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Voorwoord van de voorzitter
Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u een uitnodiging om onze jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Die vindt dit jaar plaats op
23 mei in het Vermeercentrum. Traditiegetrouw zullen de Le Comteprijs en de Publieksprijs van Delft op Zondag worden uitgereikt en het
nieuwe Jaarboek worden gepresenteerd.
Er wordt dit jaar geen nieuwe commissie ingesteld. We zullen onze
handen vol hebben aan het organiseren en verder ontwikkelen van
onze bestaande activiteiten en aan de voorbereidingen voor het
lustrum in 2020. Het programma staat op hoofdlijnen vast: we willen
vóór de zomervakantie aandacht besteden aan de manier waarop historische verenigingen omgaan met veranderingen in de zorg voor
het erfgoed in de woon- en leefomgeving en na de zomervakantie aan de geschiedenis en de toekomst van het Delftse Kartuizerklooster.
De bestuurssamenstelling is ook een vast punt op de agenda van de ALV. Mijn eerste termijn van
drie jaar loopt af en het bestuur stelt voor mij voor drie jaar te herbenoemen.
Ook Janny van der Jagt treedt af. Zij maakte vanaf 2005 deel uit van het bestuur. Daarin vertegenwoordigde zij de Commissie Behoud Stadschoon, waar ze ook afscheid van gaat nemen. Haar
bestuurlijke ervaring van meer dan een halve eeuw in het politieke en maatschappelijke leven
van Delft en omgeving en haar grote kennis van het Delftse erfgoed en de gemeentelijke bemoeienis daarmee zullen in het bestuur en in CBS node worden gemist. Omdat ook Els Kemper na
tien jaar bij CBS vertrekt, roep ik u dringend op ons te helpen bij het zoeken naar geschikte en
enthousiaste Delftenaren die de vacatures kunnen opvullen. Bent u zelf geïnteresseerd of weet u
iemand anders die u geschikt vindt, meldt het ons dan.
Ik zie u graag in het Vermeercentrum op 23 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.

Lezingen tweede kwartaal 2019
Dinsdag 23 april
Gezondheidszorg in Delft
Lezingen door Jan Lamoré en Lucie Beaufort
Twee uiteenlopende lezingen met de gezondheidszorg in Delft als connectie. Jan Lamoré, voormalig chirurg te Delft, neemt u mee in de wereld van Antoni van Leeuwenhoek in de 17e eeuw.
Lucie Beaufort vertelt over haar onderzoek naar de geschiedenis van het Sint Joris Gasthuis in de
Tweede Wereldoorlog.
Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) maakte in de 17e eeuw als eerste een wereld zichtbaar die
je enkel waarneemt door een microscoop. In een samenleving met zeer uiteenlopende geestelijke stromingen en wetenschappelijke opvattingen, kwam Antoni van Leeuwenhoek met zijn
nuchtere waarnemingen van een volledig onbekende wereld: de microbiologie. Hoe veranderde
Antoni van Leeuwenhoek met zijn baanbrekende werk het wereldbeeld? Belangrijke lijnen daarbij
zijn de ontdekking van de eencelligen, de ontdekking van de zaadcellen, de ontdekkingen van de
bacteriën en het aantonen van het capillaire vaatbed.

In het jaarverslag van het Sint Joris Gasthuis uit 1945 staat: ‘Door het veranderen of doen verdwijnen van officiële bescheiden en door het aanvaarden van patiënten onder onjuiste diagnose en
met valse persoonsbewijzen, voorts door het ondersteunen van weer vertrokken patiënten, kon
in menig geval goed werk worden gedaan’. Deze intrigerende zinnen en een stuk gerelateerde
familiegeschiedenis waren aanleiding voor Lucie Beaufort zich in deze geschiedenis te gaan verdiepen. In de Hongerwinter van 1944-1945 overleden in het SJG meer patiënten dan in andere
jaren. Hoe kwam dit en hoe verhouden deze aantallen zich tot aantallen overledenen in andere
‘krankzinnigengestichten’? Dat is een vraag die zij wil beantwoorden. Haar onderzoek is onderdeel van een nationaal wetenschappelijk programma dat onder meer door het NIOD wordt
opgezet naar het lot van psychiatrische patiënten in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
•
•
•
•
•

Datum: dinsdag 23 april 2019
Aanvang lezing: 20:00 uur
Locatie: Van de Mandelezaal, ingang Oude Delft
Aanmelding niet nodig
Toegang: leden Delfia Batavorum gratis, niet-leden € 5,-
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Jan Lamoré is voormalig chirurg te Delft. Na het gymnasium ging hij
geneeskunde studeren in Utrecht en Rotterdam. Hij werkte onder
meer in het Zuiderziekenhuis te Rotterdam, het Ziekenhuis Bethel
en het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Na zijn pensionering
studeerde hij geofysica en astronomie en bestudeerde leven en
werken van Antoni van Leeuwenhoek en Reinier de Graaf.

