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Berichten najaar 2016
In deze nieuwsbrief doen wij verslag van de activiteiten van de Stichting Delft-Freiberg
en brengen wij u op de hoogte van de verdere plannen voor het dit jaar.
Partnersteden brengen vrienden dichterbij!
Van de voorzitter
Sinds het verschijnen van de vorige Nieuwsbrief is er
weer veel gebeurd in en over Freiberg.
Een delegatie van het bestuur (Henk Vonk, secretaris en
ik) hebben samen met Burgemeester Verkerk en zijn
vrouw het 31ste Bergstadtfest in Freiberg bezocht. Tijdens dit jaarlijkse feest is er uitgebreid afscheid genomen van onze burgemeester. Hij heeft zich dan ook 12
jaar lang ingezet voor onze partnerstadrelatie en was in
Freiberg altijd een welgeziene gast (voor een uitgebreid

verslag zie verder in deze Nieuwsbrief).

Het bestuur was ook vertegenwoordigd bij het afscheid
van de burgemeester in Delft en heeft hem daarbij een
mooi boek over de mineralencollectie van Freiberg aangeboden.
Onze penningmeester (Loes Zielschot) heeft zich de
afgelopen tijd voornamelijk bezig gehouden met de
aanvraag van subsidies en sponsorgelden voor het realiseren van de komst van de Bergparade naar Delft tijdens het Taptoe weekend. Helaas hebben wij de benodigde financiële middelen niet rond gekregen. (zie on-

der Persmomenten in deze Nieuwsbrief).

Voor het najaar is gepland dat de brandweer wederom
deelneemt aan het zaalvoetbal toernooi in Freiberg Zij
gaan opnieuw hun titel verdedigen.
In Freiberg is afgesproken dat eindelijk een delegatie
van de Square Dance groep uit Freiberg naar Delft
komt. Samen met de burgemeester uit Freiberg en anderen zullen zij te zien zijn in het straatbeeld van Delft
gedurende Koningsdag 2017.
Tijdens de informatie avond op 21 september zullen wij
u uitgebreider informeren over de verdere plannen voor
2017. Ik nodig u dan ook bij deze uit deze bijeenkomst
te bezoeken.
Uw steun, suggesties en vriendschap is voor het functioneren van ons bestuur van grote waarde.
Stineke Heinen, voorzitter

Beursvloer 12 april 2016
Dit keer werd de beursvloer bezocht door bestuursleden
Coen Heijsteeg en Henk Vonk. Tijdens de beursvloer
worden bedrijven en verenigingen/stichtingen met elkaar in contact gebracht en worden over en weer diensten aangeboden. We maakten wederom een match
met de NEN voor gebruikmaking van hun vergaderfaciliteiten gedurende het komende jaar.
Drukkerij NIVO zegde toe ons
van enig drukwerk te voorzien.
Als tegenprestatie worden de
aanbieders door een stadsgids
rondgeleid door Delft langs
mooie en verborgen plekken.
Persmomenten
Omdat we graag aan zo veel mogelijk Delftenaren laten
weten dat we er zijn en wat we doen, gingen bestuursleden Coen Heijsteeg en Loes Witting in mei op bezoek
bij Stadsradio Delft. Speciale aandacht kreeg het project
Ontmoeten, Samenwerken en Creeëren. De plannen
waren om ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van
de stedenband een gezelschap uit Freiberg uit te nodigen om tijdens de Taptoe Delft deel te nemen aan de
Streetparade. Het orkest Saxonia en de Historische Vereniging Freiberg waren erg
enthousiast. Helaas hebben
wij, ondanks veel inspanningen
niet de benodigde gelden bijeen kunnen krijgen. Reden
waarom het project is afgelast.
We zitten echter niet bij de
pakken neer en hebben het
vertrouwen dat het vroeg of laat toch gaat lukken.

