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SKED: 2003-2018: 15 jaar actief
Op 5 november 2018 bestaat onze stichting vijftien jaar. Als bestuur willen we dit derde lustrum samen
met de donateurs een feestelijk tintje geven. U hoort daar nog over maar uw ideeën zijn welkom. Het
jaar 2017 leverde mooie resultaten op: allereerst dat we de opdracht konden geven tot restauratie van de
acht kruiswegstaties. Het bezoek aan het restauratiebedrijf Hoogduin op 2 december was een groot
succes. Op dit moment bereiden we een nieuwe tentoonstelling voor en een nieuwe website staat in de
steigers. Iets verder vooruit zien we de presentatie van de staties in maart 2019 in de Oude Kerk en de
uitgave van het boek over de staties en hun maker.

10.35 uur: Toelichting van de voorwerpen in de
tentoonstelling.
11.00 Koffiepauze
11.15 Opening en bezichtiging van de nieuwe
tentoonstelling
12.00 Afsluiting

Uitnodiging
Zaterdag 17 maart 2018
Lezing en opening nieuwe tentoonstelling
in de Maria van Jessekerk, Burgwal 20
Graag nodigen we u uit bij de opening van de
nieuwe tentoonstelling met het thema Op weg
naar Pasen. De getoonde voorwerpen hebben
betrekking op Witte Donderdag, Goede Vrijdag
en Pasen. Pastoor Dick Verbakel zal spreken
over de betekenis van het Kruis van Christus in
de loop der traditie. Aansluitend krijgt u een
toelichting op het getoonde erfgoed. Het is
weer gelukt om een prachtige expositie samen
te stellen met een grote verscheidenheid aan
Delfts kerkelijk erfgoed. De toegang is gratis,
de deur staat open voor iedere geïnteresseerde.

Te zien op de tentoonstelling

Programma
9.30 uur inloop, koffie en thee
10.00 Opening door Wim van Leeuwen
10.05 Inleiding door Pastoor Dick Verbakel
over Het kruis van Christus.

Een pijpaarde afbeelding van het Laatste
Avondmaal. 15de eeuws, opgegraven bij het
Sint Magdalena-klooster aan de Verwersdijk
(Doelenplein).
1

Eveneens op de tentoonstelling

geven en hoe de lege stukken zouden worden
opgevuld. De statie lag daar als een patiënt van
wie de jarenlang verwaarloosde ziekte nu echt
aangepakt gaat worden in het vertrouwen op het
best haalbare herstel.
Na een paar jaar voorbereiding besef je staande
rond die tafel dat de restauratie van de staties nu
echt gaande is. We mogen erop vertrouwen, het
gaat gebeuren: over ruim een jaar staan de
staties glorieus tentoongesteld.

De verrijzenis van Christus, een schilderij uit
de zeventiende eeuw.

Terugblik bezoek restauratieatelier
Hoogduin zaterdag 2 december 2017

Dank aan de firma Hoogduin voor de hartelijke
ontvangst en de interessante rondgang door zijn
bedrijf.

Voor de excursie naar het atelier van de firma
Hoogduin hadden zich dertig mensen
aangemeld die achtereenvolgens in twee
groepen anderhalf uur werden rondgeleid door
een wereld die voor vrijwel iedereen nieuw
was. In dit atelier was de restauratie van de
eerste kruiswegstatie van start gegaan, maar
Hoogduin gaf deze morgen een algemeen
overzicht van de restauratie van papier in alle
vormen en formaten: eeuwenoude boeken en
archiefstukken, kaarten en prenten en hij toonde
welke behandelingen en technieken daarbij
komen kijken. Voorbeelden van allerlei
objecten lagen op tafels uitgestald. Met veel
liefde voor zijn vak en wijzend op belangrijke
details verhelderde Hoogduin het hele proces.
Tenslotte stonden we rond een grote tafel
waarop een statie in volle omvang was
uitgelegd. Hier lichtte hij de werkwijze toe, hoe
de scheuren behandeld zouden worden, het
papier losgemaakt zou worden van het jute om
het daarna weer een nieuwe ondergrond te

