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Voorwoord van de voorzitter

De penningmeester moest bij het innen van de contributie dit jaar veel
meer herinneringen versturen dan gebruikelijk. Uit de – soms geïrriteerde
– reacties bleek dat er iets was misgegaan bij de bezorging van de facturen: veel leden in het postcodegebied 2611 hadden geen factuur ontvangen. Die fout is niet door ons gemaakt, maar het spijt ons wel dat het mis
is gegaan. De betrokken leden hebben inmiddels een nieuwe factuur met
een excuus-briefje van de penningmeester ontvangen.

Bij deze Nieuwsbrief treft u een uitnodiging aan om onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
bij te wonen. Zoals gebruikelijk staan op de agenda de aanbieding van het nieuwe Jaarboek en de
uitreiking van de Le Comteprijs en de publieksprijs van Delft op Zondag.
Een van de bestuurlijke onderwerpen op de agenda, is de instelling van een nieuwe commissie:
de commissie Achter de Gevels van Delft. Het bestuur van de Vereniging en het bestuur van de
werkgroep Achter de Gevels van Delft hebben met elkaar afgesproken dat de activiteiten van de
werkgroep vanaf 11 mei onder de paraplu van de Vereniging zullen worden voortgezet. De werkgroep wilde die afspraak maken, omdat ze behoefte heeft aan een steviger organisatorische basis en het bestuur van Delfia Batavorum, omdat het de activiteiten van de werkgroep zeer waardeert en de vereniging wil profileren als een netwerkorganisatie die faciliteiten biedt aan iedereen die in groepsverband de belangstelling voor de geschiedenis van Delft bevordert.
Een ander agendapunt is de samenstelling van het bestuur. Willy Claassen, Irene Jacobs en Peter
van Tijn treden periodiek af. Hun inzet in het bestuur en hun betrokkenheid bij de organisatie
van de vereniging en bij de lezingen en de excursies willen we niet graag missen en we zijn dan
ook erg blij dat ze zich bereid hebben verklaard zich te laten herbenoemen. Ze zullen op 11 mei
voor een nieuwe termijn van drie jaar worden voorgedragen.
We hebben veel met elkaar te bespreken en ik hoop dan ook op een grote opkomst op 11 mei.
Theo Thomassen

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.

Lezing juni 2017

Donderdag 8 juni 2017

Wezenzorg in vele gedaanten
Delfia Batavorum organiseert op 8 juni in samenwerking met de Fundatie van de Vrijvrouwe van
Renswoude te Delft drie lezingen én de presentatie van het rijk geïllustreerde boek ‘t Weeshuys
binnen Delft. Jeugdzorg in vele gedaanten!
Drie gerenommeerde sprekers – Ingrid van der Vlis, Bas
van der Wulp en Gerrit Verhoeven – vertellen u alles
over de Delftse wezenzorg in vele gedaanten.
Burgemeester Marja van Bijsterveldt neemt op 8 juni het
eerste exemplaar van het boek in ontvangst. Na afloop
van de presentatie is het boek te koop voor de eenmalige aanbiedingsprijs van € 15,00. Vanaf 9 juni is het in
de boekhandel verkrijgbaar voor € 18,50.
Onlangs kwam een einde aan het bestaan van de
Stichting Het Weeshuis der Gereformeerden binnen
Delft. Het Weeshuis ontstond in de Middeleeuwen uit de
wezenzorg van de Heilige Geestmeesters en betrok in
1579 de gebouwen van het na de reformatie opgeheven
Sint Barbaraklooster aan de Oude Delft, waar nu de
studentenvereniging Virgiel is gevestigd. Daar heeft het
eeuwenlang gefunctioneerd als opvang voor wezen en
halfwezen, soms honderden tegelijk. Toen de behoefte aan institutionele wezenzorg in de twintigste eeuw verminderde, heeft het Weeshuis zich enige tijd gericht op de huisvesting van werkende jongens. De laatste decennia bestond het alleen nog als een relatief klein fonds voor steun
aan het jeugdwerk in Delft.

