
 
Nieuwsbrief 41e jaargang - nummer 2 april 2018 

 
Secretaris: Penningmeester:  Banknummer: NL76 INGB 0000 5873 45 
Mr. W.J.B. Claassen-Dales M.L. Hom ten name van: Delfia Batavorum te Delft  
Oranje Plantage 39 Meermanstraat 150    
2611 TK Delft 2614 AM Delft Internet:  www.delfia-batavorum.nl 
Tel.: 015 2144574 Tel.: 015 2126798 E-mail: info@delfia-batavorum.nl 
 
 
 
 
 

 

 
 
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 
 
Een heugelijk bericht: het tijdschrift Delf blijft bestaan! Op het moment dat 
Erfgoed Delft ermee stopt, neemt Delfia Batavorum het over. We hebben 
een uitgever gevonden die net als wij overtuigd is van het bestaansrecht en 
de bestaansmogelijkheden van het blad: Virtùmedia, een uitgever die ook 
andere publicaties op historisch gebied in zijn portefeuille heeft.  
Delf wordt het blad van de vereniging, maar geen verenigingsblad. Het moet 
- meer nog dan nu het geval is - een blad zijn voor de hele Delftse erfgoed-
gemeenschap en gelezen worden door iedereen die een meer dan opper-
vlakkige belangstelling heeft voor de geschiedenis van Delft en directe om-
geving en voor de ontwikkelingen op het gebied van het Delftse materiële 

en immateriële erfgoed.   
Delf komt onder de hoede van bestuurslid Peter Becker, die ook het jaarboek in zijn portefeuille 
heeft, en zal worden gemaakt door een redactiecommissie bestaande uit Gerrit Verhoeven en  
Ingrid van der Vlis, de auteurs van het standaardwerk over de Delftse geschiedenis en oudge-
dienden in de redactie, wetenschapshistoricus Abel Streefland, onlangs aangetreden als universi-
teitshistoricus van de TU Delft, en Carla de Wilt, medewerker historisch archief bij het Hoogheem-
raadschap van Delfland.  
Tijdens de ALV op 31 mei, waarvan de agenda tegelijk met deze nieuwbrief wordt gepubliceerd, 
zal de overeenkomst met Virtùmedia plechtig worden bekrachtigd en het huishoudelijk regle-
ment opnieuw door de instelling van een nieuwe commissie worden aangepast. 
 
Een belangrijk evenement in de afgelopen periode was de lezingenavond op 5 april. Janelle Moer-
man en Hein Schouwenaars gaven daar voor meer dan 140 belangstellenden een toelichting op 
de inhoudelijke visie en de ruimtelijke visie die ten grondslag zijn gelegd aan de herinrichting van 
het Prinsenhof en die in december aan de gemeenteraad werden gepresenteerd.  
Belangrijk, omdat voor erfgoed na jaren van bezuinigingen weer geld beschikbaar komt, omdat 
herinrichting van het museum gelet op de materiële situatie en de ambitieuze taakstelling die het 
van de gemeente heeft opgelegd gekregen ingrijpend zal zijn, omdat het Prinsenhof een museum 
en een monument van alle Delftenaren is en, last but not least, omdat het moeilijk zal zijn om bij 
die herinrichting een goede balans te vinden tussen hun uiteenlopende en soms strijdige opvat-
tingen en belangen. De vereniging staat in de startblokken om aan de zorgvuldige afweging van 
die opvattingen en belangen haar steentje bij te dragen. 
 
Theo Thomassen 

http://www.delfia-batavorum.nl/
mailto:info@delfia-batavorum.nl
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Lezingen 2018 
 
Na een vol lezingenprogramma in de eerste maanden van 2018 is de lezingencommissie druk  
bezig met het programma voor de rest van het jaar, waaronder een nieuwe Pecha Kucha-avond. 
Mededelingen daarover in de volgende Nieuwsbrief en in de tussentijdse berichten via de mail en 
op onze website. 
 

