Reacties stemmers Geschiedenis Online Publieksprijs 2019

19e plaats: 187 stemmen, 105 reacties
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Mooie informatieve site
Niet alleen een mooie site, die interessant is om te bekijken (en vooral te lezen), maar ook een heel leuke
actieve club mensen die vaak met elkaars hulp de oude geschiedenissen en feitelijkheden over de panden
tevoorschijn brengen en dat op een aardige manier publiceren.
Brengt je naar het verleden van de delftse binnenstad
Een interessante site, waar de geschiedenis van veel huizen in Delft op te vinden is.
Boeiend en zeer informatief
Een prachtige website vol betrouwbare informatie. Ik lees het met plezier en maak graag gebruik van de
achtergrondinformatie voor mijn eigen onderzoek.
De website geeft een interessant beeld van de bewoningsgeschiedenis van een steeds groeiend aantal
historische huizen in Delft. De informatie betekent een waardevolle aanvulling op eventuele
bouwhistorische gegevens.
Wat een leuke verhalen wat afwisselend qua tijdvakken super interessant, verdiend wel een prijs
Geweldig hoe vrijwilligers zich voor het erfgoed inzetten
Het is heerlijk om deel uit te kunnen maken van deze enthousiastelingen
Mooie site, de moeite waard
Geweldig team wat prachtige verhalen vertelt !!
Mooi hoe vrijwilligers samen per huisadres de geschiedenis uitzoeken van de mensen die hier in de
historische stad leefden.
Boeiende geschiedenisverhalen achter de geveltjes van Delft..
Een leuke site met veel verhalen over de mensen, die vroeger in die huizen woonden of die er hun bedrijf
hadden. Dat waren in Delft echt niet alleen maar bierbrouwers, maar ook schoenmakers, apothekers die
hun eigen kruiden maakten, schooljuffrouwen met een eigen schooltje, een kindslaaf, die mee naar Delft
werd genomen en met een Delfts meisje trouwde, noem maar op.
Mooie en bijzondere verhalen over de geschiedenis van de bewoners en hun huizen in Delft. Er zit heel
veel kennis en passie bij de verhalenvertellers.
Een fraai resultaat van een enthousiast en breed gewaardeerd onderzoek van sociale en bouwkundige
aspecten van het oude Delft.
Als echte Delftenaar is het heerlijk om op Facebook de mooie geschiedenis te lezen, gevat in korte
uiteenzetting over locaties in Delft. Meestal voorzien van mooie foto’s.
Prachtige geïllustreerde verhalen versterken het gevoel om in een historische stad te wonen.
Een prachtige site met verhalen van bewoners van grachtenpanden en andere huisjes in Delft. De
geschiedenis gaat echt leven. Wordt door Delftenaren zelf gevuld!
Mooie site over Delfts verleden
'Achter de gevels van Delft' brengt de geschiedenis van alle dag en door de eeuwen heen op een
eigentijdse manier dichterbij.
Altijd boeiend en leuk om aan mee te werken
Samen geschiedenis schrijven is een groot goed
Geboren in Delft ( 1939) wil ik zoveel als mogelijk is informatie te weten komen over Delft
Altijd interessant!
De beste!
Duidelijk en gedegen!
Geweldige site met veel leerzame informatie
Informatieve en boeiende website!
Overzichtelijke site en kleurrijke informatie
Geweldig interessante site
Geweldig initiatief!!!
Plezierig informatief
Delft is een mooie oude stad met veel indrukwekkende bezienswaardigheden