Het Weeshuis aan de Oude Delft, getekend naar een prent
door Abraham Rademaker, circa 1730
In 2015 besloten de bestuurders om de Stichting Het Weeshuis op te heffen en op te laten gaan
in de ook onder hen ressorterende Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Delft.
Om het verdwijnen van zo’n eeuwenoude instelling niet ongemerkt voorbij te laten gaan,
verleenden zij Ingrid van der Vlis de opdracht de geschiedenis van het Weeshuis te boek te
stellen.
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Ingrid van der Vlis: Delftse wezen onder dak
Het Weeshuis had lange tijd een duidelijke taak: wezen en andere
ontheemde kinderen moesten worden opvangen. De bewoners
kregen een uniform aan, aten driemaal daags een maaltijd en leerden een vak om de kost te kunnen verdienen. In de negentiende
eeuw nam de aandacht voor pedagogiek toe, waardoor de zorg veranderde. Het Weeshuis noemde zich toen Weeshuis der Gereformeerden om daarmee de doelgroep te beperken. In de 20e eeuw
werd het juist noodzakelijk meer kinderen binnen te krijgen. Een
tweetal verhuizingen bracht geen oplossing.
Na de Tweede Wereldoorlog vormde het Weeshuis zich om tot het
Tehuis voor Werkende Jongens. Deze aanpassing leidde tot een kortstondig succes. Aan het begin van de jaren zeventig botste de nieuwe jeugdzorg met de traditionele organisatie. In 1975 sloot het laatste onderkomen van het Weeshuis.
Ingrid van der Vlis werkt als zelfstandig historicus voor Historisch Onderzoeksbureau Tijdelijk. Zij
schreef onder meer Vooruit met veel verleden. Geschiedenis van Delft vanaf 1795.
Bas van der Wulp: Wezenzorg, speerpunt van de Delftse katholieke charitas
Vanaf 1573 leidde de katholieke gemeenschap in Delft een ondergronds bestaan. Openlijke misvieringen waren verboden en de
schuilkerken bezaten geen rechtspersoonlijkheid. Dat bemoeilijkte
het stichten van een eigen armen-, wezen- en bejaardenzorg. In de
achttiende eeuw wisten de R.K. kerk- en armmeesters op deze terreinen toch het nodige te bereiken, met medewerking van het stadsbestuur en ondanks verzet van de publieke, gereformeerde kerk. In
Delft stond dit dus al in de benen, voordat in de Franse tijd de rechtsongelijkheid tussen kerkgenootschappen officieel werd opgeheven.
Waarom vonden katholieken een eigen wezenzorg zo belangrijk en
hoe organiseerden en financierden zij deze taak?
Bas van der Wulp is als publieksarchivaris werkzaam bij Archief Delft. Het archief van het R.K. Armbestuur met o.a. de stukken over het R.K. Weeshuis was hier zijn eerste inventarisatieproject.
Gerrit Verhoeven: Kansen voor talent - De Fundatie van Renswoude
In 1754 kregen de regenten van het Weeshuis er plotsklaps een taak
bij. De steenrijke Maria Duyst van Voorhout liet hun geld na voor het
stichten van een apart tehuis, waar de meest
getalenteerde weesjongens een hoogwaardig opleiding konden krijgen. De basis van het onderwijs aan de Fundatie van Renswoude was
wiskunde, zodat veel pupillen in een technisch vakgebied terechtkwamen. Het bestuur vergadert sinds enkele jaren weer in de regentenkamer van het speciaal voor de Fundatie gebouwde pand Oude Delft
49, tegenwoordig eigendom van de Vereniging Hendrick de Keijser.
De Fundatie is geen opleidingsinstituut meer, maar verleent al meer
dan een eeuw beurzen aan begaafde studenten.
Gerrit Verhoeven was van 1994 tot 2006 gemeentearchivaris van Delft. Nu is hij freelance historicus, archivaris en antiquair. Hij schreef onder meer De derde stad van Holland. Geschiedenis van
Delft tot 1795. Sinds 2008 is hij bestuurslid van de Fundatie van Renswoude te Delft.
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Datum: donderdag 8 juni 2017
Aanvang lezing: 20:00 uur
Locatie: De VAK, Westvest 9
Aanmelding niet nodig
Toegang: voor iedereen gratis toegankelijk

