt u ook tussen de nieuwsbrieven door op de hoogte blijven van onze
activiteiten en bijvoorbeeld van nieuwe publicaties op onze website?
Meldt u dan aan als ‘volger’ op ons Twitter- of Facebook-account.
U vindt ons op Twitter via https://twitter.com/delfiabatavorum en op Facebook via https://www.facebook.com/DelfiaBatavorum.
Op Twitter hebben we 211 volgers en op Facebook zijn het er al 70!

Commissie Behoud Stadsschoon
In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 februari 2015 reed om 01.25 uur de laatste trein vanuit het
station van Delft over het viaduct naar Station Hollands Spoor in Den Haag. En het wàs een gebeurtenis voor de stad. De kolommen onder het viaduct langs de Phoenixstraat waren van verschillende
kanten rood aangelicht en het viaduct zelf baadde in het licht van schijnwerpers die speciaal daarvoor waren neergezet. In de hal van het oude station sprak burgemeester Verkerk om 01.00 uur zo’n
350 aanwezigen toe die een kaartje hadden weten te bemachtigen voor deze laatste historische rit.
Daarbij waren leden van het bestuur van Delfia Batavorum en leden van CBS, die of als omwonenden
of als deelnemers aan het Platform Spoor graag van deze gelegenheid gebruik wilden maken.
Een fanfarekorps op het 1e perron speelde een laatste vaarwel aan de speciale Sprinter die voor
deze rit was ingezet. De trein reed in langzaam tempo langs de huizen van de Spoorsingel waar hier
en daar spandoeken uit de ramen hingen met leuzen als: ‘ Dag trein….. ‘
Langs het viaduct aan de kant van Binnenwatersloot en Phoenixstraat stonden veel mensen te kijken
om iets van het sentiment van deze laatste rit mee te maken. Molen De Roos was prachtig aangelicht
en op de omgang stond een heel gezelschap naar de trein te zwaaien onder de draaiende wieken die
voor deze gelegenheid waren opgesierd met Delftsblauwe zeilen. Nadat de trein vertrokken was,
werd meteen begonnen met de onttakeling van het viaduct door de stroom af te sluiten en een
begin te maken met het weghalen van de bovenleiding. Het viaduct wordt de komende maanden
gesloopt en dan zal er niet veel meer over zijn dat herinnert aan dit omstreden viaduct dat vijftig jaar
het beeld van en op Delft bepaalde.
Intussen was bij leden van CBS de vraag binnengekomen of Delfia Batavorum een initiatief zou willen
ondersteunen om als aandenken aan het viaduct ergens op de route één of twee kolommen te laten
staan om bewoners van Delft te herinneren aan deze treinperiode. Dat was geen eenvoudige opgave,
want de sloopvergunning was al afgegeven en zoals altijd zal elke wijziging in een bouwprogramma
geld kosten en daar zit niemand op te wachten. Toch is deze gedachte doorgespeeld naar de
Aannemerscombinatie De Cromme Lijn en naar het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone en ook
Wethouder Harpe is op de hoogte gesteld van de wens vanuit de burgerij om iets te behouden van
dit omstreden project. Voor zover nu bekend is, zou het zomaar kunnen dat er één kolom blijft staan
op het nieuw in te richten Bolwerk tegenover de Binnenwatersloot……..

De plaquette voor de ingebruikname van het spoorweg viaduct in 1965

Een ander punt van zorg was over de plaquette op perron 1. Deze in keramiek uitgevoerde plaquette
was aangebracht ter gelegenheid van de opening van het viaduct in 1965 door Burgemeester De
Loor. Het oude stationsgebouw is een rijksmonument en zal voor de toekomst behouden blijven,
maar deze plaquette is aangebracht in een muur van het grenswisselkantoor, een aanbouw naast
het stationsgebouw dat ook gesloopt gaat worden. En zo zou deze plaquette misschien met de
slopershamer kunnen verdwijnen.
Gelukkig was dit signaal bij de gemeente ook al binnengekomen en kon de burgemeester in zijn
toespraak in de stationshal de toehoorders verzekeren dat bij de sloop deze plaquette voorzichtig
verwijderd zou worden en in de toekomst een mooie plek zou krijgen. En voor die plek waren ook al
ideeën opgeborreld, want één van de CBS-leden is de plaquette gaan opmeten en wat blijkt: qua
afmeting zou die plaquette uitstekend zou kunnen worden aangebracht op de te behouden staander
van het oude viaduct op het Bolwerk. Dat zou toch mooi zijn. En nu maar hopen dat iedereen meewerkt en om dit plannetje te laten lukken!
Janny van der Jagt

