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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.

Algemene Ledenvergadering en de Canon van Delft
Op 16 mei aanstaande wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in het kantoor van
de Rabobank Zuid-Holland Midden. De bijeenkomst begint met de bekendmaking en uitreiking van
de Le Comteprijs 2012, een fraai Delfts blauw bord met naamsvermelding en een oorkonde. De overige vier genomineerden ontvangen eveneens een oorkonde. Daarna volgen de gebruikelijke
agendapunten zoals het financiële jaarverslag 2012, de begroting 2013 en het verslag van de Commissie Behoud Stadsschoon. Ook dit jaar vindt weer een wisseling in het bestuur plaats: Elke Olsder
gaat helaas het bestuur verlaten en zal daarbij het organiseren van de lezingen aan een opvolger
overdragen.
Aan het einde van de vergadering wordt een bijzonder jaarboek aan de leden beschikbaar gesteld,
bestaande uit twee delen. Het eerste deel bevat de jaarlijkse rubrieken over de vereniging, de Kroniek en Delfiana. Als tweede deel verschijnt de Canon van Delft, de geschiedenis van Delft in 50
vensters, uitgegeven door Delfia Batavorum in samenwerking met Erfgoed Delft e.o. Deze canon is
samengesteld onder verantwoordelijkheid van een werkgroep van onze vereniging met behulp van
16 auteurs, een beeldredactie en de redactie van ons jaarboek. Allen hebben belangeloos aan de totstandkoming meegewerkt. Hen komt veel dank toe. Wij zijn verheugd al onze leden een exemplaar
te kunnen aanbieden en zien uit naar de belangstelling van een breed publiek in en wellicht ook
buiten Delft. Dit boek zal ook bij Erfgoed Delft en in de boekhandel verkrijgbaar zijn.

Aan de Ereleden en de Leden van de Historische Vereniging Delfia
Batavorum.
Geachte Dames en Heren,
Namens het bestuur nodig ik u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering van onze vereniging, die gehouden zal worden op
donderdag 16 mei a.s. om 20:00 uur in de vergaderzaal van de Rabobank, Buitenhofdreef hoek Reinier de Graafweg, te Delft.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening door de voorzitter.
2. Le Comteprijs; Rapportage door Ir. Gertjan van der Harst, secretaris van de
Commissie voor de Le Comte-prijs;
Bekendmaking van de winnaar en uitreiking van de Le Comteprijs 2012;
uitreiking oorkondes aan de overige genomineerden; Bekendmaking van de
winnaar van de Publieksprijs, uitgeloofd door Delft op Zondag.
3. Schorsing.
4. Mededelingen.
5. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 mei 2012. Deze zijn via
de website ter inzage geweest, en desgewenst per post verkrijgbaar. Dat
geldt ook voor alle overige vergaderstukken.
6. Presentatie van de Commissie Behoud Stadsschoon.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Financieel verslag over 2012;
Verslag van de kascommissie, en decharge van het bestuur over 2012.
Vaststelling van de begroting 2013.
Verkiezing van een lid van de kascommissie. Ingevolge de statuten treedt
jaarlijks het oudste lid in functie van de commissie af, en wordt een nieuw
lid benoemd.
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,- .
Benoeming van een bestuurslid: Elke Olsder heeft besloten om terug te treden als bestuurslid. Het bestuur stelt u voor om in deze vacature te voorzien
door benoeming van mevrouw Margriet van Bebber.
Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door tenminste tien leden. De
namen der tegenkandidaten moeten tenminste drie dagen voor de aanvang
van de vergadering schriftelijk aan de secretaris worden medegedeeld (art.
8 lid 4 der statuten).
Aanbieding van het Jaarboek 2012 en de Canon van Delft; Ria van der Meer
geeft een presentatie over de Canon van Delft. Na afloop van de vergadering
zijn het Jaarboek en de Canon beschikbaar voor de leden.
Rondvraag.

