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Op de kop van het Rietveld, bij de 
Oosterstraat, ligt traditioneel een 
sinterklaasboot in de gracht. Wat 
zit hier achter? 

De geschiedenis van Klaasje be
gint twintig jaar geleden. Buurtbe
woonster Sabine Nienhuis vond 
bij boekhandel Huyser een grote 
kartonnen boot bij het afval. De 
boot was bedoeld als etalagema
teriaal. Thuisgekomen stelde Lo, 
de man van Sabine, voor de boot 
in het water te leggen. De boot 

Het is 2021!

Het geheim 
van Klaasje

werd een aantal malen gelakt en 
in de gracht gelegd.
Helaas zonk de boot na enige 
tijd. Gillis en Dammes, de zonen 
van Sabine en Lo, hadden beiden 
een boot van balsahout. Een van 
de boten werd omgebouwd. Er 
kwam een stuurhut op, onderde
len van een Moulinex keukenma
chine werden bevestigd en een 
kerstman van Blokker werd omge
bouwd tot Sinterklaas.
Zodra Sinterklaas in Delft aange
komen was, werd ’s avonds in het 
donker het bootje elk jaar weer in 
de gracht gelegd; kinderen van de 
school zwaaiden naar Sinterklaas 
als ze langsliepen; auto’s stop
ten om te kijken. Klaasje verwierf 
meer en meer bekendheid. 

Maar op een nacht kwam me
vrouw Priem aan de deur bij Sa
bine, met het droeve bericht dat 
jongens bakstenen naar het boot
je gegooid hadden. Het bootje 
was beschadigd en moest wor
den gerestaureerd. Dat gebeur
de; het bootje kwam weer terug in 
de gracht, maar na een paar jaar 

was het opeens verdwenen. In 
eerste instantie werd nog gedacht 
aan een studentengrap, maar het 
boot je kwam niet meer terug.

Maar opnieuw kwam er een oplos
sing: Sabine en Lo lieten zich niet 
kisten. Het volgende jaar werd het 
tweede balsabootje omgebouwd. 
Gelukkig had Blokker nog een 
kerstman die omgebouwd werd 
tot Sinterklaas en kon deze nieu
we boot weer in de gracht worden 
gelegd. En die laatste boot ligt er 
nog steeds. De boot wordt met 
een zware ketting en een stuk lood 
met een lang stuk touw vanaf de 
brug in de gracht gelegd en op zijn 
plaats getrokken.

Toen Lo ziek werd heeft hij de 
boot overgedragen aan Anneklaar 
Wijnants. Zij voelde zich zeer ver
eerd. Haar zonen Marijn en Tijs 
leggen de boot nu elk jaar neer als 
Sint in Delft aangekomen is. Elk 
jaar staan kinderen en volwasse
nen even stil om naar Klaasje te 
kijken. En Klaasje is inmiddels na
tionaal bekend geworden. Er komt 
zelfs elk jaar een moeder en zoon 
uit Limburg om Klaasje te fotogra
feren. 

Laat in de avond van 5 december 
verdwijnt Klaasje weer in zijn ‘dok’ 
voor een jaar. Het is een mooie 
traditie. We hopen Klaasje nog 
vaak in de gracht te zien.

Door corona dit jaar geen feeste-
lijke nieuwjaarsbijeenkomst voor 
onze belangenvereniging. 

Wat dan wel? Het leek ons leuk 
iets te doen voor onze hele buurt. 
Daarom deze buurtkrant, die huis 
aan huis wordt bezorgd.

Ingrediënten
We schotelen u in deze krant een 
aantal ingrediënten voor, die be
zoekers zullen herkennen uit onze 
nieuwjaarsbijeenkomsten. Sterke 
verhalen. Het ontrafelen van ge
heimen uit de buurt. De toespraak 
van de voorzitter. Extra aandacht 
voor leden die dat verdienen. 
Raadsleden die acte de presence 
geven. Aandacht voor de inwendi
ge mens.
Veel plezier dit alles tot u te ne
men! Het vraagt wat meer zelf
werkzaamheid, maar hopelijk is de 
voldoening des te groter.



