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Nieuw Perzisch Faience deksel vaas, zwart en 
turkoois, Legaat van de heer Bult

Nieuw Perzisch Faience bekervaas, zwart en 
turkoois, Legaat van de heer Bult
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Organisatie

2013 kan voor Erfgoed Delft worden gekenschetst 
als een overgangsjaar. Na een bewogen periode 
van bezuinigingen, reorganisatie, de sluiting van 
een museum (Nusantara) en het vertrek van 
de directeur kon het vizier in 2013 met volle 
aandacht worden gericht op de kerntaken: archief, 
archeologie en museum.

Mede dankzij de succesvolle tentoonstellingen 
zoals Delfts Blauw. Kunst of Kitsch, Van Willem tot 
Willem, Hemelse Klanken en Delft-Jingdezhen: The 
Blue Revolution, 400 years Exchange steeg het 
bezoekersaantal van Museum Prinsenhof Delft naar 
70.000 bezoekers. 

Het museum had ook internationaal succes:
de tentoonstelling The Blue Revolution reisde 
ter gelegenheid van de grootste keramiekbeurs 
ter wereld in het Chinese Jingdezhen naar het 
prestigieuze keramiekmuseum aldaar en trok 
in de eerste zes weken 33.000 bezoekers. De 
tournee van de expositie met hedendaags werk 
van Chinese en Nederlandse keramiekkunstenaars 
krijgt in 2014 een vervolg in de zuidwestelijk 
gelegen Chinese miljoenenstad Dongguan.

De investeringen die de gemeente heeft gedaan 
om Delft sterker te positioneren als keramiek- en 
Delfts Blauwstad kregen in 2013 gestalte met de 
oprichting van de Delft Ceramic Circle, 

een samenwerkingsverband van ondernemers 
en initiatieven op het gebied van keramiek. De 
vernieuwing van de Delfts Blauw-presentatie 
in Museum Prinsenhof Delft, die onderdeel is 
van hetzelfde investeringsprogramma, zal in 
het voorjaar van 2014 voor het publiek worden 
geopend, als onderdeel van de volledig nieuwe 
permanente presentatie van het museum.

Het museum kent grote achterstanden op het 
gebied van collectiebeheer en collectie-informatie. 
Met de tijdelijke aanstelling van twee junior 
conservatoren kon een begin worden gemaakt met 
het wegwerken daarvan. Daarnaast werden in 2013 
in samenwerking met de Stichting Volkenkundige 
Collecties Nederland plannen ontwikkeld voor het 
ontzamelen en herplaatsen van de Nusantara-
collectie. Uitvoering van de plannen is afhankelijk 
van de financiering ervan. Gezien zijn zorgplicht 
voor de collectie zal de gemeente Delft daar een 
bijdrage aan moeten leveren. 

Voor het Archief Delft voltrok zich in 2013 een 
belangrijk wapenfeit: het gemeentebestuur stemde 
in met de bouw van een nieuw archiefgebouw in 
de Harnaschpolder. Daarmee komt een einde aan 
de jarenlange periode waarin de archieven niet 
volgens hedendaagse standaarden konden worden 
beheerd. De nieuwbouw biedt ook uitstekende 
voorwaarden voor de uitbreiding van de regionale 

functie die het Archief Delft nu al vervult voor vier 
buurgemeentes. Dit verslagjaar zijn besprekingen 
gestart met een vijfde gemeente, Schiedam, voor 
nauwere samenwerking op archiefgebied. Dit jaar 
zagen meerdere publicaties het licht, waaraan het 
Archief vanuit zijn onderzoeks- en publiekstaak een 
belangrijke bijdrage leverde. Het boek De Canon
van Delft mag in dit verband niet onvermeld blijven.
 
Archeologie Delft kende een druk jaar met 
een vol gevulde advies- en orderportefeuille. 
De opgravingen in de Spoorzone leverden 
interessante vondsten op. Vanuit de archeologische 
collectie werd een bijzondere bijdrage geleverd 
aan de expositie The Blue Revolution. Voor de 
uitbreiding van de Nieuwe Kerk werd het nodige 
voorbereidende onderzoek gedaan met het oog 
op archeologisch opgravingswerk, dat op deze 
historisch zo belangrijke locatie noodzakelijk zal 
zijn. De regionale functie die Archeologie Delft nu al 
vervult voor vier buurgemeentes wordt in de nabije 
toekomst mogelijk uitgebreid met Rijswijk. In 2013 
is een onderzoek gestart naar het meest geschikte 
samenwerkingsmodel.

Algemene ontwikkelingen 2013, vooruitblik 2014
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Samenwerking
Of het nu gaat om Kerkelijk Erfgoed of de Keramiek Biennale, om het Delft 
Chamber Music Festival of de Kunst- en Antiekbeurs, ook in 2013 werkte 
Erfgoed Delft weer nauw samen met tal van organisaties en instellingen binnen 
en buiten Delft. Vanuit de overtuiging dat samenwerking de kwaliteit en de 
slagkracht van de erfgoedorganisaties versterkt, zal deze lijn zal in de komende 
jaren worden voortgezet. 

Prinsenkwartier
In het licht van de ontwikkeling van de Spoorzone en het belang van een 
vitale stedelijke ontwikkeling van het Agathaplein en het Prinsenhofcomplex 
als cultuur-toeristische toegangspoort tot de stad, heeft Erfgoed Delft het 
initiatief genomen voor een culturele invulling van het gebied. Onder de titel 
‘Prinsenkwartier’ is in nauwe samenwerking met Delftse organisaties op 
het gebied van creatieve industrie, design, wetenschap en kunst een plan 
ontwikkeld voor het voormalige Nusantarapand aan het Agathaplein. Daar zal 
een gevarieerd programma van exposities, lezingen, debatten en cross-overs 
worden aangeboden in combinatie met een kunstsuper, museumwinkel en een 
kwalitatieve horecavoorziening. De gemeente heeft het plan omarmd. 
Het Prinsenkwartier verwacht in het najaar van 2014 zijn deuren te openen.

Financiën
Erfgoed Delft kon dit verslagjaar afsluiten met een positief exploitatieresultaat, 
mede dankzij intensivering van de kostenbewaking en een goede resultaten op 
het gebied van entree- en winkelinkomsten.  

Toekomstvisie
De interim directeur die in het vroege voorjaar van 2013 aantrad, ontwikkelde in 
opdracht van het gemeentebestuur een visie op de toekomst van Erfgoed Delft. 
Belangrijkste uitkomst is dat ontvlechting op termijn het meest kansrijk is voor 
een succesvolle en duurzame ontwikkeling van de drie onderdelen van Erfgoed 
Delft. De werkzaamheden, de wettelijke taken, de relevante netwerken en de 
externe ontwikkelingen in de domeinen museum, archief en archeologie zijn te 
verschillend om in gefuseerde vorm met succes te verzelfstandigen. Een stand 
alone verzelfstandiging voor Museum Prinsenhof Delft wordt wel voorzien. Dit 
is echter alleen mogelijk wanneer de programmering en het bezoekersaantal 
van het museum in de komende jaren verder verbetert. Dan is het museum in 
staat op eigen benen te staan. Voor Archeologie Delft en Archief Delft bieden 
versterking en uitbreiding van regionale samenwerkingsverbanden, zoals die nu 
al bestaan, de meeste kansen voor de toekomst.

Begin 2014 heeft het College van B&W ingestemd met deze visie.
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Tentoonstelling Delft -Jingdezhen: The Blue Revolution, 400 years exchange
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Museum Prinsenhof Delft

2012 2013

Bezoek

Bezoekers Het Prinsenhof 63.546 69.489

Bezoekers Winkeltje Kouwenhoven 15.942 23.019

Rondleidingen & Museumlessen 726 597

Webbezoeken 74.690 83.798

Klantrelatie 67 64 

Inkomsten

Entreegelden € 288.090

Rondleidingen, workshops, evenementen € 30.437

Fondsen- en sponsorwerving € 107.050 € 108.434

Zaalverhuur € 102.597 € 114.636

Winkel € 107.454 € 103.560 

Collectie

Bruiklenen uitgaand 12 (34 objecten) 9 (73 objecten)

Bruiklenend inkomend 24 (156 objecten) 33 (216 objecten)

Verwervingen 96 objecten 118 objecten

Ontzameld nb 403 objecten

Restauraties 10 objecten 34 objecten

2013 was een succesvol jaar voor Museum Prinsenhof Delft. Met verschillende 
spraakmakende tentoonstellingen slaagde het museum erin om bijna 70.000 
bezoekers aan te trekken. Hiermee is het museum terug op het niveau van 
2011. Voor Winkeltje Kouwenhoven was het eveneens een recordjaar wat betreft 
bezoekers en omzet.

Het jaar 2013 stond vooral in het teken van de voorbereidingen op de 
grootscheepse herinrichting, die gepland staat voor het voorjaar van 2014. 
In tegenstelling tot eerdere plannen is besloten om de herinrichting in één 
keer te realiseren, in plaats van de nieuwe vaste presentaties gefaseerd uit 
te voeren. In samenwerking met Bureau XPEX (Amsterdam) is een inhoudelijk 
tentoonstellingsconcept ontwikkeld, gericht op ‘beleven’, ‘verrassen’ en 
‘inspireren’. Hiermee zal Museum Prinsenhof Delft de stap maken van een 
regionaal museum naar een museum met landelijke uitstraling. 