 
Excursies tweede kwartaal 2018 
 
Donderdag 7 juni 
Bezoek aan de Botanische Tuin TU Delft 
Vorig jaar hield Trudy van der Wees bij Delfia Batavorum een lezing over de Botanische Tuin op 
basis van haar boek ‘Het groene laboratorium, Honderd jaar Botanische Tuin TU Delft’. In vervolg 
daarop vindt op 7 juni een excursie naar de Botanische Tuin plaats.  Het terrein van de tuin was 
oorspronkelijk een drassig weiland met ernaast de kruidentuin voor Delftse apothekers. De Bota-
nische Tuin is nu ongeveer 2,5 ha groot. Het is de grootste aaneengesloten groene ruimte bij de 
Delftse binnenstad. De Botanische Tuin bestaat uit een bomentuin, middentuin, kassen, techni-
sche gewassen en het boompaviljoen.  
 
De bomentuin en middentuin 
De Botanische Tuin een gastvrije en leerzame oase van rust in de drukke stad. Na de ingang aller-
eerst de bomentuin met een collectie van loof- en naaldbomen. Hier ook de bijenstal, de volière, 
de rotstuin, het kinderspeelhuis en het blote-voetenpad. Verderop, geflankeerd door hoge ge-
vels, is de formele middentuin met als karakteristieke elementen zestien geschoren taxusbomen 
en twee watercypressen. De middentuin is sinds enkele jaren het werkterrein van het team tuin-
vrijwilligers. Zij telen er eetbare gewassen, vergeten groentesoorten en bijenplanten.  
 
De kassen, technische gewassen en het boompaviljoen 
In het hart van de tuin staan de kassen met tropische en subtropische planten, voornamelijk uit 
Azië. Veel 'technische planten', zoals kapok, bamboe en oliepalm. De Botanische Tuin van de TU 
Delft is binnen de Nationale Plantencollectie van Nederland verantwoordelijk voor 'technische 
planten'. Bij de kassen ook de oranjerie waar 's winters de kuipplanten vorstvrij geborgen worden 
en 's zomers exposities worden ingericht. Ten noorden van de kassen bevinden zich de akkers 
met technische gewassen, onder andere medicinale planten en vezelplanten. Ook wordt gewerkt 
aan de opbouw van een collectie beschermde planten. In dit deel van de tuin zal een nieuwe rots-
tuin gerealiseerd worden.  
 
Praktische informatie 
• Start 10:30 uur, verzamelen bij Poortlandpein 6 Delft. 
• Onze gids is de wetenschappelijk adviseur drs. ir. B. Ursem. 
 
Aanmelden en bijdrage 
• Aanmelden via het aanmeldformulier op de website van Delfia Batavorum. 
• Kosten € 5,00 inclusief rondleiding en wandeling met een Museumkaartjaar, Delftpas, Rotter-

dampas  of als vriend van de Botanische Tuin. Anders € 4,00 entree, te voldoen aan de kassa. 
• Uw bijdrage s.v.p. overmaken naar Bankrekeningnummer NL84 INGB 0006 77 34 73 t.n.v. 

Delfia Batavorum Excursies, onder vermelding van: Botanische Tuin. 
• Pas na ontvangst van de betaling wordt uw deelname zeker. 

http://www.delfia-batavorum.nl/activiteiten/excursie-7juni2018
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Zondag 17 juni 
Fietstocht Midden-Delfland ‘vergeten molens’  
Elke twee jaar organiseren wij met de Midden-Delfland vereniging een fietstocht vanuit Delft naar 
delen van het Westland. Op 17 juni 2018 houden we een fietstocht in het kader van de Molens in 
Midden-Delfland. De route van deze excursie is gebaseerd op de door de Historische vereniging 
van Vlaardingen samengestelde ‘verdwenen molens tocht’. 
 

 
De Groeneveldse molen bij ’t Woudt 
 
Programma 
Start om 10:30 uur bij Molen de Roos in Delft. Vervolgens fietsen we richting ’t Woudt. Daar  
drinken we koffie, gevolgd door een rondleiding in de Groeneveldse Molen nabij ‘t Woudt. Deze  
molen is gebouwd in 1719 ter vervanging van een eerdere houten molen die na blikseminslag 
was afgebrand. Van de vele molens in dit gebied is deze als een van de weinige overgebleven. De 
molen is sinds 1977 eigendom van het Hoogheemraadschap van Delfland en bemaalt samen met 
een vijzelgemaal de Groeneveldse polder. Tot 1960 werd de polder uitsluitend op windkracht be-
malen. Na de bouw van een gemaal werd de molen stilgezet. Het scheprad dat het water 1,90 m 
opvoert werd begin jaren ‘80 uitgerust met een elektromotor, die nog steeds functioneert. 
 
