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Tentoonstelling Herrezen en nog veel meer……
De opening van onze tentoonstelling “Herrezen” in de Oude Kerk op 5 april was een zeer geslaagde
middag. U leest erover. Een prachtig boek over de staties: het is nog te koop bij de Oude Kerk, bij
Kempers in de Hoven, in de Maria van Jessekerk en De Omslag aan de Wijnhaven. Daarna wachtte de
tentoonstelling “De Gouden Eeuw” in de Maria van Jessekerk. We hebben een druk Open
Monumentenweekend gehad. En nu nodigen we u uit voor een bijzondere lezing over Harmen
Schinckel, een boekdrukker die tot ketter werd verklaard en werd onthoofd: de schaduwkant op weg
naar de Gouden Eeuw. Neemt u 9 november gewoon een familielid of kennis mee, want ook niet
donateurs zijn van harte welkom.

Uitnodiging lezing
Delft en de reformatie
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een
boeiende ochtend over Harmen Schinckel en de
wereld waarin hij leefde, op zaterdagochtend 9
november 2019 om 10.00 uur in de Jozefzaal in
de Maria van Jessekerk in Delft. Ria van der
Meer neemt ons mee naar een roerige tijd in Delft.
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vervolgd en soms op gruwelijke wijze gedood.
Als de stad Delft in 1572 de zijde van Willem
van Oranje kiest in de strijd tegen het
katholieke Spanje worden de rollen
omgedraaid. De rooms-katholieke godsdienst
wordt verboden en de gereformeerde kerk
wordt een soort staatskerk die het openbare
leven beheerst. Dit proces gaat gepaard met
nieuwe vervolgingen en verboden, nu voor de
katholieken. Het duurt een aantal jaren voor er
een gedoogsituatie ontstaat.
Terugblik opening tentoonstelling
“Herrezen”
Velen van u hebben de opening van onze
tentoon-stelling van de gerestaureerde
kruiswegstaties meegemaakt. Circa 220
aanwezigen hebben het resultaat van jaren
werken, restaureren, tentoon-stelling opbouwen
enz. gezien. Wij, bestuur, hebben dit als een
prachtige middag ervaren. W. Blaak, hoofd van
de Oude en Nieuwe Kerk, was onze gastheer.
Hij sprak zijn waardering uit over de manier
waarop we met ons allen de tentoonstelling
hebben kunnen maken. Zeer professioneel, zo
luidde ook de reacties van de vele aanwezigen.
Onze voorzitter Wim van Leeuwen bedankte
Wilco Blaak, maar ook u, onze donateurs voor
de giften in de afgelopen jaren. Ook de vele
fondsen die dit alles mogelijk maakte. (zie
verder in deze nieuwsbrief).
De openingswoorden van onze burgemeester
M. van Bijsterveldt kwamen goed over.

Het boek op basis waarvan Harmen Schinckel als
ketter werd verklaard en op de Markt werd
onthoofd
Programma 9 november 2019
09.30 uur inloop, koffie en thee
10.00 Opening door Wim van Leeuwen
10.05 Inleiding door Ria van der Meer
10.50 Koffiepauze
11.10 Vervolg inleiding en vragen
11.45 Afsluiting
We brengen dan het boek van Harmen Schinckel
terug naar de tentoonstelling, die u natuurlijk
gelijk kunt bezoeken.
Delft en de Reformatie
Harmen Schinckel en Stalpaert van der Wiele:
twee zijden van één medaille.
In de tentoonstellingsruimte van de SKED
bevinden zich momenteel twee bijzondere
voorwerpen: een liedboek, gedrukt door Harmen
Schinckel en een kazuifel van Stalpaert van der
Wiele. Harmen Schinckel werd in 1568 het
slachtoffer van de vervolging van de protestanten.
Stalpaert van der Wiele ondervond veel tegenstand
omdat hij rooms-katholiek priester was.
In de zestiende eeuw verspreidde de nieuwe leer
van Luther en Calvijn zich in de Nederlanden en
ook in Delft. De overheid trad zeer streng op tegen
de aanhangers van deze “ketterse” leer. Zij werden
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De toekomst van de Delftse staties