Feiten & cijfers
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Activiteiten

1. Tentoonstellingen
Museum Prinsenhof Delft organiseerde in 2013 
verschillende succesvolle tentoonstellingen:

• Delftse Meesters van Nu. Het Prinsenhof 
inspireert. Deze serie kleine exposities is in 
2012 gestart om de collectie moderne kunst 
onder de aandacht te brengen. Iedere twee 
maanden presenteerde het museum werk van 
een hedendaagse Delftse kunstenaar. In 2013 
kwamen de volgende kunstenaars aan bod: Peter 
Peereboom, Hanny Reneman, Steven van der 
Kruit, Cor Dam en Aart Houtman.  

 
• Delfts Blauw. Kunst of Kitsch (26-10-2012 t/m  

05-01-2014). Deze tentoonstelling over de 
identiteit en het imago van het wereldberoemde 
Delfts Blauwe aardewerk organiseerde het 
museum samen met Keramiekmuseum 
Princessenhof uit Leeuwarden. 

• Uitgelicht: Tromp: een mythe ontmaskerd (16-
09-2012 t/m 17-03-2013). Een kleine expositie  
gewijd aan de Admiraal, zijn heldendaden op 
zee en de ‘nieuwe’ genealogie. Hierbij werd een 
bijzondere combinatie van museale objecten en 
documenten uit het Archief Delft getoond.

• Van Willem tot Willem. Vier eeuwen 
Oranjeportretten in Delft (07-04-2013 t/m        
09-06-2013) Tentoonstelling ter gelegenheid van 
de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Voor 
het eerst werden alle dertien Delftse portretten 
van de Oranje stadhouders, koningen en 
vorstinnen uit de geschiedenis bij elkaar getoond. 

• Delft-Jingdezhen: The Blue Revolution, 400 years 
Exchange (20-04-2013 t/m 01-09-2013, Museum 
Prinsenhof Delft, 18-10-2013 t/m 31-03-2014, 
Jingdezhen Imperial Porcelain Museum). Een 
tentoonstelling over de meer 

dan 400 jaar oude relaties tussen China en 
het typisch Hollandse Delfts Blauw, dat zijn 
oorsprong vindt in China. De expositie is het 
resultaat van de hernieuwde samenwerking 
tussen de keramieksteden Delft en Jingdezhen. 
The Blue Revolution toonde het werk van Adriaan 
Rees, Jiansheng Li, Wan Li Ya, Zhang Ling Yun, 
Pepijn van den Nieuwendijk, Tineke van Gils, 
Pauline Wiertz, Hugo Kaagman, Chris Dagradi, 
Adrie Huisman en Wendy Steenks. Na een 
succesvolle periode in Delft is de tentoonstelling 
naar China doorgereisd. Aansluitend op 
Jingdezhen, zal de tentoonstelling vanaf april 
2014 te zien zijn in Dongguan.

• Hemelse Klanken. Muziek en erediensten in 
de Delftse kerken (12-07-2013 t/m 01-09-
2013). Tentoonstelling over de verschillen 
en overeenkomsten tussen de muziek en de 
erediensten in de protestantse en de katholieke 
kerken in Delft. De tentoonstelling toonde unieke 
objecten van Delftse kerken via Stichting Kerkelijk 
Erfgoed Delft en uit de collecties van Archeologie 
Delft, Archief Delft, Beeld en Geluid Delft en van 
Museum Prinsenhof Delft.

• Uitgelicht: Frederik Hendrik en Amalia van Solms, 
een liefdeskoppel ( 16-10-2013 t/m 23-02-
2014). Naar aanleiding van de publicatie van De 
Oranjezaal in Huis ten Bosch. Een zaal uit loutere 
liefde (Margriet van Eikema Hommes & Elmer 
Kolfin, Uitgeverij Waanders & De Kunst) toonde 
het museum enkele unieke objecten verbonden 
aan dit echtpaar.

• Inzicht. Delftse meesters van nu (12-12-2013 
t/m 23-02-2014). Tentoonstelling ter afsluiting 
van de serie Delftse Meesters van Nu, waarin een 
breder overzicht wordt getoond van de moderne 
kunstcollectie van het museum. 

2. Evenementen
• Museum Prinsenhof Delft organiseerde, naast de 

opening van de tentoonstellingen, verschillende 
activiteiten, zoals taxatiedagen waarop bezoekers 
hun eigen Delfts Blauw door een expert konden 
laten taxeren, een internationaal seminar over 
Delfts Blauw, een Pubquiz en Sint Maarten in 
Winkeltje Kouwenhoven. Tijdens Museumweekend, 
Open Monumentendag en Museumnacht werden 
verschillende activiteiten aangeboden. Ook was 
het museum aanwezig op het Uitfestival in Den 
Haag en op de OWeek, de introductieweek van de 
TU Delft. 

• Ter gelegenheid van de tentoonstelling Van 
Willem tot Willem organiseerde het museum in 
samenwerking met De VAK (centrum voor de 
kunsten) en Something Extra het project Willem in 
vijftig tinten blauw en oranje. Museumbezoekers 
en studenten van de VAK maakten gezamenlijk 
een bijzonder mozaïek waarin Willem van Oranje 
en Willem-Alexander op bijzondere wijze verenigd 
werden. 

• Tijdens de tentoonstelling Inzicht nodigde 
het museum bezoekers en belangstellenden 
uit een keuze te maken uit de rijke collectie 
moderne kunst van het museum. Via een online 
stemmodule op WikiDelft werd de Top 3 – keuze 
van het Publiek samengesteld.

3. Publicaties
• Ook in 2013 verschenen er weer vier nummer 

van Delf, het kwartaaltijdschrift over de 
geschiedenis, kunst en cultuur van Delft. De 
thema’s waren dit jaar: onderwijs, muziek, macht 
& pracht en opstand & verzet. In het voorjaar 
is een lezersonderzoek gehouden; de lezers 
waarderen het blad met een ruime 8 voor zowel 
inhoud als vorm.
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• In samenwerking met Spoorzone Delft verscheen 
de publicatie Van stadswal tot tunneldak.
De geschiedenis van molen de Roos.’De 
auteur, Aart Struijk, is er in geslaagd een 
leesbare geschiedenis van één van de meest 
beeldbepalende gebouwen van de stad Delft te 
schrijven.

• Wik Hoekstra-Klein publiceerde in 2013 
deel 20 van de Geschiedenis van de Delftse 
Plateelbakkerijen, De Twee Scheepjes (1621-
1794) en Tegelbakkerij Delfshaven (Westzijde 
van de Oude Haven, uitkomend op de Schans, 
periode 1658-1676). De index op alle twintig 
delen van deze serie is gepubliceerd door Jaap 
Hoekstra

Publieksonderzoek
In 2013 is veel aandacht gegaan naar 
publieksonderzoek, mede ter voorbereiding op de 
herinrichting. Zo heeft onderzoeksbureau DUO een 
onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid over het 
educatieve aanbod van het museum voor basis- en 
voortgezet onderwijs (leerkrachten en leerlingen). 
Een stagiaire heeft een vergelijkbaar onderzoek 
uitgevoerd naar de tevredenheid over het programma 
van rondleidingen en workshops dat het museum 
aanbiedt. 

Het museum doet sinds drie jaar mee met de 
Museummonitor van TNS Nipo, een onderzoek naar 
profiel, behoeften, tevredenheid en percepties van de 
bezoekers van Museum Prinsenhof Delft. In opdracht 
van Museum Prinsenhof Delft heeft onderzoeksbureau 
Motivaction een onderzoek uitgevoerd naar de meest 
kansrijke doelgroepen voor het museum. 

De resultaten en aanbevelingen uit de verschillende 
onderzoeken zijn meegenomen in de plannen voor de 
herinrichting(campagne) van het museum.

Samenwerking
Museum Prinsenhof Delft heeft het afgelopen jaar 
structureel de samenwerking gezocht met relevante 
partijen binnen en buiten de stad. Enkele bijzondere 
samenwerkingen in 2013:

• De realisatie van de tentoonstelling Hemelse 
Klanken in samenwerking met Stichting Kerkelijk 
Erfgoed Delft. Deze tentoonstelling sloot perfect 
aan op het thema ‘religie’ van het Delft Chamber 
Music Festival.

• De gezamenlijke presentatie op de Uitmarkt Den 
Haag en de OWeek met Science Center, Theater 
de Veste en Delft Marketing.

• Willem in vijftig tinten blauw en oranje in 
samenwerking met de VAK en Something Extra.

• Voorbereidingen voor het Prinsenkwartier, samen 
met TOP, Hypo, Delft Design, Kadmium, Stichting 
Stunt en Het Collectief.

• De organisatie van de PUUR-Parade tijdens 
Museumnacht Delft, samen met De Groene 
Vinger.

