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Algemene Ledenvergadering in het Meisjeshuis
Engelstalige versie van de Canon
Op 20 mei aanstaande wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Dit jaar zal deze
plaatsvinden in het Meisjeshuis, Oude Delft 112, omdat de zaal van onze gastheer van de afgelopen
jaren, de Rabobank Zuid-Holland Midden, een verbouwing ondergaat. De bijeenkomst begint met de
bekendmaking en uitreiking van de Le Comteprijs 2013 en de Publieksprijs. Alle aanmeldingen en
uitgebreide informatie over de vijf door de commissie geselecteerde nominaties kunt u vinden op onze
website (onder Le Comteprijs - Nominaties 2013). Voor het bepalen van de Publieksprijs zullen de
nominaties worden gepresenteerd in Delft op Zondag. De overige agendapunten worden vermeld in
bijgaande agenda. Ook dit jaar treedt weer een aantal wisselingen in het bestuur op. Dami van Doorninck en Carola de Vree gaan helaas het bestuur verlaten en wij zullen een nieuwe secretaris ter
benoeming voordragen. Na het aanbieden van het nieuwe jaarboek zullen we de leden informeren over
onze ideeën ten aanzien van de viering van het 16e lustrum in 2015 en vragen om commentaar en
medewerking.
Met enige trots delen wij mee dat op 3 april ook een Engelstalige uitgave is verschenen van de Canon
van Delft. Dit is mogelijk gemaakt door de belangeloze medewerking van Marilyn Warman die de
vertaling heeft verzorgd. Financieel is deze uitgave mogelijk gemaakt door een gegarandeerde afname
door de Gemeente Delft, de Technische Universiteit Delft, Erfgoed Delft, het Vermeercentrum en de
boekhandels Huyser, Kempers en De Omslag.
Joris van Bergen, voorzitter

DELFIA BATAVORUM
Uitnodiging
Delft, 28 maart 2014
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 dinsdag 20 mei a.s. om 20:00 uur in het
Meisjeshuis, Oude Delft 112, tuiningang, 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 Comteprijs. Bekendmaking van de winnaar en uitreiking van de Le Comteprijs 2013; uitreiking oorkondes aan de overige genomineerden. Bekendmaking van de winnaar van de Publieksprijs, uitgeloofd door Delft op Zondag.
3. Schorsing.

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.

4. Mededelingen.
5. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 mei 2013. 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. Financieel verslag over 2013;
Verslag van de kascommissie, en décharge van het bestuur over 2013.
8. Vaststelling van de begroting 2014.
9. 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. Aftredend is de heer P.L.
Krul. Leden zijn mevrouw E.A.M. Teerling en de heer M. Jonquière. De vergadering wordt gevraagd een nieuw lid van de commissie te benoemen.
10. 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,-.
11. Uitgaven ten laste van het Delfia Batavorumfonds:
a. Het bestuur ontving een verzoek tot ondersteuning van de uitgave van het proefschrift van
de heer Van Roon. Het verzoek wordt ondersteund door Gerrit Verhoeven, opponent bij de
promotie en oud-gemeentearchivaris. Het bestuur stelt voor een bijdrage van € 1000,- ten
laste van het fonds te verlenen.
b. Het bestuur ontving een verzoek tot ondersteuning van de uitgave van een boek over de
Delftse musicus Pierre van Hauwe. Het bestuur stelt voor om een garantiesubsidie van
€ 1000,- te verlenen ten laste van het Delfia Batavorumfonds.
c. Het bestuur stelt voor om voor het ‘scholierenproject’ (een samenwerking tussen de VAK
en Delfia Batavorum waarbij de leerlingen van de groepen 5 en 6 van de Delftse basisscholen via het programma van de VAK kennis maken met de inhoud van de Delftse Canon)
€ 5000,- ter beschikking te stellen ten laste van dit fonds. Deze activiteit en deze bijdrage
vormen het geschenk van Delfia Batavorum aan de Delftse gemeenschap ter gelegenheid
van het komende lustrum van Delfia Batavorum.