Rond 13:00 uur lunch in het restaurant van de watersportvereniging Bommeer. Na de lunch een  
bezoek aan een kleine tentoonstelling met uitleg over de verdwenen molens op het terrein van 
de kanovereniging Natsec. Daarna via de Vlaardingsevaart terug naar Delft. Rond 16:00 uur zijn 
we terug in Delft. De tocht voert langs locaties van verdwenen molens en wordt begeleid door 
een gids van de Historische Vereniging Vlaardingen die uitleg geeft op de verschillende locaties 
en een begeleider vanuit de Midden Delfland Vereniging om bijkomende zaken te regelen. Er 
kunnen circa 25 fietsers aan de fietstocht deelnemen 
 
Aanmelden en bijdrage 
• Kosten € 25.- p.p. inclusief koffie, lunch, rondleidingen. 
• Uw bijdrage s.v.p. overmaken naar Bankrekeningnummer NL84 INGB 0006 77 34 73 t.n.v. 

Delfia Batavorum Excursies, onder vermelding van: Molens. 
• Aanmelden via het aanmeldformulier op de website. 
• Introductie is mogelijk, als er nog plaatsen over zijn.  
• In bijzondere situaties bereikbaar:  Peter van Tijn 06 22 795 117. 
• Uiterlijk 12 juni 2018 opgeven. Dit in verband met de definitieve reservering.  

http://www.delfia-batavorum.nl/activiteiten/excursie-17-06-2018
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Najaar 2018 
Bezoek aan restauratieatelier kruiswegstaties Sint Hippolytuskerk 
 

In het najaar wordt een excursie georganiseerd naar 
het atelier waar de acht bewaard gebleven kruisweg-
staties uit de Sint Hippolytuskerk worden gerestau-
reerd.  
Een groot project van de Stichting Kerkelijk Erfgoed 
Delft, waaraan Delfia Batavorum een financiële bijdrage 
heeft geleverd.  
 
De kruiswegstations zijn vervaardigd door kunstenaar 
Herman Veldhuis, die gewerkt heeft in het atelier van 
Jan Schouten. 
 
 
 
 
 

Sint Hippolytuskerk, gezien vanaf de Verwersdijk in 1970 (Bron: Beeldbank RCE) 

 
 
Nieuws van de commissie Achter de Gevels van Delft 
 
Het afgelopen najaar hebben zeven personen deelgenomen aan de cursus ‘Huizenonderzoek’ 
van Kees van der Wiel. Van september tot en met december 2017 kregen zij elke eerste maandag 
van de maand les in de techniek van huizenonderzoek. Behalve oude panden in de binnenstad is 
ook molen De Roos nog eens grondig doorgelicht. De resultaten komen zo snel mogelijk op onze 
website. Het komende najaar 2018 bieden we een nieuwe cursus aan. Voorlopige opgave kan al 
via de website www.achterdegevelsvandelft.nl Daar vindt u ook de geschiedenis van recent uitge-
zochte panden:  Markt 74/76,  Achterom 59/61/63/65/143, Voldersgracht 33 en Vrouwenregt 5. 
 
Onze flyer met de kaart ‘Figuratief’ van Delft en alle beschreven huizen is opnieuw gedrukt. Het 
logo van Delfia Batavorum staat er trots op. Erg nuttig om uit te delen bij alle evenementen van 
Delfia Batavorum. Vraag er naar. Ze zijn gratis beschikbaar. 
 

 
Achterom 59-65 

 
 

http://www.achterdegevelsvandelft.nl/


5/8 

Publicatie van Delfia Batavorum-lid Aat Snaterse  
 
 
Onder de titel ‘Het mannetje van de radio’ beschrijft Aat Snaterse  
verhalen en gebeurtenissen uit zijn werk als verslaggever voor  
Stadsradio Delft.  
Actuele gebeurtenissen worden verbonden aan het verleden van Delft. 
Het boek is verkrijgbaar bij de Delftse boekhandel. 
 
