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Voorwoord van de voorzitter
Twee onderwerpen vooraf dit keer: één over de komende
algemene ledenvergadering van de vereniging en één over de
ontwikkeling van het Houttuinenplein in Delft.
Veel activiteiten moeten in deze coronatijd worden gecancelled,
maar de algemene ledenvergadering gaat op 25 februari gewoon
door. Het is het enige moment in het jaar waarop het bestuur aan
de leden verantwoording kan afleggen voor het gevoerde beleid
en hun instemming kan vragen voor zijn plannen. Gewoon is
misschien niet het goede woord: het zal een online-vergadering
worden. In deze Nieuwsbrief treft u een uitnodigingslink aan om u
als deelnemer aan te melden. Als u dat heeft gedaan, dan krijgt u
voor de vergadering een e-mail met een link waarmee u toegang
kunt krijgen.
In de vergadering zullen de mogelijkheden om op de
gebruikelijke manier van gedachten te wisselen beperkt zijn, maar
Theo Thomassen
we zullen ze optimaal benutten.
De vergaderstukken staan op onze site, zodat u zich goed kunt voorbereiden. We zullen regelen
dat u digitaal kunt stemmen over onze voorstellen. En verder kunt u alle opmerkingen, vragen of
suggesties die bij u opkomen naar aanleiding van de agenda, vooraf aan mij voorleggen, als u
denkt dat dat de voortgang tijdens de vergadering kan bevorderen. Dat kan per mail of telefonisch via: voorzitter@delfia-batavorum.nl of 06 526 366 20.
Dan het Houttuinenplein. De planvorming rond het Prinsenhof was voor de gemeente een dure
les: burgers moeten al in de ontwerpfase worden betrokken bij de vormgeving van de openbare
ruimte en de doorontwikkeling van gezichtsbepalende gebouwen. Het gaat om hun stad en het
komt de kwaliteit ten goede. Is men die les alweer vergeten? De manier waarop B&W een nieuwe
ontwerpronde wil starten voor de inrichting van het Houttuinenplein doet het ergste vrezen. De
burgerparticipatie die een tiental jaren terug was toegezegd, gaat nu zonder verdere toelichting
niet door. Daarvoor is te weinig tijd, zegt het College. Pas in de eindfase zouden burgers zich
erover kunnen uitspreken. Te weinig tijd? Dat is toch geen geldig excuus om de eerste fase in het
ontwikkelproces doodleuk over te slaan? Zonder goede voorbereiding kun je simpelweg niet aan
de slag. De Commissie Behoud Stadsschoon (CBS) heeft de Raad laten weten dat ze de aanpak
van het College beneden de maat vindt en feitelijk onacceptabel in een gemeente die ‘Delfts
Doen’ en participatie zo hoog in het vaandel schrijft. Ze heeft de Raad gevraagd de huidige in
zichzelf gekeerde en niet-participatieve aanpak te laten stoppen en het College op te dragen een
aanpak te kiezen waarbij van het allereerste begin de stad wordt betrokken, via Delftse inwoners

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.

die zich daarbij betrokken voelen én bereid tonen met het nodige commitment daaraan mee te
werken. Dat het bestuur hier volledig achter staat, moge duidelijk zijn.
Inmiddels is de behandeling van het voorstel en de brief van CBS achter de rug. Was er in de
Commissie bij enkele partijen nog wel begrip voor de oproep tot echte participatie, in de Raadsvergadering van 28 januari werd om 00.30 uur het B&W voorstel als hamerstuk goedgekeurd.
Een gemiste kans en een slechte beurt van de gemeente Delft!

Digitale activiteiten van de vereniging
Terugblik online lezing Chris Vervoort over Delftse verzetsheld Kees Chardon
Op 25 november heeft Chris Vervoort via een onlinelezing het bijzondere verhaal verteld van de Delftse
verzetsheld mr. Kees Chardon (1919-1945).
Kees Chardon was een Delftse jongeman. Hij redde
met overtuiging en moed velen die in de Tweede Wereldoorlog met vervolging bedreigd werden zonder
zichzelf te sparen.
Bijzonder was dat Chris Vervoort de lezing hield vanuit
zijn woonhuis Spoorsingel 28, de voormalige woning
van Kees Chardon. Er werd vanuit circa 45 apparaten
ingelogd op deze lezing. In een aantal gevallen zullen
meer personen de lezing via hetzelfde scherm hebben
bijgewoond. Dus we gaan uit van deelname van meer
dan 50 personen.
Wij zijn blij dat veel leden de activiteiten van onze
vereniging ook online weten te vinden. Zolang de
Coronabeperkingen gelden, zullen we doorgaan met
dit soort online activiteiten.