Ondernemerschap
Museum Prinsenhof Delft werkt, met respect voor 
de inhoud, aan inkomstenoptimalisatie. Met de 
opbrengsten van de winkel van Museum Prinsenhof 
Delft en Winkeltje Kouwenhoven is het wegvallen 
van de inkomsten uit de Nusantara-winkel praktisch 
geheel gecompenseerd. Wat betreft zaalverhuur 
leek aan het begin van het jaar of de economische 
crisis veel impact zou hebben. Uiteindelijk is deze 
opgelopen achterstand in de loop van het jaar 
geheel ingehaald. Over het algemeen lukt het 
Museum Prinsenhof Delft wel steeds beter om bij 
tijdelijke tentoonstellingen de benodigde fondsen te 
verwerven. Het aantrekken van sponsors daarentegen 
is in deze tijden niet eenvoudig. Daarom is het 
museum blij dat in 2013 drie nieuwe bedrijven zijn 
toegetreden tot de Schatbewaarders van Museum 
Prinsenhof Delft: Something Extra, Improve en 
Van Dongen Advies. Rabobank Zuid-Holland Midden 

heeft bovendien te kennen gegeven het museum 
ook de komende drie jaar financieel te willen 
ondersteunen. 

Fondsen 
In 2013 zijn er wisselende successen behaald met 
fondsenwerving. Aanscherping van het beleid en 
de criteria van de fondsen, het feit dat er meerdere 
hengels in dezelfde vijver vissen, zijn hier debet aan.
 
Ten behoeve van de herinrichting 2014 is een grote 
fondsenwervingscampagne gestart waarbij aanvragen 
bij verschillende landelijke en regionale culturele 
fondsen zijn ingediend. Berichtgeving over eventuele 
toekenning wordt in het eerste kwartaal 2014 
verwacht. 

Voor verschillende tijdelijke tentoonstellingen en 
projecten ontving het museum in 2013 financiële 
ondersteuning van fondsen. Vermeldenswaardig is de 
financiële ondersteuning van de Stichting Dorodarte 
voor de restauratie van de boekenkist van 
Hugo de Groot. 

Een overzicht van fondsen en sponsors die Museum 
Prinsenhof Delft in 2013 hebben ondersteund is te 
vinden in bijlage 5. 

Projecten: herinrichting 
Museum Prinsenhof Delft maakte zich in 2013 op 
voor een grootscheepse herinrichting. Alle vaste 
tentoonstellingen krijgen in het voorjaar van 2014 
een complete make-over, waarbij het gebouw zelf 
ook wordt aangepakt om te kunnen voldoen aan de 
(bezoekers)eisen van de 21ste eeuw. In de nieuwe 
presentaties laat het museum zien hoe Delfts 
Nederland eigenlijk is. Met ‘het vernuft van Delft’ als 
centraal thema biedt Het Prinsenhof een podium 
voor Delftse helden van nationale en internationale 
betekenis, zoals Willem van Oranje en Delfts Blauw.

De nieuwe tentoonstelling over Willem van Oranje zal, 
naast het verhaal over zijn leven en zijn dood, 
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Tentoonstelling Delfts Blauw. Kunst of Kitsch
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Tentoonstelling Hemelse klanken
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ook ingaan op wat de Vader des Vaderlands 
Nederland heeft nagelaten. De nieuwe presentatie 
over Delfts Blauw vertelt het verhaal van een Delfts 
product dat is uitgegroeid tot een wereldwijd icoon.
De bezoeker ervaart de opkomst van een sierlijk, 
fris en onderscheidend product, dat zich door Delfts 
ondernemerschap op de markt weet te vestigen. 
Delfts Blauw past daarmee niet alleen bij Delft 
als historische en keramiekstad, maar ook bij het 
creatieve en innovatieve karakter van de stad.
De derde presentatie heeft als titel ‘Meesters 
in Innovatie’. Met verrassende, interactieve 
presentaties over Delfts rijke geschiedenis met zijn 
wereldvermaarde schilders en wetenschappers is het 
vernieuwde Prinsenhof een vanzelfsprekende entree 
voor iedereen die Delft èn Nederland wil leren kennen.

Het prachtige, sfeervolle Prinsenhofcomplex 
zal in de nieuwe opzet beter dan ooit kunnen 
worden beleefd. Met de nieuwe tentoonstellingen 
manifesteert Museum Prinsenhof Delft zich als 
cultuurhistorisch museum van nationale betekenis 
met een internationaal publieksbereik. Die 
ambitie weerspiegelt zich in de kwaliteit en de 
attractiviteit van de presentaties, met topstukken 
uit de eigen collectie en bijzondere bruiklenen. 
Met de nieuwe vaste tentoonstellingen en een 
aantrekkelijk programma van tijdelijke exposities en 
evenementen verwacht het museum de stijgende lijn 
in bezoekersaantallen de komende jaren te kunnen 
doortrekken.

Collecties

Bijzondere aanwinsten 
Afgelopen jaar heeft Museum Prinsenhof zijn 
collecties kunnen versterken met 118 speciale 
objecten: één voor één voorwerpen met een 
bijzondere relatie met de Delftse verzamelthema’s 
Willem van Oranje, Delfts Blauw 
en stadsgeschiedenis. 

Aangekocht werden een glas-in-lood raam van 
atelierJan Schouten, ontworpen door Adolf le Comte 
en een linosnede ‘het vissengevecht’ vervaardigd 
door Jan Schoonhoven. Dankzij het legaat van de 
heer Bult groeide de collectie Delfts aardewerk met 
een aantal bijzondere stukken zwart-turkoois Nieuw 
Perzisch aardewerk, o.a. een Faience dekselvaas en 
bekervaas. 

De collectie Willem van Oranje werd verrijkt met 
twee uitzonderlijke 19de eeuwse voorwerpen. Door 
een particuliere schenking kwam het museum in 
het bezit van een ivoren bol waarin de moord op 
Willem van Oranje is uitgesneden. Een zeldzaam 
object: de moord werd in het verleden vaak verbeeld 
in de vorm van een prent, maar vrijwel nooit in 
andere materialen. In langdurige bruikleen ontving 
het museum een historiestuk uit 1848, geschilderd 
door J.B. Wittkamp, met een voorstelling van de 
ontmoeting van Willem van Oranje met de Delftse 
burgemeester Groenwegen. 

Veel van deze aanwinsten zullen in 2014 bij de 
heropening van het museum voor het publiek te zien 
zijn.

Ontzameld
In overleg met de schenker heeft het museum in 
2013 afscheid genomen van ongeveer 400 objecten 
uit de collectie Hellebrekers. De conclusie, dat
deze objecten beter tot hun recht zouden komen 
in het Jenevermuseum in Schiedam, heeft - met 
inachtneming van de regels van de LAMO (de 
Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten)
 - geleid tot de overdracht van de collectie. 

Bruiklenen
Drieënzeventig objecten uit de collectie van Museum 
Prinsenhof Delft hebben afgelopen jaar een bijdrage 
geleverd aan negen verschillende tentoonstellingen 
van toonaangevende musea in binnen- en buitenland. 
Zo was het Beleg van Oostende het openingsstuk in 
de tentoonstelling Oostende Stad aan zee en waren 

twee architectuurstukken van Delftse tijdgenoten van 
Vermeer, Hendrick van Vliet en Daniel Vosmaer, 
in Rome te zien op de eerste tentoonstelling in Italië, 
die gewijd was aan Vermeer.

Restauratieprogramma
Met het oog op de herinrichting werd in 2013 
een ambitieus restauratieprogramma uitgevoerd. 
Tientallen objecten kunnen daardoor straks ‘opgefrist’ 
in de nieuwe presentatie getoond worden. De meest 
complexe restauratie betrof de Boekenkist van 
Hugo de Groot, omdat hier restauratoren vanuit 
verschillende disciplines en specialisaties (metaal, 
hout en textiel) bij betrokken waren. De verschillende 
fasen van de restauratie zijn gefilmd en te bekijken op 
YouTube. 

Voor een overzicht van alle verwervingen en 
bruiklenen, zie bijlage 6.
 

The Blue Revolution in Jingdezhen, China
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Museumnacht Puur-Parade
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Glas-in-loodraam atelier Jan Schouten

Ivoren bol met daarin de moord op willem van Oranje uitgesnede

Histories stuk 1848, J.B.Wittkamp
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Archeologie Delft 

Beleidstaken
In 2013 is veel gebeurd op archeologisch gebied. De uitvoering van de 
reguliere beleidstaken van de afdeling Archeologie bestaat uit het opstellen van 
bestemmingsplannen, het beoordelen van Programma’s van Eisen, inspecties en 
toetsing van omgevingsvergunningen. Daarnaast is in 2013 de mandaatregeling 
vernieuwd en is er een nieuw systeem opgezet waarin adviezen ruimtelijk worden 
geadministreerd. Hierdoor kunnen nieuwe adviezen beter en efficiënter worden 
opgesteld. Op vergunningengebied is zeer veel tijd en aandacht gegaan naar 
de voorgenomen ontwikkeling van twee kelders in het grafveld van de Nieuwe 
Kerk. In dit jaar is er ook een inhaalslag gemaakt met de oplevering van diverse 
archeologische rapportages. 