Restauratieopdracht is gegeven
Twee jaar nadat wij een onderzoek lieten
uitvoeren om te kijken of de acht
kruiswegstaties uit de voormalige Sint
Hippolytuskerk konden worden gerestaureerd,
is het zo ver: de opdracht is gegeven, 2018
wordt een spannend jaar. Deze opdracht is
mogelijk gemaakt dankzij veel financiële steun,
van u als donateur (u stond borg voor de nodige
duizenden euro's), maar ook vele fondsen
hebben dit project als waardevol erkend en
stelden geld beschikbaar. Zij mogen genoemd
worden: Pr. Bernhardcultuurfonds, Meens
Luyten Janssen Block Fonds, het Dominique en
Maria Meens Janssen Fonds, Fonds 1818,
Stichting Dioraphte, Stichting Bonhomme
Tielens, J.E. Jurriaanse Fonds, MACC Gravin
van Bylandstichting, Mr. Paul de Gruyter
Stichting, Stichting Gansoord, Hartenfonds,
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Rabobank Zuid Holland Midden, Dr. Hendrik
Muller's Vaderlands Fonds, Delfia Batavorum
en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft.
Uiteraard danken wij hen voor deze steun, wij
houden hen op de hoogte van de
ontwikkelingen en we nodigen hen uit voor de
eerste presentatie in 2019.

reden is om het bestaan van de Stichting te
vieren. Bij het eerste lustrum hadden we niet
alleen een officiële bijeenkomst in de Sint
Hippolytuskapel, maar ook een klein
symposium met lezingen en een stadswandeling
langs openbaar kerkelijk erfgoed. Het tweede
lustrum vierden we met een excursie naar Den
Haag voor een bezoek aan drie bijzondere
kerken waar het roerend erfgoed tentoongesteld
was. En nu? Weer een excursie? We staan open
voor suggesties! We houden ons aanbevolen.

Tijdsplanning
De planning van het proces, van restauratie tot
presentatie, ziet er op dit moment als volgt uit:
2018 t/m februari 2019: restauratie staties
2018: het schrijven van het boek over de
kunstenaar en de staties
maart 2019: openingstentoonstelling in de Oude
Kerk in Delft
vanaf 2020: beschikbaar voor landelijke
tentoonstellingen

Tentoonstelling 2019 in de Oude Kerk
De restauratie van de kruiswegstaties moet
uiteindelijk er toe leiden dat u, en met u vele
anderen, de prachtige Jugendstil staties uit de
voormalige St. Hippolytuskerk aan de
Voorstaat te zien krijgen. De staties zijn niet zo
maar even doeken die gewoon in een
museumzaal kunnen hangen. Vanwege hun
afmetingen, 3,80 m breed en 2,80 m hoog,
moeten er wel ruimte zijn waar deze doeken
ook in hun volheid kunnen prijken. Dat kan
zeker in de Oude Kerk in de Noordbeuk waar
nu ook al vaak tentoonstellingen plaatsvinden.
Een prachtige gelegenheid met noordelijke
lichtval.

Inventarisatie bibliotheek Oud Katholieke
Kerk
Een jaar geleden vierden we dat het
inventariseren van het kerkelijk erfgoed in Delft
was voltooid. Dat was ook zo. Toch ligt er nog
een project dat om afronding vraagt. De Oud
Katholieke Kerk aan het Bagijnhof heeft een
bibliotheek met veelal oude boeken, die nog
niet is geïnventariseerd. Daar willen we graag
aan meewerken, maar 40 meter boekenplank,
circa 1400 boeken, doe je niet even, zeker niet
als het exemplaren betreft van de zestiende tot
de negentiende eeuw. De SKED is op dit
moment namens de OKK Delft en het landelijk
bestuur van de OKK in overleg met het Archief
Delft om te zien hoe de inventarisatie plaats
kan vinden en waar de bibliotheek verantwoord
qua temperatuur en luchtvochtigheid bewaard
kan worden. Tijdens de inventarisatie komt aan
het licht welke boeken het uitdrukkelijk
verdienen om in Delft te blijven. We houden u
op de hoogte.

