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Voorwoord van de voorzitter
Een algemene ledenvergadering online. Het lijkt een innerlijke
tegenspraak. Als je elkaar niet in het echt ontmoet, als de
techniek zoveel beperkingen oplegt aan de communicatie, als er
leden zijn die de beproeving van weer een beeldscherm liever
aan zich voorbij laten gaan, hoe kun je dan als bestuur goed
verantwoording afleggen aan de leden over wat je hebt gedaan
en wat je wilt gaan doen?
Maar op 25 februari hebben we het geprobeerd, zo goed en zo
kwaad als het ging. En naar omstandigheden ging het nog best
redelijk ook, als je het gemis aan koffie in de pauze en het
drankje achteraf buiten beschouwing laat.
Aad van Tongeren en Marinus Hom zijn als bestuursleden
herbenoemd, maar we hebben afscheid genomen van Peter van
Tijn als bestuurslid en als voorzitter van de excursiecommissie.
Theo Thomassen
Peter van Tijn heeft die functies elf jaar op buitengewoon consciëntieuze wijze vervuld. We
hebben digitaal voor hem geapplaudisseerd; de bloemen houdt hij tegoed.
Binnen het bestuur wordt hij opgevolgd door Ank Mokveld, die hele portefeuille Publieksactiviteiten voor haar rekening gaat nemen. Die portefeuille omvat ook de lezingen en de scholierenprijs,
waar ze in het bestuur al verantwoordelijk voor was. Als voorzitter van de excursiecommissie
wordt Peter opgevolgd door Rob van der Horst.
Het bestuur stelt er al jaar en dag een eer in om de contributie zo laag mogelijk te houden, maar
we ontkomen volgend jaar niet aan een verhoging met € 5,- naar € 38,-. Er worden hogere eisen
gesteld aan de infrastructuur van de vereniging, zowel fysiek als online. De productie- en distributiekosten van onze gedrukte publicaties zijn gestegen, we moeten meer investeren in digitale media en het wordt moeilijker om voor verenigingswerk vrijwilligers te vinden. Daarom opnieuw een
oproep om u te melden als u een garage heeft en eens per jaar wilt fungeren als distributiecentrum van het jaarboek, als u een handje toe wilt steken als webredacteur, als de functie van penningmeester iets voor u is of als u op een andere manier uw vereniging wilt ondersteunen.
Sinds kort staan bijna alle nieuwsbrieven op de website, vanaf jaargang 1 in 1977, nr. 1. Erg leuk
om door te bladeren! Alleen nr. 2 van 2008 ontbreekt nog. De nieuwsbrieven tot en met 1995 komen uit de nalatenschap van Anders Rozemond, onze oud-secretaris. De scans zijn gemaakt door
Eva van der Meijden-van der Krogt en René van der Krogt. Dank aan hen en dank ook aan Marinus Hom, als speurder en verzamelaar, en Jenny Omvlee, die de scans voor de hele wereld raadpleegbaar heeft gemaakt.
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.

Digitale activiteiten van de vereniging
Dinsdag 20 april 2021
Online lezing Marije Strating, coördinator Museumhuis van Meerten Vereniging
Hendrick de Keyser
Sinds 2016 is het voormalige gemeentelijke museum huis Lambert van Meerten
in het bezit van Vereniging Hendrick de
Keyser. Het huis heeft een nieuwe functie als Museumhuis. In deze online lezing
vertelt Marije Strating, coördinator van
Museumhuis van Meerten, ons over het
ontstaan en de huidige werkwijze van
deze bijzondere vereniging.

Museumhuis Van Meerten, Oude Delft 199

Hendrick de Keyser (1565-1621), aan wie
de vereniging haar naam ontleent, was
geen onbekende in Delft. Als bouwmeester en architect ontwierp en bouwde hij
het praalgraf van Willem van Oranje in
de Nieuwe Kerk. Na de brand van 1618
ontwierp en herbouwde hij het Delftse
stadhuis in Hollandse renaissancestijl.