Nieuwe leden
Onze vereniging heeft de eerste maanden van 2015 30 nieuwe leden mogen verwelkomen.
Het zijn:
De hr. en mw. A. v.d. Spek
De hr. en mw. A. Sprong
De hr. H. Ligteringen
De hr. A.F. van Tol
De hr. en mw. J.C.A. Nieuwpoort
De hr. en mw. D.J.P. de Leeuw / Guldemond
De hr. L.H. Immers
De hr. en mw. N. Zwarts
De hr. en mw. H. Ordelman
Mw. W.E. Roode
De hr. A.C. van Elsen

De hr. P.C. van Lopik
Mw. K. Oerlemans-Verbaan
Mw. en de hr. M. Zeeman / Hentzen
Mw. en de hr. M.A. Nieswaag / Bijl
Mw. en de hr. L.A. van Reijen / Nitsche
De hr. P.M. Breedveld
Mw. J.C. Slootweg
De hr. T.J. Marskamp
De hr. P. Delleman
Erfgoed Delft afd. Archeologie

Van harte welkom!

ANBI status
Delfia Batavorum staat aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.
Met de huidige belastingregeling is het toegestaan, om bij de aangifte inkomstenbelasting, een
donatie voor 125% af te trekken bij giften, dus de schenking x 1,25. Om aan deze ANBI status te
voldoen, publiceren wij onze financiële stukken jaarlijks op onze website.

Nieuwsbrief via e-mail
Onze Nieuwsbrieven zijn ook via de website beschikbaar. Heeft u internet, geef u dan op voor de
toezending van de Nieuwsbrief via e-mail. De vereniging kan daarmee behoorlijk op de portokosten
besparen.
U kunt dit opgeven bij de penningmeester Marinus Hom via penningmeester@delfia-batavorum.nl

Tegeltableau in de oude stationshal
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is op zoek naar meer informatie over dit tableau van
Nicolaas Wijnberg. Wie er meer over weet, kan dit doorgeven op www.helpwandkunstopsporen.nl

Tegeltableau van Nicolaas Wijnberg in de hal van het oude station (1952)

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.

UITNODIGING VOOR DE
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015 DELFIA BATAVORUM

Delft, april 2015
Aan de Ereleden en leden van de Historische Vereniging Delfia Batavorum
Geachte dames en heren,
Namens het bestuur nodig ik u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering die gehouden zal worden op dinsdag 19 mei 2015 om 20:00 uur in het gebouw
van de Rabobank Zuid-Holland Midden, Buitenhofdreef 2 in Delft (personeelsingang).
De agenda luidt als volgt:
1. Opening door de voorzitter Joris van Bergen
2. Le Comteprijs 2014
Rapportage door ir. Gertjan van der Harst, secretaris van de Commissie voor de Le Comteprijs.
Bekendmaking van de winnaar en uitreiking van de prijs. Uitreiking van de oorkonde aan de
overige genomineerden. Bekendmaking van de winnaar van de Publieksprijs, uitgeloofd door
Delft op Zondag.
3. Korte pauze
4. Aanbieding van het Jaarboek nr.24, 2014.
Na afloop van de vergadering is het jaarboek beschikbaar voor de leden.
5. Mededelingen
6. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 mei 2014. Deze zijn via de website ter inzage
en desgewenst per post verkrijgbaar.
7. Presentatie door Peter Jonquière voorzitter van de Commissie Behoud Stadsschoon over de
schuilkelder en het restant van de oude Stadswal aan de Westvest.
8. Financieel verslag 2014.
Verslag van de Kascommissie en décharge van het bestuur over 2014.
9. Wijziging van het reglement voor het Delfia Batavorumfonds (zie de website).
Voorgesteld wordt Artikel 8 te wijzigen op een zodanige wijze ,dat het is toegestaan om de
jaarlijkse renteopbrengsten aan te wenden als baten voor de vereniging (zie voor de tekst
hieronder). De gevraagde goedkeuring van de vergadering is van belang voor de vaststelling van
de begroting 2015.
10. Vaststelling van de begroting 2015.
11. Verkiezing van een lid van de Kascommissie.
Ingevolge de statuten treedt jaarlijks het oudste lid in functie af en wordt een nieuw lid
benoemd. Aftredend is mw. E.A.M. Teerling. Leden zijn de heren M. Jonquière en H. Karlas.
De vergadering wordt gevraagd een nieuw lid van de commissie te benoemen.
12. Vaststelling van het bedrag waarover de penningmeester mag beschikken (art. 9 lid 1 van de
statuten). Voorgesteld wordt dit bedrag zoals gebruikelijk vast te stellen op € 10.000,-

