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NIEUWS  BRIEF  

  

  

                      opgericht op 5 november 2003   
          nieuwsbrief nr. 41 – april 2022                        

  

 
  

Wij mogen u weer uitnodigen: u bent welkom 
  
Deze nieuwsbrief komt wat later in het jaar dan u van ons gewend bent. Maar wij constateren dat, ondanks 

dat de coronamaatregelen zijn afgeschaft, er de afgelopen maanden nog veel huiver was om bijeen te 

komen. Vandaar dat we nog gewacht hebben met onze “voorjaarsbijeenkomst”. Nu alles steeds beter 

gaat, wekelijks minder besmettingen en steeds minder ziekhuisopnames durven we u weer uit te nodigen. 

En we hopen dat we u ook weer gaan zien. De geplande zaterdagochtendbijeenkomst is zeer de moeite 

waard om te komen luisteren en om elkaar weer bij te praten. Daarnaast treft u in deze nieuwsbrief weer 

de nodige ontwikkelingen binnen onze stichting. Het blijft steeds weer boeiend om met het Delfts 

kerkelijk erfgoed bezig te zijn. En dat kan mede door uw financiële bijdrage waar we traditioneel in de 

eerste nieuwsbrief van het jaar aandacht vragen. Wij hopen dat u ons ook dit jaar weer wilt ondersteunen. 

U weet het: wij zijn een ANBI-stichting, uw gift kunt u bij uw belastingopgave betrekken.  

 

 

Uitnodiging lezing   

Het religieuze leven van de 

Kartuizers 
  

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een 

boeiende ochtend over de Kartuizermonniken die 

aan de Buitenwatersloot een klooster hadden. 

Archeologie Delft heeft daar veel voorwerpen, 

waaronder ook veel religieuze voorwerpen 

opgegraven en daarmee hun religieuze leven kunnen 

achterhalen. Steven Jongma vertelt daar, mede 

aan de hand van prachtige afbeeldingen, over. 

Zaterdagochtend 14 mei 2022 om 10.00 uur in de 

Maria van Jessekerk, Jozefzaal, Burgwal 20 in 

Delft.  

 

Programma 14 mei 2022 

09.30 uur inloop, koffie en thee 

10.00 Opening door Wim van Leeuwen 

 

 

 

10.10 Inleiding door Steven Jongma, Hoofd 

Archeologie Delft over de Kartuizermonniken en 

hun religieuze leven. 

10.50 Koffiepauze. U kunt dan ook de 

tentoonstelling “Uit zicht geraakt” bekijken 

waarbij we e.e.a. kunnen vertellen.  

11.15 Vervolg lezing door Steven Jongma 

11.50 Afsluiting  
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Uit opgravingen is deze afbeelding gereconstrueerd 

kunnen worden. Een afbeelding van Christus aan het 

kruis.  

 

In 1959 werd in Delft voor het eerst in Nederland 

een compleet klooster opgegraven: het Kartuizer 

klooster. Dit was in 1469 gesticht en ruim 100 jaar 

later, in de beginfase van de Opstand tegen Spanje, 

alweer gesloopt. Bijna 400 jaar bleef het terrein 

nagenoeg onaangeroerd onder de weilanden liggen. 

De vondsten en sporen vertellen het verhaal van het 

leven in het klooster van deze bijzonder strenge 

orde. 

 

 

Fragment geschilderd glas Kartuizerklooster 

 

Terugblik lezing kruiswegstaties 

 

Op 22 februari jl hield onze voorzitter Wim van 

Leeuwen een lezing over de gerestaureerde 

kruiswegstaties bij de Sociëteit Vierhovenkerk. Een 

aandachtig publiek hoorde wat er allemaal bij kwam 

kijken voordat de staties in de Oude Kerk in een 

prachtige tentoonstelling te zien waren. 

Voor deze gelegenheid hadden we één statie in de 

kerkzaal voor de avondmaalstafel op de grond 

uitgerold. Om de statie in een frame rechtop te zetten 

is een tijdrovend werk. Maar de bezoekers die in de 

pauze letterlijk aan de voeten van de statie van 3,70 

bij 2,70 meter stonden waren diep onder de indruk 

van de statie en de uitleg die we daarbij konden 

geven.  Een zeer geslaagde middag met weer 

even aandacht voor onze stichting en onze 

doelstellingen.  

