
HISTORISCHE VERENIGING DELFIA  BATAVORUM 
 
Notulen van de algemene ledenvergadering, gehouden op dinsdag 17 mei 2011. 
 
Aanwezig waren de leden van het bestuur alsmede 68 leden die de presentielijst 
tekenden. Bericht van verhindering werd ontvangen van de heer en mevrouw 
Jonquière – Kamps, mevrouw Van Kan, de heer W. Merens, en de heer G. Waardijk. 
 
1. 
Opening door de voorzitter. 
De voorzitter, mevrouw Van Walsum opent de vergadering en verwelkomt de leden, 
ereleden,  en de genomineerden voor de Le Comteprijs. Zij heet ook  Jesper 
Neeleman van Delft op Zondag welkom die de  publieksprijs zal uitreiken. Dit welkom 
geldt ook gastheer de heer Heideman van de RABObank. Zij bedankt voorts de 
directeur van de RABObank, de heer Werner, voor de gulle gastvrijheid die wij 
alweer voor de derde keer mogen genieten. 
 
2. 
Notulen van de algemene ledenvergadering van 26 mei 2010. 
Zowel over de tekst als naar aanleiding van de tekst zijn er geen opmerkingen. 
Met dank aan de secretaris worden de notulen vervolgens vastgesteld. 
 
3. 
Mededelingen. 
Het Jaarboek wordt in de pauze door de penningmeester “uitgeleverd”. De voorzitter 
meldt voorts dat  vier leden van de vereniging ter gelegenheid van Koninginnedag 
een koninklijke onderscheiding ontvingen: Mw. Mechtild de Jong, en de heren Teunis 
van der Heijden, Peter van Tijn en Max van Noort. 
Via ons werkgroeplid Louis Bracco Gartner is een verzoek om hulp binnengekomen 
van Erfgoed Delft bij Open Monumentendag. Het gaat om het geven van  
rondleidingen langs de buitenkant van het Prinsenhof. Er zijn plm.10 mensen nodig. 
Zij krijgen een kleine stoomcursus. Men kan zich in de pauze bij hem aanmelden. 
 
4. 
Rapportage Ir Wim Weve, namens de Commissie voor de Le Comteprijs. 
De heer Weve licht de vijf nominaties toe met behulp van een korte presentatie.  
 
5. 
Bekendmaking winnaar, en uitreiking oorkondes en de Le Comteprijs. 
De secretaris leest de Laudatio voor. De winnaar is het “piece of art” aan de 
Pluympot. De voorzitter reikt vervolgens de oorkonde en het Delfts Blauwe bord van 
de Porceleyne Fles uit aan de winnaars, en vervolgens aan alle genomineerden. Dit 
gaat vergezeld van een bloemenhulde voor de genomineerden. 
 
6. 
Bekendmaking van de publieksprijs, uitgeloofd door Delft op Zondag. 
De heer Neeleman reikt vervolgens de publieksprijs uit. Bij de stemming staken twee 
genomineerden boven de overige uit:  de etalage in de Pluympot, en het hoekpand 
aan de Van Bleijswijckstraat.  Deze laatste nominatie heeft de publieksprijs 
gewonnen. 



 
Mevrouw Nan Deardorff, de ontwerpster van het etalagekunstwerk, spreekt 
vervolgens een dankwoord. 
 
De voorzitter stelt voor de vergadering te vervolgen, maar meldt eerst nog dat de 
genomineerden allen een extra cadeautje krijgen, namelijk een lidmaatschap tot 
2012. Het is wel de bedoeling dat men daarna zelf lid wordt, want we hebben veel 
nieuwe leden nodig. 
Zij meldt voorts dat alle nominaties van de afgelopen 11 jaar op de website te vinden 
zijn. 
 