12.

13.
14.

15.

Toelichting:
Het fonds is bedoeld voor de ondersteuning van initiatieven uit de Delftse samenleving met betrekking tot de Delftse geschiedenis.
Het reglement voor het Delfia Batavorumfonds bepaalt dat uitkeringen ten laste van
het fonds in enig jaar niet tezamen de in dat jaar te verwachten renteopbrengsten van
het fonds te boven mogen gaan, tenzij daartoe uitdrukkelijk door de algemene ledenvergadering van de vereniging toestemming is verleend. De verwachte renteopbrengsten bedragen plm. € 1100,- Bovenstaande voorstellen gaan daar boven uit: zij bedragen tenminste € 6000,- en mogelijk € 7000,. Desondanks acht het bestuur het verantwoord om tot deze uitgaven ten laste van het fonds te besluiten. De omvang van het
fonds is thans € 89.792,-. In de afgelopen jaren zijn nauwelijks uitgaven ten laste van
dit fonds gedaan.
Benoemingen:
Periodiek aftredend is Mw. Margriet van Bebber. Wij stellen voor om haar opnieuw te benoemen. Voorts is periodiek aftredend de heer Peter van Tijn (einde eerste termijn). Wij stellen
voor om hem voor een tweede termijn opnieuw te benoemen. Aftredend zijn voorts de bestuursleden Carola de Vree (terugtredend op verzoek) en Dami van Doorninck (einde derde
termijn). In de vacature Van Doorninck wordt voorgesteld te benoemen Mw. Mr. Willy Claassen-Dales. In de vacature De Vree is op dit moment nog geen kandidaat beschikbaar. 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 2013. Na afloop van de vergadering is het jaarboek beschikbaar
voor de leden.
Lustrum 2015. Vicevoorzitter en voorzitter van de Lustrumcommissie Irene Jacobs zal kort ingaan op de ideeën en gedachten die op dit moment leven voor de viering van dit lustrum.
Sommige ideeën zijn al in ontwikkeling, andere nog in een erg vroeg stadium. Mogelijk zal zij
een beroep doen op uw hulp bij onderdelen van het programma.
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.
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De notulen van de ALV van 16 mei 2013, het financieel verslag over het jaar 2013, en de begroting 2014
zijn via de web-site 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.
Namens het bestuur,
Dami van Doorninck,
Secretaris.
Korte kennismaking met de voorgestelde kandidaat:
Mr. W.J.B. Claassen-Dales (Willy Claassen, Doetinchem 2 april 1947) studeerde Nederlands Recht te
Leiden. Het omgevingsrecht (bouwrecht, milieurecht) heeft steeds haar belangstelling gehad, zowel bij
particuliere werkgevers (OD 205), als zelfstandig adviseur, maar ook in de advocatuur (De Brauw c.s.
en Van der Feltz). Daarnaast zette zij zich in voor de Stichting Jeugd en Gezin, het Sint Stanislascollege
en de Herman Broerenschool.

Lezing voorjaar 2014
Kijk op de website voor het volledige programma: www.delfia-batavorum.nl

Beschermd stadsgezicht TU-Noord – ontstaan en ontwikkeling van een bijzonder stadsdeel






Spreker: ir. Gertjan van der Harst
Datum: donderdag 24 april 2014
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: De VAK, centrum voor de kunsten, Westvest 9, 2611 AX Delft
Toegang: leden Delfia Batavorum gratis; niet-leden € 5,-