Excursie

Dinsdag 20 juni

Streekmuseum Jan Anderson
Op dinsdag 20 juni 2017 gaan wij met eigen vervoer naar het Streekmuseum van Jan Anderson in
Vlaardingerambacht. In dit museum worden wij om 14.00 uur met een kopje koffie welkom geheten door de eigenaar/beheerder Jan Anderson. Het is een bijzonder museum met een gevarieerde collectie. Naast het bijzondere ‘straatje’ met oude ambachten en winkeltjes zijn er de vele
verzamelingen. Van oude boeken en prenten tot medailles en penningen, van archeologische
voorwerpen tot producten van naoorlogse vormgevers: alle voorwerpen in het museum harmoniëren in een samenhang tussen heden en verleden. Daarnaast zijn er op de eerste verdieping
tentoonstellingen over Eerste en Tweede Wereldoorlog met bijzondere aandacht voor de acht
verzetstrijders die op de Waalsdorpervlakte zijn gefusilleerd.
Het 'straatje'
In de vroegere koestal bevindt zich nu een 'straatje' met een aantal werkplaatsen waar vroeger
nog met 'elleboogstoom' werd gewerkt. In de smederij maakte men hekken en gereedschappen,
voor de deur besloeg de smid de paarden. In de schilderswinkel mengde men zelf olieverf. Houten voorwerpen werden schitterend 'gemarmerd'. Goedkoop hout werd 'gehout': dan zag het er
als echt eikenhout uit. De schoenmaker maakte uit wel 17 stukjes leer een schoen, die een heel
leven mee ging.

De boenhoek
Vroeger had de boer geen koelruimte. Lang was er zelfs geen melkfabriek. Daarom moest hij de
melk zelf elke dag op de boerderij verwerken. Hij roomde in de werkruimte (boenhoek) de melk
af en in de karn maakte hij of de boerin boter van de room. Die werd dan in vaatjes met paard en
wagen van Vlaardingen naar de Botermarkt in Delft gebracht. De overgebleven melk verwerkte
hij tot kaas. De boenhoek is felblauw om de vliegen te verjagen.
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Vlaardingen na de Tweede Wereldoorlog
Tot 2 juli is in het Streekmuseum de tentoonstelling ‘Vlaardingen na de Tweede Wereldoorlog’ te
zien. De stad had ruim 40 melkboeren en evenzoveel bakkers en op iedere hoek een kruidenier.
Ook waren er tientallen stegen waar nog honderden mensen woonden. De stadsbestuurders
waaronder de burgemeester J. Heusdens en wethouder T. de Bruin hadden de opdracht de stad
te laten groeien tot 140.000 inwoners. Van de nieuwe bewoners werkten er veel aan bij Shell en
Caltex. De stad werd uitgebreid met een wijk achter de van Hogendorplaan, de Indische Buurt, de
Westwijk en de Holy. Er kwam een nieuw zwembad, een schouwburg, een expositiegebouw De
Visbank, waar in 1953 een van Gogh tentoonstelling werd gehouden, en een nieuw verkeersvrij
winkelcentrum. Verder kwam er het Deltahotel, de Beneluxtunnel, het Holy ziekenhuis, een
nieuw stadhuis en de zalen Muzanda en Triangel. Ook werden er een tiental kerken gebouwd en
de langste winkelboulevard van Nederland, de van Hogendorplaan. Een periode van sterke groei.
Er was nog steeds visserij waarvan de meeste visserslui van buiten kwamen, de Vlaardingers
werkten liever bij Shell en Sunlight, dan waren ze tenminste iedere dag thuis.
Informatie en aanmelding
• Met eigen vervoer naar Kethelweg 50, 3135 GM Vlaardingen
• Maximum aantaal deelnemers: 30
• Om 14.00 uur aanvang excursie in Vlaardingen met een inleiding door Jan Anderson, daarna
rondgang door het museum en aansluitend een wandeling in de naaste omgeving
• Einde excursie circa 16.30 uur
• Indien u deelnemers mee kunt nemen, dan graag het aantal bij de opgave vermelden
• Kosten € 6.- p.p. inclusief koffie, rondleidingen en wandeling
• Uw bijdrage s.v.p. overmaken naar Bankrekeningnummer NL84 INGB 0006 77 34 73 t.n.v.
Delfia Batavorum Excursies, onder vermelding van: Streekmuseum
• Aanmelden via het aanmeldformulier op onze site
• Introductie is mogelijk als er nog plaatsen over zijn
• In bijzondere situaties bereikbaar: Peter van Tijn 06 22 795 117
• Uiterlijk 6 juni opgeven. Dit is in verband met de definitieve reservering .