13. Benoemingen:
 Statutair aftredend zijn de heer Joris van Bergen en mw. Wilma van Giersbergen, beiden
vanwege het einde van hun derde termijn. In verband met het lustrum in dit jaar wordt
voorgesteld de heer Van Bergen dispensatie te verlenen voor een extra jaar en mw. Van
Giersbergen totdat een opvolger voor haar portefeuille Redactie jaarboek beschikbaar is.
 Voorts zijn periodiek aftredend mw. Irene Jacobs (einde 2e termijn) en de heer Marinus Hom
(einde 1e termijn). Voorgesteld wordt om hen beiden te herbenoemen.
 Tenslotte wordt voorgesteld als nieuw lid van het bestuur te benoemen de heer Aad van
Tongeren. Hij zal de portefeuille Communicatie/pr op zich nemen.
 Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door tenminste tien leden. De namen der
tegenkandidaten moeten tenminste drie dagen voor de aanvang van de vergadering
schriftelijk aan de secretaris worden meegedeeld (art. 8 lid 4 van de statuten).
14. Lustrum 2015.
Vicevoorzitter en voorzitter van de Lustrumcommissie Irene Jacobs zal een korte toelichting
geven op de lustrumactiviteiten in dit jaar.
15. Rondvraag.
Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om nog even met elkaar na te praten onder het genot
van een drankje en hapje.
De notulen van de ALV van 20 mei 2014, het financieel verslag over het jaar 2014, de begroting 2015
en de tekst van het Reglement voor het Delfia Batavorumfonds zijn via de website van de vereniging
(www.delfia-batavorum.nl) te raadplegen. Leden die deze stukken graag in gedrukte vorm willen
ontvangen, kunnen dat melden bij de secretaris, Willy Claassen via info@delfia-batavorum.nl of
telefonisch 015-2144574. Zij zendt deze stukken dan toe.

Toelichting op agendapunt 9
Het bestuur wil uiteraard het verstrekken van subsidies ter stimulering van activiteiten die aansluiten
bij de doelstelling van de vereniging in stand houden. De praktijk van vele jaren achtereen laat zien
dat het fonds niet alleen groeit door de zeer gewaardeerde bijdrage van leden en soms een legaat,
maar ook door de rente van het vermogen. Inmiddels is dit vermogen opgelopen tot €100.000,- . De
bedragen van aanvragen en toekenningen zijn bij deze groei achter gebleven. Gezien de hoogte van
het vermogen wil het bestuur de mogelijkheid openen om gedurende enkele jaren de rente aan te
wenden als baten voor de normale exploitatie van de vereniging. Daardoor kan de contributie langer
op het huidige niveau worden gehandhaafd.
Via de vaststelling van de begroting kan de ledenvergadering dit voornemen ieder jaar beoordelen,
terwijl ook telkens bij de jaarrekening verantwoording over de besteding van het fonds wordt
afgelegd. Om dit mogelijk te maken dient art. 8 van het Reglement voor het Delfia Batavorumfonds
te worden gewijzigd.
Om de ruimte voor het bestuur voor het toekennen van subsidies af te grenzen wordt een jaarlijkse
grens van 10% van het fonds voorgesteld, tenzij goedkeuring van de algemene ledenvergadering
wordt verkregen om daarboven te gaan.
Tekst van de voorgestelde wijziging van het reglement voor het Delfia Batavorumfonds:
De bestaande tekst van Art. 8: Uitputting van het fonds luidt als volgt:

Subsidietoekenningen ten laste van het fonds mogen in enig jaar tezamen de in dat jaar te
verwachten renteopbrengsten van het fonds niet te boven gaan, tenzij daartoe uitdrukkelijk door de
algemene ledenvergadering van de vereniging toestemming wordt verleend.
Voorgesteld wordt deze tekst te vervangen door:
1. Subsidietoekenningen ten laste van het fonds mogen in enig jaar tezamen niet hoger zijn dan
10% van de waarde van het fonds op 31 december van het voorgaande jaar. Indien het bestuur
besluit dit percentage te overschrijden, dient daarvoor door de algemene ledenvergadering
toestemming te worden verleend. Dit besluit wordt bij het indienen van de jaarlijkse begroting
aan de algemene ledenvergadering voorgelegd.
2. In afwijking van Artikel 2, lid 1 van dit reglement kan het bestuur in enig jaar besluiten de
renteopbrengsten van het fonds aan te wenden als baten voor de vereniging. Het besluit behoeft
de goedkeuring van de algemene ledenvergadering en wordt daartoe bij het indienen van de
jaarlijkse begroting aan de algemene ledenvergadering voorgelegd..
Het genoemde Artikel 2, lid 1 luidt als volgt:
De Historische Vereniging Delfia Batavorum kan uit het Delfia Batavorumfonds subsidies verstrekken
ter stimulering van activiteiten die aansluiten bij de doelstelling van de vereniging, speciaal wanneer
een subsidie beslissend is voor het realiseren van die activiteiten.