Vereniging Hendrick de Keyser werd in 1918 opgericht. Wat de oprichters bond, was hun ergernis
over de roekeloze en onnodige teloorgang van veel belangrijke en beeldbepalende huizen en interieurs. Door sloop, nieuwbouw en verpaupering werd het beeld van de Nederlandse dorpen en
steden ernstig aangetast. De remedie om verval van beeldbepalende huizen en interieurs tegen
te gaan, was een eenvoudig en probaat middel: door aankoop huizen en interieurs redden en
vervolgens verhuren. De inkomsten uit verhuur maken het onderhoud mogelijk. Deze praktische
aanpak kenmerkt nog steeds de werkwijze van de Vereniging. Vereniging Hendrick de Keyser
draagt in Delft zorg voor een aantal belangrijke historische gebouwen, zoals de panden Markt 2
en 4, het Hofje van Gratie aan de Van der Mastenstraat, de Fundatie van Renswoude Oude Delft
49 en het hoekpand Wijnhaven/Boterbrug. Meer informatie over de vereniging op de site
www.hendrickdekeyser.nl
Marije Strating is architectuurhistoricus en is als erfgoedspecialist bij
enkele gemeenten werkzaam geweest. Zes jaar geleden belandde zij
bij Vereniging Hendrick de Keyser, waar zij deel uitmaakte van de afdeling Communicatie. Naast het verzorgen van de content voor de
verschillende websites behoorde het bedenken en uitvoeren van excursies en andere activiteiten voor leden van de Vereniging tot haar
taak. Sinds september 2020 is zij coördinator voor Museumhuis Van
Meerten.
Aanmelden
U kunt zich voor deze Zoom-lezing aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website. Kort voor de lezing ontvangt u de link naar
de online Zoom-lezing. Houd hiervoor uw mailbox in de gaten.
Geen link ontvangen? Kijk dan in uw spam/ongewenst mailbox.
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Donderdag 20 mei 2021
Uitreiking Le Comteprijs en Historisch Jaarboek Delft
Tijdens een speciale online bijeenkomst op donderdag 20 mei vanaf 20.00 uur zal de winnaar
van de Le Comteprijs bekend worden gemaakt en zal ons Historisch Jaarboek Delft worden
gepresenteerd. Noteer de datum meteen in de agenda!
Vanuit het prachtige Museumhuis Lambert van Meerten gaat voorzitter Theo Thomassen
– geheel coronaproof – in gesprek met de mensen achter de nominaties. Hoe zijn de projecten
ontstaan en wat inspireert hen? In woord en beeld krijgen we zo een heel persoonlijke blik
“achter de schermen” van de vijf genomineerde Delftse verfraaiingen.
Andere verhalen komen van de auteurs van de verschillende artikelen in het jaarboek: wat
hebben ze onderzocht en op welke verhalen zijn ze gestuit? Het belooft dus een boeiend en
afwisselend evenement van ruim een uur te worden waarin uiteindelijk natuurlijk de winnaars
van de Le Comte juryprijs én de publieksprijs van Delft op Zondag bekend worden gemaakt en
gehuldigd.
Na de presentatie op 20 mei zal het jaarboek per post onder alle leden worden verspreid én in de
lokale boekhandels en erfgoedinstellingen te koop zijn. U kunt de nominaties voor de Le Comteprijs alvast bekijken op onze website.
Hoe deelnemen?
De link naar de online bijeenkomst zal op 20 mei te vinden zijn op onze website.

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 negen 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

Choorstraat 44/46
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 onlangs de volgende nieuwe verhalen toegevoegd:
Choorstraat 44/46, Koornmarkt 69 en Oude Delft 62.