Welkom op deze virtuele nieuw
jaarsreceptie! Fijn dat jullie er ‘zijn’ 
en deze buurtkrant lezen. 

Het is nu 2021, en het is te ho
pen dat de komende tijd anders 
verloopt dan afgelopen jaar. Want 
het was een raar jaar, ook voor de 
vereniging. Begin 2020 dachten 
wij nog samen het conceptjaar
plan 2020 voor te bereiden en uit 
te voeren. Maar de verspreiding in 
februari van het coronavirus (Co
vid19) zorgde ervoor dat we veel 
moesten uitstellen. In mei zou het 
weer normaal worden. De ALV 
werd uitgesteld. Buurtactiviteiten 
opgeschort. In mei bleek dat het 
voorlopig nog niet normaal zou 
worden. Uiteindelijk is de uitge
stelde ALV in september in mini
male omvang gehouden.

In 2019 vierden we het eerste lus
trum als vereniging; april 2020 zou 
het lustrumjaar afgesloten worden 
met een activiteit voor de stad. 
Maar dat kon niet doorgaan. De 
lustrumcommissie is nog niet ont
bonden, en wacht op betere tijden. 
We hebben nagedacht over ande
re, wel haalbare buurtactiviteiten. 
Daar kwam een paaseierenzoek
actie en later de rubriek ‘lekker 
weg in eigen stad’ uit voort: met 
o.a. puzzel, fiets- en wandelroutes 
om toch een beetje mooie zomer 
te hebben. 

Maar wat ik blijf missen is de sfeer 
tijdens bijeenkomsten, buurtbor
rels en nu de nieuwjaarsreceptie 
in hotel de Plataan. En de bijeen
komsten in Rietveld 118, waar le
den informatie uitwisselden, idee
en genereerden en standpunten 
werden ingekleurd. Dankzij de 
kabels via de telefooncentrale van 
KPN aan het Doelenplein en bij 
sommigen via de kabels van Zig
go konden we toch nog met elkaar 
in contact blijven. Verder vonden 
contacten plaats via toevallige 
gesprekken op straat, voor of na 
het boodschappen doen. Met de 
leden, op dit moment 350, onder

hielden we vooral structureel con
tact met de bekende nieuwsbrief, 
en over parkeren en mobiliteit 
hebben we een enquête uitgezet. 

Ondanks de veelal digitale con
tacten, waren we als BBN ook in 
2020 voor de gemeente, zowel 
de ambtenaren, B&W als de raad 
belangrijk. Nog steeds wordt onze 
visie op diverse onderwerpen, die 
we vaak samen met de andere 
belangenverenigingen ontwikke
len en inbrengen, meegenomen 
in de besluitvorming. Al is het wel 
een handicap dat de wijze van 
betrekken nu digitaal moet. Echte 
dialoog gaat moeizamer, en soms 
gaat het mis: zie de parkeertran
sitie. En het neemt meer tijd in 
beslag. Ook ambtenaren, raadsle
den en B&W moeten op een ande
re manier overleggen. Dat levert 
soms vertragingen op, belangrijke 
dossiers bleven soms langer dan 
gehoopt liggen.

Met minder buitenlandse toeris
ten, is het rustiger geworden in de 
binnenstad. Slecht voor de eco
nomie, maar sommigen van ons 
ervaren het als prettig. De druk 
op de woningmarkt is echter niet 
minder groot geworden. Naast ge
bruik van woningen voor vakan
tieverhuur, zien we steeds meer 
panden die worden opgekocht 
door beleggers en ontwikkelaars. 
Gelukkig hebben we dit samen 
met de andere belangenverenigin
gen kunnen agenderen, en komt 
de gemeente eindelijk met nadere 
maatregelen tegen verbouwen van 
woningen in microappartemen
ten. Ook de druk op de openbare 
ruimte was groot. En dan hebben 