Samenwerking
Archeologie Delft werkt nauw samen met verschillende omliggende gemeentes. 
Zo bestaan er gemeenschappelijke regelingen met Westland, Midden-Delfland, 
Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. In 2013 is een onderzoek gestart naar de 
samenwerkingsmogelijkheden met de gemeente Rijswijk. De resultaten hiervan 
worden in 2014 bekend gemaakt.

De omvang van het werkgebied van Archeologie Delft vertoont grote overlap 
met het Hoogheemraadschap van Delfland. Het Hoogheemraadschap ontwikkelt 
veel in de regio en komt vaak met archeologie in aanraking. Op uitnodiging van 
Archeologie Delft werd er in 2013 een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd 
met de afdeling projecten van het Hoogheemraadschap. Door verschillende 
presentaties werd er kennis en ervaring uitgewisseld, waarbij ook de functies 
en raakvlakken van beide organisaties een stuk inzichtelijker werden. 

Feiten & cijfers

Archeologische rapporten 21

PvE’s 3

Opgravingen 4

Vooronderzoeken 8

Bureauonderzoeken 5

Waarnemingen 3

Beleidsadviezen 374

Lezingen 16

Werkgebied archeologie Delft
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Activiteiten

1. Tentoonstellingen
In het kader van Delft-Jingdezhen: The Blue 
Revolution, 400 years Exchange heeft Archeologie 
Delft geholpen met de realisatie van een 
tentoonstelling in Jingdezhen, China. Meer dan 
25 objecten uit de archeologische collectie zijn 
in het Imperial Porcelain Museum in Jingedezhen 
tentoongesteld, in combinatie met moderne 
kunst. Naast het opbouwen en inrichten van de 
tentoonstelling is er door de stadsarcheoloog een 
lezing gehouden over archeologie in Delft met de 
nadruk op Delfts Blauw. 

Archeologie Delft heeft in 2010 een opgraving 
uitgevoerd in de dorpskern van Monster, gemeente 
Westland. Na afronding van het archeologische 
rapport is dit feestelijk uitgereikt aan de wethouder 
van cultuur van de gemeente Westland. Tegelijkertijd 
werd een kleine tentoonstelling geopend over de 
resultaten van het onderzoek in een makelaarskantoor 
dat inmiddels verrezen was op de plek waar ooit de 
opgraving heeft plaatsgevonden.

2. Open Dag
Op woensdagmiddag 30 oktober opende Archeologie 
Delft haar deuren, zodat iedereen een kijkje achter 
de schermen kon nemen. De woensdag was met 
name op kinderen gericht, maar archeologie blijkt 
ook bij volwassenen heel populair. Veel bezoekers 
hadden een middag vrij genomen om eens nader 
kennis te maken met het depot, de vondsten en de 
werkzaamheden van de archeologen. Er waren veel 
activiteiten, waaronder een prijsvraag, waarbij men 
een archeologie-uitrusting kon winnen. Kinderen 
mochten zelf op zoek gaan naar bijzondere vondsten 
en ze konden daarbij aan alle medewerkers en 
vrijwilligers vragen stellen. Een succesvolle middag, 
die het verdient een traditie te worden. 

Projecten

Spoorzone
In 2013 werd een begin gemaakt met de aanleg 
van de tweede tunnelbuis in de Phoenixstraat. Er 
zijn hierbij resten van de Schoolpoort opgegraven, 
en onder de grond werd het uitgraven van de 
stadsgracht begeleid. Hierbij werden doorsnedes 
van de gracht vastgelegd, die veel vertellen over 
de ontwikkeling van de stadsverdediging. Enkele 
sprekende vondsten trokken de aandacht, zoals 
enkele reusachtige stenen kanonskogels en een 
fraaie stapel misbaksels van Delfts Blauw aardewerk.

Archeologische begeleiding achter 
Scheepmakerij 11-12
Op een terrein achter Scheepmakerij 11-12 werd 
een bodemsanering archeologisch begeleid. Het 
onderzoek heeft de resten van drie en mogelijk vier 
gebouwen aan het licht gebracht, die tussen de 
17de eeuw en begin 21ste eeuw in het gebied 
hebben gestaan. Behalve de gebouwen zijn er delen 
van de industriële installaties van een oliemolen 
aangetroffen, die in de 19de eeuw op het perceel 
stond. 

Stadskantoor 1985
Afgelopen jaren heeft Archeologie Delft tevens 
onderzoek gedaan op de locatie van het nieuwe 
stadskantoor in het Spoorzonegebied. Vóór er 
een Delftse archeologische dienst was werd door 
vrijwilligers en amateurs onderzoek gedaan in 
bouwputten in de binnenstad. Zo ook bij de bouw 

Overhandiging archeologisch rapport, Monster

Open dag

Opgraving spoorzone

Tentoonstelling Jingdezhen, China
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Archeologische begeleiding achter Scheepmakerij 11-12



19

van het oude stadskantoor aan de Phoenixstraat. In 2013 is gestart met de 
uitwerking van de gegevens van die oude opgraving uit 1985. De uitwerking 
wordt uitgevoerd door de Oudheidkundige Werkgemeenschap Delft (OWD), die als 
vrijwilligersvereniging actief is voor en onder begeleiding van Archeologie Delft. 
De resultaten worden in de loop van 2014 verwacht.

Lage Abtswoudse Polder
In 2013 kwam ook de rapportage gereed van een onderzoek in Midden-Delfland, 
in opdracht van het TenneT, in het kader van de hoogspanningsverbinding 
380Kv. Ondanks de afwezigheid van grondsporen, die door oxidatie van veen zijn 
verdwenen, kon aan de hand van verschillende technieken toch inzicht worden 
verkregen in de ontwikkeling van de bewoning. Zo dateert de vindplaats uit een 
ontginningsperiode van vóór 1050/1070; zeker honderd jaar ouder dan tot nu toe 
werd aangenomen. Daarnaast werden nieuwe inzichten in de verzamelmethode 
van vondstmateriaal verkregen. 

Collecties
Noemenswaardige uitbreiding van de collectie is de al eerder genoemde 
stapel misbaksels uit de stadsgracht. Dit tastbare bewijs van de massale 
aardewerkproductie in Delft is de laatste dagen van de tentoonstelling 
Delfts Blauw. Kunst of Kitsch in Museum Prinsenhof Delft te zien geweest. 
Enkele grote kanonskogels uit de stadsgracht waren onderwerp van een 
prijsvraag bij de open dag: de zwaarste kogel woog maar liefst 76 kilo! 
Mogelijk werd deze met een slingerinstrument afgevuurd. In een beerput van de 
Schoolpoort werd een lederen zwaardschede gevonden. Het leer is met kleine 
insnijdingen versiert en bood niet alleen plaats aan een groot zwaard, maar 
bovenop de schede was ook nog plek voor de bevestiging van een mes.

Landschapsonderzoek

Misbaksel
Kanonskogels
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Archief Delft 
Feiten & cijfers

Activiteiten

2012 2013

Bezoekers 1.443 1.451

Aanvragen 3.682 3.561

Webbezoeken 22.083 167.000

Scans 133.789 105.355

1. Beschikbaarstellen
Het aantal bezoekers en aanvragen op de studiezaal 
van Archief Delft blijft al enkele jaren stabiel. De 
digitale dienstverlening liep iets terug. Dit zit hem 
voornamelijk in het achterblijven van nieuwe content 
op de digitale stamboom en het uitvallen van het 
Historisch GIS. Bezoekers bleven echter wel langer 
op de website. Daarnaast bezochten ook enkele 
groepen (in totaal circa 100) leerlingen Archief Delft 
voor educatieve doeleinden.  

De dienstverlening wordt goed gewaardeerd. Uit de 
landelijke dienstverleningsmonitor, die eind 2013 
werd gehouden, bleek dat Archief Delft met een 
7,7 exact het landelijk gemiddelde scoort. Veel 
van de opmerkingen over bijvoorbeeld de krappe 
werkplekken en tips die bezoekers gaven zijn inherent 
aan de huidige inadequate huisvesting. 

Ook dit jaar hebben enkele medewerkers een 
bijdrage geleverd aan publicaties in vaktijdschriften of 
historische magazines zoals Delf. Voor de gemeente 
Rijswijk heeft het Archief dit jaar wederom een aantal 

archiefbestanden gedigitaliseerd, waaronder weer 
een deel van het notarieel archief002E. In 2013 
is ook een stagiaire op het gebied van educatie 
actief geweest, die onderzoek heeft gedaan naar de 
wensen en behoeften van scholen op het gebied van 
archiefeducatie en het geven van een aanzet voor een 
nieuw educatief project.