Het gebied TU-Noord is in 2013 aangewezen als een beschermd Rijksstadsgezicht. Die aanwijzing is
terecht, want dit gebied is uniek in ons land. Nergens anders staan zoveel universiteitsgebouwen, gebouwd tussen circa 1900 en 1940, bij elkaar. Al kort na de eeuwwisseling ontstond hier een stedelijke
structuur die we nu als ‘campus’ aanduiden, al werd dat in die tijd niet zo bewust nagestreefd. TUNoord is ook van grote betekenis voor de lokale Delftse geschiedenis. Sinds haar ontstaan in 1842, toen
nog als Koninklijke Academie, is de TU onafscheidelijk met Delft verbonden. Dit gebied is de grootse
getuige van een beslissende periode in de ontwikkeling van de TU. Rond 1900 groeide ze uit tot een
grote universiteit en hier werd het fundament gelegd voor haar tegenwoordige, internationaal vooraanstaande positie. Voor modern onderwijs en onderzoek waren up-to-date gebouwen vereist. Al deze
in 40 jaar gerealiseerde gebouwenvormen een staalkaart van de architectuur uit die periode.
In de afgelopen vijftien jaar heeft de TU op enkele na deze gebouwen verlaten. Intussen waren de
meeste gebouwen beschermd monument geworden. Het herbestemmen van deze grote complexen is
een hele opgave. Maar het mooie groene gebied en de monumentale gebouwen hebben zoveel kwaliteiten dat dit uiteindelijk zal slagen.
Gertjan van der Harst was recent nog betrokken bij de aanwijzing als beschermd Rijksstadsgezicht. Hij
zal dieper ingaan op de boeiende geschiedenis van dit gebied.
Gertjan van der Harst heeft architectuur gestudeerd aan de faculteit Bouwkunde van de TU-Delft.
Sinds 2007 is hij als bouwhistoricus werkzaam bij het team Monumentenzorg van de Gemeente Delft.
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Neogotische architectuur uit het eind van de 19de eeuw: het gebouw Kanaalweg 4.

Excursies
ESTEC (Space Expo Noordwijk) en Keukenhof (Lisse)




Datum: woensdag 7 mei 2014
Vervoer: per bus
Toegang: museumkaart en andere passen niet geldig