Nieuws van de Commissie Behoud Stadsschoon
Rode Loper, valse start?
Op 24 maart stuurde CBS, samen met de voetgangersbelangengroepering MENSenSTRAAT, de
Fietsersbond Delft en de drie bewonersverenigingen van de binnenstad een verontruste brief
aan de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders. Daarin werd aandacht
gevraagd voor het op 1 maart 2021 door de gemeente in een digitale sessie gepresenteerde ontwerp van de herinrichting van de Oude Langedijk, als eerste stap voor de realisatie van de zgn.
Rode Loper. Wat is de Rode Loper ook alweer? En wat is er nu o.a. volgens o.a. CBS mis met het
voorliggende voorstel?
Project de Rode Loper
Met het project De Rode Loper willen ondernemers en vastgoedeigenaren in de Delftse binnenstad, verenigd in de Stichting Centrum Management Delft (SCMD), een route van station naar de
binnenstad creëren en vice-versa, waar de voetganger ‘op één staat’ en al het overige verkeer,
voor zover toegelaten, te gast is. In de eerste fase gaat het daarbij om de route Binnenwatersloot/Peperstraat /Oude Langedijk, tot aan het ‘Blauwe Hart’. In een tweede fase wordt ook de
Nieuwe Langedijk tot aan de Koepoortbrug onderdeel van ‘de Rode Loper’. Het project is ontstaan in 2015 en werd in 2017 aan de gemeente gepresenteerd, die zich vervolgens achter dit
idee heeft geschaard. Op 11 maart is inmiddels ook een omgevingsvergunning aangevraagd voor
de voorgestelde herinrichting van het deel tussen de Peperstraat en het Blauwe Hart.
Minder ruimte, meer conflict
Er zijn twee belangrijke redenen om het huidige ontwerp naar de prullenmand te verwijzen. De
eerste reden is het voorstel om de Oude Langedijk te voorzien van een bestrating op één niveau.
Dus zonder een duidelijke, harde scheiding m.b.v. een stoep tussen voetgangers en fietsers (en
overig verkeer), terwijl de Raad in het Mobiliteitsprogramma 2040 ervoor gekozen heeft om de
verbinding tussen Koepoortbrug en Bolwerk nadrukkelijk als doorgaande fietsroute te kwalificeren. Iedere Delftenaar weet hoeveel fiets- en ander verkeer – zoals e-bike, bakfiets, bestelbrommers, scooters etc. – zich nu al over deze route beweegt, grotendeels in twee richtingen en vaak
met relatief hoge snelheid. En ieder Delftenaar zal kunnen beamen dat daardoor op de Oude
Langedijk geen sprake zal kunnen zijn van een gebied waar de voetganger ‘op één staat’ en zich
veilig voelt. Omdat ook voorgesteld wordt langs het water een kadestrook met bomen, bankje
etc. te maken wordt de totale ruimte voor voetgangers en fietsers kleiner dan in de huidige situatie, met het gevolg dat voor beide groepen er feitelijk te weinig ruimte overblijft. Het wordt noch
voor de voetganger, noch voor de fietser beter.
Het vertrouwde hek verdwijnt
Voor deze ingreep moet bovendien het karakteristieke witte hekwerk langs het water van de
Oude Langedijk worden verwijderd. Met name voor CBS is dat de tweede reden om zich tegen
het voorliggende herinrichtingsvoorstel te verzetten. Hoewel ook bij de gemeente niet precies bekend is wanneer dit in Delft toch wel unieke hekwerk is aangebracht, blijkt uit de bijgaande illustratie overduidelijk dat het in ieder geval al méér dan 110 jaar oud is. Volgens CBS is dat op zich
zelf al meer dan genoeg reden om het te laten voort bestaan. Dat hoeft de beoogde kwaliteitsverbetering op de Oude Langedijk (zoals een beter verblijfsklimaat, mogelijkheden voor groen,
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bomen, bankjes e.d. ) immers absoluut niet in de weg te staan. Maar het verlies van dit vertrouwde stadsbeeld zal veel bewoners van deze stad ongetwijfeld in het verkeerde keelgat schieten.

Oude Langedijk met hekwerk, situatie voor 1920
Ondeugdelijk en onveilig
Voor de duidelijkheid: CBS en de andere ondertekenaars van de brief ondersteunen de doelstelling van het Rode Loper project van harte, ook al zijn diverse vragen m.b.t. gevolgen voor de verkeerscirculatie in de binnenstad nog niet afdoende verduidelijkt en opgelost. Maar het concrete
voorstel dat nu dreigt te worden uitgevoerd, doet niet alleen volstrekt onvoldoende recht aan de
belangrijkste doelstellingen; namelijk een verbetering van het verblijfsklimaat voor de voetganger. Erger nog: het introduceert een onveilige situatie voor zowel de voetganger als in feite ook
voor de fietser. De consequenties van de keuze voor een doorgaande fietsroute (zonder effectieve beperkingen van type tweewielers en snelheid) zijn in dit ontwerp genegeerd - met alle te
verwachten gevolgen van dien. En een cultuurhistorisch belangrijk onderdeel van een vertrouwd
stadsbeeld in de Delftse binnenstad wordt nodeloos opgeofferd.

Verenigingsnieuws
Nieuwe leden
Het bestuur heet de volgende nieuwe leden van harte welkom:
Dhr. R. Trompper
Dhr. T.J. De Roo
Mw. C.N. van Woerden
Dhr. J.H.M. Hamers

Dhr. F.H. van der Zanden
Mw. P.G.M. Kouwenhoven
Dhr. K. van Tricht
Mw. M.P.C.M. Slaman

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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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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