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Uitnodiging voor het lustrumfeest op zondag 15 november 2015
Geachte leden,
Hierbij nodigen wij u uit, als afsluiting van dit lustrumjaar, voor de feestelijke viering van het
16e lustrum van onze vereniging op zondag 15 november in Theater De Veste.
Speciaal voor u als lid van Historische Vereniging Delfia Batavorum is er een bijzondere voorstelling in
Theater De Veste van het toneelstuk ‘De Vier Vrouwen van Willem van Oranje’, opgevoerd door
toneelgezelschap Plankgas uit Den Haag.
De voorstelling wordt voorafgegaan door een ontvangst in de foyer van het theater en afgesloten
met een drankje en muziek door het Delftse Klezmer-ensemble.
Programma
19:30 – 20:15 Begin van het lustrumfeest met een ontvangst door het bestuur met koffie,
omlijst door muziek gespeeld door het damesensemble Yellow Ribbon.
Locatie: Foyer
20:15 – 21:45 Welkomstwoord door voorzitter Joris van Bergen,
gevolgd door de toneelvoorstelling ‘De Vier Vrouwen van Willem van Oranje’.
Locatie: Theaterzaal
21:45 – 22:30 Feestelijke afsluiting met een drankje en muziek.
Locatie: Foyer en Theatercafé
Aanmelden
Alle leden van Delfia Batavorum zijn van harte welkom voor het lustrumfeest, maar aanmelden is
noodzakelijk. De capaciteit van de Theaterzaal is 500 zitplaatsen. Graag aanmelden vóór 1 november
2015 via het aanmeldformulier op onze website: http://delfia-batavorum.nl/activiteiten/aanmeldenlustrumfeest. Mocht uw partner ook graag meekomen, dan is hij of zij uiteraard van harte welkom.
Omdat de feestavond echter speciaal voor leden is, vragen we hiervoor een extra bijdrage van € 8,-.
Hetzelfde bedrag dat u voor een tweede verenigingslid op hetzelfde adres betaalt! Even lid maken is
dus ook een optie.
Voor een zeer beperkt aantal leden is er voorafgaand aan de viering tussen 18:00 en 19:30 uur de
mogelijkheid deel te nemen aan een gezamenlijk diner in de vorm van een rijsttafel in het Theatercafé van Theater De Veste.
De kosten van deelname aan het diner bedragen € 30,- per persoon, inclusief drankje. Voor het diner
moet u zich apart aanmelden via http://delfia-batavorum.nl/activiteiten/aanmelden-dinerlustrumfeest.
We hopen u te mogen begroeten op zondag 15 november!
Het bestuur van Delfia Batavorum

Presentatie van het boek ‘Geschiedenis van Delft’
Ook op zondag 15 november
Uiteraard zijn alle leden van Delfia Batavorum, met de andere inwoners van Delft, ook welkom bij de
presentatie van het nieuwe standaardwerk over de geschiedenis van onze stad. Dit zal plaatsvinden
in de middag van 15 november, ook in Theater De Veste.
Programma
13:30 – 16:00 Ontmoetingen met de Delftse geschiedenis. Een open markt in de foyer van Theater
De Veste voor alle inwoners van Delft, met presentaties van organisaties die met
Delft en haar geschiedenis verband houden.
14:00 – 15:30 Pubquiz over de Delftse geschiedenis. Test uw kennis onder leiding van pubquizmaster Chris Piguillet.
Deelname kosten: € 10 per team.
Meer info en inschrijven via delftquiz@pubquizmaster.nl
16:00 – 17:00 Boekpresentatie in de Theaterzaal met verscheidene sprekers, onder wie prof.dr.
Dick de Boer (emeritus hoogleraar middeleeuwse geschiedenis Rijks Universiteit Groningen) en dr. Gerrit Verhoeven, en de aanbieding van het eerste exemplaar aan burgemeester mr. drs. Bas Verkerk.
17:00 – 18:00 Besloten receptie voor genodigden van de Stichting Geschiedschrijving Delft.
Beschikbaarheid boek
Na afloop is Geschiedenis van Delft (deel 1, tot 1795) te koop
voor de introductieprijs van € 34,95 per deel en € 69,95 voor de
set van twee delen. Deel 2 zal begin maart 2016 uitkomen. Gezien onverwachte extra kosten moet de eerder vermelde speciale attentie voor de leden van Delfia Batavorum helaas vervallen.
Wij attenderen onze leden er op dat het boek nu reeds voor de
introductieprijs te bestellen is bij de grotere boekhandels in Delft
en via internet bij de uitgever WBOOKS.
Deelname
De open markt, toekijken bij de pubquiz en de boekpresentatie
zijn voor iedereen gratis toegankelijk. Voor meer informatie:
www.geschiedschrijvingdelft.nl

