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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  
 

De sloop van de Hippolytuskerk in 1974 blijkt de gemoederen nog steeds 
bezig te houden. De lezingenavond over katholiek erfgoed op 17 november, 
waar die sloop één van de thema's was, werd bezocht door veel oud-
parochianen, bij wie die nostalgie over iets wat voorgoed voorbij was, moest 
wedijveren met hun verontwaardiging over de afbraak. Zo actueel kan de 
geschiedenis van je eigen stad zijn.  
Begin 2017 staat weer iets op het programma over een verleden dat nog 
niet voorbij is. Dan zullen het vooral de babyboomers zijn die hun emoties  
in bedwang moeten zien te houden. Er wordt op 23 februari een lezing  
gegeven door een pophistoricus en een documentaire gedraaid over het 

ontstaan van de popcultuur in Delft als de bakermat van MOJO-concerts. 
 
Belangstelling voor geschiedenis begint bij veel mensen met belangstelling voor de eigen  
geschiedenis. Als je bij mensen belangstelling voor geschiedenis wilt wekken – en dat wil Delfia 
Batavorum – dan kun je het beste aansluiten bij hun eigen beleving. Dat geldt ook voor degenen 
die nog geschiedenis moeten maken. Elk jaar reiken wij prijzen uit aan leerlingen van Delftse 
scholen die de beste geschiedenisscripties hebben geschreven. In de hoop daarmee de histori-
sche belangstelling van scholieren te stimuleren. Delfia heeft als historische vereniging alleen  
bestaansrecht, als ze eraan bijdraagt dat zowel oudere als jongere Delftenaren de geschiedenis 
van hun stad als hun eigen geschiedenis ervaren. Die bijdrage leveren we in ons lezingenpro-
gramma, met onze prijzen en in al onze andere activiteiten. Daarin proberen we ook bekendheid 
te geven aan initiatieven van anderen die hetzelfde doel nastreven.  
 
Een voorbeeld van zo'n initiatief is Doorleefd, een project voor leerlingen van het Voortgezet On-
derwijs over herdenken op en rond de begraafplaats Jaffa. De initiatiefnemers, Riëlle Beekmans 
en Marja van Rossum, laten de leerlingen in een drie uur durend programma kennismaken met 
de geschiedenis van de begraafplaats, het leven van enkele bijzondere Delftenaren die er zijn be-
graven en de symbolen die bij het herdenken van de overledenen een rol spelen. Zo realiseren 
de scholieren zich dat de geschiedenis van hun stad niet alleen zichtbaar is in al die monumenten 
uit voorbije eeuwen, maar ook in de ankerplaatsen voor hun eigen emoties en die van hun fami-
lieleden van vandaag. Dat is precies waar we als vereniging naar streven. Wie als vrijwilliger wil 
meewerken aan het begeleiden van groepen of zelf zou willen deelnemen, kan contact opnemen 
met Riëlle Beekmans via hpmbeekmans@gmail.com.   
De geschiedenis van Delft is de geschiedenis van iedereen en daarom is Delfia Batavorum er niet  

http://www.delfia-batavorum.nl/
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alleen voor de oudere kerkganger en de overjarige hippie, maar ook voor de leergierige scholier. 
Bij die groep wat meer aansluiting proberen te vinden, lijkt me een goed voornemen voor het 
nieuwe jaar. De beste wensen! 
 
Theo Thomassen  
 
 

Lezingen januari en februari 2017  
 
Waar houden we onze lezingen? 
Onze lezingen waren de afgelopen maanden steeds op een andere locatie. Soms was het onder-
werp van de avond daarvoor directe aanleiding, zoals bij de lezingen over katholiek erfgoed die 
werden gegeven in de Oud-Katholieke Kerk. Maar er was ook een andere reden. De toekomst van 
De VAK als vaste locatie werd vorig jaar onzeker en daarom zijn we op zoek gegaan naar een an-
dere geschikte locatie door er enkele uit te proberen. Bij die zoektocht kwamen de goede en 
minder goede punten van een locatie naar voren en dat nemen we graag mee bij de keuze die 
gemaakt zal moeten worden. Recent bleek dat we de keuze nog even uit kunnen stellen. De VAK 
gaat op zijn vroegst in januari 2018 verhuizen. Met uitzondering van januari 2017 gaan we daar-
om in het nieuwe jaar voorlopig terug naar onze vertrouwde stek in De VAK! 
 
 
Dinsdag 24 januari 
De oudst bekende Nederlandse telescoop 
  
Huib Zuidervaart onthult het geheim van de Delftse brillenmaker, een ware speurtocht naar de  
maker van de oudst bekende Nederlandse telescoop. Zoals u misschien nog weet, werd die ge-

vonden bij de werkzaamheden aan de nieuwe spoor-
tunnel in Delft. Het kijkertje is nu te bewonderen in 
Museum Prinsenhof. Tiemen Cocquyt startte naar 
aanleiding van deze bodemvondst een wetenschappe-
lijk onderzoek dat binnenkort wordt afgerond. Hij zal 
vertellen wat de verrassende uitkomsten in de ver-
schillende stadia waren en hoe uiteindelijk de date-
ring kon worden vastgesteld. 