Toespraak van de voorzitter Joop Gravesteijn

we het niet over de tijdelijke ter
rasuitbreidingen, maar over fiets
parkeren, er komen meer en meer 
fietsen op straat. Afgelopen jaar is 
aan de Voldersgracht een locatie 
geopend waar 100 fietsen gepar
keerd konden worden, maar dat 
blijft een druppel op de gloeiende 
plaat. Mooi is dat de oranje fietsen 
dit jaar in de opslag bleven. Nieuw 
zijn de huurscooters, die gelukkig 
in de binnenstad nauwelijks mo
gen parkeren. Rijdende scooters 
leiden wel tot overlast en onveilige 
situaties in deze krappe winkel
straten. Het is een gemis dat het 
mobiliteitsplan geen hoofdroutes 
in de binnenstad wil benoemen. 

Hoe het komende jaar zal gaan 
worden weet ik niet, maar terug 
naar het normaal van 2019 zal het 
niet worden. Of en wanneer de bij
eenkomsten in het zaaltje aan het 
Rietveld 118 nog hervat gaan wor
den is onduidelijk. In dat zaaltje is 
geen ventilatie aanwezig.

Ook het komende jaar streven we 
naar harmonie, maar dat lukt niet 
altijd. In een vereniging met 350 
leden maakt niet ieder dezelfde 
afwegingen. Ik herhaal wat ik vorig 
jaar ook al gemeld heb: als bestuur 
vinden we het belangrijk infor
matie aan jullie te geven. Daarbij 
blijft het belangrijk het gesprek te 
blijven voeren, en een open oog 
te hebben voor de positie van de 
ander. Ook als we elkaar op straat 
tegenkomen neem dan de tijd om 
voorlopig dan maar op anderhalve 
meter een praatje te maken. 

En zo wens ik u dan een mooi 
2021, met aandacht voor elkaar.



Pinguïns
benodigheden: 
• 1 wortel
• zwarte olijven zonder pit
• mini mozzarellabolletjes
• 1 plak ontbijtspek of een reepje paprika
• cocktailprikkers

Snij een plakje van de wortel af (± ½ cm. 
dik) voor de voetjes. Snij uit dit plakje 
een Vvorm en halveer de Vvorm (sna
vel). Snij een olijf in de lengte half door. 
Doe voorzichtig een mozzarellabolle
tje in de olijf. Steek een cocktailprikker 
door een andere olijf, daarna door het 
mozzarellabolletje en tenslotte door de 
wortel. Steek het kleine wortelpuntje in 
de bovenste olijf als neus. Snij van de 
ontbijtspek of paprika een smalle reep 
en drapeer deze om de pinguïn als sjaal.

Rupsjes
benodigheden:
• bleekselderij
• verse roomkaas
• tomaatjes
• komkommer
• blauwe bes
• aardbei
• krentje
• cocktailprikkers

Bij de rupsjes kun je zelf allerlei varia
ties bedenken. Snij korte stukjes van 
een stengel bleekselderij. Snij een klein 
reepje van de bolle kant van de stengel 
voor meer stabiliteit. Vul de stengel met 
verse roomkaas en maak rupsjes met to
maat, blauwe bes, aardbei, komkommer. 
Gebruik een tipje roomkaas en duw daar 
een krentje in voor de oogjes.

Borrelhapje

Op de nieuwjaarsreceptie komen 
geregeld raadsleden langs, om 
hun wensen over te brengen. Om
dat dat nu niet kan, hebben we ze 
deze keer gevraagd dit in 40 woor
den op papier te doen. 
Zeven van de elf raadsfracties 
pakten de handschoen op, en  
komen ‘op bezoek’. Sommigen 
zijn wel wat te lang van stof. We 
gunnen ze maximaal 60 woorden, 
want de receptie moet doorgaan!

