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Van de voorzitter

In memoriam An Bergman

Bijgaand ontvangt u de uitnodiging, agenda en
stukken voor onze jaarvergadering, die op 26
mei wordt gehouden in de kantine van de Rabobank (Buitenhofdreef).
De jaarvergadering is bij uitstek een gelegenheid voor de leden en het bestuur om van gedachten te wisselen over onderwerpen die leven. Traditiegetrouw wordt tijdens de vergadering de winnaar van de Le Comteprijs bekendgemaakt. De bijeenkomst wordt afgesloten met
een korte lezing door ons bestuurslid Joris van
Bergen. Hij zal ingaan op de rol van Delftse
kooplieden in de stedelijke samenleving ten
tijde van de VOC.

Wij ontvingen het droeve bericht dat - toch nog
onverwachts - ons oud-bestuurslid An Bergman op 1 maart is overleden. Zij is 80 jaar geworden. Een aantal bestuursleden was aanwezig bij haar crematie. Zowel Greetje van Walsum als Max van Noort voerden het woord.

Lustrum
Zoals u weet viert Delfia Batavorum dit jaar
haar 75-jarig bestaan. U bent allen van harte
welkom op de jubileumreceptie, op donderdag
15 april (15.30-18.30 uur, Van der Mandelezaal), met als speciale gast theatermaker Gerardjan Rijnders. U heeft voor deze bijeenkomst reeds een uitnodiging ontvangen.
Tijdens de receptie bieden wij burgemeester
Verkerk een lustrumcadeau aan voor de Delftse
gemeenschap. Ons cadeau bestaat uit een bijdrage aan de restauratie van de fraaie gevelstenen van het Hofje van Gratie aan de Van der
Mastenstraat. Dit cadeau wordt mogelijk gemaakt door de vrijwillige bijdragen van onze
leden. Uw bijdragen zijn nog steeds van harte
welkom op bankrekening 587345 t.n.v. Delfia
Batavorum te Delft. Ons streefbedrag is 5000
euro, en dat is nog niet in zicht!
Tentoonstelling
Na de zomervakantie worden diverse lustrumactiviteiten georganiseerd, onder andere een
tentoonstelling in museum Lambert van Meerten en een symposium. U leest hierover meer
in het zomernummer van het tijdschrift ‘Delf’.
Houd daarnaast onze website in de gaten voor
actueel nieuws!

An was bestuurder van 1996 tot 2002. Zij beheerde de bibliotheek, ze assisteerde Wim
Zwennis bij de organisatie van de lezingen, ze
regelde de publiciteit, ze verzorgde de kroniek
van het Delftse wel en wee en zorgde en passant ook nog voor voldoende adverteerders,
waardoor het verschijnen van het Jaarboek in
zijn huidige vorm mogelijk is gebleven. Het
jaarboek 2005 werd aan An opgedragen. An
was een onmisbare schakel in de Excursiecommissie. Ze beantwoordde telefoontjes, verzorgde deelnemerslijsten, kortom: zij was de
spin in het web.
Vanwege haar slechte gezondheid was An de
laatste jaren aan huis gebonden. Haar communicatiemiddel met de buitenwereld was de telefoon en de e-mail. In haar werkzaamheden
voor Delfia Batavorum en de contacten die
daaruit voortvloeiden, vond ze een stuk levensvervulling waar ze zeer van genoot.
An was een innemende vrouw met een brede
interesse, die geloofde in het goede van de
mens. Viel dat soms in de praktijk wat tegen,
dan kon ze met humor en ironie het probleem
weer van zich afzetten.
In dezelfde stijl kon ze ook verhalen vertellen.
In 2008 won haar kostelijke relaas over de telefooncentrale van de PTT, waar ze als jong
meisje had gewerkt, de eerste prijs in een verhalenwedstrijd, georganiseerd ter gelegenheid
van Monumentendag.
Met An verliest Delfia Batavorum een betrokken lid, een steun en toeverlaat voor het bestuur en een hartelijke vriendin voor velen.

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.

EXCURSIES
Museum Volkenkunde in Leiden
Het Volkenkundig Museum heeft op dit moment twee interessante tentoonstellingen, die
we beide onder begeleiding van een gids zullen
bezoeken.
Datum: dinsdag 20 april 2010
Locatie: Sumatra Tercinta/De Maya’s: de
mysteries van een eeuwenoud volk.
Vervoer: per autobus
Vertrek: Chateau Blanc aan de Broekmolenweg (tramhalte: Brasserskade), om 11.45 uur.
Aankomst: 12.30 uur
Vertrek museum: 15.45 uur
Aankomst Delft: ± 16.30 uur
Kosten: € 23,75 / museumkaarthouders
€ 17,75
Sumatra Tercinta
Het Museum van Volkenkunde en het Museum
Nasional in Jakarta bezitten de twee grootste
en mooiste collecties van het Indonesisch erfgoed ter wereld. De musea hebben gezamenlijk
de tentoonstelling ‘Sumatra Tercinta’ gemaakt.
Eerder was deze al in Djakarta te zien, waar de
expo drommen bezoekers trok.

Rode draad is het veelzijdige antwoord op de
vraag wat uiteenlopende handelscontacten
door de eeuwen heen voor het eiland en de bewoners hebben betekend. Sumatra’s strategische ligging als knooppunt van eeuwenoude
handelsroutes heeft ervoor gezorgd dat er veel
uitwisseling van goederen en ideeën is geweest.
Hier kwamen stoffen uit India, porselein uit
China en specerijen van de Molukken samen.

