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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 
 

 
 

 
Het Stadsarchief Delft heeft dit jaar zijn nieuwe website ingeluid 
met een nieuw project: 365 dagen Delft. Vanaf september 2018 
wordt een jaar lang elke dag door Gerrit Verhoeven en Ingrid van 
der Vlis uit de onuitputtelijke collecties een mooi, verrassend, be-
langrijk of onverwacht archiefstuk op de website getoond en toege-
licht. Elke week wordt zo’n archiefschat ook nog eens in Delft op 
Zondag gepresenteerd. Een ambitieus project dat niet alleen de 
veelzijdigheid laat zien van de geschiedenis van Delft, de rijkdom 
van de collecties van het archief en de creativiteit en deskundigheid 
van de makers, maar dat ook de mogelijkheden demonstreert van 
een goede website voor het stimuleren van de belangstelling voor 
de geschiedenis. 

Die presentatiemogelijkheden van een historische website worden aan de andere kant weer  
gefrustreerd door de strikte manier waarop men recentelijk de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG) en de Auteurswet is gaan toepassen op gedigitaliseerde teksten en  
afbeeldingen die archieven online beschikbaar hebben gesteld voor onderzoek. Archieven heb-
ben als gevolg daarvan grote delen van hun collecties offline moeten halen. Achter de Gevels van 
Delft bijvoorbeeld heeft daar veel last van bij het huizenonderzoek dat ze organiseert en bij het 
publiceren van de uitkomsten daarvan op haar website. Er wordt naarstig gezocht naar oplossin-
gen en het is te hopen dat 2019 ook wat dat betreft een gelukkig jaar zal zijn. 
  
Over de website van Achter de Gevels is ook positief nieuws te melden: ze heeft een opfrisbeurt 
gekregen die hem nog aantrekkelijker heeft gemaakt dan hij al was en die ook beter aansluit bij 
de vormgeving van onze verenigingswebsite. Verantwoordelijk hiervoor is als vanouds Jenny  
Omvlee, die vrijwel in haar eentje beide websites in de lucht houdt. De update is een mooie gele-
genheid om haar hier even achter de schermen vandaan te halen en lof toe te zwaaien! Er zijn 
meer mensen die door hun inzet voor Delfia Batavorum lof verdienen: iedereen die in bestuur, in 
commissies of anderszins als actief lid eraan bijdraagt dat de vereniging haar ambities in de stad 
kan waarmaken. De jaarwisseling is een geschikt moment om hen te daarvoor bedanken en ook 
hen en alle andere leden veel geluk toe te wensen in 2019, dat niet alleen het Gouden Eeuwjaar 
is, maar ook het jaar van het veertigjarig jubileum van de Commissie Behoud Stadschoon. Proost 
en dan aan het werk! 
 
Theo Thomassen  

http://www.delfia-batavorum.nl/
mailto:info@delfia-batavorum.nl
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Lezingen 2019 

Dinsdag 22 januari  
Rijk en machtig ten tijde van de Republiek, in en via Delft  
 
Lezing door Kees Zandvliet 
In Holland, het machtigste en rijkste gewest tijdens de Republiek, woonden veruit de meeste  
rijken van de Republiek. Rijkdom en macht waren nauw met elkaar verbonden. Hollandse rijken 

woonden vooral in de steden, zoals Delft.  
Die rijken waren via hun familienetwerk, hun politieke ambten of 
bijvoorbeeld via de VOC verbonden met steden en landelijke  
gebieden elders in Holland, met de regionale of internationale  
politiek of met gebieden overzee. Kees Zandvliet zal dieper in-
gaan op deze aspecten aan de hand van verschillende Delften-
aren uit de Republiek. Zo zal hij vertellen over burgemeester Ge-
rard Putmans (1641-1698), wiens vader gouverneur was van Tai-
wan. En uiteraard ontbreken de prinsen en prinsessen van 
Oranje niet! 
 
• Datum: dinsdag 22 januari 2019 
• Aanvang lezing: 20:00 uur 
• Locatie: Van de Mandelezaal, ingang Oude Delft 
• Aanmelding niet nodig 
• Toegang: leden Delfia Batavorum gratis, niet-leden € 5,- 

De 500 rijksten van de Republiek,  
uitgave De Walburg Pers, 2018. 
 