Lucie Beaufort is zelfstandig onderzoeker na een loopbaan bij de
rijksoverheid in de sectoren onderwijs en cultuur. Zij kreeg tijdens
haar studie Nederlands en Geschiedenis een fascinatie voor wat er
in de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Bij haar onderzoek naar het
ontstaan van de P.C. Hooftprijs kwam ze terecht bij het NIOD. Twee
van haar ooms waren volgens familieverhalen ondergedoken in het
Sint Joris Gasthuis tijdens de oorlog, reden voor haar om gaan kijken in het archief van deze kliniek in het gemeentearchief van Delft.
Zij vond hen en nog meer ‘onderduikers’ terug en nog veel meer interessante zaken.

Donderdag 20 juni

Een andere kijk op Vermeer
Lezing door Arjen Dijkstra en Lea van der Vinde
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 verrassende resultaten. Lea van der Vinde (Mauritshuis) vertelt over het recente onderzoek naar het
schilderij ‘het meisje met de parel’ van Vermeer.

Excursies tweede kwartaal 2019
Donderdag 25 april
Excursie naar de Maastunnel in Rotterdam
De monumentale Maastunnel is de oudste afgezonken tunnel van Nederland en toe aan groot
onderhoud. De Maastunnel is gebouwd in de periode 1937-1942 en bestaat uit geprefabriceerde
losse afzinkelementen, gemaakt in een bouwdok. Zij zijn over het water naar de bouwplaats gesleept en daar stuk voor stuk afgezonken. Sinds de zomer 2017 voert de gemeente Rotterdam
een grootscheepse renovatie en restauratie uit, waar 2 jaar voor is uitgetrokken. Een bijzonder
project met grote uitdagingen vanwege onder andere authentieke elementen die niet verloren
mogen gaan. Op donderdag 25 april 2019 organiseren wij voor maximaal 30 deelnemers een excursie naar de Maastunnel.
Praktische informatie
• De rondleiding begint om 13:00 uur bij ventilatiegebouw Zuid, Charloisse Hoofd 26 3087 CA
Rotterdam.
• De rondleiding duurt ongeveer 1 uur.
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•
•
•
•

Houd er rekening mee dat de noord-zuid tunnel is geblokkeerd!
Er is ter plekke beperkte parkeerruimte. Een parkeerplaats is niet gegarandeerd.
Met het OV is het circa 10 minuten lopen vanaf halte Dorpsweg (tramlijn 2).
NB er zijn steile trappen!

Een van de ventilatiegebouwen van de Maastunnel (architect Ard van der Steur, 1893-1953)
Kosten en aanmelding
• Kosten € 3,- per persoon, vooraf te betalen op rekeningnummer NL 76 INGB 0000587345,
ten name van Delfia Batavorum (let op: gewijzigd rekeningnummer) onder vermelding van
Maastunnel.
• Aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website van Delfia Batavorum
http://www.delfia-batavorum.nl/activiteiten/excursie-25-4-2019
• Graag zo spoedig mogelijk aanmelden.

Dinsdag 18 juni
Gouden Eeuw wandeling door Delft
De wandeling start op het Agathaplein bij Stadscafé De Barbaar. De route gaat langs panden en
plaatsen met een bijzondere verbinding met de Gouden eeuw: Carel Fabritius, Reinier de Graaf,
Hugo de Groot, Anthonie van Leeuwenhoek, Johannes Vermeer onder begeleiding van een gids
van Gilde Delft.

Najaar 2019
Voor het najaar zijn excursies in voorbereiding naar het Pharmafilter in het Reinier de Graaf Gasthuis. Dat is een proces waarbij afval van het ziekenhuis wordt verwerkt. Aansluitend een
bezoek aan de nabijgelegen waterzuiveringsinstallatie. Ook kunt u een excursie naar Deltares, in
Delft verwachten. Houd onze website in de gaten voor meer informatie over komende excursies.
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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: Wijnhaven 18, Oude Delft 161, Achterom 67 en 79
en voorheen Pieterstraat 28-38. Neem een kijkje op de site en laat u verrassen door de beschrijvingen van deze gebouwen en hun bewoners.

Nieuws van de Commissie Behoud Stadsschoon (CBS)
Afscheid Els Kemper
Op 25 maart nam Els Kemper voor de laatste keer deel aan een vergadering van de Commissie
Behoud Stadsschoon. Na tien jaar was het tijd om afscheid te nemen, vond zij. Ook vroegen
andere interesses, zoals historisch speurwerk in de groep Achter de Gevels, steeds meer aandacht. In 2009 ging Els deel uitmaken van CBS en nam zij direct het secretariaat op zich. Die taak
heeft zij een vol decennium vervuld en zij was daarmee de administratieve steun en toeverlaat
van de commissie, bouwde een archief op en was onmisbaar bij de talloze keren dat CBS van zich
moest laten horen door het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift. Het behoud van het
Delftse historische stadsschoon ging haar zeer aan het hart en zij voorzag de commissie met
grote regelmaat van informatie over zaken ‘waar we iets mee moesten doen’. CBS moet nu een
zeer gewaardeerd en enthousiast lid laten gaan. Gelukkig blijft ze volop actief voor Delfia
Batavorum. Dank je wel, Els voor het vele werk dat je voor de Commissie Behoud Stadsschoon
hebt gedaan!
Peter Jonquière, voorzitter Commissie Behoud Stadsschoon