Uit het binnenland kwam behalve goud ook
peper. Vroeger heette Sumatra Swarna Dwipa,
oftewel Eiland van Goud. Die naam had het
eiland te danken aan de grote hoeveelheden
goud die werden gedolven in de mijnen.
De tentoonstelling toont topstukken, zoals gouden koningsattributen, bewerkte krissen,
Chinees lakwerk, bijzondere weefsels en belangrijke hindoe- en boeddhistische beelden.
De Maya’s: de mysteries van een eeuwenoud volk
De expositie gaat in op de rijke geschiedenis en
cultuur van de Maya’s en hun mysterieuze kalender. De Maya’s geloofden dat op 21 december 2012 onze tijd ‘op’ is. Anders gezegd: een
kosmische bron zal op de aarde neerdalen en
de klok wordt gereset. Nu deze datum nadert,
wordt men steeds nieuwsgieriger wat met deze
voorspelling wordt bedoeld. Sommigen interpreteren de datum als het einde der tijden, anderen zijn ervan overtuigd dat er een nieuw
tijdperk zal aanbreken.
De huidige Maya-kalender speelt nog steeds
een belangrijke rol in het dagelijkse leven in
Mexico en Guatemala. Lokale artsen en genezers raadplegen de kalender regelmatig. Ook
wordt de kalender gebruikt om de beste tijd om
te zaaien en te oogsten vast te stellen.

U kunt zich tot 18 april voor deze excursie opgeven bij Ger van den Akker: e-mail:
glsvdakker@casema.nl/tel. 015-88 93 753
U dient de kosten vooraf over te maken op
bankrekening 587345 t.n.v. Delfia Batavorum.
Max van Noort: tel. 06-24 57 75 03
Peter van Tijn: tel. 06-22 79 51 17
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KORT NIEUWS
Le Comteprijs
Tijdens de algemene ledenvergadering wordt
de Le Comteprijs uitgereikt. Er zijn vijf projecten genomineerd:
- Nieuwstraat 6, vervanging winkelpui;
- Heilige Geestkerkhof, restauratie hardstenen
lantaarnpaal;
- Galerijflat Dirk Costerplein, citaten op borstwering;
- Brabantse Turfmarkt 46-48, restauratie pui;
- Achterom 165, renovatie en nieuwbouw.
Het bestuur van Delfia Batavorum wijst de
winnaar van de prijs aan. Daarnaast is er ook
dit jaar weer een publieksprijs, in samenwerking met Delft op Zondag. De krant wijdt wekelijks een artikel aan elke nominatie. De reeds
besproken projecten vindt u terug op de website www.delftopzondag.nl
Lezers kunnen in mei via internet en via bonnetjes in de krant meestemmen om te bepalen
welk project de Krant Op Zondag Publieksprijs
verdient. Ook deze wordt tijdens de ledenvergadering uitgereikt.
Uiteraard vindt u een uitgebreide beschrijving
van de nominaties ook terug op onze eigen
website: www.delfia-batavorum.nl

Erfgoed Delft zoekt mensen die het leuk vinden
om in de studiezaal van het archief de microfiches van de kranten te bekijken en opvallende
berichten te selecteren. Deze berichten kunnen
vervolgens worden gescand en in de Etalage
van de Wiki geplaatst worden.
Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marie-France
van Oorsouw, projectleider Wiki Delft, e-mail
mvoorsouw@delft.nl

Nieuwe leden
Delfia Batavorum heet de volgende nieuwe leden van harte welkom:
Hr. A.W.H. van der Heijden, Delft
Mw. W.J. van Tijn-van Verseveld, Delft
Mw. M. van den Broek, Delft
Mw. J.M. van Beest-Janssen, Delft
Hr. G. Bussmann, Delft
Mw. P. Legen-Branger, Delft
Hr. Legen, Delft
Hr. A.J. van Riet, Delft
Hr. R. van den Boom, Delft
Mw. W.J. van den Boom-Verdonk, Delft
Mw. B.E. Reus-Korker, Delft
Hr. F.J.J. Reus, Delft
Mw. M. van Winden, Delft
Hr.drs.J.G.A.M. Raaymakers, Delft
Mw. M. Tuurenhout, Delft

Wiki Delft
Pentekeningen Delft
Erfgoed Delft en omstreken is bezig met het
opzetten van Wiki Delft: een website waar
eenieder die iets kwijt wil over Delfts erfgoed
(verhalen, foto’s, filmpjes) actief zijn of haar
bijdrage kan leveren.
Wiki Delft werkt hetzelfde als Wikipedia; wie
kennis heeft over een bepaald onderwerp,
plaatst die kennis op een webpagina, anderen
kunnen die informatie vervolgens becommentariëren, aanvullen of wijzigen. Delfts erfgoed
is immers van en voor iedereen.
In april 2010 komt Wiki Delft online. Tot die
tijd en ook voor daarna zoekt Erfgoed Delft
mensen die bijvoorbeeld één of twee uur in de
week willen besteden aan het selecteren van
interessant materiaal om op de Wiki te plaatsen.

Hans Houtzager maakte voor Delfia Batavorum een aantal fraaie tekeningen van Delft.
Deze zijn verkrijgbaar bij Elke OlsderToxopeus, tel. 015-2619497 , e-mail
eolsder@hotmail.com Een setje van 5 kaarten
kost 4 euro. Wie maakt haar ‘los’?
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