Lustrumactiviteiten in oktober
Stadswandelingen
Met 15 november 2015 en het lustrumfeest in Theater de Veste in het vooruitzicht zijn er ook in
oktober nog drie lustrumactiviteiten waar u aan kunt deelnemen! Alle drie wandelingen door onze
mooie stad, waarbij een thema uit de Canon van Delft enkele malen de rode draad is.
De wandeling op zondag 4 oktober leidt langs de panden en plekken die een geschiedenis hebben
met de 19de-eeuwse prinsen Kwasi en Kwame, bij velen bekend van het boek De zwarte met het witte
hart van Arthur Japin. Mocht u denken dat u echt élk plekje in Delft kent, dan biedt de wandeling op
zondag 11 oktober u wellicht nog verrassingen, als u wordt meegenomen door ons eigen bestuurslid
Aad van Tongeren door het ‘verborgen Delft’. De laatste wandeling is op zondag 25 oktober en is een
must voor liefhebbers van de KLM-huisjes. Op die dag voert de gids van Something Extra u langs de
zes huizen in Delft die in opdracht van de KLM in miniatuur werden vereeuwigd.
Voor alle wandelingen geldt: aanmelden via de website www.delfia-batavorum.nl. Er is vaak maar
een beperkt aantal deelnemers mogelijk, dus helaas geldt voor alle activiteiten vol=vol!

Lezing ‘Drab of drinkwater?’
Verhalen achter schoon water in Delft
Delfia Batavorum bestaat 80 jaar en viert dat onder meer met speciale lezingen over onderwerpen
uit de Canon van Delft, belicht vanuit de geschiedenis, het heden en de toekomst. Op 27 oktober
hoort u drie verhalen over schoon drinkwater in Delft.

Delftenaren halen in 1963-1964 drinkwater bij Shell aan de Broekmolenweg







Datum: dinsdag 27 oktober, aanvang 20:00 uur
Sprekers:
o oud-burgemeester Huib van Walsum
o bestuurslid Margriet van Bebber
o hoogheemraad Ingrid ter Woorst
Plaats: De VAK, Westvest 9, 2611 AX Delft
Toegang: Gratis voor leden van Delfia Batavorum, niet-leden € 5,- Aanmelding is niet nodig.

Cholera-epidemieën leiden tot schoon drinkwater
Huib van Walsum vertelt het verhaal achter venster 35 van de Canon: De cholera in Delft. In 1832
teisterde de eerste cholera-epidemie Nederland en ook Delft. Er volgden nog twaalf epidemieën,
waarbij in totaal 1729 Delftse inwoners stierven. Gaandeweg werd het verband gelegd tussen de
ziekte en vervuild drinkwater. Toch duurde het nog tot 1887 voordat Delft schoon drinkwater kreeg.
De waterdragers
In 1963-1964 was het Delftse drinkwater sterk verontreinigd door een breuk in de leiding. De verontreiniging werd bestreden met zout en chloor, maar was daardoor ondrinkbaar. Bovendien dreven er
beestjes in. Margriet van Bebber vertelt hoe het slechte drinkwater de Delftse burgers in de greep
hield, hoe het Shell-laboratorium aan de Broekenmolenweg een tijdelijke oplossing bood, en hoe dat
leidde tot een bijzonder kunstwerk: ‘De Waterdragers’.
De kringloop van water: van afval naar grondstof
Ingrid ter Woorst brengt ons bij de waterkwaliteit nu en in de toekomst. Waar komt ons drinkwater
vandaan? Hoe gaan we om met verontreiniging en bestrijdingsmiddelen in het water? Wat is de rol
van het Hoogheemraadschap in de drinkwaterkwaliteit? In de toekomst lozen we gebruikt water niet
meer in de Noordzee maar slaan het op om te hergebruiken. Dan zien we gebruikt water niet meer
als afval, maar als grondstof voor bijvoorbeeld mest.

