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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. 
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Van de voorzitter  
 
Welkom in ons lustrumjaar 2010.  Ik hoop dat 
het u goed gaat, want u, met uw dertienhon-
derden, bent ons kapitaal: door wat u betaalt 
aan contributie of bijdrage, door wat u doet 
voor de vereniging als vrijwilliger of auteur, 
door wat u weet van de geschiedenis van onze 
stad omdat u Delvenaar bent, of Delftenaar die 
al weer zo lang in Delft woont dat men u vraagt 
waarom u niet op de schoolreünie bent ge-
weest. Veel van onze leden komen van elders. 
Toch zijn zij met animo lid van Delfia Batavo-
rum omdat zij in geschiedenis geïnteresseerd 
zijn, of omdat Delft je nu eenmaal niet onbe-
roerd laat. 
 
Het jaar 2009 is voor onze vereniging een goed 
jaar geweest. Wij worden regelmatig gevraagd 
om inlichtingen te verschaffen over iets dat 
men voor een eigen onderzoek nodig heeft. 
Steeds vaker ook worden ons zaken aangebo-
den die wellicht voor Delfia Batavorum inte-
ressant kunnen zijn. Iedereen krijgt antwoord, 
maar regelmatig moeten wij de vrager door-
verwijzen naar een andere instantie. Dit jaar 
wordt onze website gemoderniseerd, zodat wie 
op zoek is naar een antwoord door middel van 
een vraag- en antwoordmodule op het voor 
hem of haar meest kansrijke spoor wordt gezet. 
Het afgelopen jaar was ook een crisisjaar, 
waarin ons geld plotseling schaars is geworden. 
Des te meer waardeer ik het dat ons ledental 
op peil is gebleven. Wij danken onze sprekers 
die ons een interessant verenigingsjaar hebben 
bezorgd. Wij zijn dankbaar voor de ondersteu-
ning die wij ook dit jaar van DOK hebben mo-
gen ondervinden. Onze speciale dank gaat uit 
naar Loek Middendorp voor zijn hulp bij het 
organiseren van de lezingen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wij feliciteren Eppo van Nispen tot Sevenaer 
en het personeel van de DOK met de behaalde  
eretitel ‘Beste bibliotheek van Nederland 2009’ 
en hopen op een voortzetting van de prettige 
samenwerking.   
Ik herinner mij van 2009 prachtige excursies 
naar de begraafplaats Crooswijk in Rotterdam, 
naar Zierikzee en Den Briel, met als klapper 
onze aanwezigheid bij een hofbal van de tsaar 
in de Amsterdamse Hermitage.  
Onze Commissie Stadsschoon heeft een zeer 
actief jaar achter de rug. Als zij een eigen wa-
penschild zou voeren en ik was bevoegd een 
wapenspreuk te geven,  dan kreeg de commis-
sie van mij het devies ‘Sterker door strijd’..                                                                                                                                                 
Het jaar 2009 markeerde het begin van de 
werkzaamheden in de spoorzône. Dat er in 
Delft veel nieuwsgierigheid bestaat naar alles 
wat met hiermee samenhangt, bewees de grote 
opkomst bij de Anders Rozemondlezing. 
Stadsarcheoloog Peter Deunhouwer sprak over 
de kansen voor de archeologie tijdens de aan-
leg van de spoortunnel.  
Ik kijk met verwachting uit naar wat 2010 ons 
gaat brengen. Onder voorzitterschap van Han 
Heymans is een lustrumcommissie bezig met 
de voorbereiding van een heel bijzondere lus-
trumviering. Toen Delfia Batavorum in 1935 
werd opgericht ging ons land gebukt onder een 
diepe economische crisis. De vereniging telde 
toen ruim tien leden. Er was geen zalenpro-
bleem, de lezingen pasten in een huiskamer. 
Nu, in 2010, is er weer een crisis. Echter, we 
hebben 1300 leden! U bent ons kapitaal. Als 
wij in het komende jaar dit kapitaal investeren 
in Delft weet ik zeker dat wij een mooi lus-
trumjaar tegemoet gaan. 
 
