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De Historische Vereniging Delfia Batavorum bevordert de belangstelling voor de geschiedenis en het behoud en herstel van 
het culturele erfgoed van Delft. Hiertoe organiseert zij voordrachten en excursies en verzorgt zij publicaties. De vereniging is 
opgericht in 1935 en heeft circa 1300 leden. 
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Lezingen 
Het lezingenprogramma tot het einde van 2011 
is als volgt:  

Yin & Jan - China en Nederland door 
scheepvaart verbonden  

Datum: dinsdag 25 oktober  

Spreker: drs. Irene Jacobs 

Aanvang: 20.00 uur; toegang gratis 

Plaats: DOK Centrum/Leescafé 

Yin & Jan – China en Nederland door scheep-
vaart verbonden is de titel van de nieuwe grote 
tentoonstelling in het Maritiem Museum Rot-
terdam, en meteen de titel van de lezing van 
deze avond. Dat wij Nederlanders thee drin-
ken, porselein en Delfts blauw in huis hebben 
staan, een klein woordje Chinees spreken en 
regelmatig bij ‘de Chinees’ een hapje eten heb-
ben we allemaal te danken aan de scheepvaart 
tussen Nederland en China.  

Omgekeerd hebben de Chinezen ook veel aan 
de Hollanders te danken: cartografische kennis 
en de aanleg van havens dankzij Nederlandse 
waterstaatkundige ingenieurs bijvoorbeeld. In 
deze lezing zal speciaal worden gekeken naar 
de Delftse aspecten van de 400-jarige culture-
le, innovatieve en wetenschappelijke uitwisse-
ling tussen Yin & Jan – China en Nederland. 

Drs. Irene B. Jacobs is maritiem historicus en 
als conservator in het Maritiem Museum Rot-
terdam verantwoordelijk voor genoemde ten-
toonstelling. Recentelijk trad zij toe tot het be-
stuur van Delfia Batavorum.  

Tiende Anders Rozemondlezing 

Bouwkunde na de Brand – project en 
ontwerp: made in Delft  

 

 

Datum: dinsdag 6 december  

Spreker: dr.ir. Alexandra den Heijer 

Aanvang: 20.00 uur; toegang gratis 

Plaats: DOK Centrum/Leescafé 

Op 13 mei 2008 ging het gebouw van de Delft-
se faculteit Bouwkunde in vlammen op. Ruim 
3000 studenten en ongeveer 1000 medewer-
kers verloren hun werkplek en archieven. In 
sneltreinvaart vond de faculteit ‘nieuwe’ huis-
vesting in een oud monumentaal universiteits-
gebouw, het voormalige hoofdgebouw van de 
TU Delft. Wetenschap en praktijk werkten sa-
men voor programma, ontwerp en uitvoering 
van dit project BK city. Binnen een half jaar 
had de hele faculteit een nieuwe werkplek, 
binnen een jaar na de brand waren ook de 
gloednieuwe serres klaar. Voor zowel het reno-
vatieproces als het kleurrijke resultaat heeft de 
TU Delft inmiddels diverse nominaties en prij-
zen ontvangen (voor interieurontwerp, op-
drachtgeverschap en behoud van cultureel erf-
goed). Ook wil de faculteit Bouwkunde niet 
meer weg uit BK city. 

Als voormalig lid van het projectteam en uni-
versitair docent aan de Faculteit Bouwkunde 
vertelt Alexandra den Heijer het verhaal van 
Bouwkunde na de brand. Zij promoveerde in 
maart 2011 op het onderwerp Managing the 
university campus aan de TU Delft. Meer info: 
www.managingtheuniversitycampus.nl  

 

Excursies      

Maritiem Museum, Leuvehaven 1, 3011 
EA Rotterdam (hoek Blaak-Coolsingel) 
Zo. 29 januari 2012, 13.00 – 14.00 uur  
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De excursiecommissie sluit bij de lezing ‘Yin & 
Jan, China en Nederland door scheepvaart 
verbonden’ aan met een excursie naar het Ma-
ritiem Museum Rotterdam op zondagmiddag 
29 januari 2012.  
De bezoeker maakt kennis met de nauwe han-
delsrelatie tussen Nederland en China, onze 
wederzijdse beïnvloeding en de belangrijke rol 
die de scheepvaart hierin heeft gespeeld.  