 
 
 
Aad Snaterse ‘Het mannetje van de radio’ 
 

 

Verenigingsinformatie 

 
Nieuwe leden 
We zijn verheugd dit kwartaal weer 20 nieuwe leden te mogen verwelkomen. Ieder kwartaal  
lijken we als vereniging weer te groeien, maar deze groei is noodzakelijk om een stabiel leden-
aantal te behouden. Jaarlijks verliezen we ook leden, veelal door overlijden.  
Heeft u vrienden, kennissen of buren die geen lid zijn, wijs hen dan op onze boeiende vereniging. 
Nieuwe leden krijgen als welkomstgeschenk De Canon van Delft die onlangs in derde druk  
verschenen is.  
Het bestuur heet de volgende nieuwe leden van harte welkom: 
 

Dhr. T.M. Klapwijk 
Dhr. P. Mensert 
Dhr. G.B. Derksen 
Mw. E.C.M. van Paassen 
Dhr. J.S. Tiemstra 
Dhr. P.j. Bakker 
Dhr. G. Schmitz 
Dhr. W. Reijgersberg 
Dhr. L.P.I.M. Hombergen 
Dhr. en Mw. H.J. Petermeijer-Vijverberg 

Mw. A.P. Kouwenhoven 
Dhr. J.P.M. Tromp 
Mw. P. Smith 
Mw. E. Geurtsen 
Mw. J.E.M. Boshoff 
Mw. L.M.A. Leijs 
Dhr. J.W.L.M. Beld 
Dhr. A.A.G. Sedee 
Dhr. W.G.J. van Loenen 
 

 
 
Oud-secretaris Jan Grakist overleden 
Het bestuur ontving het bericht dat op 19 maart 2018 Jan Grakist (1933) is overleden. Jan was ge-
durende lange periode, tot 1996, secretaris van onze vereniging. Wij wensen de familie veel 
sterkte met dit verlies.  
 
Enquête onder de leden 
Delfia Batavorum wil graag haar leden beter leren kennen: wat vinden zij van de activiteiten van 
de vereniging? Welke expertise zouden zij voor de vereniging willen inzetten? Op ad hoc basis of 
voor een langere periode? We gaan een enquête opzetten om een antwoord op deze vragen te 
krijgen en zoeken daarvoor de hulp van één of meer personen met kennis van digitale media.  
Wie mee wil helpen, kan zich aanmelden via aad.van.tongeren@planet.nl 

mailto:aad.van.tongeren@planet.nl
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Nieuwe titels op de boekenlijst 
Delfia Batavorum beschikt over een collectie - door leden geschonken - boeken. Deze boeken 
kunt u kopen ten bate van het Delfia Batavorumfonds.  
Door een schenking is de collectie uitgebreid met twee meter aan nieuwe boeken! De collectie 
boeken en de prijs staan vermeld op onze website. Wilt u een boek aanschaffen, stuur dan een  
e-mail aan Elke Olsder-Toxopeus eolsder@hotmail.com o.v.v. de boeken die u wilt bestellen met 
uw adresgegevens en telefoonnummer. 
 
 
Postverzending 
Eind maart is de herinnering uitgegaan aan leden die hun contributie nog niet betaald hebben. 
Een factuur met de contributie is begin januari per post verzonden. Van meerdere kanten bleek 
dat deze brief niet altijd is aangekomen. Onze excuses hiervoor. Het is spijtig dat de bezorging 
niet altijd vlekkeloos verloopt.  
Ook over de verzending van de Delf komen zo nu en dan klachten binnen en de Delf wordt  
verstuurd via een andere verspreider. Als u de Delf niet ontvangen heeft, meld het ons, dan  
zorgen wij voor nabezorging. Het laatste exemplaar is jaargang 20 nr. 1 voorjaar 2018 met als  
titel Omgaan met erfgoed. 
 
 
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. 

  

mailto:eolsder@hotmail.com
https://twitter.com/delfiabatavorum
https://www.facebook.com/DelfiaBatavorum
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Bijlage bij Delfia Batavorum Nieuwsbrief 2018, nr. 2 
 
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2018 van Delfia 
Batavorum 
 
Delft, april 2018 
 
Aan de Ereleden en leden van de Historische Vereniging Delfia Batavorum 
 
Geachte dames en heren, 
 
Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 31 
mei 2018 om 20:00 uur in de Expozaal van het gebouw Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft.  
 
