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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 
 

 
 

 
Mei was de maand van de eerbewijzen. Tijdens de ALV van 
23 mei nam Janny van de Jagt afscheid als bestuurslid en als 
lid van de Commissie Behoud Stadsschoon. Zij werd onder-
scheiden met de Blokpenning voor haar jarenlange, onver-
moeibare inzet voor de geschiedenis en het erfgoed van 
Delft, zowel in als buiten de vereniging.  
De Le Comteprijs ging dit jaar naar Margriet van Bebber en 
wethouder Martina Huijsmans voor het project Overbrug-
gen in de Harnaschpolder en vooral voor de poëtische, door 
de geschiedenis van de polder geïnspireerde teksten van 
Margriet op de betonnen leuningen van de nieuwe bruggen. 
Het bestuur is enthousiast over de poëtische manier 
waarop in de teksten heden en verleden met elkaar zijn ver-
bonden. Overbruggen kreeg ook van de lezers van Delft op 
Zondag de meeste stemmen. Daarom  mochten Margriet en 
de wethouder ook de Publieksprijs in ontvangst nemen.  

Waarschijnlijk is dit de laatste keer dat de Le Comteprijs wordt uitgereikt tijdens de ALV. Het  
bestuur heeft in overleg met de betrokken commissies besloten om volgend jaar een aparte  
feestelijke en openbare prijsuitreiking te organiseren, waar ook het jaarboek zal worden gepre-
senteerd. Die bijeenkomst zal ook voor niet-leden toegankelijk zijn. De uitreiking van de Le Com-
teprijs verdient een breed publiek en voor het Jaarboek geldt hetzelfde. We hebben het bij de-
zelfde uitgever ondergebracht als eerder het blad Delf, om een breder publiek te bereiken dan 
alleen de leden. Dat is ook de achterliggende gedachte achter de veranderde vormgeving van het 
jaarboek. 
 
Als gevolg van deze veranderingen zal de volgende jaarvergadering waarschijnlijk eerder in het 
jaar worden gehouden dan tot nu toe gebruikelijk was. De Le Comte commissie kan daar dan 
haar nominaties bekend maken voor de prijs die later tijdens de openbare bijeenkomst zal wor-
den uitgereikt. De jaarvergadering wordt niet uitgekleed: alle commissies zullen er de gelegen-
heid krijgen om zichzelf, hun activiteiten in het afgelopen jaar en hun ideeën over de toekomst te 
presenteren. De plannen moeten nog worden uitgewerkt, maar we houden u op de hoogte.  
 
De vereniging heeft niet alleen Janny van der Jagt en Margriet van Bebber geëerd, maar traditie-
getrouw ook de leerlingen van de Delftse middelbare scholen met het hoogste cijfer voor 
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geschiedenis op hun eindlijst. Ook dit jaar zijn aan de betrokken leerlingen tijdens de diploma-
uitreikingen een oorkonde, de Canon van Delft en het lidmaatschap van de vereniging aangebo-
den. Mei was voor de vereniging een feestmaand, maar zorgen zijn er ook. Voor Janny van der 
Jagt hebben we in het bestuur nog geen opvolger gevonden en hetzelfde geldt voor nog vijf be-
stuurs- en commissieleden die afscheid hebben genomen of binnen een jaar zullen nemen. Wie 
van u meldt zichzelf of iemand uit haar omgeving aan om hun activiteiten op het gebied van het 
erfgoed in de leefomgeving, de lezingen en de excursies voort te zetten en er misschien een 
nieuwe draai aan te geven? 
 
Theo Thomassen  

 
Lezingen tweede helft 2019 

Woensdag 21 augustus 
Kloeg gelegenheidskleding: vijf generaties ondernemen in Delft 
Lezingenavond met Trudy van der Wees en Reijnier en Mark Kloeg 
 

 
Kloeg gelegenheidskleding in de Broerhuisstraat 
 
Als kind speelde Mark Kloeg al in de winkel van zijn vader Reijnier. Nu zwaait hij de scepter over 
een knusse winkel in de Broerhuisstraat, waar hij smokings en jacquets verhuurt voor alle moge-
lijke gelegenheden. Hoogleraren, ministers, promovendi en burgemeesters behoren tot zijn clien-
tèle, maar ook jolige studenten en zenuwachtige bruidegoms. Mark is de vijfde generatie Kloeg 
die zich in Delft bezighoudt met herenmode, in het bijzonder de verhuur van gelegenheids-kle-
ding.  
 