Commissie Behoud Stadsschoon (CBS)
Een nieuwe Poort van Delft bij Binnenwatersloot
CBS mist een regisseur Binnenstad

De Commissie Behoud Stadsschoon werd onlangs verrast door plannen voor een nieuwe Poort
van Delft, bij de Binnenwatersloot. Herbouw van de indrukwekkende poort, die er ooit stond? Uiteraard niet. Het gaat om een plan van de winkeliersvereniging Poort van Delft, ondernemers aan
de Binnenwatersloot. Zij willen van hun gracht een voetgangersgebied maken, en in het
verlengde daarvan ook de Peperstraat en de Oude Langendijk, zoals dat op veel andere plekken
in de binnenstad al bestaat. Ze worden daarin gesteund door de Stichting Centrum Management
Delft (SCMD) en door wethouder Lennart Harpe (o.m. verkeer, vervoer en Spoorzone).
SCMD doet regelmatig vele voorstellen om de stad ‘leuker’ te maken voor bezoekers van buiten.
Ondernemers doen mee in de SCMD, maar binnenstadbewoners eigenlijk niet en de historische
vereniging al helemaal niet. Al heeft de Commissie Behoud Stadsschoon al wel pogingen ondernomen om mee te kunnen praten. Soms lukt dat, zoals bij dit Binnenwatersloot-plan.
Hebben SCMD en winkeliersplannen met ‘stadsschoon’ te maken? CBS vindt van wel. De kwaliteit
van de stad bestaat uit meer dan alleen het zicht op oude gevels, fraaie gebouwen en grachten.
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De waardering voor een stad als Delft wordt ook bepaald door hoe er kan worden gewoond,
door de inrichting van de openbare ruimte waarin we ons bewegen – lopend, per fiets, per auto,
per openbaar vervoer. Door hoe er kan worden gewerkt door bedrijven, kantoren en winkels,
en opleidingsinstituten zoals TU en IHE. Maar ook praktische dingen spelen een grote rol bij
‘stadsschoon’: rotzooi op straat, ongelukkige bestrating, onduidelijke verkeersborden, hordes
geparkeerde fietsen die de weg versperren, de wederzijdse ergernis van fietsers en voetgangers,
die allemaal tegelijk in het voetgangersgebied in verschillende richtingen bewegen. Want dat
staat vast: wat wandelaars ook denken, hoe het stadsbestuur het ook noemt: het voetgangersgebied is er in de praktijk niet uitsluitend om te lopen.
Het hart van Delft, het winkelgebied, is sinds 2005 drastisch op de schop gegaan. Het werd
‘autoluw-plus’. Stoep, trottoir, voetpad werden in de ban gedaan, evenals de auto.
Maar de auto bleef, want winkels moeten worden bevoorraad, pakjesbezorgers moeten er zijn,
de pizzabezorgers, de horecabezoekers die oma voor de deur willen ‘afleveren’ of de bewoners
die hun vakantiekoffers willen inladen. Zij allemaal mogen met een ‘ontheffing’ het voetgangersgebied binnen. Ook de fietsers bleven. Ze proberen vaak luid bellend zich een weg te banen
tussen slenterende toeristen. Ze fietsen ook overal, links van de gracht, rechts van de gracht,
maakt niet uit. Heel veel jonge mensen zijn het: de TU heeft bijna 20.000 studenten. En die
komen uiteraard ook in de binnenstad.
Niets blijft hetzelfde en dat geldt ook voor Delft. In de 19e eeuw verdwenen de stadswallen en de
stadspoorten. De stad werd als het ware open gelegd. De 20ste eeuw bracht een enorme stadsuitbreiding op gang. De 21ste eeuw is begonnen met alweer een ingrijpend project: het onder de
grond brengen van het spoor. Met als bijkomend effect: grote veranderingen in verkeersstromen.
In samenhang met het spoorgebeuren wordt er ook gesleuteld aan de oude stadsplattegrond
van Delft, waardoor stukje bij beetje historische situaties worden weg gepoetst. De Westvest
bijvoorbeeld, die sinds de sloop van de stadswal een belangrijke verkeersader was, verandert in