2. Inspecteren
Met de komst van een nieuwe archiefinspecteur 
is vol ingezet op de oplevering van de KPI 
verslagen. Deze verslagen zijn in verband met de 
bestuursovereenkomst over het interbestuurlijk 
toezicht met de provincie nodig. Eind 2013 waren 
Delft en Rijswijk in concept klaar. Voor Delft zijn 
enkele tekortkomingen geconstateerd waaronder het 
ontbreken van een visiedocument op het gebied van 
informatiebeleid en het ontbreken van inzicht in waar 
zich in welke systemen digitale archiefbescheiden 
bevinden. Verder ontbreekt het nog steeds aan 
vastgestelde prijzen (leges) voor dienstverlening uit 
archieven. Inmiddels zijn er met de afdeling
Informatie van het cluster GBO afspraken gemaakt 

om deze tekortkomingen in 2014 aan te pakken. 
Op enkele kritieke punten is er al actie ondernomen, 
zoals het onderbrengen van niet-overgebrachte 
archieven in deugdelijke archiefruimten en het 
besluit tot het bouwen van een nieuw archiefgebouw 
op het bedrijventerrein Harnaschpolder voor het 
onderbrengen van de overgebrachte archieven. 
Verder heeft het college op 17 december 2013 
besloten de papieren archiefbescheiden, die in 
het kader van de uitvoering van de Wet Werk en 
Bijstand zijn ontstaan, te gaan vervangen door 
digitaal. Daarmee is de eerste stap gezet in verdere 
digitalisering van de archiefstromen. 

Ook voor de gemeente Rijswijk is een KPI verslag 
opgesteld. Met de overige gemeenten zijn bespre-
kingen geweest te komen tot eenzelfde verslag. De 
gemeenten Rijswijk en Delft beogen binnen afzienbare 
tijd een Shared Service Centre (SSC) op te zetten. De 
inspectie volgt deze ontwikkelingen omdat hier ook 
taken rondom archief- en informatiebeheer in worden 
ondergebracht. (KPI: Key Performance Indicator)



21

Samenwerking
Op het gebied van samenwerking zijn gesprekken gevoerd met het 
gemeentearchief Schiedam en het stadsarchief Rotterdam. Over samenwerking 
met het Hoogheemraadschap is in 2013 nog geen duidelijkheid gekomen. 
De gesprekken met Schiedam hebben geleid tot een verder onderzoek tot 
samenwerking.

Projecten 
In juni 2013 heeft het college besloten een nieuw archiefgebouw te realiseren 
in de Harnaschpolder.  Daarmee is na bijna 20 jaar een einde gekomen aan 
een zoektocht naar een nieuwe locatie voor een archiefgebouw. Eind 2013 is 
het programma van eisen gereedgekomen, die als bouwsteen dient voor het 
schetsontwerp van de architecten.

In september 2013 werd met het Hoogheemraadschap een intentieovereenkomst 
gesloten tot verkoop van de Oude Delft 169. Een werkgroep vanuit Vastgoed, 
GBO en Archief Delft is aan de slag gegaan om mogelijkheden voor de verhuizing 
voor september 2014 in kaart te brengen. In december 2013 liet het
Hoogheemraadschap echter weten de intentieovereenkomst te willen ontbinden.

Collecties 
De opname van nieuwe archiefbestanden is, gezien de huidige huisvesting, 
problematisch. Er ligt in de gemeente Delft nog enkele honderden meters, die 
klaar zijn voor overdracht. Ook bij andere gemeenten liggen archieven klaar voor 
overbrenging. Totaal is er dit jaar 36 strekkende meter Archief toegevoegd.
In de bewerking is vordering gemaakt met de beschrijving van het stadsarchief. 
Alle archiefstukken zijn bekeken en beschreven. Er is een overzicht gemaakt van 
alle archiefstukken die zijn afgedwaald en die moeten worden toegevoegd aan het 
archief. De inventaris van het archief van Openbare Werken is gereedgekomen en 
grote delen van het secretariearchief tussen 1813 en 1938 is omgepakt.
In verband met het digitaliseren van de notariële archieven zijn 600 bladen 
en 250 katerns gerestaureerd en is een groot aantal planex formaat prenten 
schoongemaakt en gerepareerd.

De collectie Beeld en Geluid is door aankoop onder andere uitgebreid met een 
pentekening van de Pauwmolen uit 1828 van Balthasar Jooss en door schenking 
met drie penseeltekeningen betreffende Christo Sacrum. De topografische atlas 
van Delft is uitgebreid met 749 foto’s. 

Ook dit jaar is weer veel werk verzet door vrijwilligers. Zij ondersteunen met hun 
werk het ontsluiten van de collecties van Archief Delft. 

Pauwmolen uit 1828, Balthasar Jooss
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Interieur Cristo Sacrum, Isaac van Haastert
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Bijlagen
Bijlage 1: Financieel resultaat

In het jaarverslag 2012 werd reeds gemeld dat in dat jaar de begroting als 
sturingsinstrument sterk verbeterd was. In 2013 zijn daar de (zoete) vruchten 
van geplukt. Het is nog te vroeg om te stellen dat Erfgoed helemaal in control is 
voor wat betreft de financiën, maar gedurende het jaar heeft op de juiste manier 
sturing kunnen plaatsvinden op het resultaat, met een klein plusje tot gevolg. 

Een groot deel van het jaar heeft in het teken gestaan van de meerjarenbegroting. 
Vanaf 2014 moeten ingrepen gedaan worden in de organisatie om de begroting 
structureel sluitend te maken. Ook moet voldoende ruimte gecreëerd worden om 
de kwaliteit van de activiteiten te vergroten. Voorbereidingen voor deze plannen 
zijn in 2013 nagenoeg afgerond. 

Het financieel resultaat van Erfgoed wordt voor een belangrijk deel bepaald door 
kostenonderschrijdingen bij de bedrijfsvoering. Door deze financiële voordelen 
is het negatief resultaat bij archeologie gecompenseerd en is het zelfs mogelijk 
gebleken een aanvullend bedrag vanuit de exploitatie aan de herinrichting bij te 
dragen. 

Hoewel de kwartaalrapportages steeds beter functioneren, is hier nog ruimte 
voor verbetering. Een van de doelstellingen voor 2014 zal zijn om aan de hand 
van kritische prestatie indicatoren tot een nog beter overzicht te komen van de 
ontwikkelingen binnen Erfgoed. 
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Bijlage 2: Personeel

In 2013 zijn twee junior conservatoren aan de slag gegaan voor Erfgoed. Eén plek 
kan daarvan ook structureel ingevuld worden. 

Het jaar 2013 werd gekenmerkt door enkele langdurige ziektegevallen en ook en-
kele zwangerschappen. Hoewel hiermee de capaciteit onder druk kwam te staan 
is dit door selectieve vervanging goed opgevangen.

Formatie en bezetting

Samenstelling formatie per afdeling 013 Formatie fte’s Bezetting fte’s Verschil formatie en
bezetting fte’s

Aantal medewerkers
bezetting

Directie ED 1,06 1,17 -0,11 2

Team Archeologie 5,42 6,97 -1,55 8

Team Archief 10,38 10,26 0,12 14

Team Museale collecties 9,56 8,39 1,17 10

Publiek 12,14 13,42 -1,28 15

Bedrijfsvoering 8,64 9,64 -1 11

totaal 47,2 49,85 -2,65 60
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Clusteronderdelen013 Instroom Uitstroom

Directie ED 0 1

Team Archeologie 0 0

Team Archief 1 0

Team Museale collecties 2 1

Publiek 0 3

Bedrijfsvoering 0 0

totaal 3 5

Instroom en uitstroom

Ziekteverzuimpercentage

Clusteronderdelen 4e kw 2012 1e kw 2013 2e kw 2013bezet-
ting fte’s

3e kw 2013 4e kw 2013

Directie ED 0,00 % 3,85 % 0,00 % 0,00 %

Team Archeologie 4,17 % 0,41 % 0,00 % 1,36 %

Team Archief 7,52 % 6,25 % 3,81 % 1,48 %

Team Museale collecties 22,79 % 15,37 % 1,89 % 0,23 %

Publiek 7,57 % 5,71 % 0,20 % 1,60 %

Bedrijfsvoering 7,58 % 4,50 % 1,38 % 8,89 %

Gemiddeld ziekteverzuim 3,59 % 8,92 % 6,19 % 1,48 % 2,60 %

Norm Gemeente 5,40 % 5,40 % 5,40 % 5,40 % 5,40 %

Improductief door ziekteverzuim (in FTE) 4,25 3,11 0,74 1,30
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Bijlage 3: Overzicht medewerkers en vrijwilligers

Overzicht medewerkers per 31 december 2013

Directeur a.i. 
Mil, Patrick van 

Staffuncties
Lokin, Danielle
Uijthoven, Paulus van

Archeologie
Bakx, Jean Paul
Bult, Epko
Jongsma, Steven
Kerkhof, Marjolein
Marrewijk, Marielle van
Penning, Bas
Peppel Paul van de
Rikkers, Mark

Archief
Blom, Bennie
Buzing, George
Claessens, Marion
Cornelese, Marianne
Hardy, Pierre
Hendriksen, Annika
Hoeberigs, Paul
Kaiser, Eveline
Koster, Rien de
Liefaard, René
Maassen, Huib
Meter, André
Schillemans, Sam
Verboom, Fokko