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.
Korte kennismaking met de voorgestelde kandidaat:
Margriet van Bebber is dichter-schrijver, schrijfdocent en manager in de kunsteducatie. Ze woont zowel in Delft als in haar schrijfhuis bij de Soesterduinen. Ze
studeerde cultuureducatie en volgde de opleiding Docent Schrijven.
Margriet is lid van het managementteam van de VAK, centrum voor de kunsten
in Delft, en is verantwoordelijk voor de kunst- en cultuureducatie voor de Delftse scholen in primair en voortgezet onderwijs, en voor de vrijetijdscursussen
voor kinderen, jongeren en volwassenen. Zij is auteur van meerdere publicaties
in en over Delft. Meer over Margriet van Bebber vindt u op haar website
www.hetschrijfbedrijf.com
De notulen van de ALV van 15 mei 2012, het financieel verslag over het jaar 2012, en de begroting
2013 zijn via de website van de vereniging (www.delfia-batavorum.nl) te raadplegen.
Leden die deze stukken graag in gedrukte vorm willen ontvangen, kunnen dat melden bij de secretaris, Kanaalweg 10, 2628 EC Delft. Hij zendt deze stukken dan toe.

Le Comteprijs
Ieder jaar reikt Delfia Batavorum de Le Comteprijs uit voor de beste verfraaiing van het Delftse
stadsbeeld. Het kan een restauratie of een verbouwing van een monument zijn, maar ook het
plaatsen van een beeld of een stoephek, het aanbrengen van een muurschildering, een winkelpui,
gevelsteen of gevelreclame. Bij voorkeur refereert de verfraaiing op een of andere manier aan de
Delftse historie, maar dat mag zeker ook de recente historie zijn.
De inzendingen voor het jaar 2012 zijn inmiddels beoordeeld door de Le Comte Commissie,
bestaande uit drs. Wil Aalbers (vz), ir. Wim Weve (secr.) en ir. Gertjan van der Harst.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 16 mei a.s. wordt de prijs namens het bestuur
uitgereikt.
Daarnaast kunnen alle Delftenaren stemmen voor de Le Comte Publieksprijs. Ook deze prijs wordt
tijdens de ALV uitgereikt namens de Delft op Zondag. Stemmen kan via een bon in de krant, via
info@delftopzondag.nl en via #lecomtepublieksprijs op twitter. Breng uw stem uit!
Maak kennis met de genomineerden voor de Le Comteprijs 2012
We stellen de genomineerden kort aan u voor in deze nieuwsbrief.
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Nominatie 1:
Gasthuis BV, voor de gevelrenovatie (schilderwerk)
van het voormalig zusterhuis Koornmarkt 10,
nu bedrijfsverzamelgebouw ‘De Zuster’.

Nominatie 2:
De heer T. Deelstra (Stichting De Witte Roos),
voor de gevelrestauratie van Oude Delft 73, met
reconstructie van het lijstwerk van de deur.

Nominatie 3:
De gemeente Delft en de projectorganisatie
Poptahof, voor de herinrichting van de
openbare ruimte als verblijfsgebied Poptaplein.

Nominatie 4:
De heer H.J. de Graaf, voor de
gevelrestauratie van het pand
Raamstraat 45.

Nominatie 5:
Kuipers Loodgietersbedrijf en SG Architecten,
voor de nieuwbouw van vijf woningen met een
traforuimte aan de Zuiderstraat.