een weg waar alleen bestemmingsverkeer mag komen. De grote stroom gemotoriseerd verkeer
via de Phoenixstraat – vanuit het noorden gerekend – buigt ter hoogte van de Hugo de Grootstraat af richting Coenderstraat, en Westlandseweg. Ook voor de Coenderstraat – sinds de 19e
eeuw een rustige straat achter het station en de begrenzing van het 19e eeuwse Westerkwartier –
is dat zeer ingrijpend.
Dan de tram. Die mag blijven op de Westvest, maar buigt straks vanuit het noorden gerekend
ook af naar de Zuidwal, de Sebastiaansbrug en de TU-wijk. Alweer een grote verandering en niet
alleen voor de tram. Het betekent ook de afsluiting van een belangrijke oude entree van de
binnenstad, op de plek waar de Rotterdamse en de Schiedamse poorten stonden. Te zien op het
beroemde schilderij van Vermeer, Zicht op Delft. In de haven voor die poorten meerde het openbaar vervoer van vroeger af, de trekschuit, met al het samenhangende verkeer dat van hieruit de
Oude Delft en de Lange Geer op ging. Zulke verkeerstromen bleven nog lang bestaan, vice versa
over de oude Rotterdammerpoortbrug. Maar ook die werd gesloopt. Toch kon je hier met auto,
fiets of lopend nog altijd de stad in en uit. Maar de verkeersspecialisten van nu willen hier geen
kruisend verkeer meer. Te lastig voor de tram. En daarmee resteert, rijdend op de Zuidwal, als
enige route de stad in, alleen de Asvest, bij de entree Zuidpoortgarage en theater De Veste. Vanaf
de Oude Delft kan je niet meer linksaf naar de Zuidwal, richting Sebastiaansbrug, TU-wijk, of de
A13. Op de Zuidwal kan je niet meer linksaf naar de Lange Geer. Draagt dat bij aan een evenwichtige oude stad, die niet alleen zijn toekomst maar ook zijn verleden koestert? Het beeld van het
Gezicht op Delft verandert hierdoor in en een ‘doodlopend’ stuk stad, waar het vroeger een
mierenhoop was van personen en goederen.
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Voorstel voor herinrichting van de Binnenwatersloot
Hetzelfde – een afsluiting – lijkt nu te gebeuren bij de Binnenwatersloot. De architect die voor het
plan is ingeschakeld, ziet grote terrassen op hoeken van straten voor zich. Maar de stadsbouwmeester heeft al gezegd dat fietsers er een eigen strook moeten krijgen. De wethouder heeft
gezegd dat Oude Delft en Koornmarkt bereikbaar moeten blijven voor bevoorraders en bewoners,ook per auto, desnoods met een ontheffing. En het Bestemmingsplan Binnenstad 2012
bepaalt dat de Binnenwatersloot een ‘aanlooproute’ is, richting centrumwinkelgebied.
Daarmee is deze gracht geen ‘verblijfsgebied’.
Hier en daar is geopperd om het vrachtverkeer via de vijf keer langere route Oude Delft westzijde
de stad uit te sturen, om de Binnenwatersloot te ontzien! Dat zou betekenen, dat de belangrijkste
gracht van Delft wordt belast met een stroom van uitgaand verkeer. Een merkwaardig effect,
voor zo’n fraaie gracht. Dat het verkeer bij Binnenwatersloot, Peperstraat en Oude Langendijk er
eenvoudiger op wordt, lijkt onwaarschijnlijk. Recent moest een automobilist een onverwachte beweging maken om een fietser te ontwijken. Hij reed daarbij dwars door het hek van de Mauriciusbrug en belandde op zijn kop in het water van de Oude Delft. Het liep goed af, het gebeurt niet
dagelijks, maar de wirwar van al die soorten verkeer draagt niet bij aan het beeld van een aangename, leuke en veilige en mooie stad. Bereikbaarheid en veiligheid is voor ons ook een zaak van
‘stadsschoon’. Wij pleiten, net als trouwens Stadsbouwmeester Wytze Patijn, voor een regisseur
Binnenstad.