Kees Zandvliet is wetenschappelijk medewerker van het Amsterdam  
Museum en hoogleraar vroegmoderne geschiedenis van Amsterdam 
aan de Universiteit van Amsterdam.  
Recentelijk publiceerde hij De 500 rijksten van de Republiek.  
Samen met Hans Goedkoop schreef hij eerder De Gouden Eeuw en De IJ-
zeren Eeuw. De twee laatstgenoemde boeken begeleidden twee tv-series 
en twee tentoonstellingen.  
Hij promoveerde in 1998 aan de Rijksuniversiteit Leiden op 'Mapping for 
Money. Maps, Plans and Topographic Paintings and their Role in Dutch 
Overseas Expansion'. 

 
 
Lezingen februari en verder 
In februari 2019 staat een lezing gepland over het bouwkundig onderzoek Prinsenhof, maar een 
exacte datum is nog niet bekend. Houdt de website http://www.delfia-batavorum.nl in de gaten 
voor het laatste nieuws. 
 
Woensdag 27 maart 
Op woensdag 27 maart komt Sander Wassing, die oorspronkelijk in 2018 zijn verhaal zou houden 
maar toen door ziekte werd verhinderd. Hij gaat vertellen over Stad- en dorpsbeschrijver Lieve 
van Ollefen en zijn beschrijvingen van Delft en Delfland. 
 
Dinsdag 23 april 
Op dinsdag 23 april 2019 komen twee sprekers: Jan Lamoré en Lucie Beaufort, met heel uiteenlo-
pende verhalen die toch een raakvlak hebben, de gezondheidszorg. De heer Lamoré vertelt over 

http://www.delfia-batavorum.nl/
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Antoni van Leeuwenhoek en de manier waarop diens baanbrekende werk het wereldbeeld ver-
anderde. Lucie Beaufort neemt ons mee naar het Sint Joris Gasthuis tijdens de Tweede  
Wereldoorlog, een geschiedenis waar nog veel over te ontdekken valt. 
 
Donderdag 20 juni 
Twee sprekers brengen ons ‘Een andere kijk op Vermeer’ . Arjen Dijkstra (Universiteit Groningen) 
deed onderzoek naar het schilderij ‘de astronoom’ van Johannes Vermeer en deelt zijn verras-
sende resultaten. Lea van der Vinde (Mauritshuis) vertelt over het recente onderzoek naar het 
schilderij ‘het meisje met de parel’ van Vermeer. 
 

Excursies februari 2019 

Stadsarchief  Delft  

 
Het nieuwe gebouw van het Stadsarchief in de Harnaschpolder 

 
Sinds september 2017 is het Stadsarchief Delft gehuisvest in een nieuw gebouw in de Harnasch-
polder. Met deze excursie kunt u kennismaken met de nieuwe huisvesting en met de archiefprak-
tijk in 2019. Hoe worden die archiefstukken (papier en digitaal) geregistreerd en bewaard?  
  
Praktische informatie   
• Data: maandagmiddag 4 februari en vrijdagmiddag 8 februari, aanvang om 15.00 uur. 
• Locatie: Gantel 21  2635 Den Hoorn, met eigen vervoer. 
• De rondleiding duurt ongeveer 1 uur. 
• Per bezoek kunnen maximaal 15 deelnemers mee. 
 
Kosten en aanmelding 
• De kosten voor deelname aan deze excursie zijn € 3,-  pp. vooraf te betalen. op rekeningnum-

mer NL 76 INGB 0000587345 ten name van Delfia Batavorum (let op: gewijzigd rekeningnum-
mer!) onder vermelding van ‘Stadsarchief’.  

• Aanmelden via het aanmeldingsformulier (aanmelden 4 februari / aanmelden 8 februari) op 
de website van Delfia Batavorum. Uiterste datum van aanmelden 28 januari 2019. 

 
 

http://www.delfia-batavorum.nl/activiteiten/excursie-4-februari-2019
http://www.delfia-batavorum.nl/activiteiten/excursie-8-februari-2019
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Nieuws van de commissie Achter de Gevels van Delft 
 
Er zijn weer enkele nieuwe beschrijvingen van Delftse panden aan de vernieuwde site van 
www.achterdegevelsvandelft.nl toegevoegd:  

• Achterom 67 en  
• Voorstraat 23 en  
• Voldersgracht 29. 

