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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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UITNODIGING 
 
Delft, april 2012. 
 
Aan de Ereleden en de Leden van de Histori-
sche Vereniging Delfia Batavorum. 
 
Geachte Dames en Heren, 
 
Namens het Bestuur nodig ik u hierbij uit tot 
het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Le-
denvergadering van onze vereniging, die ge-
houden zal worden op dinsdag 15 mei a.s. 
om 20:00 uur in de vergaderzaal van de 
RABO-bank, Buitenhofdreef hoek Rei-
nier de Graafweg,  te Delft. 
 
De agenda luidt als volgt: 
 

1. Opening door de voorzitter. 
2. Notulen van de Algemene Ledenverga-

deringen van 17 mei 2011.  
3. Mededelingen. 
4. Le Comteprijs; 

Vaststelling van de herziening van het 
reglement voor de Le Comteprijs; Toe-
lichting: In overleg met de Commissie 
voor de Le Comteprijs is een herzie-
ning van het reglement gemaakt, om 
de huidige praktijk beter vast te leg-
gen; zo is daar ook de mogelijkheid 
voor de uitreiking van een publieks-
prijs in opgenomen. 
Rapportage door Ir. Gertjan van der 
Harst, secretaris van de Commissie 
voor de Le Comteprijs;  
Bekendmaking van de winnaar en uit-
reiking van de Le Comteprijs 2011; uit-
reiking oorkondes aan de overige ge-
nomineerden;  
Bekendmaking van de winnaar van de 
Publieksprijs, uitgeloofd door Delft op 
Zondag. 

5. Presentatie van de Commissie Behoud 
Stadsschoon. 
 

 
6. Financieel verslag over 2011; 

Verslag van de kascommissie, en dé-
charge van het bestuur over 2011. 

7. Vaststelling van de begroting 2012.  
8. Verkiezing van een lid van de kas-

commissie. Ingevolge de statuten 
treedt jaarlijks het oudste lid in functie  
af, en wordt een nieuw lid benoemd. 

9. Vaststelling van het bedrag waarover 
de penningmeester mag beschikken 
(art. 9 lid 1 van de statuten): voorge-
steld wordt dit bedrag zoals gebruike-
lijk vast te stellen op  €10.000,- . 

10. (Her)benoeming van bestuursleden: 
dit jaar treedt volgens rooster af het 
bestuurslid Gé Augustinus. Hij is niet 
herkiesbaar. Het bestuur stelt u voor 
om in deze vacature te voorzien door 
benoeming van de heer Marinus Hom. 
Sinds het terugtreden van het be-
stuurslid Trudy van der Wees is er een 
vacature PR en communicatie. Thans 
stelt het bestuur voor om in deze vaca-
ture te benoemen Carola de Vree-van 
Wagtendonk. Periodiek aftredend en 
herbenoembaar zijn de bestuursleden 
Elke Olsder, Joris van Bergen, Wilma 
van Giersbergen en Dami van Door-
ninck. Zij stellen zich voor een derde 
termijn beschikbaar.Tegenkandidaten 
kunnen worden gesteld door tenminste 
tien leden. De namen der tegenkandi-
daten moeten tenminste drie dagen 
voor de aanvang van de vergadering 
schriftelijk aan de secretaris worden 
medegedeeld (art. 8 lid 4 der statuten).  

11. Aanbieding van het Jaarboek 2011; het 
Jaarboek is na afloop van de vergade-
ring beschikbaar voor de leden.  

12. Onderzoek mogelijkheid nieuwe leden; 
Carola de Vree zal dit onderzoek toe-
lichten, samen met Gaby Zwinkels, de 
stagiaire van de Haagse Hogeschool 
die het onderzoek uitvoert.  