Trudy van der Wees schreef een jubileumboek over de geschiedenis van Kloeg, één van de oud-
ste Delftse familiebedrijven, tevens hofleverancier. Het begon met Koos en Kaatje, die dankzij een 
erfenisje in 1869 hun ‘affaire’ konden openen in de Jacob Gerritstraat. De zaak groeide uit tot een 
succesvolle onderneming die werd gerund door kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.  
Op woensdag 21 augustus bestaat Kloeg exact 150 jaar. Trudy van der Wees vertelt op deze 
avond over de geschiedenis van Kloeg en zij gaat in gesprek met Reijnier en Mark Kloeg over hun 
gedrevenheid voor de winkel én hun andere passie: muziek. Een bijzonder verhaal over een  
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bijzondere winkel. Op deze avond zal het eerste exemplaar van het jubileumboek worden  
uitgereikt. En uiteraard is het daarna voor alle aanwezigen te koop. 
 
• Datum: woensdag 21 augustus 2019; 
• Aanvang lezing: 20:00 uur; 
• Locatie: Van de Mandelezaal, ingang Oude Delft; 
• Aanmelding niet nodig; 
• Toegang: leden Delfia Batavorum gratis, niet-leden € 5,- 
 

 
Mark en Reijnier Kloeg (foto Marianne van Es) 
 

 

Trudy van der Wees (Delft, 1960) vestigde zich in 
2007 na een lange carrière in de dagbladjournalis-
tiek als freelance tekstschrijver. Haar belang-
stelling voor persoonlijke levensverhalen en lokale 
geschiedenis verleidde haar tot het schrijven van 
een reeks boeken, onder andere over Pierre van 
Hauwe, de Delftse oorlogsjaren en de Botanische 
Tuin van de TU Delft. Haar laatste publicatie is De 
kookschool van oom Iwan, een combinatie van een 
biografie en een kookboek. Meer informatie: 
www.ciceropubliciteit.nl 
 

 
 
De lezingencommissie is druk bezig met het lezingenprogramma voor de rest van 2019.  
Houdt u daarvoor onze website in de gaten. Via de mail ontvangt u aankondigingen van nieuwe 
activiteiten.  

 
  

http://www.ciceropubliciteit.nl/
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Excursies tweede helft 2019 

Donderdag 26 september 
IJmuiden; Tata Steel en Zeesluis in aanbouw 
Op 26 september maken we een bijzondere excursie. ’s Morgens gaan we naar de Hoogovens in  
IJmuiden (Tata Steel). We krijgen daar uitleg en een rondleiding. Niet door de fabrieken, maar 
door een demonstratiehal. Na de gezamenlijke lunch brengt de bus ons naar SHIP. Dit staat voor 
Sluis Haven Informatie Punt. In SHIP staan de modellen van de grootste zeesluis in aanbouw.  
Een project met grote uitdagingen. We bekijken hier een film en krijgen een rondleiding 
 
Praktische informatie  
• 09:00 uur vertrek van de bus vanaf de halte bij IKEA, makkelijk te bereiken voor automobilis-

ten en fietsers; 
• 10:30 uur aankomst bij de Hoogoven. Start met koffie; 
• 11:00 uur rondleiding; 
• 12.30 uur vertrek bus naar SHIP, daarna lunch; 
• 14:00 uur begin film en rondleiding in SHIP; 
• Circa 16:00 uur vertrek naar Delft. 
  
Kosten en aanmelding 
• Kosten € 55- per persoon, vooraf te betalen op rekeningnummer NL 76 INGB 0000587345, 

ten name van Delfia Batavorum (let op: gewijzigd rekeningnummer)  onder vermelding van 
IJmuiden. De prijs geldt bij een aanmelding van tenminste 20 personen; 
Aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website van Delfia Batavorum 
http://www.delfia-batavorum.nl/activiteiten/excursie-tatasteel  

• Aanmelden uiterlijk 12 september. 
 