Meer informatie en achtergronden bij
de nominaties staan op onze website.
Daarnaast brengt de Delft op Zondag
iedere week een genomineerde onder
uw aandacht in de krant.
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Lezingen
Voor de lezingen van Delfia Batavorum zijn wij op zoek naar een nieuwe vaste locatie. Wij gaan
verschillende mogelijkheden beproeven tot we weer een goede vaste plaats hebben gevonden.
Tussen het samenstellen van deze Nieuwsbrief en de bezorging bij u thuis heeft er al een lezing
plaatsgevonden op een nieuwe locatie: De VAK aan de Westvest 9.
U begrijpt dat wij onze ervaring daarmee nog niet kunnen melden. Dat zullen wij in de volgende
Nieuwsbrief doen. Blijft u vooralsnog attent op de vermelding van de locatie bij de aankondiging
van nieuwe lezingen.
De maatregel dat de lezingen voor leden gratis zijn en dat aan niet-leden 5 euro wordt gevraagd
blijft van kracht.
Er wordt op dit moment hard aan een nieuw aanbod van lezingen gewerkt. Nieuwe data en onderwerpen van de lezingen staan binnenkort op www.delfia-batavorum.nl. En we berichten erover in
de volgende nieuwsbrief.
 woensdag 24 april:
Lezing over prinses Marianne
De vereniging Vrienden van het Prinsenhof organiseert op 24 april om 21.00 uur een lezing over
prinses Marianne door Alexandra Oostdijk, directeur-conservator van museum Paul Tetar van Elven. De lezing vindt plaats in de Kamer van Charitate van het Prinsenhof.
De toegang is gratis.
Prinses Marianne (1810-1883) was in haar tijd een omstreden persoon. Het zwarte schaap van de
familie, omdat zij haar echtgenoot, Albert van Pruisen, verliet en openlijk samenwoonde met haar
lakei/bibliothecaris Johannes van Rossum, met wie zij zelfs een zoon kreeg. Maar Marianne was
ook een zeer intelligente vrouw, godsdienstig, sociaal bewogen en met een grote interesse in kunst.
U maakt tijdens deze lezing nader kennis met haar.
 woensdag 18 september:
Lezing over Gerrit Paape
De vereniging Vrienden van het Prinsenhof (VVP) organiseert dit jaar op 18 september de gemeenschappelijke lezing voor de leden van de VVP, de leden van Delfia Batavorum en de leden van de
Vereniging Verre Culturen.
Dr. Peter Altena verzorgt vanaf 20.00 uur de lezing in het Prinsenhof over Gerrit Paape (17521803), de Delftse revolutionair en theoreticus van de patriotten.