13. Rondvraag. 
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Na afloop van de vergadering is er gelegenheid 
om nog even met elkaar na te praten onder het 
genot van een drankje en een hapje. 
De notulen van de ALV van 17 mei 2011, het 
financieel verslag over het jaar 2011, en de be-
groting 2012 zijn via de web-site van de vereni-
ging (www.delfia-batavorum.nl) te raadplegen. 
Dit geldt ook voor de herziening van het regle-
ment voor de Le Comteprijs. Leden die deze 
stukken graag in gedrukte vorm willen ontvan-
gen, kunnen dat melden bij de secretaris, Ka-
naalweg 10, 2628 EC Delft. Hij zendt deze 
stukken dan toe.  
 
Namens het bestuur, 
 
Dami van Doorninck,  
Secretaris. 
 
Korte kennismaking met de voorgestelde kan-
didaten: 
Carola de Vree-van Wagtendonk is eigenaar 
van het in Delft gevestigde communicatiebu-
reau Publiec. Ze was eerder onder andere advi-
seur Concerncommunicatie bij de gemeente 
Tilburg en hoofd Communicatie bij de gemeen-
te Delft. Rode draad in haar loopbaan is het 
verbinden van overheden en communicatie-
professionals. Ze startte haar carrière vanuit 
haar studie Journalistiek (HBO) en Beleids- en 
Organisatiewetenschappen (WO). Daar stu-
deerde ze af op het onderwerp communicatie-
management. Carola was lid van de Raad van 
Toezicht van Delft Marketing tot eind 2010, 
een stadspromotie-organisatie van de stad 
Delft. 
 
Marinus Hom, lid van Delfia Batavorum sinds 
1995. Het enthousiasme van Max van Noort 
heeft me getriggerd om lid te worden van deze 
vereniging. Ik ben een geboren en getogen 
Delftenaar en zeer gehecht aan het Delftse. Ik 
ben al 40 jaar werkzaam aan de TU Delft, bij 
het Reactor Instituut, en loop tegen mijn pen-
sioen. Ik heb geen financiële achtergrond, 
maar ben wel altijd betrokken bij financiële 
zaken; van penningmeester bij een sportvere-
niging tot financiële commissie van de OR van 
de TU Delft. Mijn activiteiten op sportief ge-
bied worden helaas wat minder, maar voorts 
ben ik een enthousiast hobbykok en momen-
teel bestuurslid van een kookclub. Nu ik wat 
meer vrije tijd krijg, wil ik graag een figuurlijk 
steentje bij dragen aan en genieten van de inte-
ressante bezigheden van Delfia Batavorum. 
 
 
 
 
 
 

Lezingen 
 
Openingslezing seizoen 2012/2013, samen met 
de vereniging ‘Vrienden van het Prinsenhof’ en 
de vereniging ‘Verre Culturen Delft’ 
Donderdag 27 september 2012 in DOK (20.00 
uur) 
Drs. S.H. Jongma: Archeologie in de 
Spoorzone; de eerste resultaten 
 
Sinds 2010 wordt in het Delftse Spoorzonege-
bied een nieuwe treintunnel gebouwd. De 
graafwerkzaamheden die hiermee gepaard 
gaan, worden door Archeologie Delft intensief 
begeleid. In zijn lezing neemt archeoloog en 
projectleider Steven Jongma ons mee de 
bouwput in op zoek naar de resten van de 
Delftse stadsverdediging. Het archeologisch 
onderzoek heeft onder andere nieuwe inzichten 
opgeleverd over de ontwikkeling van de stads-
wal, verschillende waltorens en stadspoorten. 
Daarnaast is een aantal bijzondere vondsten 
aan het licht gekomen!  
  
Excursies 
 
De rekwisieten van EWI. Faculteitsgebouw 
EWI, Mekelweg 4, 2628 CD Delft. 
Dinsdag 22 mei 2012: 14.00 – 16.00 uur. 
 