Greetje van Walsum 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/4 

Lustrum  
 
Dit jaar viert Delfia Batavorum haar 75ste ver-
jaardag. Als rode draad door de feestelijkheden 
is gekozen voor een thema dat zich vormt rond 
het geboortejaar van onze vereniging: ‘Indus-
trie, onderwijs en arbeid in Delft rond 1935’.  
De viering van het 15de lustrum start met een 
receptie op 15 april 2010. U ontvangt hierover 
nog nader bericht, maar noteert u deze dag 
alvast in uw agenda. Tijdens de receptie, die zal 
worden gehouden in de namiddag, krijgt bur-
gemeester Verkerk een lustrumcadeau aange-
boden voor de Delftse gemeenschap. Wij kozen 
voor de restauratie van de fraaie gevelstenen 
van het Hofje van Gratie aan de van der Mas-
tenstraat. Dit cadeau wordt mogelijk gemaakt 
door de vrijwillige bijdragen van onze leden.  
Uw bijdragen zijn nog steeds van harte welkom 
zijn, op bankrekening 587345 t.n.v. Delfia Bat-
avorum te Delft. Ons streefbedrag is 5000 eu-
ro. Wij zijn nu ruim over de helft.  
Het lustrumjaar zal uiteraard meer activiteiten 
omvatten, zoals een symposium, een tentoon-
stelling en speciale activiteiten voor de jeugd. 
Houd uw brievenbus en onze website in de ga-
ten, want we gaan een feestelijk jaar tegemoet! 
 

Nieuwe leden 
 
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden: 
 
Hr. A.F. Marx, Delft 
Mw. Th.G.W.M. Baldé-van Santvoort, Delft 
Mw. M.W. Gouw, Delft 
Mw. J. Wiepking, Delfgauw 
Hr. J.A.A.M. van Rossum, Rijswijk 
Mw. A. Boerma-van Noortwijk, ‘s-Gravenzande 
Hr. J. Kruit, Delft 
Mw. M.J. van Velthoven-Barendse, Delft 
Mw. H.S. Merens-Riedstra, Delft 
Mw. C. Naafs, Delft 
Mw. W.M.M. Barendse-Enke, Delft 
Hr. A.J. Sybrandy, Delft 
Hr. W.W. van Oosten, Delft 
Mw. M.J. van Oosten-Nap, Delft 
Hr. H. Oorlog, Delft 
Mw. A. Oorlog, Delft 
Mw. M. Grootveld, Delft 
Hr. J.G. Spandaw, Delft 
Hr. G. Lansbergen, Delft 
 
 

 

Lezingen Delfia Batavorum 
 
Historische afbeeldingen op internet  
 
Lezing: Het vinden van (historische) afbeel-
dingen via internet  
Door: Peter Becker  
Datum: dinsdag 2 februari  
Locatie: DOK, Vesteplein 100 
Aanvang: 20.00 uur; toegang gratis  
 
Veel erfgoedinstellingen hebben de afgelopen 
jaren een deel van hun beeldmateriaal gedigi-
taliseerd en via internet beschikbaar gesteld. 
Hoewel het nog maar om een fractie van de 
collecties gaat, zijn miljoenen afbeeldingen al 
via deze weg te vinden. 
Wie historisch onderzoek doet en daarover pu-
bliceert, zal dit materiaal graag gebruiken om 
het betoog te illustreren en te ondersteunen. In 
de huidige beeldcultuur verwacht de lezer 
haast niet anders. Het vinden van de juiste af-
beeldingen blijkt echter lastiger dan het vinden 
van tekstmateriaal. Zoekmachines zoals Google 
ondersteunen het vinden van afbeeldingen 
weliswaar, maar daarbij gaat het niet om mate-
riaal van erfgoedinstellingen. Bovendien kan 
een zoekmachine niet echt zien wat er op een 
afbeelding staat.  
In zijn lezing gaat Peter Becker in op de wegen 
die kunnen worden bewandeld om bruikbaar 
beeldmateriaal te vinden op internet. Daarbij 
gaat hij in op zowel de beschikbare collecties, 
als de geschikte zoekmethoden. 
Omdat de technische kwaliteit van een gevon-
den afbeelding en de auteursrechten die er op 
rusten het gebruik van afbeeldingen kunnen 
belemmeren, wordt ook hierbij stilgestaan 
 