Programma:
09.00 uur: vertrek van de bekende opstapplaats bij Chateau Blanc, Broekmolenweg/Vrijenbanselaan
Delft-Noord.
10.00 uur: aankomst ESTEC, koffie met appelflap, rondleiding. Na de rondleiding vrij om enkele tijdelijke tentoonstellingen te bezoeken.
12.30 uur: vertrek van ESTEC naar de Keukenhof Lisse
13.00 uur: aankomst bij de Keukenhof. Vrij om naar eigen tempo en keuze de tentoonstelling te bezoeken en te lunchen
16.45 uur: vertrek per bus naar Delft.
17.45 uur: aankomst Delft.
Space Expo Noordwijk
Space Expo is het officiële bezoekerscentrum van ESTEC, de Nederlandse vestiging van ESA, the European Space Agency. Tijdens de rondleiding nemen de rondleiders van Space Expo nemen je mee
door de expositie en vertellen over de modernste ontwikkelingen. Aan de hand van anekdotes laten zij
de geschiedenis van de ruimtevaart herleven en geven ze een indruk van de psychologische en emotionele uitdagingen waaraan de zes mannen en vrouwen worden blootgesteld door een half jaar lang in
het International Space Station ISS met elkaar te werken en te leven. De gidsen kunnen ook uitgebreid
informeren over de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied voor de degenen die wat meer in de technische kant van de ruimtevaart geïnteresseerd zijn.
Bij Space Expo is de nieuwe permanente tentoonstelling ‘Ruimteschip Aarde’ over André Kuipers en
het ISS te zien. Daaronder bevinden zich het originele ruimtepak van Kuipers van zijn eerste missie in
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2004 en persoonlijke bezittingen uit zijn jeugd, waaruit al vroeg bleek dat hij astronaut wilde worden.
De hele tentoonstellingsruimte is goed toegankelijk voor rolstoelen.
Keukenhof Lisse
Waar nu Keukenhof ligt, werd in de 15de eeuw gejaagd. Op deze plek werden bovendien kruiden verzameld voor de keuken van het kasteel van Jacoba van Beieren; vandaar de naam Keukenhof.
Het huidige park maakte onderdeel uit van het omvangrijke landgoed van Slot Teylingen, met prachtige ongerepte bossen en duinen. Na het overlijden van Jacoba van Beieren kwam Keukenhof in handen
van rijke koopmansfamilies. Baron en baronesse Van Pallandt nodigden landschapsarchitecten J.D. en
L.P. Zocher uit om een ontwerp te maken voor de tuin rond het kasteel. Dit ontwerp, in de Engelse
landschapsstijl, is nog altijd de basis van Keukenhof.
In 1949 werd voor het eerst een bloemententoonstelling in de open lucht georganiseerd. Dit groeide uit
tot een jaarlijks terugkerend evenement, dat nog altijd grote aantallen bezoekers uit de hele wereld
aantrekt. Zo werd Keukenhof het park dat wij nu kennen.
Het huidige park is 32 hectare groot en heeft totaal 15 kilometer wandelpad. Het park staat vol met
bloeiende tulpen, hyacinten, narcissen en andere bolgewassen. Op Keukenhof kunt u inspiratie opdoen
en ontspannen in een prachtige omgeving!
Bijdrage
Per deelnemer € 47,-. Gelieve de bijdrage bij vooruitbetaling over te maken naar bankrekeningnummer NL76 INGB 0000 5873 45 t.n.v. Penningmeester Delfia Batavorum onder vermelding van: Excursie Space.
Aanmelding
Deelname is pas zeker als én de aanmelding per e-mail én de betaling zijn ontvangen.
Aanmelden zo spoedig mogelijk via het volledig ingevulde aanmeldingsformulier (website Delfia Batavorum) of door een e-mail te sturen aan: delfia-batavorum@vantijn.nl met als onderwerp 'Excursie
Space' en uw gegevens: naam, adres, telefoonnummer/GSM, aantal deelnemers.
Leden van Delfia Batavorum hebben voorrang bij inschrijving. Wij gaan uit van maximaal 45 deelnemers.
Als u ons niet per e-mail kunt bereiken: tel. 015-2 13 30 58. Als u een boodschap achterlaat op het
antwoordapparaat, dan ook altijd uw volledige naam, telefoonnummer en adres en postcode inspreken.
De excursie wordt begeleid door Peter van Tijn (GSM 06-22795117 uitsluitend voor gebruik op 7 mei).