7. 
Verslag van de Commissie Behoud Stadsschoon (CBS). 
De voorzitter van de commissie, Peter Jonquière, zegt dat de CBS zich wel wat 
veroordeeld voelt tot een wat negatieve rol, omdat helaas vaak  kritiek op de 
gemeente nodig is. De Cie is overigens niet alleen met de historie, maar ook met de 
toekomst bezig. Er was in dit opzicht dit jaar nogal wat aan de hand, zoals de bouw 
van de Kapelsbrug. Ook de bouw van een woning in de Hoefijzersteeg konden we 
niet tegenhouden. Daarbij spelen ook procedurele aspecten. Men zegt beginspraak 
te willen, maar houdt  “telaatspraak”. Inzake de Sebastiaansbrug  hebben we net 
gehoord dat de provincie alleen meewerkt als de brug een meter hoger wordt. 
Plaatsing van de binnenstad op de UNESCO-werelderfgoedlijst lijkt nog even niet 
aan de orde. Die ambitie zou overigens iets voor het beleid van alledag moeten 
betekenen. 
En dan tot slot de terrasboten. Wat vinden de leden daar eigenlijk van?  Peter houdt 
evenals vorig jaar een meningspeiling met als opties:  
1. wat er nu ligt, is wel genoeg 
2. van mij mogen er meer 
3. het moeten er minder worden 
4. ze moeten allemaal weg. 
De uitkomst van deze meningspeiling wordt door de penningmeester als volgt 
waargenomen:  
1. een overgrote meerderheid 
2. 3 stemmen 
3. een aantal leden 
4. 1 stem. 
De mening van de aanwezige leden is duidelijk, zo concludeert hij. 
 
8. 
Financiële verslagen. 
De penningmeester licht een en ander toe. De uitkomst van 2010 is een klein plusje, 
maar dat is voor volgende jaren niet te verwachten. De kosten nemen immers toe, 
zoals onze bijdrage voor DELF.  
Eén van de leden heeft een vraag inzake de dotatie voor het lustrum. De 
penningmeester zegt dat de jaarlijkse dotatie in 2011 niet nodig was, want de Cie 
hield  €2300,- over. Dit bedrag is aan  het lustrumfonds toegevoegd. 
Een volgende vraag gaat over de post transitoria. Deze bedraagt  €10.183,-. Is dat 
niet erg veel? Dat klopt, antwoordt de penningmeester. We hebben voor de 
tentoonstelling €10.000,- ontvangen van het VSB-fonds als subsidie. Dat bedrag 



moet nog naar gemeente, zodra die de afrekening klaar heeft. Blijkt dit geld niet 
nodig, dan moet het terug naar het VSB-fonds.  
 
9.  
Verslag van de kascommissie. 
De commissie bestond dit jaar uit de heren Huib van Walsum, Menno Tienstra  en 
Peter van der Krogt. De commissie rapporteert bij monde van de heer Van der Krogt 
dat er geen speld tussen te krijgen was: zij adviseert om de penningmeester en 
daarmee het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 
2010. 
Deze decharge wordt bij acclamatie verleend. 
 
10 en 11. 
Begroting , en voorstel contributieverhoging. 
De penningmeester licht beide toe. Hij bedankt de adverteerders, en de wervers van 
de advertenties. Dit levert immers veel op! Toch zijn er kostenstijgingen. De DELF 
kost  €1500,- meer per jaar, dat wordt dus €9000,-  per jaar voor 4 nummers. Ook 
onze overige kosten nemen toe, zoals voor de lezingen. DOK rekende €0. Alles 
bijeen hebben we dus meer geld nodig, dit jaar ontstaat € 4000,- tekort. Eén jaar is 
dat nog wel te dragen, maar op langere termijn kan dat natuurlijk niet. We moeten 
daarom nu besluiten om de contributie voor 2012 te verhogen. 
De vergadering gaat vervolgens bij acclamatie akkoord met de voorgestelde 
contributieverhoging m.i.v. 2012,  en de begroting voor 2011. 
 