 
Achterom 67 
 
De site van Achter de Gevels is één van de deelnemers aan de geschiedenis online prijs, de prijs 
voor de beste digitale presentatie van geschiedenis. Stemmen kan tot 31 januari via de site  
https://geschiedenisonlineprijs.nl 

 
 
Verenigingsnieuws 
 
Le Comte-prijs 2017 op plaats van bestemming 
Tijdens onze ledenvergadering van 31 mei 2018 werd bekendgemaakt dat de Le Comte-prijs 2017 
was toegekend aan de eigenaar van het pand Oude Delft 65 voor de renovatie van het huis en 
het torentje op het dak. Volgens overleveringen heeft het torentje nog dienst gedaan in de tijd 
dat dit huis onderdeel was van het St. Barbaraklooster. Later werd het torentje bekend vanwege 
de alarmklok van de gemeentelijke Brandweer in de oude gebouwen achter de Oude Delft.  
Bij de uitreiking van de prijs bleek dat de eigenaar van het winnende pand, de heer Ronald 
Koerse, niet aanwezig was om de prijs in ontvangst te nemen. Bij navraag bleek dat hij daar niet 
meer woonde en er ook geen ander adres van hem bekend was. 
 
De merkwaardige situatie deed zich voor dat na het opstellen van de lijst met nominaties het 
pand Oude Delft 65 verkocht was aan een nieuwe eigenaar. De vraag rees aan wie de prijs dan 
moest worden uitgereikt? Het bestuur heeft toen het besluit genomen om de prijs toe te kennen 
aan de eigenaar die gedurende anderhalf jaar het oude Vestia huurpandje heeft verbouwd tot 
een uniek historisch monumentje. Er is zonder resultaat contact met hem gezocht om het speci-
aal ontworpen bord behorend bij de Le Comte-prijs alsnog aan hem te overhandigen.  
 
Het bestuur heeft gemeend een eind te moeten maken aan deze onbevredigende situatie en het 
besluit genomen om de prijs alsnog toe te kennen aan de nieuwe eigenaar van het pand.  
Op 17 december heeft bestuurslid Janny van der Jagt het bord met een kopie van de originele 
oorkonde overhandigd aan de nieuwe eigenaar Freek Huthoff. Hij vertelde er erg blij mee te zijn 
en is vanzelfsprekend is hij ook meteen lid geworden van Delfia Batavorum. 
 

http://www.achterdegevelsvandelft.nl/
http://www.achterdegevelsvandelft.nl/huizen/Achterom%2067.html
http://www.achterdegevelsvandelft.nl/huizen/Achterom%2067.html
http://www.achterdegevelsvandelft.nl/huizen/Voldersgracht%2029.html
https://geschiedenisonlineprijs.nl/
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Overhandiging Le Comte-prijs 2017 door Janny van der Jagt aan Freek Huthoff 

 
 
Publicatie van Wilma van Giersbergen 

 
 
Van de hand van Wilma van Giersbergen, oud-bestuurslid 
en oud-voorzitter van de redactiecommissie van het Delfia 
Batavorum Jaarboek, verscheen vorig jaar het boek  
‘Op zoek naar werk’ over de Rotterdamse kunstenaars- 
families Hauck, Bakker, Van de Laar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met korting naar voorstelling in Theater de Veste 
Theaterlezing Herman Pleij in Theater De Veste 
Leden van Delfia Batavorum kunnen met korting naar het historisch theatercollege dat Herman 
Pleij op maandag 28 januari 2019 zal geven. De kosten zijn normaal € 24,50 maar leden van 
Delfia Batavorum ontvangen een korting van € 5,- Aanmelding via publiciteit@theaterdeveste.nl  
onder vermelding van naam, adres en woonplaats en het gewenste aantal kaarten. Meer infor-
matie over de inhoud van het college vindt u op de site van Theater de Veste: https://www.thea-
terdeveste.nl/programma/6398/Herman_Pleij/Cultuurhistorisch_theatercollege/ 
 
 
  

mailto:publiciteit@theaterdeveste.nl
https://www.theaterdeveste.nl/programma/6398/Herman_Pleij/Cultuurhistorisch_theatercollege/
https://www.theaterdeveste.nl/programma/6398/Herman_Pleij/Cultuurhistorisch_theatercollege/
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Nieuwe leden 
Het bestuur heet de volgende nieuwe leden van harte welkom: 
 

Dhr. M. Ph. Wilmink 
Dhr. H.J. Tiemens 
Dhr. A.H. Streefland 
Dhr. L.W.A. Vischer 
Mw. . C. Brunnekreef 
Dhr. P.M.C. van der Grinten 

Mw. A.E. Schröder 
Dhr. M. van Kessel 
Mw. M.J.P. Boltjes-Wattel  
Dhr. en Mw. E.R.Q. van Tilburg 
Dhr. F. Huthoff  
Mw. J.M. van Dorsten 

Mw. P. Perez 
Mw. N. Schut 
Dhr. L.J.W. van der Laan 
Mw. A.M. Lon 
Dhr. P. Tetteroo 

 
Hiermee komt het aantal leden van onze vereniging per 1 januari 2019 op 1.232. 
 
 
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