Dan realiseer je je wat we met elkaar bereikt
hebben en hoe we cultureel erfgoed hebben kunnen
bewaren.
Bij de opening werd het eerste boek over de staties
door de burgemeester uitgereikt aan de
kleindochter van Herman Veldhuis, mevr. W. van
Goor. Zij was daar zeer verguld mee. Helaas kon
Piet Rijk, die de staties in 1974 van de sloper kocht
vanwege zijn gezondheid niet aanwezig zijn.
Uiteraard hebben we hem thuis bezocht en het
boek overhandigd.
De tentoonstelling is nog tot en met zaterdag 19
oktober in de Oude kerk te zien. Daarna gaan wij
de staties oprollen en laten rusten.
Boek over de staties is nog te koop

Voor € 12,50 hebt u een mooi verhaal over dit
bijzondere project waaraan u zelf ook hebt
bijgedragen. U kunt het kopen in de Oude Kerk, de
Maria van Jessekerk, bij boekhandel De Omslag
aan de Wijnhaven en bij Kempers in de Hoven.
Maar op zaterdag 9 november hebben we het ook
bij ons.
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Ongetwijfeld vraagt u zich af wat er na de
tentoonstelling met de kruiswegstaties gebeurt.
In oktober gaan wij de staties oprollen, zoals
deze ook bij de firma Hoogduin waren opgerold
en in de stelling lagen. Wij mogen de staties in
één van de Delftse kerken opslaan. Ondertussen
zijn wij druk doende om contacten te leggen
met een aantal (grote) kerken in ons land om te
kijken waar we de staties, maar liefst alle de 3
tentoonstellings-onderdelen (staties, beelden
van Ria van Oosten en de staties uit Gouda), de
komende jaren te kunnen tentoonstellen.
Gouden Eeuw tentoonstelling
De laatste tijd horen we het vaker: moeten
we de naam De Gouden Eeuw nog wel
blijven gebruiken. Bijzonder dus dat wij bij
de voorbereiding van onze tentoonstelling
in de Maria van Jessekerk al direct gekozen
hebben voor een subtitel: Het is niet
allemaal goud dat er blinkt. We laten ook
de arme kant tijdens de Gouden Eeuw zien.
En als derde aspect hebben we het gebrek
aan geloofsvrijheid zichtbaar gemaakt. Ria
van der Meer gaat ons hierover meer
vertellen op 9 november.

Tentoonstelling De Gouden Eeuw, een
driedeling: rijkdom, armoede en gebrek
aan geloofsvrijheid

Begin dit jaar heeft Gab Lansbergen, zoals u
weet, na vele jaren prima secretarisschap, het
stokje aan mij overgedragen. Hoewel geen
Delfts ingezetene, ben ik zeer geïnteresseerd in
het kerkelijk en cultureel historisch erfgoed.
Inmiddels ben ik al wat ingewerkt en met veel
bestuurservaring in (Rk)kerk en maatschappij,
wil ik als nieuwe secretaris van het SKED
graag mijn steentje(s) zo goed mogelijk
bijdragen en velen van u leren kennen bij onze
bijeenkomsten.

Terugblik Open Monumentenweekend
Zaterdag 14 en zondag 15 september hadden
we de jaarlijkse open monumentendagen. Wij,
als SKED, waren dat weekend op drie plaatsen
zichtbaar en aanspreekbaar: op zaterdag in de
Oude Kerk, waar wij bezoekers uitleg gaven
over onze tentoonstelling. Heel mooi was de
bewondering en verwondering die we hoorden.
We hebben boeken over staties kunnen
verkopen en kaarten uitgereikt om donateurs te
werven. Beide dagen stonden we ook in de hal
van het stadhuis waar we een informatietafel
hadden. Op een laptop toonden we de film van
het restauratieproces. Het trok duidelijk
bezoekers naar de tafel. Leuke gesprekken en
weer boekverkoop. Tot slot was natuurlijk in
de Maria van Jessekerk onze tentoonstelling te
bewonderen en er kwamen veel bezoekers
kijken.