De Delftse kijker 
 
Huib Zuidervaart promoveerde in 1999 aan de Universiteit Utrecht op het 
proefschrift Van ‘Konstgenoten’ en Hemelse Fenomenen. Nederlandse Sterren-
kunde in de Achttiende Eeuw. Hij was werkzaam in uiteenlopende functies in 
het voortgezet en universitair onderwijs en in de museumwereld, onder 
meer bij Museum Boerhaave, de VU en de Universiteit Leiden. Sinds sep-
tember 2007 werkt hij bij het Huygens ING. 
 
Tiemen Cocquyt verhuisde van Gent naar Utrecht voor de studies Natuur-
kunde en History and Philosophy of Science. Hij was als assistent-
conservator werkzaam in het Utrechts Universiteitsmuseum. Sinds 2010 is 
hij conservator in Museum Boerhaave, het Rijksmuseum voor de geschiede-
nis van natuurwetenschappen in Leiden. 
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• Datum: dinsdag 24 januari 2017 
• Aanvang lezing: 20:00 uur 
• Locatie: Het Meisjeshuis, Oude Delft 112 
• Aanmelding niet nodig 
• Leden Delfia Batavorum gratis, niet-leden € 5,- 
 
 
Donderdag 23 februari  
Popcultuur in Nederland en de rol van MOJO-concerts 
 
Deze avond zal in het teken staan van een veel recentere geschiedenis: die van MOJO-concerts en 

MOJO-oprichter Berry Visser. Wat in 1968 startte 
op een zolderkamer in Delft, is uitgegroeid tot de 
grootste concertpromotor van Nederland. Peter 
Sijnke zal ingaan op de jongerencultuur van eind 
jaren zestig, het Holland Pop Festival in het Rot-
terdamse Kralingse Bos in 1970, de oprichting 
van MOJO en de rol van Berry Visser daarbij. In 
het jubileumnummer van het 75-jarige Vrij Ne-
derland werd Berry Visser opgenomen als één 
van de vernieuwers van Nederland in de afgelo-
pen 75 jaar.  

Holland Popfestival Kralingen in 1970 
 
Kim Schonewille maakte een inmiddels meermalen bekroonde documentaire over het alter ego 
van Berry Visser: Madame de Berry, die deze avond vertoond zal worden. Dé kans om deze bij-
zondere documentaire te komen bekijken! 
 

 
Peter Sijnke is archivaris en historicus. Hij was verbonden aan het Zeeuws 
Archief en publiceert op het terrein van lokale en regionale geschiedenis. 
Daarnaast is hij pophistoricus en publiceerde hij verschillende boeken over 
de geschiedenis van de (Nederlandse) popmuziek, waaronder twee titels 
over het festival in Kralingen. 
 
 
Kim Schonewille is beeldend kunstenaar en filmmaker. Haar werk omvat vi-
deokunst en installaties, performances, interventional en site-specifiek werk. 
Ze rondde twee bachelor studies af aan de University of Applied Sciences in 
Den Haag en aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam en studeer-
de in 2014 af aan het Dutch Art Institute. 
 
 

 
• Datum: donderdag 23 februari 2017 
• Aanvang lezing: 20:00 uur 
• Locatie: De VAK, Westvest 9 
• Aanmelding niet nodig 
• Leden Delfia Batavorum gratis, niet-leden € 5,- 
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Excursie  
 
Donderdag 20 april 
Excursie FutureLand Maasvlakte 2 
 
Midden in het modernste havengebied ter wereld, met uitzicht op de containerterminals van de 
toekomst, staat FutureLand, het informatiecentrum over de aanleg en inrichting van Maasvlakte 
2. Er is hier van alles te beleven! Wij gaan met onze bus en een gids een rondrit maken over de 
Maasvlakte 2. Zand, steen en staal zijn hier de ingrediënten. Daarna gebruiken we de lunch in het 
gebouw FutureLand. Aansluitend varen wij met de FutureLand Ferry door de nieuwe havens van 
Maasvlakte 2. Het tijdstip van vertrek is voor ons aangepast. Aan boord is een ervaren gids.  
Realiseer je dat je zo'n 30 meter boven de oorspronkelijke bodem vaart. Op Maasvlakte 2 is van 
alles te ontdekken, vanaf het water en vanaf het land!  Zie hoe enorme schepen hier aanmeren 
om duizenden containers te laden en te lossen. Hier wordt altijd hard gewerkt! 
 