Museale Collecties
Boers, Mark
Boks, Ilse
Boogaard, Linda van den
Galen, Theo van
Haan, David de
Hiddink, Pierre
Jansen, Anita
Kluver, Suzanne
Schaap, Nico
Schoemaker, Marga
Stokhof, Ron

Publiek
Selles, Léanne

Presentatie en Projecten
Beumer, Marjolein
Brouwer, Ronald
Hofland, Peter
Wulp, Bas van der

Communicatie en Marketing
Blom, Mechteld
Knijnenburg, Jan
Pereira, Diana
Sande-Bosman, Sandra van de 
Smit, Saskia

Publiekszaken
Bakker, Ellen
Dauvillier, Callista
Lier, Mario van
Samiran, Richard

Services
Huijnink, Arnout

Secretariaat
Egmond, Corrie van
Marbus-Griffijn, Rozalia
Michon, Danielle
Wijsman, Riek

Facilitaire Zaken
Bremer, Wil
Dam, Eric van
Goot, Jack van der
Gouw, Adri
Mathoera, Henk
Polat, Said
Rossum, René van
Stokhof, Ron

Stagiaires
Aken, Anneloes van
Bulder, Arjan den 
Endenburg, Gary
Hoogdalem, Chris
Costa-Pires, Jeremy
Brunu, Ofelia
Rouffaerts, Angelique

Inhuur
Kievit, Karin
Rees, Adriaan
Oorsouw, Marie-France van
Bekkers, Lotte
Wessels, Bram
Blom, Jitske
Kloosterman, Petra
Horssen, Jorrit van

Rondleiders / Museumdocenten
Hoekstra, Frouke 
Leupen, Irene
Meer, Ria van der
Pinxteren, Marsha van
Ridder – Kenyeres, Maria de
Silfhout, Ingrid van
Sterringa, Annemarth
Verhagen, Gitty
Vrancken, Anneditte
Westerhof, Sylvia
Bruin, Ton de
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Overzicht vrijwilligers per 31 december 2013 Archief
Afman, Martijn
Bavel, Wim van
Boer, Annemarie
Busropan, Joan
Donnelly, John
Donnelly-snel, Ria
Drunen, Marion van
Geenen, Charles van
Geest, Maria van
Geest, Mijriam van
Granneman-Constandse, Ge
Graveland, Rianne
Groeneveld, Jan
Harlingen, Judith
Heistek, Fred
Hellenbrand, Ronald
Hoekstra, Pynan
Holsteijn, Alfred van
Hove, Doortje ten
Jong, N.A. de
Kaam, Els van
Kadijk, Mirjam
Kanters, Miep
Kat, Ans
Kleer, Hans de
Kok, Els
Koppenaal, Marianne
Leeuwen, Leny van
Leynse, Anneleyn
Nauta Yvonne
Nuijten, Jan
Rense, Elselina
Righarts, Jan
Roldaan, Peter
Sas, Harry
Schillemans, Kees
Slim, Kitty
Smulders, Rienk
Soutendijk, Herman
Sterringa, Annemarth
Straaten, Bart van
Thoms, Mieke
Tilburg, Mieke van
Tonino, Frans
Velden, Cock van
Verheij-van de Sluijs, Lenny
Verstraaten, Cora
Vlught, Frank van der
Vos-kranendonk, Marjan
Vries-Berkhout, Ineke de
Vuuren, Hanneke van
Wees, Trudy van der

Wely, Leo van
Wilbrink, Pien
Willem, Weve
Zeeman, Annie
Zeilinga, Marijke

Archeologie
Bates, Brian
Buijtenweg, Frans
Butter, Marieke
Campenhout, Elisabeth de
Doorn, Clasine
Granneman, Gé
Hemmet, Hussein
Hoekstra Pynan 
Klinkenbergh, Dominique
Koshear, Saïd
Lagerwerf, Plonie
Lambooy, Erik
Overdiep, Siebe
Rentenaar, Karel
Smits, Max
Staakman, André
Zeilinga, Marijke

Museum
Bijleveld, Edith
Chen, Yogi
Dam, Hanna van
Gorree, Jan
Hiddink, Pierre 
Jonckers-Berghs, Nettie
Jong, Piet de
Krul, Peter
Kruk, Peter van der
Meer, Cees van de
Morien, Henk
Nagtegaal, Hans
Raaijmakers, Jan
Renoult, Inge
Riezebos, Klaas
Roode, Hans de
Rozenboom, Lucas
Schröder, Dolf
Soldt, Rob van
Stralen, Frank van
Vlaam, Aad de
Wagenberg, Mieke van
Welleman, Ton

Winkeltje Kouwenhoven
Croix, Helen la
Croix, Marijke la
Dijk, Tessa van
Dijker-de Heij, Marian
Eekelen, Mariëlle van Hart, Kiek ‘t
Herbert, Tina
Janssen-van der Meer, Henny
Klees-Harteveld, Nel
Loenen, André van
Mulder, Myriam
Schut, Beppie
Veen, Trudy in ‘t 
Versloot, Bodewien
Piket, Renée
Smit, Corrie 

Wiki Delft
Bakel, Leonne van
Griffioen-Mathlener, Astrid
Kruk, Peter van der
Visser, Irene

Projectgroep Delfts Aardewerk
Bruin, Ans de
Hoekstra, Jaap
Hoekstra, Wik
Reijen, Wil van
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Bijlage 4: Onderdeelscommissie (OC)

De OC bestond in 2013 uit de volgende leden: Sandra van de Sande (voorzitter), 
Nico Schaap (secretaris), Bas Penning, Jan Knijnenburg en George Buzing. In 
juni trad Sandra van de Sande terug als voorzitter, wiens taak door Nico Schaap 
werd overgenomen. Bas Penning nam op zijn beurt de taak van secretaris over.

OC-overleg vond maandelijks plaats met de interim directeur, Patrick van Mil, 
en de P&O-adviseur, Anneke Haringsma. Tijdens het overleg heeft de OC zich 
kritisch, maar altijd met een positieve instelling, opgesteld. Het overleg kan dan 
ook als ‘open’ gekenmerkt worden, altijd in een goede sfeer. 

De OC heeft zich in vergelijking met 2012 meer geprofileerd in het 
maandelijkse overleg. Op regelmatige basis is er middels de interne nieuwsbrief 
gecommuniceerd naar de medewerkers. In 2014 zal de in 2013 gestarte 
professionalisering worden voorgezet.

De volgende onderwerpen kwamen zijn in 2013 aan de orde gekomen:

• Aanstelling interim directeur
 In verband met het vertrek van Erik de Groot eind 2012 is begin 2013  
 een nieuwe interim directeur geworven. Op basis van de CV’s heeft de  
 OC zijn voorkeur kunnen uitspreken.

• Toekomstvisie
 Patrick van Mil heeft in juli 2013 zijn toekomstvisie voor Erfgoed Delft    
  gepresenteerd. Concentratie op en schaalvergroting van Museum   
 Prinsenhof Delft en verdere regionalisering van Archief en Archeologie 
 zijn daarbij de trefwoorden.

• Samenwerking Archeologie Delft en Rijswijk
 In 2013 is onderzoek gestart naar een mogelijke samenwerking tussen
 de afdelingen Archeologie van Rijswijk en Delft.  

• Achiefgebouw Harnaschpolder (depot / kantoor)
 In 2013 is besloten tot de bouw van een nieuw depot en kantoor. 

• Nusantara
 In verband met de sluiting van Museum Nusantara moet de collectie   
 een nieuwe bestemming krijgen. Om dit in kaart te brengen    
 zijn er verschillende gesprekken gevoerd met externe partijen.   
 Voor de nieuwe bestemming van het Nusantarapand is het plan   
 ‘Prinsenkwartier’ ingediend. Dit plan is door het college goedgekeurd 
 en zal in 2014 zijn beslag krijgen.

• Vrijwilligersbeleid
 Halverwege 2013 is in samenspraak met de OC het vrijwilligersbeleid   
 voor de vrijwilligers van Erfgoed Delft vastgesteld.

• Waalse Kerk
 De Waalse Kerk is in 2013 ter beschikking gekomen. Het streven is   
 deze locatie in 2014 toe te voegen aan Het Prinsenhof-complex. 

• Lambert van Meerten
 Museum Lambert van Meerten is in 2013 gesloten. Patrick van Mil heeft  
 in zijn toekomstvisie geconcludeerd dat de voortzetting van Lambert van  
 Meerten als museum in het huidige financiële klimaat niet haalbaar is. 