Excursies
 Donderdag 25 april 2013
Excursie naar het MAS in Antwerpen
Onze zustervereniging de vereniging Verre Culturen Delft organiseert een excursie naar het MAS
(Museum aan de Stroom) in Antwerpen. Het nu al vermaarde MAS werd genomineerd voor de
European Museum of the Year Award 2013!
Maak kennis met Antwerpen in de wereld en met de wereld in Antwerpen.
Kosten niet-leden € 65,00
tel. excursie: 015-2146791
 Donderdag 23 mei 2013
Excursie naar Stichting Medisch en Farmaceutisch Museum ‘De Griffioen’
Tijd: 10.00 uur (een eventuele 2de groep start om 11.30)
Locatie: Koornmarkt 66, Delft
In het oude centrum van Delft aan de Koornmarkt 66 is een unieke verzameling oude
medische en verpleegkundige instrumenten te zien, in combinatie met een historische
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apotheek en de werkkamer van Reinier de Graaf. De collectie geeft een prachtig beeld van de
ontwikkeling in de geneeskunde.
De Stichting rekent het tot haar taak het medisch
cultureel erfgoed voor de toekomst te bewaren, te
beschrijven, te conserveren, zo nodig te restaureren en waar mogelijk te exposeren. Het museum
bezit een verzameling historische medische instrumenten, een hoeveelheid verpleegkundige gebruiksvoorwerpen, een oude
apotheek en een bibliotheek. Tijdens de rondleidingen wordt in het bijzonder de nadruk gelegd op
de ontwikkeling van het instrument.
Bob Griffioen, oud-directeur van het Reinier de
Graaf Gasthuis, voert zijn bezoekers langs aderlaatbekkens, bloedzuigerpotten, hersenboren en
amputatievorken. Maar ook langs een honderd jaar oude oefenpop met ongeboren baby, waarmee
verpleegkundigen van weleer oefenden. Let ook op die fraaie collectie antieke medische microscopen van onder anderen Antoni van Leeuwenhoek.
De expositie schenkt tevens aandacht aan Pieter van Foreest (de ‘Hollandse Hippocrates’) en toont
oude voorwerpen uit de apotheek van apotheker Peter Jacobus Kipp die zich in 1830 aan de Oude
Delft vestigde. De 'Gistfabriek' (tegenwoordig DSM) leverde voor deze expositie fraai materiaal
rond het antibioticum penicilline. De melkfles waarmee kort na de Tweede Wereldoorlog voor het
eerst in Nederland penicilline voor medisch gebruik werd gemaakt, vindt u - met een geconserveerd
penicillinemengsel - in Griffioens Museum.
Liefhebbers kunnen met de microscoop turen naar fraaie vormen van deze betermakende
schimmel.
De tentoonstelling 750 jaar onder doktershanden geeft een boeiend beeld van een onbekend stuk
Delftse geschiedenis, ook waar het opgravingen betreft. Uit de oogst van stadsarcheoloog Epko Bult
vindt u hier stenen pispotten en een houten populieren drinknap uit de vijftiende eeuw: allemaal
uit de grond van de Gasthuisplaats, de plaats waar het Reinier de Graaf Gasthuis zeven eeuwen lang
was gevestigd.
Aantal deelnemers:
Maximaal 20. Een eventuele volgende groep (ook max. 20 deelnemers) start om 11.30 uur. U krijgt
bericht bij welke groep u bent ingedeeld.
Aanmelden:
Met het volledig ingevulde e-mail formulier.
Leden van Delfia Batavorum hebben voorrang bij inschrijving. Als u ons niet per e-mail kunt bereiken: tel. 015 - 88 93 753. Als u een boodschap achterlaat op het antwoordapparaat, dan ook altijd
uw volledige naam, telefoonnummer en adres inspreken.
De excursie wordt begeleid door Ger v.d. Akker.
Bijdrage:
Gelieve de bijdrage ad € 5,00 pp vooruit te betalen op bankrekening 587345 t.n.v. de penningmeester van Delfia Batavorum o.v.v. GRIFFIOEN .
 Zaterdag 15 juni 2013
Fietsexcursie met boerenlunch - De Tafel van Midden-Delfland
Tijd: 10.30 – 15.00 uur
Het Midden-Delfland Dag arrangement is voor de tweede keer georganiseerd i.s.m. de MiddenDelfland Vereniging en Midden-Delfland is Mensenwerk.
De Midden-Delfland Dag 2013 heeft als thema ‘De Tafel van Midden-Delfland’. Eén van de concentratiepunten is de dorpskern van Schipluiden. In dit dorp van schippers en ambachtslieden bezaten
ook heren uit Delft en ’s-Gravenhage boerderijen met een herenkamer, vee, boomgaard en moestuin. Een goed voorbeeld daarvan is de buitenplaats Op Hodenpijl, waarvan we nauwkeurig weten
hoe tuin en omgeving er in de achttiende eeuw uitzagen. Van Huis ten Dorp in de Dorppolder is
weinig meer over, maar des te meer van een van zijn heren, ridder Arend van Dorp (ca.1530-1600).
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Zo zijn in het Nationaal Archief overzichten gevonden van de keukenmeester over zijn huishouden.
Naar een heel andere tijd verwijst de tentoonstelling in Museum het Tramstation. Daar is vanaf
eind mei een expositie over de ondernemende tuinder G.J.A. van Marrewijk uit Den Hoorn te zien.
Hij richtte er o.a. de groenteveiling op. Zijn kasboeken tonen aan dat hij vooral vóór 1900 een grote