Agenda 
1. Opening 
2. Le Comteprijzen 2017 

• Rapportage door  Wim Weve, lid van de Le Comte commissie 
• Laudatio, bekendmaking van de winnaar en uitreiking van de prijs van Delfia Batavorum 
• Uitreiking van de oorkondes aan de overige genomineerden 
• Bekendmaking van de Publieksprijs, uitgeloofd door Delft op Zondag 
 
Korte onderbreking 
 

3. Aanbieding van Jaarboek nr. 27, 2017 door de voorzitter van de Redactiecommissie,  
Ingrid van der Vlis. 

4. Commissie Behoud Stadsschoon (CBS) in de pers door de voorzitter van de CBS, 
Peter Jonquière. 

5. Tijdschrift Delf. 
• Presentatie Delf als blad van de vereniging. 

6. Mededelingen. 
7. Notulen van de Algemene ledenvergadering op 11 mei 2017 
8. Financiën. 

a. Financieel verslag 2017: rapportage over het Delfia Batavorumfonds; verslag van de  
Kascommissie en décharge van het bestuur over 2017. 

b. Vaststelling van de begroting 2018. 
c. Verkiezing van een lid van de Kascommissie (zie toelichting). 
d. 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,- . 
9. Voorstel tot wijziging van artt. 7, 11 en 14 van het huishoudelijk reglement inzake de vaste 

commissies (zie toelichting hieronder). 
10. Bestuurssamenstelling (zie toelichting). 
11. Voordracht Gerrit Verhoeven “De oude en nieuwe Delf”, rondvraag en slotwoord door de 

voorzitter. 
 



2/2 

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 11 mei 2017, het financieel verslag over het jaar 2017 en de begroting 
2018 zijn via de website van de vereniging http://www.delfia-batavorum.nl te raadplegen.  
Leden die deze stukken graag in gedrukte vorm willen ontvangen, kunnen dat melden bij de se-
cretaris, Willy Claassen, via info@delfia-batavorum.nl of telefonisch via 015-2144574. Zij zendt u 
dan deze stukken toe. 
 
Toelichting op agendapunt 8c 
Statutair is bepaald dat de commissie uit drie leden bestaat. Ingevolge de statuten treedt jaarlijks 
het oudste lid in functie af en wordt een nieuw lid benoemd. De commissie bestaat uit de heren 
H. Karlas, M. Tienstra en J. Kelderman.  De heer H. Karlas is aftredend.  
 
Toelichting op agendapunt 9 
Het geldende artikel  7 beperkt het aantal in te stellen commissies tot vijf: de Commissie Behoud 
Stadsschoon, de Excursiecommissie, de Redactiecommissie, de Lezingencommissie en de com-
missie Achter de Gevels van Delft (AGvD).  
Voorgesteld wordt artikel  7 uit te breiden met de Redactiecommissie Delf en ter onderscheiding 
van de redactiecommissie voor het jaarboek  deze laatste commissie aan te duiden als Redactie-
commissie Jaarboek (artikel 11).  In aansluiting op de artikelen 9 tot en met 13, waarin de doel-
stellingen van de commissies opgenomen zijn, wordt voorgesteld  in (het vervallen) artikel 14 de 
doelstelling van de redactiecommissie Delf op te nemen. 
 
Voorgesteld wordt: 
artikel  7 als volgt te wijzigen:  
“Het bestuur wordt bijgestaan door zes vaste commissies: de Commissie Behoud Stadsschoon, 
de Excursiecommissie, de Redactiecommissie Jaarboek , de Lezingencommissie, de Commissie 
Achter de Gevels van Delft en de Redactiecommissie Delf”, 
En: 
de artikelen 11 en 14 te wijzigen in de navolgende zin: 
artikel 11: De Redactiecommissie Jaarboek redigeert het jaarboek en kan medewerking verlenen 
aan overige publicaties van de vereniging; 
artikel 14: De Redactiecommissie Delf redigeert het vier maal per jaar verschijnende verenigings-
blad Delf en kan medewerking verlenen aan overige publicaties van de vereniging.      
 
Toelichting op agendapunt 10 
De heren Marinus Hom en Aad van Tongeren zijn statutair aftredend (einde tweede respectieve-
lijk eerste termijn). Voorgesteld  wordt hen te herbenoemen.  
 
Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door tenminste tien leden. De namen der tegenkandi-
daten moeten tenminste drie dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk (of per mail) 
aan de secretaris worden meegedeeld (art. 8, lid 4 van de statuten).  

http://www.delfia-batavorum.nl/vereniging/ledenvergadering
mailto:info@delfia-batavorum.nl
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