  

Vervolg van “Uit zicht geraakt” 

  

Ongetwijfeld hebt u de tentoonstelling “Uit zicht 

geraakt” al bezocht. We krijgen daar prachtige 

reacties op. In de tentoonstelling is het schilderij 

dat we in bruikleen hebben van mevr. L. van 

Berckel een blikvanger.  

 

 
 

Het gevolg van deze tentoonstelling is dat er op 

28 mei een Van Berckel reünie in Delft wordt 

gehouden. Circa 55 familieleden uit Nederland, 

maar ook uit het buitenland komen naar Delft om 

meer te horen te krijgen over het geslacht Van 

Berckel en wat dat voor Delft heeft betekend. De 

bijeenkomst start in de Jozefzaal van de Maria 

van Jessekerk waar onze voorzitter, op basis van 

het boek over Hendricus van Berckel een lezing 

geeft waarin de diverse generaties van Berckel 

aan de orde komen. Daarna volgt in 2 delen een 

stadswandeling langs plekken die voor de Van 

Berckels van groot belang waren. Ondertussen is 

er gelegenheid om de tentoonstelling in de kerk 

te bekijken waar behalve het schilderij ook de 
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metseltroffel ligt waarmee Bartholomeus van 

Berckel in 1733 de eerste steen legde voor de 

schuilkerk in de Molenpoort. Ook het beeld van 

Onze Lieve Vrouw van Wilsveen zal aandacht 

krijgen: Bartholomeus van Berckel (oom van de 

eerdergenoemde Bartholomeus) nam het beeld in 

1708 in bewaring toen de Jezuïeten de stad uit 

moesten en de kapel leeg kwam te staan. Tot 1942 

was het beeld in bezit van de Van Berckels en is nu 

even terug via een bruikleen van het 

Catharijneconvent.  

 

Nieuwe tentoonstelling november 2022 

 

Van de huidige tentoonstelling lopen de bruiklenen 

rond 1 november 2022 af. Dat betekent dat we als 

bestuur ondertussen nadenken over een nieuwe 

tentoonstelling. Uiteraard staan wij open voor ideeën 

over voorwerpen die we zouden moeten laten zien. 

Dus hebt u suggesties, geeft u het even door.  

Ons e-mailadres: skeddelft@gmail.com.  

 
Delfts kerkelijk erfgoed bij Museum Prinsenhof 

Delft 

 

In de vorige nieuwsbrief meldden we u dat we in 

gesprek gingen met het Museum Prinsenhof Delft 

om te weten te komen welk Delfts kerkelijk erfgoed 

zij in hun depots hebben die wij op enig moment 

zouden kunnen vragen voor nieuwe 

tentoonstellingen. Ondertussen hebben we hun 

digitale bestand van meer dan 66.000 voorwerpen 

mogen inzien. Wij hebben nu gedefinieerd wat we 

als Delfts kerkelijk erfgoed zien en weten wat we in 

latere fasen kunnen vragen voor bruiklenen. Heel 

fijn deze samenwerking.  

 

Boek Henricus van Berckel nog verkrijgbaar 

 

Op 3 juli 2022, bij de lezing over Henricus van 

Berckel hebben veel aanwezigen het boek gekocht 

dat over het geslacht Van Berckel gaat. De reacties 

waren leuk: wat hebben de Van Berckels veel voor 

Delft gedaan, en, knap wat er zoal boven water is 

gekomen. Er zijn nog boeken beschikbaar. Het boek 

kost normaliter € 15, voor u als donateur van onze 

stichting echter € 12. Tijdens de lezingenochtend 

op 14 mei is het natuurlijk weer te koop.   