Niet veel mensen weten het, maar wie in de 
laagbouw van het gebouw voor elektrotech-
niek, wiskunde en informatica (EWI) een steil 
trappetje afdaalt, komt in schatkamers met 
oude radio’s, computers en nog veel meer. Wat 
is dit, voor wie en waarom? 
Het bezoek aan de verzameling is een wonder-
lijke confrontatie met de huidige wereld. De 
collectie bestaat uit allerlei apparatuur die ooit 
vernieuwend en zelfs baanbrekend is geweest. 
Bewondering is er bij de kabelbomen en de 
rijen relais van de Testudo computer van 
prof.dr.ir. Willem van der Poel uit 1952. Er is 
een roze met paarse machine waar men in 1983 
een afstudeerproject op draaide met floppy’s zo 
groot als ontbijtborden. Op een Akai VT-700 
videorecorder uit 1973 met open spoelen kon 
men zelf bewegende beelden opnemen en ge-
lijk afspelen. Er zijn telefooncentrales, een 
ponskaartmachine, een schaakspel met rijden-
de robots, medische apparatuur enzovoort. De 
verzameling is zo breed dat er voor elke geïnte-
resseerde wel aanknopingspunten te vinden 
zijn bij een, nog niet eens zo heel lang geleden, 
vervlogen verleden. 
Een gids zal u bij deze ontdekkingstocht bege-
leiden en uitleggen hoe deze verzameling tot 
stand is gekomen. 
Programma:  
Verzamelen bij de koffiebar nabij de portier 
van het faculteitsgebouw EWI.  

http://www.delfia-batavorum.nl/�
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De rondleiding o.l.v. van een gids start om 
14.00 uur en duurt tot circa 16.00 uur.  
De rondleiding is niet toegankelijk voor ge-
bruikers van een rolstoel of mensen die slecht 
ter been zijn.  
De excursie wordt begeleid door Peter v Tijn 
(tel. 06 22 795 117 uitsluitend voor gebruik op 
dinsdag 22 mei 2012) en Ger v.d. Akker. 
Aanmelden:  
Met het volledig ingevulde e-mailformulier dat 
u vindt op de website van Delfia Batavorum, 
onder Excursies, vervolgens naar Aankondi-
ging.  
Max. 40 deelnemers. Leden van Delfia Batavo-
rum hebben voorrang bij inschrijving.  
Alleen als u ons niet per e-mail kunt bereiken: 
tel 015 – 88 93 753. Als u de boodschap achter-
laat dan tenminste inspreken: uw volledige 
naam, telefoonnummer, adres met postcode, 
aantal deelnemers en aangeven of u beschikt 
over een geldige Museumkaart, Delftpas of 
Rotterdampas.  
Bijdrage:  
Gelieve de bijdrage € 5,00 p/p vooruit te beta-
len op bankrekening 587345 t.n.v. Historische 
Vereniging Delfia Batavorum o.v.v.  
EWI.  
Deelname is pas zeker als er (per e-mail) is 
aangemeld en de bijdrage op de bankrekening 
is ontvangen.  
 

 
 
Kaartenactie 
 
U herinnert zich wellicht de dubbele kaarten 
met mooie pentekeningen van Hans Houtza-
ger; zes verschillende stadsgezichten van Delft 
die we destijds voor € 7 per set verkochten ten 
bate van het Delfia Batavorumfonds. Aange-
zien er nog maar een paar dozen over zijn, bie-
den we de kaarten nu aan voor € 3 per set. Als 

u ze graag thuisbezorgd (alleen binnen Delft) 
wilt hebben, kosten ze € 5. Naar elders kunnen 
ze per post worden verstuurd; porto € 2 per 
set.  
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u ze per email 
of telefonisch bestellen bij Elke Olsder: 
(eolsder@hotmail.com) of tel. 015-2619497. 
Haar banknr. is 32.75.73.708. Als het bedrag is 
overgemaakt, worden de kaarten geleverd of 
kunnen worden opgehaald.  
 