Verenigingsinformatie
Boekenmarkt
Vorig jaar hebben we een garagesale gehouden om veel boeken aan leden te verkopen. Dit was
een geslaagde dag met een opbrengst van ruim € 2.000,- ten bate van het Delfia Batavorum
Fonds. Dit succes vraagt om herhaling en wel op 27 mei 2017. Kijk op de boekenlijst op onze site
en stel uw verlanglijstje samen of kom lekker rondneuzen. U vindt de boekenlijst op:
http://www.delfia-batavorum.nl/uploads/Afbeeldingen/pdf/DB-DOK-lijst-01-02-2017-web.pdf
De algemene geschiedenisboeken – dat is het laatste deel van de lijst – willen we uit de verkoopcollectie halen. Dus die mogen voor zeer zachte prijsjes mee. Neem op zaterdag 27 mei uw eventuele verlanglijst mee naar de garage van Elke Olsder, Prins Bernhardlaan 4, Delf, tussen 10:00
uur tot 15:00 uur. Sla uw slag!
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Contributie 2017
Gezien het aantal reacties op de betalingsherinnering van leden uit de Delftse binnenstad, lijkt
het erop dat er ergens iets is misgegaan met de verzending van de factuur voor de contributie
2017. Er is een onderzoek naar gedaan, maar een duidelijke reden is niet gevonden. De leden uit
de binnenstad die nog niet binnen de gestelde termijn betaald hadden, hebben een kopie van de
factuur met een begeleidend briefje ontvangen. Het was en blijft een wazige kwestie. Nogmaals
excuses voor deze omissie. Intussen resteert er nog maar een klein aantal leden die nog niet betaald hebben.

Nieuwe leden
Het bestuur heet de volgende leden van harte welkom:
Mw. J. Bouwmeester
Dhr. H.O. In ’t Veld
Mw. J.A. Moerman
Dhr. H.A.A. Rietveld
Dhr. H.J.M. Wijnen
Dhr. J. van ‘t Zet

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.
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Bijlage bij Delfia Batavorum Nieuwsbrief 2017, nr. 2

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2017 van Delfia Batavorum
Delft, april 2017
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
11 mei 2017 om 20:00 uur in het gebouw van de Rabobank Zuid-Holland Midden, Buitenhofdreef 2 in Delft.