12. 
Verkiezing van een lid van de kascommissie. 
De voorzitter bedankt het afscheid nemende lid Peter van der Krogt en overhandigt 
hem de traditionele fles wijn. Peter Krul meldt zich aan als nieuw lid. 
 
13. 
Vaststelling van het bedrag waarover de penningmeester mag beschikken (art. 9 lid 1 
statuten). 
Met het voorstel om dit opnieuw vast te stellen op €10.000,- wordt bij acclamatie 
ingestemd. 
 
14. 
(Her)benoeming bestuursleden. 
De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de benoeming van de heer Ir J.E.J. 
van Bergen tot voorzitter in de vacature Van Walsum - Kieft. In de beide vacatures 
worden mevr. Drs Irene Jacobs en de heer Peter van Tijn bij acclamatie benoemd.  
Vervolgens verzoekt de voorzitter aan de heer Van Noort de zaal een ogenblik te 
verlaten. De voorzitter doet vervolgens aan de vergadering het voorstel om de heer 
Van Noort te benoemen tot erelid. De heer Van Noort heeft zich gedurende vele 
jaren in verschillende functies voor de vereniging ingespannen. Zij noemt de  
propagandacie  in 1974, de publiciteitscie, zijn functie als secretaris van de redactie 
van het jaarboek, zijn rubriek Delfiana’, zijn lidmaatschap van de lustrumcie  2000, en 
zijn bestuurslidmaatschap van 2002 tot nu. Redenen te over voor een dergelijke 
benoeming. Deze geschiedt vervolgens bij acclamatie. 
 
 



15. 
Aanbieding van het Jaarboek. 
De voorzitter van de redactiecommissie, Mevr. Dr Wilma van Giersbergen,  licht de 
keuzes van de redactie toe. Van het lustrumsymposium zijn samenvattingen 
opgenomen. Verder is een aantal andere artikelen opgenomen, die zij kort toelicht. 
Het jaarboek is dit jaar opgedragen aan onze “hoffotograaf” René van der Krogt. 
Zij reikt het jaarboek vervolgens uit aan de aanwezige auteurs. 
 
De voorzitter dankt de redactie vervolgens zeer voor alle inspanningen, en draagt de 
leiding van de vergadering vervolgens over aan de nieuwe voorzitter, de heer Joris 
van Bergen. 
 
16. 
Rondvraag. 
Voorzitter Joris van Bergen bedankt vervolgens zijn voorgangster,  Greetje van 
Walsum. Zij zal met een zekere weemoed en enige opluchting haar functie nu 
neerleggen, zo veronderstelt hij. De functie was haar zeer passend. Zij begon als 
bestuurslid met de verantwoordelijkheid voor het lezingenprogramma. Dat deed ze 
10 jaar lang, want ook tijdens voorzitterschap vervulde zij deze functie. Dat betekent 
de verantwoordelijkheid voor plusminus 75 lezingen! Zij vervulde meer dan alleen het 
voorzitterschap, zij was overal en altijd voor de vereniging aanwezig. Het gezicht van 
Greetje en van Delfia Batavorum vielen bijna samen. Een belangrijk wapenfeit in 
haar periode is het  initiatief tot oprichting van de Stichting Geschiedschrijving Delft 
(SGD) ten behoeve van het schrijven van een professionele en complete 
stadsgeschiedenis. Gelukkig blijft zij het bestuur de komende tijd desgewenst nog 
met raad en daad terzijde staan. 
Greetje dankt hartelijk voor deze woorden, en zegt dat er heus ook wel eens wat 
misging. Zij heeft het echt met heel veel plezier gedaan, zo verzekert zij. 
 
Daarna licht de penningmeester nog de wijze van uitreiking van het jaarboek toe, 
waarna de voorzitter de vergadering sluit. 
 
Na de pauze houdt mevr. Drs. Annemarth Sterringa een voordracht over (Be)graven 
in Delft, als inleiding op de excursie van 31 mei a.s. naar de Oude Kerk. 
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