Zonder de Chinezen waren Nederlanders geen 
echte theeleuten geworden en zonder de Ne-
derlanders had Hong Kong geen luchthaven in 
zee.  

In de tentoonstelling ‘Yin & Jan, China en Ne-
derland door scheepvaart verbonden’ vertellen 
digitale gastvrouw Yin en gastheer Jan aan be-
zoekers alles over de eeuwenoude handelsrela-
tie tussen deze Aziatische reus en ons kleine 
kikkerland.  

Voor de tentoonstelling werkt het Maritiem 
Museum Rotterdam nauw samen met het Chi-
na Maritime Museum in Shanghai, dat enkele 
bijzondere collectiestukken beschikbaar heeft 
gesteld, zoals een kompas uit de Song-dynastie.  

 
Bijeenkomen: 
Verzamelen in de grote hal van het Maritiem 
Museum.  
De excursie wordt begeleid door Peter van Tijn 
(tel. 06 22 795 117 uitsluitend voor gebruik op 
zondag 29 jan. 2012). 
De rondleiding vindt plaats o.l.v. mevrouw drs. 
Irene Jacobs (of een andere gids). Na afloop op 
eigen initiatief bezichtiging van de overige, 
aantrekkelijke tentoonstellingen in het muse-
um.  

Let op: het aantal deelnemers is maximaal 40. 
Leden van Delfia Batavorum hebben voorrang 
bij inschrijving.  
Het museum is rolstoelvriendelijk.  

Aanmelden:  
Met het volledig ingevulde e-mail formulier dat 
U vindt op de website van Delfia Batavorum, 
onder ‘Excursies’, vervolgens naar ‘Aankondi-
ging’.  

Alleen als u ons niet per e-mail kunt bereiken: 
tel 015 – 88 93 753. Als u een boodschap ach-
terlaat op het antwoordapparaat, dan ook altijd 
uw volledige naam, telefoonnummer en adres 
inspreken met vermelding van de soort kor-
tingskaart (geldige Museumjaarkaart, Vrien-
den van het Maritiem Museum pas, Rotter-
dampas of Vereniging Rembrandt pas).  

Bijdrage:  
Gelieve de bijdrage van €  5,00 p.p  vooruit te 

betalen op bankrekening 587345 t.n.v. de pen-
ningmeester van Delfia Batavorum o.v.v. ‘Yin-
Jan’. Deelname is pas zeker als de bijdrage op  
de bankrekening is ontvangen. 
 

Bereikbaarheid:  
Het museum is als volgt bereikbaar:  
Openbaar vervoer  
Tram   Lijn 8, 23, 25 halte Churchillplein  
Bus      Lijn 32 halte Churchillplein  
Metro  Station Beurs  
Trein   Centraal Station of Rotterdam Blaak  

Auto - Parkeren: P-Garage Bulgersteyn 5, 3011 
AB Rotterdam; Zondag 11.00 – 18.00 uur 

 
Nieuwe leden  

De vereniging heet de volgende nieuwe leden 
welkom:  
 
Mw.Th.M. Raaijmakers, Delft 
Hr.F. le Conge Klein, Delft 
Mw. le Conge Klein, Delft 
Hr.S.B. Kroonenberg, Delft 
Hr.C. van Mourik, Delft 
Mw.D. van Mourik-Boonacker, Delft 
Mw.I. Kloosterman, Delft 
Hr.R. Boerboom, Voorburg 
Mw.A. Post, Delft 
Hr.K.W.T. Huizinga, Zevenhuizen 
Mw.A.L.O. Oomkes, Rijswijk 
 
Delfiana 
 
Max van Noort schreef  in het laatste Jaarboek 
in zijn rubriek Delfiana over een schitterend 
Delfts stadsgezicht van de kunstschilder Waal-
ko Jans Dingemans sr. (pag. 177-178). Als 
prijsindicatie had hij 1000-5000 euro opgege-
ven. Kunsthandelaar Pygmalion Beeldende 
Kunst laat echter weten dat de prijs is vastge-
steld op 2200 euro. 

 

 