Agenda
1. Opening
2. Le Comteprijzen 2016
• Rapportage door Gertjan van der Harst, secretaris 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. 26, 2016, door de voorzitter van de Redactiecommissie, Ingrid
van der Vlis.
4. Commissie Behoud Stadsschoon in de pers, door de voorzitter van de CBS, Peter Jonquière.
5. Instelling van de commissie Achter de Gevels van Delft (AGvD) en andere mededelingen.
6. Notulen van de Algemene ledenvergadering op 12 mei 2016.
7. Financiën
a. Financieel verslag 2016: rapportage over het Delfia Batavorumfonds; verslag van de
Kascommissie en décharge van het bestuur over 2016.
b. Vaststelling van de begroting 2017.
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 € 10.000,8. Voorstel tot wijziging van art. 7 van het huishoudelijk reglement inzake de vaste commissies
(zie toelichting hieronder).
9. Bestuurssamenstelling (zie toelichting).
10. Presentatie "Historisch huizenonderzoek in Delft" door Kees van der Wiel, commissielid
AGvD, rondvraag en slotwoord door de voorzitter.
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 12 mei 2016, het financieel verslag over het jaar 2016 en de begroting
2017 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,
Willy Claassen via info@delfia-batavorum.nl of telefonisch via 015-2144574. Zij zendt u dan deze
stukken toe.
Toelichting op agendapunt 7c.
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
M. Jonquière, H. Karlas en M. Tienstra. De heer M. Jonquière is aftredend.

Toelichting op agendapunt 8.
Het geldende artikel 7 beperkt het aantal in te stellen commissies tot drie: de Commissie Behoud
Stadsschoon, de Excursiecommissie en de Redactiecommissie. In de artikelen 9 en 10 zijn de
doelstellingen van de Commissie Behoud Stadsschoon en de Redactiecommissie geformuleerd.
Voorgesteld wordt artikel 7 uit te breiden met de Lezingencommissie en de - nieuwe - commissie
Achter de Gevels van Delft. In aansluiting op de artikelen 9 en 10 wordt voorgesteld in de
artikelen 11 tot en met 13 de doelstellingen van Lezingencommissie, de Excursiecommissie en de
commissie AGvD op te nemen.
Voorgesteld wordt:
artikel 7 als volgt te wijzigen:
"Het bestuur wordt bijgestaan door vijf vaste commissies: de Commissie Behoud Stadsschoon,
de Excursiecommissie, de Redactiecommissie , de Lezingencommissie en de Commissie Achter
de Gevels van Delft" ,
en
de artikelen 11, 12 en 13 te wijzigen in de navolgende zin:
Artikel 11: De excursiecommissie organiseert excursies in en buiten Delft, waarbij gestreefd
wordt naar een bestemming met een (cultuur)historische relatie met Delft en de regio.
Artikel 12: De lezingencommissie organiseert lezingen met één of meer sprekers over onderwerpen die verband houden met of dienstig zijn aan de (cultuur)historie van Delft en de regio.
Artikel 13: De commissie Achter de Gevels van Delft doet onderzoek naar en begeleidt bij het
opsporen van de geschiedenis van Delftse panden en hun bewoners. De onderzoeksresultaten
zijn openbaar toegankelijk middels de website.

Toelichting op agendapunt 9.
Mw. Wilma van Giersbergen is statutair aftredend (einde derde termijn). Tot voor kort was zij
voorzitter van de redactiecommissie van het jaarboek, thans is zij redactielid. De statuten staan
geen herbenoeming toe. Voorgesteld wordt de heer Peter Becker in deze vacature te
benoemen. Mw. Willy Claassen (einde eerste termijn), Mw. Irene Jacobs en de heer Peter van
Tijn (beiden einde tweede termijn) zijn periodiek aftredend. Voorgesteld wordt hen te
herbenoemen.
Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door tenminste tien leden. De namen der tegenkandidaten 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).

10/10