 

 

 
Financiële resultaten 2021 

 

Het leven wordt langzaamaan weer gewoon. Ook 

onze stichting heeft minder kunnen doen dat we 

gewend zijn. Wat wel altijd hetzelfde blijft is het 

opstellen van de jaarrekening van een voorbij 

jaar. U ziet ze op onze website, een verplichting 

om als ANBI bij de belastingdienst genoteerd te 

mogen blijven. Al enige jaren vragen we twee 

trouwe donateurs om onze jaarcijfers te bekijken 

en zo nodig op- en aanmerkingen te maken waar 

we dan bepaalde zaken kunnen verbeteren. Deze 

toets gebeurt binnenkort ook weer. Naar de 

jaarrekening kijkend constateren we dat u heel 

trouw uw bijdrage hebt overgemaakt.  

Wat tegen zit zijn de hogere kosten voor onze 

tentoonstellingen.  

De musea hebben de verplichting dat bruiklenen 

altijd met een gecertificeerd transportbedrijf 

vervoerd moeten worden.  Daardoor zijn de 

kosten in 2021 voor de huidige tentoonstelling 

met circa € 900 gestegen. Het is niet anders. 

Maar het gevolg is wel dat de jaarrekening met 

een tekort van € 600 afsluit. Gelukkig hebben we 

een reserve zodat we het kunnen dragen. Maar 

het zorgt er wel voor dat we alert op de kosten 

moeten zijn.  

 

mailto:skeddelft@gmail.com
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Kisten waarin de bruiklenen tegenwoordig worden 

getransporteerd.  

 

Bijgaand een acceptgiro voor bijdrage 2022 

 

Zoals u van ons gewend bent ontvangt u bij de eerste 

nieuwsbrief in het nieuwe jaar (nu wat later dan 

normaal in maart), een acceptgiro. Daarmee vragen 

wij uw financiële steun om onze activiteiten voort te 

zetten. Uw jaarlijkse bijdrage kunt u overmaken op 

onderstaande bankrekeningnummer of door gebruik 

te maken van bijgevoegde acceptgiro. Wij gaan uit 

van een basisbedrag van € 25. Bijdragen boven € 25 

worden toegevoegd aan de projectenpot. 

 

Het is mogelijk om uw jaarlijkse bijdrage om te 

zetten in een periodieke gift. Voor meer informatie 

hierover kunt u contact opnemen met de 

penningmeester G. Verstappen 

(email@govertverstappen.nl) of tel. 015-2629982 

(na 19.00 uur). 

 

Govert Verstappen, Penningmeester 

 

Nieuwe folder bijgaand 

 

 Met regelmaat mogen wij nieuwe donateurs 

begroeten. Heel fijn. Het blijkt dat onze activiteiten 

met bijvoorbeeld de lezingen op locaties of andere 

pr-momenten resultaat hebben. Duidelijk mag ook 

zijn dat er helaas ook af en toe donateurs wegvallen. 

Wij hebben onze folder vernieuwd en deze treft u 

hierbij aan. Wij zouden het op prijs stellen als u deze 

folder aan iemand kunt geven waarvan u denkt: die 

zou best wel eens geïnteresseerd kunnen zijn in ons 

werk en donateur kunnen worden. U kunt zo’n 

bekende natuurlijk ook 14 mei mee naar onze 

ochtend nemen. Dank voor uw actie.  

 

Bezoekersaantallen tentoonstelling  

“Uit Zicht geraakt” 

 

Afgelopen maand ontvingen wij vanuit de Maria 

van Jessekerk een overzicht van het aantal 

bezoekers aan de kerk (buiten de reguliere 

kerkdiensten, dus toeristen). In heel 2021 bleken 

er ruim 51.000 bezoekers de kerk bewonderd te 

hebben en omdat tijdens de bezoekuren altijd 

onze tentoonstelling te bezichtigen is zal het 

aantal voor onze tentoonstelling niet veel lager 

zijn. Een prachtig resultaat toch dat zoveel 

mensen kunnen genieten van ons Delfts kerkelijk 

erfgoed.  

          

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = == =  
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Delft  
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Ing. W.A.G. van Leeuwen, voorzitter  
A. G.J. van Geest, secretaris  
Ir. G. Verstappen, penningmeester  
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Ing. J. van Doorne, lid  
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