De tentoonstellingslocatie in de Oude Kerk.

Derde lustrum SKED
De SKED is op 5 november 2018 al weer aan
haar derde lustrum toe. Terugkijkend over de
afgelopen perioden, vindt het bestuur dat er
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uw steun weer een nieuwe tentoonstelling
ingericht in de Maria van Jesse kerk en twee
activiteiten georganiseerd.

Overleg SKED-Catharijneconvent
Het Catharijneconvent in Utrecht kreeg een
subsidie van het Rijk om landelijk het kerkelijk
erfgoed te inventariseren. Ooit was daar de
Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland mee
begonnen, in 2013 nam het Catharijneconvent
deze taak over. Bekend met de SKED kwam bij
ons de vraag of wij de inventarisatie van de
Delftse kerken wilden inbrengen. We zijn
daarover in gesprek. Het Catharijneconvent
hanteert een ander computersysteem waarbij de
eigenaren kunnen inloggen in hun eigen
bestand. Dat lijkt een goede zaak, in ons
huidige systeem bij Museum Prinsenhof is
inzage door de eigenaren niet mogelijk. Het
Prinsenhof willen we uiteraard trouw blijven,
maar we willen ook het Catharijneconvent van
dienst zijn. Het vraagt technisch overleg.
Vooraf aan de eventuele overdracht zullen de
eigenaren, kerkenraden en kerkbesturen,
gevraagd worden om hun instemming. U hoort
van de voortgang.

U kunt ons ook dit jaar weer steunen door uw
bijdrage over te maken op onderstaande
bankrekeningnummer of gebruik te maken van
bijgevoegde acceptgiro. Wij gaan uit van een
basisbedrag van € 20. Bijdragen boven € 20
worden toegevoegd aan de projectenpot.
Wij bieden u ook de mogelijkheid om de
jaarlijkse bijdrage om te zetten in een
periodieke gift. Voor meer informatie hiervoor
kunt u contact opnemen met de penningmeester
G. Vertappen (govert.verstappen@xs4all.nl of
tel. 015-2629982 (na 19.00 uur).
Uw bijdrage is welkom op
bankrekeningnummer:
NL05 RABO 0358 2476 40 t.n.v. Stichting
Kerkelijk Erfgoed Delft.
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De nieuwe website
Snel na de oprichting van onze Stichting heeft
Jan Straver aangeboden om een website te
bouwen en te onderhouden. Jan heeft al die
jaren de site beheerd. Het werd tijd om de site
in zijn geheel nieuw op te zetten. Dat leidde er
toe dat we afscheid van Jan hebben moeten
nemen en opdracht hebben gegeven tot een
volledig nieuw ontwerp dat dat inzicht geeft in
de werkzaamheden en doelstelling van de
SKED. We bedanken Jan Straver van harte
voor zijn jarenlange belangeloze werk. We
verwachten dat nog in februari 2018 de
vernieuwde website weer bereikbaar is.
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De financiën

CONTACTADRES:
De heer G.Lansbergen,
Buitenwatersloot 336, 2614 GR Delft,
tel 015-2144366, e-mail: skeddelft@gmail.com
www.sked.nl

De afgelopen twee jaar hebben in het teken
gestaan van het verwerven van de financiële
middelen voor het restaureren van de
kruiswegstaties uit de voormalige
Hippolytuskerk. Mede door uw donaties zijn de
daarvoor benodigde financiën nu bijeen.
Daarnaast hebben we het afgelopen jaar met

BANKREKENINGNUMMER.:
NL05 RABO 0358 2476 40 t.n.v.
Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft
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