Excursie naar Maassluis


Datum: dinsdag 8 juli 2014

Vervoer: eigen vervoer. Parkeren bij de P-plaats in de Arthur van Schendelstraat en lopen van daar
naar Grand café De Waker, Markt 6, in het historisch centrum. Bij aanmelding wordt een kaartje met
daarop de P-plaats per e-mail verzonden. Zo mogelijk samen reizen. Bij uw aanmelding s.v.p. meedelen hoeveel personen met u kunnen meerijden, respectievelijk als u een plaats zoekt om mee te rijden.
Programma:
12.00 uur: verzamelen in restaurant De Waker; lunch
13.15 uur: start stadswandeling in meerdere groepen o.l.v. een stadsgids; inclusief bezoek aan de
Groote Kerk, het Nationaal sleepvaartmuseum ( met aparte gids) en het museumschip de Hudson (met
aparte gids)
17.00 uur: einde stadswandeling en terugreis met eigen / openbaar vervoer / meereizen
Grand café de Waker
Dit café ontleent zijn naam aan de oude Wakerdijk die vlak achter de Markt is gelegen. Deze dijk beschermde Maassluis en het achterland tot in de 19de eeuw tegen hoog water. Met de bouw van de
Nieuwe Waterweg in 1872 werd een nieuwe dijk vóór de Wakerdijk aangelegd, waardoor de oude dijk
zijn primaire waterkerende functie verloor en de ‘Waker’ een ‘Slaper’ werd.
Historisch Marktplein
Op de plek waar zich nu de Markt bevindt, liep in de 18de eeuw een gracht die de Noord- en Zuidvliet
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verbond. Langs de bebouwde oevers van deze gracht werd waarschijnlijk al handel gedreven. Schuiten
konden namelijk gemakkelijk producten aanleveren, maar moeilijk doorvoeren door de sluizen. Men
verkocht daarom zoveel mogelijk langs de oevers, zodat er minder overgeladen hoefde te worden. In
1716 werd de gracht gedempt en ontstond het marktplein. Op de plek waar de gracht liep, werden bomen geplant en jarenlang werd er vis en vee verhandeld. Tot halverwege de jaren ‘90 werden er wekelijkse markten gehouden tot deze zich verplaatsten naar het parkeerterrein aan de Boogertstraat.
Bijdrage
Bijdrage (incl. lunch en gidsen) per deelnemer met een Museumkaart € 27,50.
Zonder Museumkaart € 31.
Gelieve de bijdrage bij vooruitbetaling over te maken naar bankrekeningnummer NL76 INGB 0000
5873 45 t.n.v. Penningmeester Delfia Batavorum onder vermelding van: Excursie Maassluis.
Aanmelding
Deelname is pas zeker als én de aanmelding per e-mail én de betaling zijn ontvangen.
Aanmelden zo spoedig mogelijk via het volledig ingevulde aanmeldingsformulier (website Delfia
Batavorum) Of door een e-mail te sturen aan: delfia-batavorum@vantijn.nl met als onderwerp 'Excursie Maassluis' en uw gegevens: naam, adres, telefoonnummer/GSM, aantal deelnemers.
Leden van Delfia Batavorum hebben voorrang bij inschrijving. Wij gaan uit van maximaal 50 deelnemers.
Als u ons niet per e-mail kunt bereiken: tel. 015-2 13 30 58. Als u een boodschap achterlaat op het
antwoordapparaat, dan ook altijd uw volledige naam, telefoonnummer, adres en postcode inspreken.
De excursie wordt begeleid door Peter van Tijn (GSM 06-22795117 uitsluitend voor gebruik op 8 juli).

Commissie Behoud Stadsschoon
‘Gladde steegwanden’ in de binnenstad: geduld is (soms) een schone zaak…
Over enkele weken (op 30 april a.s.) verdedigt
Delfia Batavorum bij de Raad van State haar
beroepschrift tegen het feit dat in het bestemmingsplan Binnenstad 2012 over de toelaatbaarheid van uit- en overbouwingen in stegen
in de historische binnenstad door Burgemeester en Wethouders bij het verlenen van een
bouwvergunning kan worden beslist.
De Commissie Behoud Stadsschoon (CBS)
vond en vindt de onbelemmerde doorzichten
en ‘gladde’ wanden van stegen echter zo
belangrijk voor de stedenbouwkundige
structuur en het historische karakter van de
oude stad dat die moeten worden beschermd
doordat zij in het bestemmingsplan zèlf hard
worden vastgelegd.
De onderstaande geschiedenis van een
(ver)bouwplan in de Nickersteeg is in dit
verband een interessante illustratie van het
bovenstaande punt.

De Nickersteeg vóór 2008: ‘gladde’ wanden en
onbelemmerd doorzicht
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In maart 2008 maakte de Commissie Behoud
Stadsschoon, evenals de (toenmalige) bewonersvereniging Binnenstad Zuid en enkele
direct omwonenden, bezwaar tegen een
(ver)bouwplan in de Nickersteeg.
Het bouwplan betrof de ombouw van een
voormalig bedrijfsgebouw in drie appartementen met drie vèr in de smalle steeg uitkragende
balkons. De Commissie vond dergelijke balkons absoluut niet passen in het typische
profiel van de stegen in de binnenstad en
stelde bovendien dat het toestaan hiervan een
ernstig precedent zou scheppen.
In antwoord op een van de bezwaarschriften
(brief van Burgemeester en Wethouders van
7 maart 2008) liet de gemeente weten een
historisch onderzoek te hebben laten uitvoeren, waaruit naar voren kwam ‘dat vanuit historisch oogpunt de balkons ongewenst zijn’.