Verenigingsnieuws
Zaterdag 11 mei
Boekenbeurs uitverkoop bij Elke Olsder-Toxopeus
Elke Olsder-Toxopeus, de beheerder van onze boekencollectie, gaat verhuizen. We hebben
gezocht naar iemand die het beheer van haar wil overnemen, maar helaas niemand kunnen vinden. Daarom heeft het bestuur besloten nog eenmaal een grote boekverkoop te houden en
daarna het restant aan te bieden aan een opkoper. Elke heeft nu nog ongeveer 12 meter interessante boeken opgeslagen. Het is een interessante collectie over Delft en geschiedenis in bredere
zin. Op onze site http://www.delfia-batavorum.nl/publicaties/boekenverkoop staan de boeken
alfabetisch op auteur gerubriceerd met de verkoopprijs. Bij de uitverkoop is de prijs 50% van de
aangegeven verkoopprijs. Wilt u verzekerd zijn dat een boek niet voor uw neus weggekaapt
wordt, dan kunt u het nog voor de vermelde prijs (100%) reserveren per email en zelf afhalen,
liefst vóór zaterdag 11 mei. De opbrengst van deze boekenverkoop wordt gestort in het Delfia
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Batavorumfonds. Dus sla uw slag en kom naar de boekenverkoop die we zullen houden in de garage van de familie Olsder.
•
•
•

Zaterdag 11 mei van 10:00 tot 16:00 uur
Prins Bernhardlaan 4
2628 BW Delft

Nieuwe leden
Het bestuur heet de volgende nieuwe leden van harte welkom:
Mw. S.E. Bastiaans
Mw. K.F. Norbruis
Dhr. F.S. Taal
Dhr. en mw. S.A. Manus-Stift
Mw. O. van der Jagt
Dhr. P.A.Y Hoekstra
Mw. N.E.M. Jasperse
Dhr. H. van Bodegom

Dhr. en mw. J.P.A. van Kaam
Dhr. P.P.J. Zielschot
Dhr. en mw. G. van der Woerd
Dhr. J. Vrins
Dhr. en mw. P.Q.J.M Beuman–Uittenbogaard
Dhr. P.C.Lugtigheid
Dhr. A.A.J. Huijben
Mw. A.E. Rozendal

Vooruit met veel verleden, geschiedenis van Delft vanaf 1795
Van deel twee van de nieuwe geschiedschrijving van Delft
‘Vooruit met veel verleden, geschiedenis van Delft vanaf
1795’ door Ingrid van der Vlis zijn nog niet alle exemplaren
verkocht. De uitgever heeft een voorraad van ongeveer 600
exemplaren. Misschien is dit nu de gelegenheid om dit
prachtige boek voor de schappelijke prijs van € 22,50 te
kopen en/of cadeau te doen aan een relatie. Het is te koop
of te bestellen in de reguliere boekhandel.

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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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2019 van historische vereniging Delfia Batavorum
Delft, april 2019
Aan de ereleden en leden van de historische vereniging Delfia Batavorum
Geachte dames en heren,
Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die
gehouden zal worden op 23 mei in het Vermeercentrum, Voldersgracht 21 in Delft. Aanvang van
de vergadering om 20.00 uur.

Agenda
1. Opening
2. Le Comteprijzen 2018
a.
b.
c.
d.
e.

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.
Wethouder Martina Huijsmans zal spreken over erfgoedbeleid in Delft.

Korte onderbreking
3. Aanbieding van Jaarboek nr. 28, 2018 Ingrid van der Vlis, voorzitter van de Redactiecommissie.
4. Mededelingen.
5. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 31 mei 2018.
6. Financiën
a.
b.
c.
d.

Financieel verslag 2018: rapportage over het Delfia Batavorumfonds; verslag van de Kascommissie
en décharge van het bestuur over 2018.
Vaststelling van de begroting 2019.
Verkiezing van een lid van de Kascommissie (zie toelichting).
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,-

7. Bestuurssamenstelling (zie toelichting).
8. Commissie Behoud Stadsschoon in het nieuws, door de voorzitter van de CBS, Peter Jonquière.
9. 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 31 mei 2018, het financieel verslag over het jaar 2018 en de begroting
2019 zijn via de website http://www.delfia-batavorum.nl/vereniging 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 6c.
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. Tienstra, J. Kelderman en H. Wijnen. De heer M. Tienstra is aftredend.
Toelichting op agendapunt 7.
De heer Theo Thomassen (einde eerste termijn) en Mevrouw Janny van der Jagt (einde derde termijn) zijn statutair aftredend. Voorgesteld wordt de heer Thomassen te herbenoemen. In de vacature van mevrouw van der Jagt is op dit moment nog niet voorzien.
Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door tenminste tien leden. De namen van tegenkandidaten dienen tenminste drie dagen voor de aanvang van de vergadering aan de secretaris schriftelijk of per email te worden meegedeeld (art. 8, lid 4 van de statuten).
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