Dimitri van Rijn, VVD: “Bij be
woners en ondernemers roept 
verkeer en parkeren veel reacties 

Wensen van de fractievoorzitters uit de raad
op. In alle discussies benadrukt de 
VVD dat het vooral belangrijk is te 
kijken naar wat per wijk nodig is. 
Ook heldere communicatie over 
eventuele nieuwe maatregelen is 
van groot belang. Wij nodigen u 
uit om ook in 2021 samen met ons 
te werken aan een leefbare en be
reikbare binnenstad.”

Rob van Woudenberg, CDA: “Het 
CDA wenst alle Binnenstad Noord 
bewoners een gezond en voor
spoedig 2021 toe waar de buurt 
schoon is met weinig overlast en 
waar u met plezier woont en om

ziet naar elkaar. We willen daarin 
naast u als bewoners staan. Heeft 
u wensen of ideeën om uw buurt 
nog mooier en leefbaarder te ma
ken? Deel ze met de CDAfractie: 
fractie@cdadelft.nl.” 

Ida de Boer, STIP: “STIP wenst 
jullie het allerbeste toe in 2021. We 
waarderen jullie inzet voor stad en 
Delftenaar en kijken uit naar ver
dere samenwerking. Het liefst in 
het echt en anders op alternatieve 
wijze. Tot in 2021!”

Jolanda Gaal, Onafhankelijk Delft: 
“Wij wensen de bewoners van Bin
nenstad Noord dat de wijzen uit 
hun kring toch vooral de mogelijk
heid blijven krijgen om aan college 
en raad van Delft hun daadkrach
tige berichten te mogen blijven 
ventileren, maar toch vooral dat er 
geluisterd wordt naar de mensen 
die heel goed weten wat er in hun 
omgeving nodig is, of juist niet.”

Joëlle Gooijer, Christenunie: ”We 
wensen alle Delftenaren  ook de 
bewoners van Binnenstad Noord      
een prachtig 2021 toe. Een jaar 
waarin we hopelijk elkaar weer 
makkelijker kunnen ontmoeten. 
En…  een beter woon en leefkli
maat begint met aandacht voor 
elkaar.”

Bram Stoop, Stadsbelangen: “Stads  
belangen is ervan overtuigd dat de 
ondernemers en de bewoners van 
de binnenstad Delft na het ver
velende jaar 2020 de veerkracht 
hebben om de binnenstad weer 
levendig en gezellig te krijgen. Na
tuurlijk doen en denken wij graag 
met jullie allen mee. Wij wensen 
jullie veel goeds toe in 2021.” 

Frank van Vliet, GroenLinks: “Wij 
wensen alle bewoners van de 
binnenstad een mooi, gezond én 
duurzaam 2021. Samen met jullie 
werken we graag aan meer groen 
in de stad, ruimte voor de wande
laar en voor ontmoeting! In 2021 
maken we de stad groener!”

Bij een nieuwjaarsreceptie horen hapjes. Helaas kunnen ze nu niet geserveerd wor
den, maar zal je zelf aan de slag moeten.
Dranktip: Boisson acheté local of Eau de canal à façon d’épuration.



Deze nieuwjaarsreceptiebuurtkrant 
is een uitgave van de Belangen 
vereniging Binnenstad Noord. 

Meer informatie via onze website 
www.binnenstadnoord.nl.

Ook over hoe lid te worden voor 
slechts 10 euro per jaar.

Wil u contact met ons opnemen? 
Stuur dan een mail naar het adres 

bestuur@binnenstadnoord.nl

Smokkelen voor het goede doel
Het monumentale tunneltje, ooit 
gebouwd om munitie in tijden van 
oorlog veilig onder de stadswal 
door naar de Sint Huybrechtsto
ren te kunnen brengen, is gere
pareerd. Er is een betonnen plaat 
over gelegd en het verkeer kan 
weer over het Oostplantsoen. 
Naar aanleiding hiervan vertelt 
een oude buurtbewoner ons het 
volgende verhaal.
De winter van 1820/21 was heel 
streng. De vorst begon al in no
vember. Er werd veel kou en hon
ger geleden in het toen armoedige 
noordoostelijk deel van Delft. De 
stad Delft had toen nog wallen 
en stadspoorten. De honger werd 
nog groter doordat het gemeente
bestuur hoge accijnzen kon hef
fen op het voedsel dat door de 
stadspoorten Delft binnenkwam.
Mijn betovergrootvader, die Napo
leon nog gezien had toen die een 
bezoek aan Delft bracht, had hon
derd gulden gewonnen in de Ge
neraliteitsloterij. Honderd gulden 
was in die tijd een flink bedrag. Dit 
zomaar winnen terwijl er zoveel 
armoede en honger was gaf hem 
een slecht gevoel. Daarom verzon 