Delft tussen de regels
Augustus vorig jaar is het project ‘Delft tussen de regels’ gestart, een initiatief van Rotaryclub
Delft-Vermeer en gemaakt door cultuurmakerscollectief DelftTussenDeRegelaars.
Hierbij worden 12 literaire wandelingen als audiotour aangeboden via de website van Delfia
Batavorum. In de wandelingen zien we Delft, Delftse personen en Delftse gebeurtenissen door de
ogen van schrijvers, zoals zij die beschreven in hun verhalen, romans, gedichten, toneelstukken,
films, opera’s en liedjes.
Het project omvat 12 podcasts met audiotours die belangstellenden kunnen downloaden op hun
smartphone of computer. Daarna kan de wandeling op de zelfgekozen moment worden gestart.
Vanuit de luie stoel ‘luisterwandelen’ is natuurlijk ook mogelijk.
Een jaar lang verschijnt elke maand een nieuwe wandeling. De eerste zes audiotours zijn inmiddels beschikbaar. Het project is mogelijk gemaakt met bijdragen van het Cultuurmakersfonds en
Delfia Batavorum. U kunt de audiotours en de bijbehorende wandelkaart vinden op onze website
onder: https://www.delfia-batavorum.nl/audiotours

Nieuws van de commissie Achter de Gevels van Delft
Sinds november 2019 heeft 'Achter de gevels van Delft' een tweewekelijkse column op Stadsradio
Delft. In het programma 'Delft Centraal' is tijd ingeruimd voor een mooi verhaal van onze site. De
uitzendingen zijn meestal op dinsdagochtend om circa 11:05 uur. De herhaling is vanaf 18:05
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uur. Al deze verhalen zijn terug te luisteren op onze site via https://www.achterdegevelsvandelft.nl/verhalen-stadsradio-delft.html.
Aan de site van Achter de Gevels zijn verder de volgende nieuwe verhalen toegevoegd:
• Oosteinde 66 / ’t Carto - Hooipoort of Jan Tapperenpoort
• Brabantse Turfmarkt 20 - Studentenhuis De Atlas, voorheen brouwerij de Verkeerde Wereld
• Jacob Gerritstraat 1 - Vanouds genaamd De (Gekroonde) Spiegel

Verenigingsnieuws
Algemene ledenvergadering van 25 februari
Als bijlage bij deze Nieuwsbrief treft u de agenda voor de ALV aan. De vergaderstukken staan op
onze website. De vergadering vindt online plaats. U kunt via de volgende stappen deelnemen:
Stap 1
Meld u ruim voor de ALV aan als deelnemer aan de ALV.
Dat kunt u doen via de volgende link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m2tYomf4PEuTY1tDXF28RbUvsCtIlmFEm9kLmfVUxcVUMFNLVUpRT0lEQlBOVDNRNEo5WUhQTFBNTS4u
Stap 2
Kort voor de ALV ontvangt u via de mail een link waarmee u kunt inloggen op de online
vergadering.

Contributie 2021
Op de ledenvergadering van vorig jaar is melding gemaakt van de contributieverhoging
voor 2021. De contributie van het eerste lid wordt € 33,- en het volgende lid op het zelfde adres
wordt € 10. In februari krijgt u de factuur per e-mail toegezonden. We hebben gekozen voor
verzending per e-mail voor leden die de e-mail gebruiken. De overige leden ontvangen de factuur
per post. Leden die vooruitbetaald hebben, kunnen deze factuur natuurlijk als niet verzonden
beschouwen.
Het factureren per e-mail is de laatste paar jaar algemeen geworden en bovendien bespaart het
ons de kosten van het drukwerk en de verzendkosten, vandaar deze wijze van toezenden van de
factuur.