Peter Becker is docent Informatiedienstverle-
ning en informatiemanagement aan de Haag-
se Hogeschool.  
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Buitenstedelijke bouwkunst tot 1940 
 
Lezing: Bouwkunst buiten de binnenstad (tot 
1940) 
Door: Margriet Panman  
Datum: donderdag 18 maart  
Locatie: DOK, Vesteplein 100 
Aanvang: 20.00 uur; toegang gratis 
 
Het vakteam monumentenzorg en bouwkwali-
teit van de gemeente Delft heeft een interes-
sant rapport uitgebracht over de bouwkunst 
die tot 1940 buiten de binnenstad werd gerea-
liseerd. Deze inventarisatie is een voorselectie 
van panden in dit gebied die in aanmerking 
kunnen komen voor plaatsing op de gemeente-
lijke monumentenlijst. Weliswaar is een aantal 
huizen buiten de binnenstad aangewezen als 
rijksmonument of als gemeentelijk monument 
uit de wederopbouwperiode (1940 -1970), 
maar een selectie van gemeentelijke monu-
menten over het tijdvak tot 1940 was nog niet 
eerder gemaakt. Het gaat om honderden pan-
den of complexen die aan de hand van maat-
staven zoals cultuurhistorisch belang, gaafheid 
en architectonische waarde zijn beschreven en 
gefotografeerd. Margriet Panman, een van de 
onderzoekers, verzorgt een presentatie waarbij 
ook de stedelijke ontwikkeling van Delft in de 
periode 1800-1940 wordt belicht. Een geweldi-
ge kans om de huizen in uw eigen leefomgeving 
eens met andere ogen te bezien! 
 

Kanshebbers Le Comteprijs 
 

Eind deze maand worden de nominaties be-
kendgemaakt voor de Le Comteprijs, de prijs 
voor de mooiste verfraaiing van het Delftse 
stadsbeeld.  
Het bestuur van Delfia Batavorum wijst de 
prijswinnaar aan, die tijdens de openbare le-
denvergadering, op woensdag 26 mei, wordt 
bekendgemaakt.  
Net als vorig jaar wordt ook een publieksprijs 
uitgereikt in samenwerking met de Krant op 
Zondag. Iedere Delftenaar kan via internet zijn 
of haar stem uitbrengen op een van de geno-
mineerde panden. De krant zal in de aanloop 
naar 26 mei regelmatig aandacht besteden aan 
de nominaties. 
 
 
 
 

Zin om te spitten in  
fabrieksarchieven?  
 
Ter gelegenheid van het lustrum organiseert 
Delfia Batavorum in september 2010 een ten-
toonstelling in Museum Lambert van Meerten, 
met als thema 'Industrie en arbeid in de perio-
de 1880-1940'. Deze tentoonstelling is onder-
verdeeld in drie subthema’s: ‘Professoren en 
industriëlen (1880-1900)’, ‘Kunst voor het 
Volk (1900-1920)’ en ‘Leven van de arbeider 
(1920-1940)’. Voor dit laatste onderdeel zoe-
ken we een vrijwilliger of vrijwilligers, die ar-
chiefonderzoek willen doen naar dit thema.  
De verschillende Delftse fabrieken (o.a. De 
Gist- en Spiritusfabriek, Kabelfabriek, Reine-
veld, Braat) deden er alles aan om het hun me-
dewerkers naar de zin te maken. Een vroeg 
voorbeeld is het Agnetapark, waar fabrieksar-
beiders met plezier konden wonen. Industrië-
len richtten voor hun werknemers ook allerlei 
verenigingen op en organiseerden tal van acti-
viteiten (sportverenigingen, harmonievereni-
gingen, sinterklaasvieringen, fotowedstrijden, 
bibliotheekvoorzieningen, enz.).  
Dit onderwerp moet nader uitgediept worden. 
Onder onze leden bevinden zich vast en zeker 
mensen die geïnteresseerd zijn in deze periode, 
die tijd hebben om in archieven te spitten en 
bij voorkeur ook enige onderzoekservaring 
hebben. Het onderzoek richt zich voornamelijk 
op het doornemen van gedrukte bronnen, zoals 
personeelsbladen van de verschillende bedrij-
ven, en kranten. Uiteraard wordt u bij uw 
werkzaamheden begeleid door Delfia Batavo-
rum.  
Interesse? Neem dan contact op met Wilma 
van Giersbergen, tel. 015-2137121, e-mail:  
giersbergenvanhelvoort@planet.nl 
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KORT NIEUWS 
 