variëteit aan groente en fruit in zijn tuin teelde.
Het fietsarrangement omvat:
 gezamenlijk vertrek rond 10.30 uur van de Boterbrug in Delft (met toelichting);
 bezoek aan buitenplaats Op Hodenpijl;
 bezoek aan Museum Het Tramstation voor de expositie over tuinder G.J.A. van Marrewijk;
 een gereserveerde plaats aan de boerenlunch (aantal deelnemers is beperkt);
 een bezoek aan zuivelboerderij Van Winden in de Dorppolder;
 themamagazine Midden-Delfkrant: De Tafel van Midden-Delfland (60 pag. in kleur).
De deelnemers keren naar eigen inzicht en op eigen gelegenheid terug naar Delft.
Aanmelden:
Met het volledig ingevulde e-mail formulier.
Leden van Delfia Batavorum hebben voorrang bij inschrijving.
Als u ons niet per e-mail kunt bereiken:
tel. 015 - 88 93 753. Als u een boodschap achterlaat op het antwoordapparaat, dan ook altijd uw
volledige naam, telefoonnummer en adres inspreken. De excursie wordt begeleid door Peter van
Tijn (tel. 06-22 79 51 17, uitsluitend voor gebruik op zaterdag 15 juni 2013).
Bijdrage:
Gelieve de bijdrage ad € 21,00 pp vooruit te betalen op bankrekening 587345 t.n.v. de penningmeester van Delfia Batavorum o.v.v. MDD.
Deelname is pas zeker als de bijdrage op de girorekening is ontvangen.
 Donderdag 4 juli 2013
Excursie naar de Hermitage Amsterdam - Expositie Tsaar Peter de Grote
Tijd: 9.00 uur vertrek per bus
Verzamelen: NS-station Delft Centraal, busplatform westzijde.
In zijn huis aan de Hippolytusbuurt heeft Antoni van Leeuwenhoek talloze binnen- en buitenlandse
bezoekers ontvangen, onder wie vorsten en geleerden van naam. Toen in 1698 tsaar Peter de Grote
(1672-1725) in Delft per boot arriveerde, wilde hij graag de grote geleerde ontmoeten.
Van Leeuwenhoek werd verzocht naar zijn boot te komen, want de tsaar had een hekel aan
nieuwsgierige mensen in zijn buurt. Van Leeuwenhoek schonk hem een aantal microscopen.
De tsaar sprak redelijk Nederlands en onderbrak het betoog van de geleerde enthousiast met de
uitroep: ‘Dat wil ik zien’.
Een bevlogen tsaar
Aan het begin van het Nederland-Ruslandjaar 2013 opent de Hermitage Amsterdam een grote
tentoonstelling over Peter de Grote, vernieuwer van Rusland.
De expositie geeft een beeld van deze originele, bevlogen en leergierige Russische tsaar die, toen hij
op 17-jarige leeftijd alle macht kreeg, vastbesloten was het land te moderniseren. Hij slaagde erin
zowel krijgsmacht als kerk te hervormen, breidde handel en nijverheid uit, en verbeterde onderwijs
en volksgezondheid. Hij versterkte Rusland tot een Europese grootmacht, met een volledig nieuwe
hoofdstad: Sint Petersburg, ‘venster op het westen’.
Ook kocht hij al op jeugdige leeftijd kunst, waaronder een Rembrandt, waarmee hij de basis legde
voor de latere collectie van de Hermitage in Sint Petersburg. Reislustig als hij was, ondernam Peter
de Grote twee reizen naar West-Europa, waaronder die naar de Republiek der Nederlanden. Hij
raakte bevriend met vele prominente Nederlanders, onder wie Nicolaas Witsen en Frederik Ruysch.
Op die manier vergaarde hij grote kennis op velerlei terrein.
Hoe dit zijn vruchten in Rusland afwierp, laat de expositie ‘Peter de Grote, een bevlogen tsaar’ zien,
waarvoor de collectie van het Staatsmuseum de Hermitage in Sint Petersburg het uitgangspunt
vormt. Met veel objecten en documenten wordt het leven geschetst van deze onnavolgbare tsaar.
Bovendien tonen veel persoonlijke voorwerpen uit Peters voormalig bezit, waaronder zijn kostuums
en een koets, aan hoezeer zijn smaak door het westen was beïnvloed.
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Programma:
10.15 uur: aankomst Hermitage met o.a. gelegenheid tot koffie (eigen rekening);
11.00 uur: start rondleiding met gids per 15 deelnemers; duur 1 uur.
12.00 uur: lunch op eigen gelegenheid / eigen kosten
Museumkaart, Rembrandtpas: s.v.p. meenemen. Geen 65+ korting. Terugreis: 14.30 uur
De Hermitage is volledig rolstoeltoegankelijk (inclusief liften en toiletten). Indien u gebruik wilt
maken van een van onze rollators of rolstoelen, graag vermelden bij de aanmelding.
Aanmelden:
Met het volledig ingevulde e-mail formulier.
Leden van Delfia Batavorum hebben voorrang bij inschrijving.
Als u ons niet per e-mail kunt bereiken: tel. 015 - 88 93 753. Als u een boodschap achterlaat op het
antwoordapparaat, dan ook altijd uw volledige naam, telefoonnummer en adres inspreken. De excursie wordt begeleid door Peter van Tijn (tel. 06-22 79 51 17, uitsluitend voor gebruik op 4 juli
2013).
Bijdrage:
Gelieve de bijdrage ad € 25,00 (met Museumkaart) resp. € 40,00 pp ( zonder Museumkaart) vooruit te betalen op bankrekening 587345 t.n.v. de penningmeester van Delfia Batavorum o.v.v. Hermitage.
Deelname is pas zeker als de bijdrage op de girorekening is ontvangen.