Oproep
In de winter van 1963-1964 was het water in Delft niet te drinken vanwege te veel zout, chloor en zelfs beestjes. Shell zorgde ervoor dat Delftenaren Haags drinkwater konden tanken op
de Broekmolenweg.
Heeft u dat meegemaakt? Delfia Batavorum is benieuwd naar
foto’s en herinneringen. Wij willen die gebruiken bij de lezing
over de geschiedenis van Delfts drinkwater.
Reacties graag voor 18 oktober naar info@delfia-batavorum.nl

De plaquette ‘De Waterdragers’ bij de Delftse watertoren

Film ‘Fietsen naar de maan’
Graag brengen wij - op verzoek van Filmhuis Lumen Delft - de volgende historische film onder uw
aandacht:
Fietsen naar de maan, een film uit 1963
Deze in 2014 teruggevonden en gerestaureerde komedie uit 1963 over drie Amsterdamse broers die
elk één eigenschap hebben meegekregen van hun overleden vader, was deze zomer een grote hit in
Filmmuseum EYE. De ene broer is politieman, de andere handelaar in oud ijzer en de derde kunstschilder. Steeds komen ze elkaar onverwacht tegen.
De film biedt een uniek tijdsbeeld van Amsterdam in de vroege jaren zestig.
‘Fietsen naar de maan’ was voortgekomen uit een initiatief van een groep jonge filmmakers die,
geïnspireerd door het succes van de Nouvelle Vague in Frankrijk, ook in Nederland de productie van
goede, artistiek verantwoorde speelfilms wilden opzetten.
De tijd bleek daar in 1963 nog niet rijp voor. Na enkele weken verdween de film uit de bioscopen,
waarna hij 50 jaar niet te zien was. De tijdcapsule brengt ons nu beroemde acteurs uit de jaren
zestig, tegen de achtergrond van het Amsterdam uit die tijd, gezien door jonge filmmakers die
geïnspireerd waren door ‘A bout de souffle’ en ‘The third man’. De film is het speelfilmdebuut van
Jeroen Krabbé.
Op 12 oktober zal Guido Frankfurther, zoon van de producent P. Hans Frankfurther, de film inleiden
en na afloop vragen beantwoorden.





Datum: Maandag 12 oktober, aanvang 19:30 uur
Plaats: Filmhuis Lumen, Doelenplein 5, 2611 BP Delft
Toegang: Leden van Delfia Batavorum krijgen op vertoon van de Nieuwsbrief € 1,- korting
Reserveren kan tijdens openingstijden van het Filmhuis via 015-2410226.
Reserveren gebeurt op naam. U krijgt een reserveringsnummer. Gereserveerde kaartjes
moeten uiterlijk een kwartier vóór aanvang van de voorstelling zijn opgehaald bij de
filmkassa. Daarna vervallen reserveringen.

Delfia Batavorum op Twitter en Facebook
Wilt u tussen de nieuwsbrieven door op de hoogte blijven van onze
activiteiten, van nieuwe publicaties op onze website of ander historisch
nieuws? Volg ons dan op Twitter en Facebook.
U vindt ons op Twitter via https://twitter.com/delfiabatavorum en op
Facebook via https://www.facebook.com/DelfiaBatavorum.
Steeds meer mensen weten ons daar te vinden.

Nieuwe leden
Het 3e kwartaal hebben we 22 nieuwe leden ingeschreven:
Mw. D. Ritchy
Dhr. R. Kok
Dhr. en mw. R.E. Horst / Keasberry
Mw. en dhr. E.M.E. Hazelhof /van Weeghel
Mw. M. Veen – Middelkoop
Mw. M.C.P. van der Goes
Dhr. M. Vodegel
Mw. en dhr. C.J.M. Bakker / Snel

Dhr. W.H. Dukker
Mw. E. Langstraat
Dhr. en mw. E.T. Hoenderkamp / Buissink
Dhr. H.G. te Selle
Dhr. en mw. G.J.M. Majoor / Sosef
Dhr. en mw. M.T. Riek / Dronkert
Dhr. F. van Oosterhout
Mw. G. Janssen-Wilmer

Het bestuur heet iedereen van harte welkom!

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.