Boekentafel 
 
De afgelopen lezingen was er geen boekentafel, 
omdat er de laatste tijd weinig nieuwe boeken 
werden geschonken. Dus mocht u aan het op-
ruimen zijn en boeken over Delft en omgeving 
een goede bestemming willen geven, denk dan 
aan het Delfia Batavorumfonds en de dankbare 
nieuwe eigenaar! U kunt contact opnemen met 
Elke Olsder (eolsder@hotmail.com of tel. 015-
2619497). Als vervoer een bezwaar is, kan zij 
(in Delft en nabije omgeving) de boeken ook 
ophalen. 
U kunt bij Elke ook oude jaargangen jaarboe-
ken en oude nummers van ‘Delf’ bestellen. Ui-
teraard kan dit ook via de website van de vere-
niging. 
 
Onderzoek naar nieuwe leden 
 
Delfia Batavorum is een mooie vereniging die 
veel activiteiten onderneemt, aldus Gaby 
Zwinkels. Maar de vereniging kampt al een 
aantal jaren met een stagnerende ledengroei en 
een steeds ouder wordend publiek. Dit pro-
bleem wil de vereniging graag aanpakken om 
ook in de toekomst bestaansrecht te hebben.  
Gaby Zwinkels is vierdejaars studente commu-
nicatie aan de Haagse Hogeschool. Zij wil de 
vereniging graag helpen met het in kaart bren-
gen van potentiële leden, zodat op korte ter-
mijn het ledenbestand met meer (jonge) Del-
venaren kan worden uitgebreid. In haar onder-
zoeksvoorstel heeft ze twee doelgroepen ge-
formuleerd: nieuwe inwoners van Delft en stu-
denten Bouwkunde van de TUDelft. In een 
plan van aanpak beschrijft ze hoe ze potentiële 
leden wil gaan benaderen. Na goedkeuring van 
zowel haar opleiding als van Delfia Batavorum 
zal het onderzoek van start gaan. Uiteindelijk 
zullen de resultaten moeten uitwijzen wie en 
op welke wijze er geïnteresseerd is in Delfia 
Batavorum. Tijdens de ALV van 15 mei a.s. zal 
Gaby haar onderzoek nader toelichten en ze 
hoopt dan ook wat resultaten te kunnen tonen. 
Één conclusie heeft ze nu al getrokken: de ver-
halen van Delft moeten levendig worden ge-
houden, want juist deze verhalen maken van 
Delft een bijzondere stad. 
 

mailto:eolsder@hotmail.com�
mailto:eolsder@hotmail.com�
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Le Comte Publieksprijs: stem 
 
Naast de Le Comteprijs voor de beste verfraai-
ing in de stad, ingesteld door Delfia Batavo-
rum, heeft Delft op Zondag ook nog een Pu-
blieksprijs uitgeloofd. Ter voorbereiding kon-
digt Delft op Zondag op 22 april de vijf geno-
mineerden aan om vervolgens op 29 april 
groots uit te pakken met van elke genomineer-
de een toelichting en een foto. Aan het slot 
kunt u uw stem uitbrengen op de in uw ogen 
beste verfraaiing. Wilt u meebeslissen over de 
beste verfraaiingen in de stad, breng dan uw 
stem uit. 
 
Open Monumentenweekend 
 
GROEN VAN TOEN is dit jaar het thema tij-
dens het Open Monumentenweekend van 8 en 
9 september. 
De organisatie heeft voor dit Open Monumen-
tenweekend een top tien samengesteld van 
parken, tuinen, hofjes enzovoort die zij onder 
de aandacht van het publiek wil brengen, om-
dat ze allemaal een bezoek waard zijn en waar-
over een verhaal te vertellen valt. 
 Ze zijn verdeeld in drie routes, te weten: 

1. Route noord: Tutein-tuin, Nieuwe Plantage en 
‘de overkant’. 

2. Route zuid: Botanische tuin, Jaffa begraaf-
plaats, Van Heijstplantsoen, RK Begraafplaats 
en St. Joris groente- en fruittuinen. 