Commissie Behoud Stadsschoon
Commissie Behoud Stadsschoon heeft veel werk aan Spoorzone
Platform Spoor
De Commissie Behoud Stadsschoon (CBS) heeft vanaf het begin de plannen voor de Spoorzone
gevolgd, vooral omdat de Spoorzone de hele westzijde van het Beschermd Stadsgezicht Binnenstad
begrenst en het deel van de Spoorzone rond molen de Roos zelfs in het Beschermd Stadsgezicht ligt.
Daarom is CBS ook vertegenwoordigd in het Platform Spoor, een overleg waarin betrokken partijen
en belanghebbenden door de gemeente en OBS (het Spoorzonebedrijf) worden geïnformeerd over
de voortgang van het spoorzoneproject.
Het is indertijd door wethouder Grashoff ingesteld om draagvlak voor het project te krijgen en opvattingen van de deelnemers te vernemen met de bedoeling de kwaliteit van het eindresultaat te
vergroten en de overlast tijdens de bouw te verminderen.
Inbreng in plan Busquets
CBS heeft de plannen van de Spaanse architect-stedenbouwkundige Joan Busquets voor de
Spoorzone steeds met grote aandacht bestudeerd. Zo zijn er vanuit historisch perspectief indertijd
voorstellen gedaan voor een historisch verantwoorde ligging van het water langs molen de Roos en
bijvoorbeeld voor verbetering van de vorm van het Bolwerk.
Het is zoals bekend niet gelukt om het water op de juiste plek en met de juiste vorm en functie terug
te krijgen, omdat dat volgens de gemeente technisch niet mogelijk zou zijn. En hoewel het is toe te
juichen dat er tussen Binnen- en Buitenwatersloot een Bolwerk in aangepaste vorm terugkomt,
heeft CBS toch reden gezien in het geweer te komen tegen een nodeloze en historisch misplaatste
derde fietsbrug bij dit voormalige verdedigingswerk.
Busquets heeft ook schetsen gemaakt voor de inrichting van de openbare ruimte, die samen met de
bouw van de spoortunnel is aanbesteed. In die inrichtingsvoorstellen wordt niet de historische lijn
van de binnenstadsrand benadrukt maar, dwars daar op, juist de relatie met de wijk Hof van Delft
gezocht. Ook wordt dwars over het Bolwerk een brede voet/fietsroute gelegd met de genoemde
extra brug. Op het pleidooi om juist de historische stadsrand zoveel mogelijk te benadrukken,
wordt tot nu toe steeds geantwoord, dat de aanleg van de spoortunnel en omgeving in zijn geheel
al is aanbesteed en er daarom niets meer kan veranderen.
Men kan nu dus alleen nog maar gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te
dienen bij bouwaanvragen. Dat is door CBS recent gedaan in het geval van de extra Bolwerkbrug.
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Bezuinigingen, ook verbeteringen!
Direct na de aanbesteding, toen bleek dat ook de inrichting van de openbare ruimte al was
aanbesteed en niemand daar meer iets over mocht zeggen, heeft de Commissie Behoud Stadsschoon vertegenwoordigers in Platform Spoor gewaarschuwd voor tekorten bij de aanleg van de
inrichting, want die komt vaak in de knel als laatste onderdeel van de uitvoering.
Inderdaad blijkt nu voor ruim twee miljoen bezuinigd te moeten worden op de inrichting. Ook over
de bezuinigingsvoorstellen van B&W, die eind vorig jaar in de raadscommissie SVR (Spoorzone,
Verkeer en Ruimte) zijn besproken, bleek weer niets te mogen worden gezegd.
Volgens het College en de verantwoordelijke wethouder kan er daartoe door de Raad alleen een
motie worden aangenomen bij de definitieve presentatie van het uitgewerkte inrichtingsplan, die
binnenkort zal plaats vinden.
Omdat CBS van mening is dat de voorgestelde bezuinigingen op o.a. sierverlichting, bestrating en
boomkransen kwaliteitsverlies betekenen, is bij de raadscommissie SVR een voorstel ingediend
voor alternatieve bezuinigingen. Bezuinigingen waardoor het historische karakter van het plan
volgens de CBS bovendien juist wordt versterkt, bijvoorbeeld door het laten vervallen van die extra
brug naar het Bolwerk. CBS hoopt dat de fracties deze voorstellen steunen en tot een breed gedragen motie van de Raad zullen besluiten. De presentatie van het inrichtingsplan zal waarschijnlijk in
april of mei in de raadscommissie SVR worden behandeld.
Bureau Palmbout past plan Busquets aan
Zoals bekend wordt voor de vrijkomende terreinen en straten in de Spoorzone, die nog niet zijn
aanbesteed het plan van Busquets, gezien de recessie, drastisch aangepast. Eind vorig jaar heeft de
gemeente drie stedenbouwkundige bureaus om een visie gevraagd en over de ingediende plannen
de meningen van het publiek verzameld naast diverse andere adviezen. In de vorige nieuwsbrief is
het advies dat CBS indiende reeds beschreven. Het College van B&W heeft ook een Klankbordgroep
Spoorzone (verschillende deskundigen op persoonlijke titel, maar afkomstig uit of met een binding
met Delft) ingesteld. De voorzitter van CBS maakt – als voorzitter – daarvan deel uit.
Inmiddels heeft, zoals bekend, het College zijn
keuze gemaakt – en wel voor het voorstel van
bureau Palmbout – en de verwachting is dat
ook de gemeenteraad daarmee van harte zal
instemmen. Bureau Palmbout - met stedenbouwkundige Jaap van der Bout - zal, in samenwerking met Busquets, de gemeente de
komende jaren adviseren bij het herzien van
het plan voor dát deel van de Spoorzone dat
nog moet worden ontwikkeld. De CBS zal daarbij met name de invloed van de verdere planuitwerkingen op de Binnenstad, het Westerkwartier en Hof van Delft nauwlettend in de
gaten houden en zo veel mogelijk in vooroverleggen haar opmerkingen op tafel leggen.
Het Integrale Ontwikkelingsplan (IOP) voor
het nog te ontwikkelen deel van de Spoorzone
zal naar verwachting rond de zomer in de
raadscommissie SVR en daarna in de gemeenteraad komen. Bij de fasering zal ook rekening
worden gehouden met de plannen die verschillende initiatiefnemers aan het uitwerken zijn
voor tijdelijke voorzieningen of activiteiten op
de braakliggende terreinen.
Het station is een vreemdeling in eigen omgeving
geworden (foto: Els Kemper)