24 december verjaarde ons ere-
lid Corrie Schaareman. Haar ge-
woonte om dit uitgebreid te vieren 
kon door corona geen doorgang 
vinden. Toch werd het een feestje!

Op 23 december kreeg Corrie 
hoog bezoek; burgemeester Mar
ja van Bijsterveld en Pien Abbink 
van Studenten Vrijwilligerswerk 
Delft belden bij haar aan om 
hoogstpersoonlijk een kerstpak
ket te overhandigen. Veel ouderen 
in Delft kregen zo’n pakket, waar 
door veel organisaties en mensen 
belangeloos aan is meegewerkt. 
Maar Corrie kreeg het van de bur
gemeester, en die eer had alles te 
maken met haar 90e verjaardag. 

De oplettende lezer had inmid
dels in de Delftse Post al gezien 
dat ons erelid jarig was, al gold dat 
weer niet voor de medebewoners 
van het Rietveld want daar was de 
bezorger uitgerekend deze keer 
de weg kwijt. 

Op de dag zelf sprak Joop Gra
vesteijn als voorzitter van BBN 
van achter een mondkapje de nu 
echt jarige toe. En werd Corrie 
verrast door een privé voordeur
concert: Fred van Geest zong met 
luide stem de windvlagen moeite
loos trotserend het prachtige lied   
‘Wees Blij’, in 2019 gecomponeerd 
voor het jubileum van BBN, geïn
spireerd op de tekst op het Doe
lenplein, dat benadrukt je niet blind 
te staren op de vervelende zaken 
om je heen maar juist te genieten 
van wat de stad te bieden heeft. 
En dat is aan Corrie welbesteed! 
“Wees Blij! Blij, dat je hier mag 
wonen, in die knusse, kleine stad. 
Met zijn eeuwenoude torens, die 
toezien op je pad. Wees blij met 
al die grachten, met elke kromme 
brug. Met die oude gevelhuizen, 
daar wil je steeds naar terug!”
Aan de gracht stond een auto met 
een grote 9 en 0 voor het raam. 

Alles is anders, deze tijd, zelfs als 
je 90 wordt!

90 jaar jong

hij samen met zijn broer Wout en 
neef Van Dam, slager aan de Ver
wersdijk, een plan. Van de hon
derd gulden zouden zij bij boeren 
in Nootdorp eten kopen voor de 
armen in de buurt en het daarna 
de stad in smokkelen. Dit om geen 
accijnzen te hoeven betalen en zo 
meer eten te kunnen kopen.
Op een nacht, slechts verlicht 
door een mager maantje, kwamen 
zij van Nootdorp bij de bevroren 
stadsgracht aan. Met twaalf pond 
boter, twee mud pastinaken en 
uien, drie zijden spek en een le
vend varken. Zij gingen over het ijs 
naar de toenmalige laad en los
deur in de Huybrechtstoren. Broer 
Wout werkte in het daarachter ge
legen vuurwerkerslaboratorium en 
had ‘s middags de deur van het 
slot gedaan. Door de toren en het 
munitietunneltje de stad in, naar 
de slagerij van neef Van Dam. 
Daar werd het varken vakkundig 
gekeeld en in kleine porties ver
deeld. De volgende dag brachten 
zij al het eten naar de nooddrufti
gen in de buurt. Het drietal werd 
nog jarenlang de drie koningen 
genoemd.