Het bouwplan uit 2008: vèr uitkragende balkons
in de (smalle) steeg

Balkons weg, maar nog steeds openslaande
deuren in de steeg

Dat klonk goed, maar toen er niets veranderde
werd door Delfia Batavorum maar een handhavingsverzoek bij de gemeente ingediend,
waarop de gemeente aanvankelijk afwijzend
reageerde.
Tenslotte werd het bouwplan op aandringen
van de bezwaarmakers opnieuw getoetst,
waarbij de balkons niet aanvaardbaar werden
verklaard. Echter, het plan was inmiddels al
gerealiseerd en er veranderde nog steeds niets.
Uiteindelijk moest er in 2012 zelfs nog een
forse dwangsom aan te pas komen om de
eigenaar op andere gedachten te brengen.
Het bleek daarna dat gemeente, ontwikkelaar/bouwer en architect het aangekaarte
probleem met de balkons hadden opgelost
door zgn. Franse balkons te maken, mede op
nader advies van de Commissie Welstand en
Monumenten.
CBS was uiteraard blij met deze oplossing –
tot bij de uitvoering van het bouwplan bleek
dat slechts de uitstekende bouwdelen waren
weggelaten, waardoor naar buiten openslaande metalen deuren nog steeds het historische
aanzien van de steeg geweld zouden kunnen
blijven aandoen. Dat zelfs de deurkrukken aan
de buitenzijde waren blijven zitten (op 4.5 m
hoogte!) maakte deze zgn. oplossing helemaal
tot iets belachelijks. Het vergunde plan en het
gerealiseerde plan klopten zo van geen kant.
Sindsdien is CBS bij de gemeente blijven aandringen op handhaving van de verleende vergunning door de eigenaar te verplichten de
vergunde Franse balkons ook daadwerkelijk te
realiseren. De gemeente beloofde beterschap
door inderdaad te gaan handhaven en heeft
toen ook woord gehouden.

7/9

Eind 2012 bleek dat aan ons verzoek uiteindelijk was voldaan. De eigenaar heeft de voor
Franse balkons typerende hekwerken aan de
buitenzijde van de gevelopeningen aan gebracht. De geopende deuren kunnen dus niet
langer buiten de gevel uitsteken. Dat de deurkrukken aan de buitenzijde nog altijd in het
zicht zijn moeten wij dan maar voor lief nemen
en als een curiositeit beschouwen.
Hoewel de gemeente indertijd aangaf er bij de
eigenaren (de appartementen waren inmiddels
verkocht) op te blijven aandringen de deuren
te vervangen of tenminste de deurkrukken aan
de buitenzijde te verwijderen, is daar tot op
heden nog niets van terecht gekomen is.
Toch waardeert CBS de uiteindelijke opstelling
en handelwijze in deze zaak van de gemeente
zeer. Laten we hopen dat deze gang van zaken
toekomstige bouwplannen in de binnenstad
tot leerzaam voorbeeld zal strekken en bovendien Delfia Batavorum zal helpen bij het
bepleiten van haar standpunt bij de Raad van
State over het belang van het waarborgen van
‘gladde steegwanden’ in het Bestemmingsplan
Binnenstad 2012!
De nieuwe situatie ……….na jaren aandringen tòch nog
Franse balkons in de Nickersteeg