Werkwijze Platform Spoor
Platform Spoor heeft eind vorig jaar twee workshops gewijd aan zijn positie. Afgesproken is dat het
Platform 4x per jaar bijeen blijft komen. De datum wordt gekoppeld aan het door B&W vrijgeven
van de Kwartaalrapportage Spoorzone, een rapportage die de hele spoorzone betreft en waarin ook
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altijd een doorkijk naar het komende kwartaal wordt gegeven. Daarna kan men -indien nodig- inspreken bij de behandeling van de kwartaalrapportage in de raadscommissie SVR. De eerstvolgende kwartaalrapportage komt waarschijnlijk in april.
De leden van het Platform Spoor kunnen ook aparte werkbijeenkomsten organiseren over specifieke onderwerpen. CBS doet dat in april of mei over het inrichtingsplan Busquets, om zodoende nog
allerhande kleine opmerkingen door te kunnen geven.
Heeft u ideeën of opmerkingen, dan horen wij die natuurlijk graag.
Astrid Keers, Commissie Behoud Stadsschoon.
astridkeers@xs4all.nl

Boekenverkoop ten bate van het Delfia Batavorumfonds
Omdat het toch wat bezwaarlijk is bij elke lezing de boekentafel weer vol te leggen - zowel vanwege
het vervoer van de boeken als ook het feit dat er de laatste tijd niet veel nieuwe boeken zijn
bijgekomen – ligt er nu het plan minder vaak een boekentafel klaar te zetten en de verkoop meer
via de website te laten plaatsvinden.
Als u op de homepage van de Delfia Batavorum website ‘boekenverkoop’ aanklikt, ziet u wat er in
voorraad is en kunt u vervolgens bestellen.
Mocht u aan het opruimen zijn, dan blijven boeken over Delft, Zuid-Holland en de geschiedenis in
algemenere zin welkom!
Elke Olsder-Toxopeus