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
68
69
70
71

Heel interessant!
Fantastisch: zo gedetailleerd en gedocumenteerd!
Leuk initiatief!
Met echte liefde voor historie worden ontbrekende schakels uit het verleden van Delft, mijn stad,
opgediept en nog meer aan elkaar verbonden.
Degelijk onderzoek door ervaren medewerkers. Interessant en informatief. Een overzichtelijke online bron
waar ik vaak in rondneus op zoek naar verhalen achter de gevels van Delft.
Goed gedocumenteerd
Deze organisatie maakt de inwoners van Delft bewust van hun culturele erfgoed.
Fijne samenwerkingsclub en goede scholing in archiefonderzoek. Mooie verzameling verhalen over oude
Delftse panden.
Geschiedenis dóór en vóór de bevolking: bijeenverzameld door (vroegere) eigenaren en toegankelijk
gemaakt voor iedereen.
Fraaie manier om de geschiedenis van Delft te borgen.
Een geweldige manier om burgers/bewoners het verleden in te voeren om daar een nieuwe /oude
realiteit vol verrassingen te ontdekken.
Een eenvoudige manier om de historische beleving van de stad Delft te vergroten.
Een mooi vormgegeven website waarop de historie van de stad toegankelijk gemaakt wordt voor een
ieder.
Zeer goed !
Geschiedenis wordt gemaakt door mensen, en mensen wonen: Achter de Gevels van Delft illustreert dat
op fantastische wijze.
Geweldige site!
Het is een leuke en informatieve site
Heerlijk om al die speciale plekjes en verhalen te zien en te lezen
Achter de gevels van Delft verteld de geschiedenis over de prachtige panden van Delft. Heel interessant als
je de gevels bekijkt en de betekenis kent, dan krijg je een heel ander beeld over hoe het leven vroeger
was.
De geschiedenis heeft zoveel te vertellen, Delft blijft boeien.
Mooie informatieve site over vroegere bewoners van verschillende Delftse huizen.
Gewéldige website !!!
Ben in Delft geboren en heb er tot mijn 21e jaar gewoond. Vind hier veel wetenswaardigheden!
Leuk en leerzaam initiatief, ik ken Delft nauwelijks maar hoop dat iets dergelijks ook in Gouda van start
gaat.
Heel goed initiatief !!
Gedegen (bouw-)historisch onderzoek met als resultaat mooie verhalen over de bewoningsgeschiedenis
van huizen in Delft
Fantastisch project om op zo’n manierde geschiedenis van huizen en bewoners in Delft Voor het voetlicht
te plaatsen
Verhalen en fotoos zijn in evenwicht.
Een heerlijke site waardoor je erg leuke informatie krijgt over de geschiedenis van al die bijzondere
panden in de binnenstad
Interessante verhalen over de geschiedenis van (huizen) in Delft!
Fantastische website, in de lucht gehouden door gedreven liefhebbers. Mooie verhalen! Een verrijking van
de stadsgeschiednis van Delft en een voorbeeld voor andere steden. Geen eendagsvlieg, maar al meer dan
10 jaar in de lucht.
Prachtige site met veel informatie en afbeeldingen. een goed voorbeeld voor andere steden!
Zeer interessant! Heb geboeid de vele enthousiaste verhalen gelezen en blijf de site volgen!
Geweldige informatie op mooie website
Geweldige site met geweldig onderzoek
Geweldige en informatieve site! En hulde voor alle betrokkenen die hierbij betrokken zijn, en uiteraard de
meeste hulde voor: Kees van der Wiel voor zijn inzet!
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Verrassend , zeer toegankelijk, een waardevolle toevoeging aan informatie over deze belangrijke
historische stad .
Prachtige site met boeiende achtergrondinformatie.
Prachtige site
Prachtige website, verdient navolging in andere steden
Delft’s geschiedenis persoonlijk gemaakt: Achter de gevels van Delft is een fascinerende en verslavende
site!
Prachtige verhalen over de historie van Delftse huizen die nu nog bestaan. Een mooiere band van heden
naar verleden kun je niet krijgen.
Prima website, toegankelijk en informatief.
Historische rijkdom die ook voor niet-Delftenaren aanstekelijk wordt opgedist. Ik zou bijna willen dat Big
Brother ook ook achter de gevels van mijn dorpje komt kijken. Hopelijk kan de site met de Geschiedenis
Online Prijs een stap verder zetten en een app voor de wandelende toerist maken. Maar de site is nu al
een voorbeeld voor andere historische sites.
Dat is een website waar ik van houd!
Een originele website die letterlijk deuren opent en zodoende de geschiedenis van Delftse panden laat
herleven, leven en beleven.
Hardstikke leuk
Interessant
Voor bewoners van Delft en alle geïnteresseerden in " oude" huizen een fantastische bron van informatie.
En....het werkt aanstekelijk, veel amateurs gaan zich ook buigen over de geschiedenis van huizen
Zeer waardevolle informatie
Dit is een prachtig initiatief, hoogstaande kwaliteit van de mensen die betrokken zijn en actief zijn. Heel
erg professioneel en interessant!! Hebben de juiste achtergrond en kennis bv. Kees vd Wiel die ik
persoonlijk ken van boeken en presentaties! Een gedreven persoon!
Iedere deur, iedere straatsteen heeft historie in Delft, dus een eigen verhaal
Zeer boeiend.
Interessante verhalen levendig verteld. Top!
Vernieuwende aanpak, inspirerend voor velen
Een bijzondere website. Prachtig!
Prachtig
Beste initiatief
Leuk, de vaak nog helemaal niet zo lang geleden, maar komend uit een volkomen andere wereld,
geschiedenis van je eigen stad.
Interessante verhalen. Zo komt en huis tot leven.
Interessante en boeiende verhalen vanuit het 'oude' Delft
Met veel plezier lees ik via Facebook deze rubriek over de geschiedenis van de mooie binnenstad van het
mooie Delft.
Buitengewoon interessante achtergronden bij onder andere mijn ouderlijk huis. Niets dan hulde voor de
initiatiefnemer! Heel belangrijk om de ontwikkeling van de stad en haar bewoners door de eeuwen heen
op deze manier in kaart te brengen.
Hele mooie site
Perfect site a must to have for everyone who is interested in the real estate history ??
Prima en belangrijk onderzoek in Delft
Zo waardevol om in Delft rond te wandelen met wetenschap over de geschiedenis van de panden.
Ik vind dit een mooi initiatief, om met verschillende bewoners samen, al onderzoekende en schrijvende de
geschiedenis van de mensen die in de stad Delft hebben gewoond, op te tekenen en zo tijdbeelden neer te
zetten van een Hollandse middelgrote stad.
Een prachtige kijk in de geschiedenis van Delft(enaren)
Gun het ze van harte