Nieuwe leden
Aantal 32
De ledengroei zit er goed in, met name de lezingen hebben in de afgelopen periode aan een forse ledengroei bijgedragen. Wij heten alle nieuwe leden van harte welkom bij onze vereniging.
Onder de nieuwe leden zijn ook enkele Le Comte-leden - dit zijn genomineerden voor de Le Comteprijs
voor dit jaar. Zij krijgen het lidmaatschap voor dit jaar aangeboden in verband met hun nominatie.
Mw. P. Lépée
Mw. A.F. Goedbloed
Dhr. A.M. Keus
Mw. T.H.M. Tetteroo
Dhr. F.J.N. Rijkée
Dhr. en mw. P. Lugtigheid
Dhr. H.M. Jansse
Dhr. C. van Velzen
Dhr. T. Richters
Dhr. H.J.F. van Haasteren
Mw. J. Bilders
Dhr. J.M.P. Kempen
Dhr. G. Mandeville
Dhr. en mw.C.A. Willemse
Mw. A.L.J. Holierhoek

Mw. M.C.G. Martens
Dhr. en mw. R. Steenhuis / Wigny
Dhr. N.H.L.P. Stolp
Dhr. C.G. van der Ploeg
Dhr. en mw. A. Nijenhuis
Dhr. N. Korenstra
Dhr. en mw. W.J. Smit
Dhr. C.P. Tamsma
Mw. H. van der Woude
Mw. S. Schläfereit
Dhr. en mw. M. Kool
Dhr. M.J.J. Vernooij
Dhr. A. den Boer
Dhr. E.A.C. de Boer
Dhr. W. La Haye
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Verzending nieuwsbrief.
Vanaf deze uitgave van de nieuwsbrief, nummer 2 van het 37e jaargang, gaan we de verzending per
post terugbrengen. De kosten voor de nieuwsbrief vormen een forse uitgavenpost van ons totale
budget, geld dat beter besteed kan worden. Al vele leden hebben aangegeven om in de toekomst de
nieuwsbrief via de elektronische verspreiding te willen ontvangen. Nieuwe leden krijgen de nieuwsbrief niet meer per post, tenzij zij aangeven dit toch op deze manier te willen.
Aan alle overige leden het verzoek om, indien mogelijk,de postverzending over te zetten naar alleen
elektronische verspreiding.

Nieuwe boeken
Canon van Delft Engelstalig

Wegens succes is de Canon van Delft vertaald in het Engels. De vertaling is tot stand gekomen dankzij
Marilyn Warman, die zich daarvoor geheel belangeloos heeft ingezet. Steun kreeg zij van Elke OlsderToxopeus en van de meelezers Ria van der Meer en Peter van der Krogt. Vanaf 4 april is de Engelstalige versie verkrijgbaar in de boekhandel, bij Elke Olsder-Toxopeus en bij Marinus Hom.
Prijs 17,50 euro

Delft gezien door de ogen van het Delftse geslacht Stuijling

In het boek wordt niet alleen een aantal Delftse genealogieën besproken, maar komt ook een stukje
Delftse geschiedenis aan bod. Bovendien is er een aantal transcripties in het boek opgenomen. Het telt
maar liefst 257 pagina's en bevat vele kleurenfoto's. Twee van de afbeeldingen zijn speciaal voor dit
boek door kunstschilders vervaardigd. Voorts zijn twee artikelen in het boek geschreven door bekende
beroepsgenealogen. Het werk is verkrijgbaar via bol.com. http://www.bol.com/nl/p/delft-geziendoor-ogen-van-delftse-geslacht-stuijling/9200000025009517/

Delfia op Twitter
Wilt u ook tussen de nieuwsbrieven door op de hoogte blijven van onze activiteiten en bijvoorbeeld van
nieuwe publicaties op onze website? Meldt u dan aan als ‘volger’ op ons account. U vindt ons op Twitter via @delfiabatavorum. Daar hebben we inmiddels al ruim 145 volgers!
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