3. Route privétuinen: Les Gateaux, Agnetapark, 
Lambert van Meertentuin, Doelentuin, Wil-
helminapark, Prinsenhoftuin en Hofje van Gra-
tie. 
 
Voor één dagdeel (zaterdagochtend, zaterdag-
middag of zondagmiddag) worden vrijwilli-
gers gezocht die, desgewenst voorzien van de 
nodige informatie, bereid zijn het verhaal te 
vertellen over de cultuurhistorie van de betref-
fende tuin. In een aantal gevallen zullen zij 
worden bijgestaan door medewerkers van de 
gemeentelijke groendienst die iets vertellen 
over het onderhoud. 
Vanwege de andere aard van de locaties dan in 
de vorige jaren hebben we dit jaar meer vrijwil-
ligers nodig. 
De organisatie rekent niet alleen op mooi weer, 
maar ook op uw spontane aanmeldingen. 
Voor aanmelding en meer informatie kunt u 
terecht bij Louis Bracco Gartner, die Delfia 
Batavorum vertegenwoordigt in de Open Mo-
numentendag Commissie van de Gemeente 
Delft. Tel. 015-2122411 of tabaksmuse-
um@ziggo.nl 
 

Nieuwe leden  
 
Aantal: 14 
Mw. P.Y.F. Prins-van der Meulen, Delft 
Hr. J.P.R. de Geest, Delft 
Mw. De Geest, Delft 
Hr. E. Mos, Delft 
Mw. A. Kok, Delft 
Mw. R. Weemaes, Delft 
Mw. H. Verbeek-van Renssen, Delft 
Mw. H.A.M. Wiegman, Delft 
Mw. M.L. Kouwenhoven-van der Poel Clement, 
Delft 
Mw. G.H.J. Schröder-Mostert, Delft 
Hr. H. Seinstra, Delft 
Mw. C. de Vree-Wagtendonk, Delft 
Mw. E. Schmits-Henneveld, ’s-Hertogenbosch 
Hr. B. Buyens, Delft 
 
Delftse erfgoedverenigingen 
 
Vereniging van Vrienden van het Prin-
senhof 
18 april 2012, 20.15 uur  
Jaarlijkse algemene ledenvergadering met aan-
sluitend een lezing door Ria van der Meer over 
Maarten Tromp. 
 
23 mei 2012, woensdagavond 
Lezing over linnengoed door Sanny de Zoete. 
Getracht wordt deze lezing te combineren met 
een minitentoonstelling van het door het Prin-
senhof recent verworven eind 16de, begin 17de-

eeuwse tafellaken. 
 
Op een zaterdag in juni 2012 – ter afsluiting 
van het seizoen. 
Excursie: Oranje dagje Dordrecht 
Programma: Rondleiding door het geheel ge-
renoveerde museum Dordrecht. Oranje-
wandeling door Dordrecht met o.a. bezoek aan 
de Grote Kerk, waar Willem van Oranje deel-
nam aan het Avondmaal en zijn dochter Eliza-
beth gedoopt werd; langs het huizencomplex 
van wijnkoper Matthijs Berck, waar Willem 
van Oranje logeerde en langs veel meer plaat-
sen in het historische hart van Dordt, de stad 
waar ook stadhouder Willem Friso feestelijk 
ontvangen werd in 1747.  
Heen per boot vanuit Rotterdam; terug per 
trein. 
 
Verre Culturen Delft  
 
17 december 2011 t/m 3 juni 2012: 
'Sarongs van Naam. Design in batik 1880-
1940'. De tentoonstelling toont prachtig gede-
coreerde Indo-Europese en Indo-Chinese ba-
tiks uit de collectie van Museum Nusantara.  
Locatie: Museum Nusantara. 
Informatie: www.verreculturendelft.nl  

mailto:tabaksmuseum@ziggo.nl�
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