Nieuwsbrief via e-mail?
Als u internet en e-mail gebruikt, kunt u onze Nieuwsbrief ook digitaal via e-mail ontvangen. Dat
bespaart de vereniging kopieer- en verzendkosten. Heeft u een e-mailadres, geef dat dan door
aan onze penningmeester Marinus Hom via penningmeester@delfia-batavorum.nl.
U ontvangt dan ook tussentijdse mailberichten van de vereniging.
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Nieuwe leden
Het bestuur heet de volgende nieuwe leden van harte welkom:
Mw. J.H.C. van Zuijlen
Dhr. en mw. A.H. Dijkgraaf
Mw. L.J.M. Farhang Razi-van Tongeren
Mw. A.D. de Vries
Dhr. G.C. Moura
Mw. M van Britsem
Mw. K.A. Mans
Dhr. en mw. J.J.M. van den Bogaard
Dhr. L.P. Hilgersom

Dhr. N.W. Back
Dhr. P. Bakkers
Mw. M.C. Fluitsma
Dhr. P. Meijers
Dhr. N.G.J. Jaspers
Dhr. F.J. Hoogendam
Dhr. P. Bakkers
Mw. J. van Kesteren-Lok

Delft in Coronatijd
We kunnen ons nog niet voorstellen hoe toekomstige generaties zullen terugkijken op de periode
van de Coronapandemie. Zeker is wel dat de combinatie van onverwacht winterweer en Corona
tot bijzondere taferelen leidt:

Click & Collect bij Boekhandel Paagman

Winters Take away bij De Barbaar

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 en agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2021 van
historische vereniging Delfia Batavorum
Delft, februari 2021
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 op
25 februari a.s. aanvang 20.00 uur. Vanwege de Coronamaatregelen zal de vergadering online,
via Zoom, gehouden worden.
Door middel van onderstaande link kunt u zich aanmelden voor de ALV.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m2tYomf4PEuTY1tDXF28RbUvsCtIlmFEm9kLmfVUxcVUMFNLVUpRT0lEQlBOVDNRNEo5WUhQTFBNTS4u
In verband met de administratieve verwerking van de aanmeldingen, sluit de aanmeldingstermijn
op 23 februari. Kort voor de vergadering ontvangt u een vervolg-link waarmee u kunt inloggen
voor de ALV.
1. Opening (20.00 uur)
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag ALV 2020 (bijlage 1)
Voorstel: het verslag vaststellen
4. Nominaties Le Comteprijs
5. Panelgesprek over de activiteiten van het afgelopen jaar
Korte pauze
6. Financiën
a. Financieel verslag over 2020; rapportage over het Delfia Batavorumfonds;
verslag van de kascommissie en décharge van het bestuur over 2020
(bijl. 2 toelichting jaarstukken, bijl. 3 balans; bijl. 4 resultaten; bijl. 5 verklaring kascommissie).
Voorstel: de penningmeester dechargeren voor het gevoerde financiële beheer over 2020
b. Begroting 2021 (bijl. 2 toelichting jaarstukken; bijl. 4 resultaten)
Voorstel: de begroting vaststellen
c. Contributieverhoging (bijl. 2 toelichting op de jaarstukken)
Voorstel: de contributie m.i.v. 2022 verhogen met € 5,- naar € 38,-.
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d. Samenstelling kascommissie (bijl. 2 toelichting op de jaarstukken)
Voorstel: Henk Wijnen herbenoemen en aanstellen als voorzitter
Voorstel: nieuw lid benoemen.
e. Vaststelling van het bedrag waarover de penningmeester mag beschikken
Voorstel: dit bedrag zoals gebruikelijk vaststellen op € 10.000,7. Bestuur: organisatie en werkwijze (bijl. 6)
Voorstel: instemmen met het gepresenteerde beleid
Voorstel: bestuurszetel Van Tijn vacant laten
8. Bestuur: samenstelling
a. opvolging Aad van Tongeren (treedt statutair af; einde tweede termijn)
Voorstel: herbenoemen
b. opvolging Marinus Hom als penningmeester (treedt statutair af; einde derde termijn)
Voorstel: penningmeesterschap met een jaar verlengen
c. afscheid Peter van Tijn
9. Rondvraag
10. Sluiting (21.45 uur)

Toelichting op agendapunt 6d.
Statutair is bepaald dat de commissie uit drie leden bestaat. Het afgelopen jaar is Piet van der
Kruk overleden. Ingevolge de statuten treedt jaarlijks het oudste lid in functie af en wordt een
nieuw lid benoemd. De Henk Wijnen is aftredend. Voorgesteld wordt om vanwege de continuïteit,
de heer Wijnen voor één jaar te herbenoemen als lid. Het bestuur heeft Willem Merens benaderd
met de vraag of wij hem aan de vergadering mogen voorstellen om toe te treden tot de kascommissie, hij heeft hierin toegestemd. Maar het is aan u, de leden, hiertoe een besluit te nemen.

De achterliggende stukken vindt u op onze website.

6/6