Informatie en aanmelding 
• Vertrek per bus vanaf busplatform NS-station Delft Centraal om 09:00 uur. 
• Terug in Delft omstreeks 16:30 uur. 
• Kosten € 50.- p.p. inclusief koffie, lunch, entrees, rondleiding, bus rondrit en rondvaart. 
• Bij de berekening van dit bedrag is uitgegaan van ten minste 30 personen. 
• Uw bijdrage s.v.p. overmaken naar Bankrekeningnummer NL84 INGB 0006 77 34 73  

t.n.v. Delfia Batavorum Excursies, onder vermelding van: Futureland. 
• NB Identiteitskaart meenemen is noodzakelijk voor de rondrit met de bus. 
• Aanmeldingen via de website van Delfia Batavorum. Introductie is mogelijk, als er nog  

plaatsen over zijn.  
• In bijzondere situaties bereikbaar via: Petra Steuteknuel: 06 17 22 62 42 
• Uiterlijk 6 april opgeven in verband met de definitieve reservering van gids, plaatskaarten 

rondvaart en rondleider. 
• Graag willen we in verband met de lunch weten wie vegetarisch eet. 

 

 
Recent verschenen  

 
Canon van de Nederlandse brug 
Een land met veel water heeft ook veel bruggen. Eind 
vorig jaar heeft de Nederlandse Bruggenstichting de 
Canon van de Nederlandse brug, 2000 jaar brughisto-
rie, gepubliceerd. Deze Canon omvat 43 vensters en 
leidt tot een beter begrip en inzicht in 20 eeuwen ont-
wikkeling in de bouw en het functioneren van bruggen. 
Ook Delft is vertegenwoordigd met o.a. de Boterbrug, 
de Haverbrug over de Binnenwatersloot, de Koepoort-
brug, de Oostpoortbrug en de Stevensbrug over de 
Voorstraat bij de Kolk. Het boek is te bestellen via 
www.bruggenstichting.nl  

 
 

 
  

http://www.delfia-batavorum.nl/activiteiten/aanmelding-excursie-20april2017
http://www.bruggenstichting.nl/
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Verenigingsinformatie 
 
Boeken over Delft te koop 
Delfia Batavorum verkoopt door leden gedoneerde boeken en voorwerpen die iets met Delft, 
Zuid-Holland of geschiedenis in het algemeen te maken hebben. De opbrengst komt ten goede 
van het Delfia Batavorumfonds. De actuele lijst staat op onze website: 
 
www.delfia-batavorum.nl/publicaties/boekenverkoop 
 
Bestellen kan op de volgende manieren: 
 
• Via e-mail: stuur een e-mail aan Elke Olsder-Toxopeus (eolsder@hotmail.com) o.v.v. “boeken 

DB” plus titel en auteur van het/de bestelde boek/en. 
• Telefonisch (alleen als u niet beschikt over e-mail): Elke Olsder-Toxopeus: 015-2619497 
 
Redactiecommissie Jaarboek 
Er hebben zich de afgelopen tijd enkele personeelswisseling bij de redactiecommissie van het 
Jaarboek voorgedaan. De voorzittershamer is overgenomen door Ingrid van der Vlis, auteur van 
onder andere Vooruit met veel verleden. Geschiedenis van Delft, deel 2. Mijn tijd zat er na 3 termij-
nen van 3 jaar helaas op. Ik blijf wel lid van de redactie. Daarnaast hebben Ria van der Meer en 
Jos Hilkhuijsen, na lange tijd redactielid te zijn geweest, afscheid genomen. In hen verliezen we 
twee bekwame krachten, maar archivaris Bas van der Wulp is de gelederen komen versterken. 
Bas heeft aangeboden de functie van secretaris, die voordien in handen was van Ria, over te ne-
men. Met de komst van Ingrid en Bas, die kunnen bogen op een enorme ervaring, kennis en 
kunde, zijn we zeer content! Inmiddels draaien we als redactiecommissie weer op volle sterkte en 
werken we met vereende krachten aan een nieuw Jaarboek.  
 
Wilma van Giersbergen 
 
Tarieven 2017 
In de ledenvergadering van mei zijn de tarieven voor 2017 als volgt vastgesteld: 
1e lid  € 29 en een 2e lid op hetzelfde adres € 9. Dus per echtpaar € 38. De factuur 2017 wordt u  
binnenkort toegezonden. 
 
Nieuwe leden 
Het bestuur heet de volgende nieuwe leden van harte welkom: 
 
• Dhr. A.H.M. van Helden 
• Mw. J.M. Tegelaars 
• Dhr. A.J.M. van Winden 

 
Delfia Batavorum ook 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. 

 

http://www.delfia-batavorum.nl/publicaties/boekenverkoop
https://twitter.com/delfiabatavorum
https://www.facebook.com/DelfiaBatavorum