Project kruiswegstaties financieel afgerond

Nieuw project: inventariseren bibliotheek
Al enige jaren hebben wij, SKED en het bestuur
van de Oud Katholieke Kerk, het plan om de
bibliotheek van de kerk te inventariseren.Nu wacht
ons nog een inventarisatie van circa 1500 boeken.
Het wordt weer een bijzonder traject: overleg met
het lokale kerkbestuur, overleg met het landelijk
bestuur van de OKK, overleg met het Stadsarchief
Delft omtrent aanpak, kennis en de toekomst van
de boeken.

Eén van de kasten waar de boeken nu nog in staan
en die één voor één bekeken moeten gaan worden
Een nieuwe secretaris: Ad van Geest
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Met dankbaarheid kijken we, bestuur SKED,
terug op dit grote, uitdagende en bijzondere
project: het laten restaureren van de
kruiswegstaties, het tentoonstellen in De Oude
Kerk, het boek dat we hebben mogen
uitbrengen en de opslag die na 19 oktober
plaatsvindt in één van de Delftse kerken tot we
een volgende tentoonstelling mogen helpen
inrichten, waar dan ook in Nederland.
Het totale project heeft meer dan
honderdduizend euro gekost. Dat hebben we
bijeen gekregen dankzij u, de donateurs, maar
ook veel fondsen gaven financiële steun zoals
onderstaande fondsen die ons project als zeer
waardevol erkenden en geld beschikbaar
stelden. Ook zij mogen genoemd worden: Pr.
Bernhardcultuur-fonds, Meens Luyten Janssen
Block Fonds, het Dominique en Maria Meens
Janssen Fonds, Fonds 1818, Stichting
Dioraphte, Stichting Bonhomme Tielens, JE
Jurriaanse Fonds, MACC Gravin van
Bylandstichting, Mr. Paul de Gruyter Stichting,
Stichting Gansoord, Hartenfonds, Rabobank
Zuid-Holland Midden, Dr. Hendrik Muller's
Vaderlands Fonds, Delfia Batavorum en de
Gereformeerde Kerk Delft. We hebben de
eindafrekening opgesteld en alle geldschieters
hebben hun toezeggingen overgemaakt.
Kortom, ook financieel hebben we een gezond
en mooi project gedraaid. Dank voor dit alles.
De financiën
Zoals u hiervoor al heeft kunnen lezen is de
restauratie van de kruiswegstaties ook
financieel helemaal afgerond. Mede door uw

BANKREKENINGNUMMER.:
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Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft

bijdragen hebben wij de restauratie en de
tentoonstelling van de staties in de Oude Kerk
kunnen realiseren. Daarnaast hebben we het
afgelopen jaar met uw steun ook weer een nieuwe
tentoonstelling kunnen inrichten in de Maria van
Jessekerk.
Uw bijdragen blijven belangrijk om onze
activiteiten voort te kunnen zetten. U kunt ons
steunen door uw bijdrage over te maken op
onderstaande bankrekeningnummer. Wij gaan uit
van een jaarlijks basisbedrag van € 20. Bijdragen
boven € 20 worden toegevoegd aan de
projectenpot. Hiermee kunnen we kerken
ondersteunen bij het restaureren, bewaren en in
stand houden van het kerkelijk erfgoed in Delft.
Voor meer informatie hiervoor kunt u contact
opnemen met de penningmeester G. Verstappen
(govert.verstappen@xs4all.nl of tel. 015-2629982
(na 19.00 uur).
Govert Verstappen, Penningmeester
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