The Blue Revolution in Jingdezhen, China
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Fondsen
•  Catharijne Convent, restauratie boekenkist
•  Fonds 1818 voor meerdere educatieve  

 projecten (Schoolse Tradities en Vijftig    
 tinten blauw en oranje) en de herinrichting

•  MAOC Gravin van Bylandt Stichting,   
 Hemelse Klanken

•  Mondriaan Fonds, Delfts Blauw. Kunst of  
 Kitsch

•  Prins Bernhard Cultuurfonds, Delfts Blauw.  
 Kunst of Kitsch
• Margarethe Petronella Fonds
• Van der Vossen-Delbrück Fonds

•  SNS REAAL Fonds, Het Duel en Delfts   
 Blauw.  Kunst of Kitsch

•  Stad Jingdezhen, The Blue Revolution
•  Stichting Stalpaert van der Wiele,   

 Hemelse Klanken
•  Stichting Dorodarte, restauratie boekenkist
•  Stichting voor Hulp aan Delftse 

 jongeren, vanouds genaamd Het 
 Meisjeshuis,Schoolse Tradities en
 Schoonhoven

•  Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft, Hemelse  
 Klanken

Partners en schatbewaarders
•  Improve
•  Rabobank Zuid-Holland Midden
•  Something Extra
•  Van Dongen Advies

Sponsoren
•  Bakfietsdelft.nl
•  Biercafé De Klomp  
•  Blokker Delft
•  Botanische Tuin/TU Delft
•  Chocolaterie De Lelie
•  De Groene Vinger
•  Delft Marketing
•  Delft Souvenirshop
•  Filmdesforets
•  Groenrijk
•  Heinen Delftware B.V. 
•  Hiro natuurlijk Wonen 
•  Management Gordon
•  Meenk
•  Myview
•  Parking Delft
•  Restaurant De Pijpenla
•  Restaurant De Prinsenkelder
•  Royal Delft, Koninklijke Porceleijne Fles
•  Rozema Verhuur
•  Salse Verde
•  Simon Levelt
•  SMAAKenmeer
•  Solits
•  Stadskoffie-Huys
•  Van der Linde Catering

Bijlage 5: Overzicht fondsen, partners, schatbewaarders en sponsoren
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Bijlage 6: Verwervingen en bruiklenen

Verwervingen

Legaten 2013
PDA 1184, bekervaas, Leon Senf, aardewerk (Nieuw 
Delfts: Nieuw-Perzisch)
PDA 1185 I-III, dekselvaas, Leon Senf, aardewerk 
(Nieuw Delfts: Nieuw-Perzisch)
PDA 1186, kan, A.J. van Kampenhout, aardewerk, 
monochroom
PDA 1187, schotel, H. de Jong, aardewerk 
PDMK 1160, schilderij Vlamingstraat met gezicht op 
de Nieuwe Kerk, Piet Kramer, 
olieverf op doek 

Aankopen 2013
PDG 211, raam, Atelier van gebrandschilderd glas ‘t 
Prinsenhof, glas-in-lood
PDMK 1154, Portretfoto Steven van der Kruit, Marco 
Zwinkels, foto op dibond
PDMK 1155, Portretfoto Cor Dam, Marco Zwinkels, 
foto op dibond
PDMK 1156, Portretfoto Aart Houtman, Marco 
Zwinkels, foto op dibond
PDMK 1157, Atelierportret Steven van der Kruit, 
Marco Zwinkels, foto op dibond
PDMK 1158, Atelierportret Cor Dam, Marco Zwinkels, 
foto op dibond
PDMK 1159, Atelierportret Aart Houtman, Marco 
Zwinkels, foto op dibond
PDMK 1161, Vissengevecht, nr. 5, Jan Schoonhoven, 
litho
PDMK 1162, Portret van een dame, Piet Kramer, 
tekening, 
PDMK 1163, Portretfoto Theo Jansen, Marco 
Zwinkels, digitale foto
PDMK 1164, Portretfoto Theo Jansen, Marco 
Zwinkels, digitale foto
PDMK 1166, tekening Moordhal, Nicolaas Heufke 
Kantelaar, gouache 
PDMK 1167, tekening Clausuur, Nicolaas Heufke 
Kantelaar, gouache 

In opdracht 2013 (Artist–in-Residence project)
PDMK 860, plaque, Jackson (Jiansheng) Li, 
aardewerk
PDMK 861, schaal, Jackson (Jiansheng) Li, aardewerk
PDMK 863, schaal, Jackson (Jiansheng) Li, aardewerk
PDMK 864, schaal, Jackson (Jiansheng) Li, aardewerk
PDMK 867, plastiek, Jackson (Jiansheng) Li, 
aardewerk
PDMK 870, tulpenvaas, Jackson (Jiansheng) Li, 
aardewerk
PDMK 872, schaal, Jackson (Jiansheng) Li, aardewerk
PDMK 875, plastiek, Jackson (Jiansheng) Li, 
aardewerk
PDMK 876, plastiek, Duo koe, Jackson (Jiansheng) Li, 
aardewerk
PDMK 877, schotel, Jackson (Jiansheng) Li, 
aardewerk
PDMK 878, plastiek, Duo koe, Jackson (Jiansheng) Li, 
aardewerk
PDMK 1522, theepot Blue Curtains, Tineke van Gils, 
porselein, monochroom 
PDMK 1523, theepot, Four Seasons Happiness, 
Tineke van Gils, porselein, monochroom 
PDMK 1524, theepot, With your head on my pillow, 
Tineke van Gils, porselein, monochroom 
PDMK 1525-1ab, dekschaal, ‘Made in Holland’, Wan 
Liya, aardewerk, monochroom 
PDMK 1525-2, schaal, ‘Made in Holland’, Wan Liya, 
aardewerk, monochroom 
PDMK 1525-3, bord, ‘Made in Holland’, Wan Liya, 
aardewerk, monochroom 
PDMK 1525-4, bord, ‘Made in Holland’, Wan Liya, 
aardewerk, monochroom 
PDMK 1525-5, bord, ‘Made in Holland’, Wan Liya, 
aardewerk, monochroom 
PDMK 1525-6, schaal, ‘Made in Holland’, Wan Liya, 
aardewerk, monochroom 
PDMK 1525-7, kom, ‘Made in Holland’, Wan Liya, 
aardewerk, monochroom 
PDMK 1525-8, kom, ‘Made in Holland’, Wan Liya, 
aardewerk, monochroom 

PDMK 1525-9, lepel, ‘Made in Holland’, Wan Liya, 
aardewerk, monochroom 
PDMK 1525-10, lepel, ‘Made in Holland’, Wan Liya, 
aardewerk, monochroom 
PDMK 1525-11, schaal, ‘Made in Holland’, Wan Liya, 
aardewerk, monochroom 
PDMK 1525-12ab, dekschaal, ‘Made in Holland’, Wan 
Liya, aardewerk, monochroom 
PDMK 1572, bord, Zhang Ling Yun, aardewerk, 
monochroom 

Schenkingen 2013
PDA 1188, tegeltableau ‘Bij het 100-jarig bestaan van 
de Delftsche Courant, keramisch
PDB 250, memorienoot met voorstelling van de 
moord op Willem van Oranje, ivoor, messing 
PDC 977, penning, brons
PDC 978, penning, zilver
PDC 979, medaille Ridderorde Gretha de Knegt-Ter 
Haar, goud, katoen, metaal
PDC 980, penning solokwartet Gretha Ter Haar, 
metaal, (brons / koper)
PDC 981, penning solowedstrijd Gretha Ter Haar, 
N.A. Drabbe, metaal, (brons / koper)
PDC 984, naamplaat, ‘Delftsche Courant’, kunststof
PDC 991, aandeel ‘Royeerbaar Certificaat aan 
toonder van Een Gewoon Aandeel op naam, 
groot Twee Gulden’, papier
PDD 550, naambord machinefabriek Reineveld n.v., 
metaal
PDD 551 naambord machinefabriek Reineveld n.v., 
metaal, hout 
PDD 552, naambord RDH (machinefabriek Reineveld), 
metaal, hout
PDD 553, naambord RDH (machinefabriek Reineveld 
Delft), metaal
PDD 554, naambord RDH (Reineveld Den Haag), 
plastic
PDD 555, fiche Reineveld Delft, metaal
PDD 556, fiche Reineveld Delft, metaal 
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PDD 557, cliché (machinefabriek Reineveld Delft), 
metaal
PDD 558, cliché (machinefabriek Reineveld Delft), 
metaal
PDD 559, cliché (machinefabriek Reineveld Delft), 
metaal
PDD 560, medaille 25-jarig jubileum van C.W.Ph.A. 
Kuhn (1925-1950), metaal
PDD 561, speld (machinefabriek Reineveld), metaal, 
emaille
PDD 562, portefeuille (machinefabriek Reineveld), 
Frumau Lederwaren, leer
PDD 563, t-shirt Welkom werkplaats Spoorzone Delft, 
Hema / Copie Sjop, katoen
PDD 564, zakdoek I love spoortunnel Delft, katoen
PDD 565, button Delft zet ‘m op de rails, Regiotram 
Delft, metaal, kunststof, papier, inkt
PDD 566, speelgoedauto Gist-Brocades, Majorette, 
metaal, plastic
PDD 567, armriem plv. Blokhoofd L.B. 
(Luchtbescherming), metaal, emaille, leer
PDD 568, jubileumspeld Kingston - Delft 1946-1986, 
metaal
PDD 605, map Uitgever: Koninklijke Nederlandsche 
Gist- en Spiritusfabriek, leer
PDD 606, map Nederlandsche Gist- en 
Spiritusfabriek, leer
PDF 71, foto Gillis van Oosten met model Joke 
Westerman, digitale foto
PDG 213, raam, Atelier van gebrandschilderd glas ‘t 
Prinsenhof, glas-in-lood
PDMeu 96, stoel (Delftsche Courant), hout, verf
PDMK 889, krukjes (20 stuks), Ria Nieswaag, hout, 
verf
PDMK 1080, schilderij Avond, Erik Pape, olieverf op 
doek
PDMK 1081, schilderij Punta della Dogana, Erik Pape, 
olieverf op doek
PDMK 1082, schilderij Moerassig landschap met 
knotwilgen, Hanny Reneman, acrylverf op 
doek
PDMK 1151, tekening ‘bomen’, Bram Zwartjens, 
potlood op papier