 
Donderdag 24 oktober 
Haastrecht; Museum Paulina Bisdom van Vliet en Poldermuseum Gemaal de Hoge Boezem  
De details over deze excursie worden later bekend gemaakt via de website en via onze mails aan 
de leden.  

 
Nieuws van de commissie Achter de Gevels van Delft 
Op onze website www.achterdegevelsvandelft.nl verschenen weer interessante nieuwe beschrij-
vingen van Delftse gebouwen: Oude Delft 24 , Vlamingstraat 52 en de stadsboerderij Nieuwe 
Plantage 110-112. De zomerbijeenkomst van Achter de Gevels vond plaats op 4 juli op deze 
stadsboerderij. In totaal 150 geïnteresseerden genoten van de uitleg door Kees van der Wiel en 
boer Frank Driehuis over de geschiedenis van deze bijzondere locatie. Op onze website vindt u 
een zeer lezenswaardige beschrijving van de geschiedenis van de stadsboerderij.  
 

 

http://www.delfia-batavorum.nl/activiteiten/excursie-25-4-2019
http://www.delfia-batavorum.nl/activiteiten/excursie-tatasteel
http://www.achterdegevelsvandelft.nl/
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Achter de Gevels begint zijn onderzoekswerkzaamheden weer op maandagochtend 2 september. 
Om 10:00 uur in het Stadsarchief in Den Hoorn. In oktober, november en december volgt op de 
maandagochtenden een nieuwe cursus “Huizenonderzoek”. Onder de deskundige leiding van 
Kees van der Wiel. Iedereen kan zich inschrijven. Nadere gegevens volgen op onze website 
 
 

Nieuws van de Commissie Behoud Stadsschoon (CBS) 
Raad van State doet uitspraak over bruggen Armamentariumcomplex 
Het complex van het voormalige Legermuseum/Armamentarium wordt verbouwd tot hotel,  
restaurant en congrescentrum door de ontwikkelaars Driestar en Cepezed Projects. In het  
bestemmingsplan voor dit gebied heeft de gemeente twee bruggen voor voetgangers en fietsers 
opgenomen. Tegen één van de bruggen, die aan de zuidkant naar de Oude Delft loopt, heeft  
Delfia Batavorum bezwaar gemaakt. De procedure liep tot en met de Raad van State. Onze ver-
eniging vindt dat de brug het historische waterplein aan de zuidkant aantast. Dat moest vroeger 
open blijven, omdat in het gebouw munitie werd opgeslagen. 
 
De gemeente vindt dat het schiereiland goed bereikbaar moet worden en daarvoor zouden twee 
bruggen nodig zijn. De Raad van State heeft op 3 juli 2019 een uitspraak in deze zaak gedaan en 
komt tot het oordeel dat Delft terecht de ontsluiting van Het Arsenaal het zwaarst heeft laten  
wegen. De Raad van State vindt wel dat Delfia Batavorum er terecht over klaagt dat de gemeente-
raad een kritisch advies over de brug van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed niet aan het  
bestemmingsplan heeft toegevoegd. Dat had wel gemoeten. Om formele redenen verklaarde de 
Raad van State het beroep van onze verenging daarom gegrond. De volledige tekst van de uit-
spraak is te lezen op de website van de Raad van State onder 
https://www.raadvanstate.nl/@116140/201801625-1-r3/ 
 

 
Impressie van het Arsenaal na de herontwikkeling (foto Cepezed) 
 
 
Toekomstvisie Prinsenhofgebied 
De werkgroep Toekomstvisie Prinsenhofgebied heeft drie scenario’s opgesteld voor de toekomst 
van het Prinsenhofcomplex en het Agathaplein. De werkgroep is opgericht, nadat vorig jaar  

https://www.raadvanstate.nl/@116140/201801625-1-r3/
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zomer veel commotie in de Delftse samenleving ontstond over de gemeentelijk plannen voor het 
Prinsenhof en omgeving. In augustus 2018 heeft de Commissie Behoud Stadsschoon uitgebreid 
op deze plannen gereageerd. Onderdelen van deze reactie zijn terug te zien in de scenario’s van 
de werkgroep. De scenario’s met toelichting zijn te vinden op: 
https://www.delft.nl/wonen/bouwen/bouwprojecten-de-stad/prinsenhof/toekomstvisie-werk-
groep 