Nieuwe boeken
Kroniek van de electrische centrale van Delft (1910-1961) door Frans van der Most en Dick van der
Velden.
Het boek bevat informatie over gebeurtenissen, installaties en personeel. Te bestellen via
www.lulu.nl . Digitale versie te raadplegen via www.pv-eon-benelux.nl

Nieuwe leden
Recent hebben we een ledenwerfactie gehouden. Een groepje enthousiaste amateur postbezorgers
heeft bij 1100 monumentbewoners in de binnenstad een brief bezorgd, met de vraag om lid te worden van Delfia Batavorum. Deze actie heeft 20 nieuwe leden opgeleverd.
Het bestuur heet deze, maar ook de andere nieuwe leden, van harte welkom bij onze vereniging.
Mw. A.C.E. Nijsen-van Vliet
Dhr. R.F.A. Polman
Mw. C.J.M. Martens
Dhr. J.P. Roos
Dhr. W. Dijkshoorn
Dhr. H.C.M. van Egmond
Mw. C. den Hengst
Dhr. P.P.M. van Geel
Dhr. en mw. G.J. Joustra
Dhr. en mw. D. Grossklaus

Mw. M. Cornelisse-v.d. Klugt
Dhr. B. van den Braak
Dhr. J.W. Stellingwerf
Dhr. en mw. J. Boekenstijn
Dhr. R.H. Lek
Mw. M.N.J. Guequierre
Dhr. G. Slagmolen
Dhr. J.Th Gravensteijn
Mw. M.M. Beers
Dhr. T. Willemsen

We schrijven graag nieuwe leden in!
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Enkele vragen van uw penningmeester
Naast het penningmeesterschap heb ik ook het beheer van de ledenadministratie. Dit is handig
vanwege het versturen van de contributienota’s.
Gelukkig vermelden de meeste leden hun lidmaatschapsnummer, zoals dit op de nota vermeld
staat. Soms wordt dit wel eens vergeten met als gevolg een zoektocht in de ledenadministratie.
Meestal kom ik hier wel uit, maar helaas heb ik 2 leden die ik op geen enkele manier kan thuisbrengen. Ik zal spoedig een herinnering gaan versturen aan de 30 leden die nog niet betaald
hebben. Helaas zullen ook die 2 leden een herinnering ontvangen.
Hopelijk brengt dit de onbekende betalingen dichter bij een oplossing. De vermelding van uw
lidmaatschapsnummer maakt mijn werk een stuk makkelijker: dus graag lidnummer
vermelden.
Het versturen van de nieuwsbrieven is een forse aanslag op onze financiën, ongeveer 20%. In de
toekomst zouden we graag uw e-mailadres daarvoor willen gaan gebruiken. Voorlopig is dit nog
niet mogelijk, maar ik zoek een oplossing om aan de leden, die dit willen de Nieuwsbrief per mail te
sturen.
Hiertoe vraag ik u allen uw e-mailadres beschikbaar te stellen, zodat ik het kan opnemen in de
ledenadministratie. Graag, voor zover nog niet bekend, uw e-mailadres sturen aan penningmeester
Marinus Hom, m.l.hom@xs4all.nl
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