PDMK 1152, bord A found earth Dussen, Christina 
Linaris-Coridou, porselein
PDMK 1165, schilderij Zonder titel (atelierschilderij-
outlook), Aart Houtman, houtskool, 
(kleur)potlood, acryl, acrylpapier, katoen
PDMK 1520, bord, Chris Dagradi, aardewerk 
(keramisch)
PDS 334, schilderij Portret van Jacoba Theodora 
(Coco) Odijk-van Delden, Petrus 
Anthonius (Peter) Odijk, verf op ivoor
PDT 1262, gouache, Bomschuit op het strand, Petrus 
Anthonius (Peter) Odijk, waterverf op 
papier
PDT 1263, gouache, Landweg met bomen, Petrus 
Anthonius (Peter) Odijk, waterverf op 
papier
PDT 1264, tekening ‘Old Remembrance’, Petrus 
Anthonius (Peter) Odijk, inkt op papier
PDT 1265, tekening ‘Keek hij wel eens wat 
gespannen naar den post uit’, Petrus Anthonius 
(Peter) Odijk, krijt op papier
PDT 1266, tekening ‘Alone, but not forgotten’, Petrus 
Anthonius (Peter) Odijk, krijt op papier
PDT 1267, tekening  ‘For ever together’, Petrus 
Anthonius (Peter) Odijk, waterverf en inkt 
op papier
PDT 1268, tekening ‘The Divorce’, Petrus Anthonius 
(Peter) Odijk, krijt op papier
PDT 1269, tekening ‘The Reuniting’, Petrus Anthonius 
(Peter) Odijk, krijt op papier
PDT 1270, schildering matroos in de regen, Petrus 
Anthonius (Peter) Odijk, (water)verf op 
papier
PDT 1271, schildering matroos met tatouages, 
Petrus Anthonius (Peter) Odijk, (water)verf 
op papier

Bruiklenen

Bruiklenen uitgaand
Stichting Tong Tong; Opvoering ‘Wayang Willem’ 
Rietveld theater Delft; S 4456, 43 wajangpoppen 
‘Wayang Willem’
Berber Soepboer; Wad & Design Festival 
Schiermonnikoog; PDTex 112 ‘Van Mierevelt jas’; 
PDTex 115, jurk
Jingdezhen Ceramic Archeology Research Institute; 
Blue Revolution Jingdezhen; 21 objecten, keramiek
Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft; Pracht en Praal 
Maria van Jessekerk; PDZ 59, monstrans
Cobra Museum, Amstelveen; Bram Bogart. De 
materie meester, PDMK 254, Hello Cornelia, 
schilderij; PDMK 256, Luchtweg, schilderij, PDMK 
270, Deyellowblue, schilderij 
Huygensmuseum Hofwijck, Voorburg; Huygens met 
Oranje op campagne, PDS 26 De voorbereiding van 
het beleg van ‘s-Hertogenbosch
Staatliche Schlösser, Bruchsal; Power of Faith - 450th 
Anniversary of the Heidelberg Catechism; B 129-2
Portret van Jacobus I van Engeland
Museum Catharijneconvent, Utrecht; Vormen van 
verdraagzaamheid - Religieuze (in)tolerantie in de 
Gouden Eeuw, PDMeu 12 boekenkist van Hugo de 
Groot
Gemeentemuseum, Den Haag; Venetiaans 
filigraanglas; B 1-136, Stilleven met tinnen borden, 
vlees, druiven en olijven
Gemeentemuseum, Den Haag; Anatomische les - het 
menselijk lichaam centraal; PDS 275 Anatomische les 
van Willem van der Meer,  PDS 276 Anatomische les 
van Cornelis ‘s Gravensande
Oostende Stad aan Zee; Oostende in de kunst; PDS 
94, Het beleg van Oostende
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Bruikleen inkomend
Chris Dagradi , Delftse Meesters van Nu    1 object
Keramiekmuseum Princessehof, Delfts Blauw : Kunst of Kitsch  51 objecten
Rocket group, Delfts Blauw : Kunst of Kitsch    1 object
TU Delft, Delfts Blauw : Kunst of Kitsch     10 objecten
Pauline Wiertz, Delfts Blauw : Kunst of Kitsch    2 objecte
Hugo Kaagman, Delfts Blauw : Kunst of Kitsch    7 objecten
Tineke van Gils, Delfts Blauw : Kunst of Kitsch    3 objecten
Léonne van Bakel, Delfts Blauw : Kunst of Kitsch   1 object
Wik Hoekstra-Klein, Delfts Blauw : Kunst of Kitsch   3 objecten
Leen Groen, Delfts Blauw : Kunst of Kitsch    2 objecten
Willem en Christa Goutier, Delfts Blauw : Kunst of Kitsch  2 objecten
Jan van Halderen, Delfts Blauw : Kunst of Kitsch   12 objecten
The Chopperdome, Delfts Blauw : Kunst of Kitsch   1 object
Heinen Delftware B.V., Delfts Blauw : Kunst of Kitsch   20 objecten
Delft souvenir shop,  Delfts Blauw : Kunst of Kitsch   50 objecten
Royal Delft / De Porceleyne Fles, Delfts Blauw : Kunst of Kitsch 27 objecten
Rièlle Beekmans, Delfts Blauw : Kunst of Kitsch,
 ‘Delfts blauwe kusjes’       20 objecten
Niels van der Nat, Delfts Blauw : Kunst of Kitsch   5 objecten
Christina Linaris-Coridou, Delfts Blauw : Kunst of Kitsch  1 object
Corsage, Delfts Blauw : Kunst of Kitsch    1 object
Tineke van Gils, Delft-Jingdezhen: The Blue Revolution   28 objecten
Chris Dagradi , Delft-Jingdezhen: The Blue Revolution   11 objecten
Adriaan Rees, Delft-Jingdezhen: The Blue Revolution   6 objecten
Hugo Kaagman, Delft-Jingdezhen: The Blue Revolution   13 objecten
Pauline Wiertz & Tineke van Gils, Delft-Jingdezhen:
 The Blue Revolution       13 objecten
Pepijn van den Nieuwendijk, Delft-Jingdezhen: The Blue Revolution 7 objecten
Pauline Wiertz, Delft-Jingdezhen: The Blue Revolution   18 objecten
Adri Huisman, Delft-Jingdezhen: The Blue Revolution   14 objecten
Hugo Kaagman, Van Willem tot Willem     1 object
Arthur Stam,  geen       1 object
Hofkerk, Hemelse Klanken      7 objecten
Oude Kerk, Hemelse Klanken      6 objecten
Maria van Jessekerk, Hemelse Klanken     12 objecten
Oud Katholieke Kerk te Delft, Hemelse Klanken    8 objecten
Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft, Hemelse Klanken   1 object
Stichting ’t Klaeuwshofje, Hemelse Klanken    3 objecten
Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft, Hemelse Klanken  11 objecten
kerk van het Allerheiligst Sacrament, Hemelse Klanken   11 objecten
Heilige Pastoor van Ars-kerk, Hemelse Klanken    1 object

Heden, Delft-Jingdezhen: The Blue Revolution    2 objecten
La Staffa, Delfts Blauw : Kunst of Kitsch    2 objecten
Steven van der Kruit, Delftse Meesters van Nu    1 object
Cor Dam, Delftse Meesters van Nu     6 objecten
Chris Dagradi, Delft-Jingdezhen : Blue Revolution extern  3 objecten
Hugo Kaagman, Delft-Jingdezhen : Blue Revolution extern  4 objecten
Pauline Wiertz,  Delft-Jingdezhen : Blue Revolution extern  7 objecten
Adri Huisman, Delft-Jingdezhen : Blue Revolution extern  1 object
Tineke van Gils, Delft-Jingdezhen : Blue Revolution extern  2 objecten
Adriaan Rees, Delft-Jingdezhen : Blue Revolution extern  2 objecten
Aart Houtman, Delftse Meesters van Nu    1 object

‘Ontzamelingen’
Retour langdurige bruikleen Prinsenhof  B 15, één schotel
Retour langdurige bruikleen Prinsenhof  B 111, collectie Hettema, 
      18 objecten
Retour langdurige bruikleen Nusantara   BL 29 en BL 30, voorouderaltaar  
      en voorouderbeeld
Retour langdurige bruikleen Nusantara   BL.1996-1, oorhanger
Afgeschreven      PDB 105 en PDB 110, gevelsteen  
      en stoepsteen
Ontzameling collectie Hellebrekers  121 inventarisnummers 
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