 
Verenigingsnieuws 
 
Zaterdag 7 september 2019 
Lezing Histechnica: Delft, roemrijke weefstad 
De besturen van de vereniging Histechnica en van de KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek heb-
ben ons gevraagd de volgende lezing onder de aandacht te brengen: Delft, roemrijke weefstad, 
lezing door beeldend kunstenaar Elise Kloppers. Zij studeerde autonoom textiel, design en  
weven en werkte als beeldend kunstenaar 20 jaar in het voortgezet onderwijs. In 1996 heeft zij de 
tentoonstelling ‘Delft (ver)weven met textiel’ in het voormalige Techniekmuseum georganiseerd 
naar aanleiding van de viering van 750 jaar stadsrechten. Daarbij heeft zij het boekje ‘Historische 
Textielwandeling door Delft’ geschreven.  
 
• Datum: zaterdag 7 september; 
• Locatie: Science Centre TU Delft, Mijnbouwstraat 120, 2628 RX Delft; 
• Aanvang: 10:30 uur; 
• Voor het bijwonen van deze voordracht is aanmelden verplicht. De aanmeldingstermijn sluit 

op zaterdag 31 augustus; 
• Leden van Histechnica dienen zich aan te melden via commhistechnica@gmail.com. Voor  

belangstellenden die geen lid zijn van Histechnica of van KIVI, geldt een entreeprijs van € 5,- 
ter plaatse contant en met gepast geld te voldoen. 

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

Mw. M.P.J.A. Frankenmolen 
Mw. A.J.C.M. Kersten 
Mw. C. van de Graaf 
Mw. J. van Look 
Mw. M.M.A. Hondelink 
Mw. Y. Zinkstok 
Dhr. G.J. Halve 
Mw. L.A. Akerboom 
Mw. W.J. Knoppers 
 

Dhr. P.M. Smit 
Dhr. V.L. Schipper 
Dhr. en mw. A. Vermeij 
Dhr. M. Knijnenburg 
Mw. M.M. Bartel 
Dhr. en mw. M. Bommelé – van Dam 
Mw. M. van der Lee 
Dhr. S.A. Burg (winnaar Geschiedenisprijs 
Voortgezet Onderwijs 2019) 
 

 
Herdruk Story of Delft 
De Engelstalige Canon was uitverkocht en is nu in herdruk verschenen. Deze boeken zijn nu weer 
op voorraad en te betstellen bij uw penningmeester voor het bescheiden bedrag van € 24,95. Wilt 
u uw vrienden in binnen- of buitenland verrassen met deze Delftse Geschiedenis, dan kunt u dit 
boek verkrijgen bij Marinus Hom (penningmeester). Ook de Nederlandstalige Canon van Delft is 
nog volop verkrijgbaar voor € 19,95 bij boekhandel de Omslag of bij de penningmeester 
 

https://www.delft.nl/wonen/bouwen/bouwprojecten-de-stad/prinsenhof/toekomstvisie-werkgroep
https://www.delft.nl/wonen/bouwen/bouwprojecten-de-stad/prinsenhof/toekomstvisie-werkgroep
mailto:commhistechnica@gmail.com
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Vooruit met veel verleden, geschiedenis 
van Delft vanaf 1795 
Van deel twee van de nieuwe geschiedschrijving van 
Delft ‘Vooruit met veel verleden, geschiedenis van 
Delft vanaf 1795’ door Ingrid van der Vlis zijn nog 
niet alle exemplaren verkocht. De uitgever heeft een 
voorraad van ongeveer 600 exemplaren. Misschien 
is dit nu de gelegenheid om dit prachtige boek voor 
de schappelijke prijs van € 22,50 te kopen en/of  ca-
deau te doen aan een relatie. Het is te koop of te be-
stellen in de reguliere boekhandel. 
 

 
 
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