Pentekeningen Delft 
 
Hans Houtzager maakte voor Delfia Batavo-
rum een aantal fraaie tekeningen van Delft. 
Deze zijn verkrijgbaar bij Elke Olsder-
Toxopeus, tel. 015-2619497 , e-mail 
eolsder@hotmail.com Een setje van 5 kaarten 
kost 4 euro. Wie maakt haar ‘los’? 

 
 

 
 
 
Literaire Salon: Delftse dwangarbeiders 
 
Paul Sebes interviewt donderdag 28 januari in 
DOK schrijfster Kristine Groenhart over haar 
nieuwste boek, ‘Koffer uit Berlijn’. Net als haar 
eerste boek, ‘Leer mij je liefhebben’ is ook ‘Kof-
fer uit Berlijn’ voor een deel gebaseerd op dag-
boekfragmenten en brieven. Het boek handelt 
over Delftse studenten die in de Tweede We-
reldoorlog naar Berlijn werden gestuurd om 
daar te werken als dwangarbeider in de Duitse 
oorlogsindustrie. 
 
De Literaire Salon is een initiatief van boek-
handel De Omslag. Aanvang 20.30 uur, toe-
gang ! 11,00/13,50. Reserveren: tel. 015-
2121510 (De Omslag), 015-2123450 (DOK) of 
via e-mail: info@deomslag.nl 
 

 
 
 
Nieuw: ‘Delftse Architectuurgids’ 
 
Eind december is de Delftse Architectuurgids 
verschenen, een initiatief van Delft Design. Het 
rijk geïllustreerde boek biedt een gedetailleerd 
beeld van de architectonische en stedelijke 
ontwikkelingen in Delft vanaf 1200 tot heden.  
Leden van Delfia Batavorum die via voorinte-
kening het boek hebben besteld, hebben dit als 
het goed is inmiddels ontvangen. De Delftse 
Architectuurgids is verkrijgbaar bij o.a. De 
Omslag en Boekhandel Huyser, prijs ! 19,95.  
Naast het boek is ook een website ontwikkeld: 
www.architectuurgidsdelft.nl. Deze bevat gro-
tendeels dezelfde informatie als het boek, maar 
biedt enkele leuke technische snufjes. Zo kun je 
bijvoorbeeld zelf een wandeling samenstellen 
langs gebouwen die je interesseren, of informa-
tie over gebouwen doorsturen naar je mobiele 
telefoon.  
 
 
Nieuw: ‘Dwars door Delft’ 
 
Gewapend met pen en stift trekken schrijver 
Jan van der Mast en tekenaar Mark 
van Huystee dwars door Delft. In het ‘Loop der 
dingen’-weekend doorkruisten ze afzonderlijk 
de stad en stuurden met nieuwe media teksten 
en tekeningen naar elkaar, waarop ze om de 
beurt reageerden. Een kettingreactie van tekst-
beeld-tekst-etc. leidt tot een stukje moderne 
geschiedschrijving, vervat in een handzaam 
boekje, ‘Dwars door Delft’.  
Zie ook: www.dwarsdoordelft.nl 

 