Afscheid Burgemeester Verkerk in Freiberg
Wederom gingen bestuursleden van onze stichting naar
Freiberg tijdens het jaarlijkse Bergstadfest. Er was dit
jaar niet voorzien in een stand voor de partnersteden.
Freiberg heeft andere plannen m.b.t. de presentatie van
haar partnersteden. Daarover worden we later geïnformeerd. De tijd in Freiberg werd echter goed benut door
het maken van afspraken over lopende projecten, het
maken van plannen voor toekomstige uitwisselingen
en ontmoetingen. Speciale aandacht kreeg natuurlijk
onze vertrekkende burgemeester Bas Verkerk. Zoals elk
jaar bezocht ook hij het Bergstadtfest, deze keer met
echtgenote. In Freiberg werd hij officieel toegelaten tot
de Orde van het Arschleder. Het is een eervolle onderscheiding. De ontvanger van het Arschleder wordt geacht over het leder te springen. Bas Verkerk bracht er
goed van af!

Burgemeester van Delft, Bas Verkerk,
wordt gehuldigd tijdens het 31e Bergstadtfest juni 2016.
Naast hem Oberbürgermeister van Freiberg, de heer Sven Krüger.
(foto stichting Delft-Freiberg).

De sprong over het Arschleder is verbonden met een
andere instelling in het leven.
Want het besef van de gevaren van het zware mijnwerkersberoep hoort erbij als
men met gevoel voor verantwoordelijkheid dit beroep wil
uitoefenen.
Het achter- of ook wel bergmansleder werd in vroegere eeuwen steeds, maar ook
vandaag in toenemende mate weer in de klederdracht
van de mijnwerkers gedragen. Het diende als bescherming voor doorslijten van de broek bij het werk en ook
als persoonlijke bescherming bij bodemvochtigheid en
kou bij het zitten. Het driehoekige, maar vaak ook halfronde achterleder is vandaag de dag deel van een onderscheiding.
Afscheid Verkerk in Delft
In juli nam Bas Verkerk als burgemeester afscheid van
Delft. Oud-burgemeester van Freiberg, de heer Bernd
Erwin Schramm met wie Verkerk jaren heeft samengewerkt waar het de stedenband betreft, bracht bij die
gelegenheid een bliksembezoek aan Delft, samen met
zijn echtgenote. Hij werd door het bestuur van onze
stichting in Delft ontvangen en was aanwezig bij de officiële afscheidsbijeenkomst van Verkerk.
Voorbeelden van samenwerking
Jeugdkamp. Deelname van Delftse scholieren aan een
Jeugdkamp in het najaar is een wens, waaraan wij
graag onze bemiddeling geven. In Pribram, (Tsjechië)
eveneens partnerstad van Freiberg krijgen jongeren in
het najaar de mogelijkheid om met elkaar te praten

over sport, cultuur en maatschappij en gemeenschappelijke zaken en betrokkenheid op het gebied van cultuur,
sport en maatschappij. Dit kamp zal worden georganiseerd door Pribram.
Kunstenaars. Steeds weer merken we dat Freiberg actief bezig is de banden met partnersteden te verstevigen. Daarbij wordt natuurlijk ook de nodige inspanning
van de partnersteden zelf gevraagd. Binnenkort krijgen
wij informatie over een in Freiberg te organiseren kunstenaars weekend. Het zal een reizende tentoonstelling
worden waaraan Delftse kunstenaars kunnen deelnemen.
Zaalvoetbal november 2016. Voor de 8e keer gaat een
team van de Brandweer naar Freiberg om deel te nemen aan het zaalvoetbaltoernooi om de ‘Pokal des
Oberbürgermeisters’. Al jaren gaan zij er met veel enthousiasme naar toe en dat zal ook nu weer zo zijn. In
2015 werden ze namelijk kampioen!

Uitnodiging
Informatie / thema avond
Onze eerstvolgende informatie avond staat gepland op woensdag 21 september. Op onze avonden verheugen wij ons op onze "stam"gasten. Deze keer zullen ook geïnteresseerden worden uitgenodigd die willen meegaan op onze wandelreis in
2017. Ook de scholieren die gaan deelnemen aan
het jeugdkamp dit najaar en voorjaar 2017 zijn
uitgenodigd. Zij maken kennis met onze stichting
en Freiberg en worden uitgebreid geïnformeerd
over het jeugdkamp.
U bent van harte uitgenodigd voor deze avond in

Wijkcentrum De Vleugel,
Aart van der Leeuwlaan 4, 2624 LD Delft
Aanvang 19.30, sluiting ca 22.00 uur
Bereikbaar met tramlijn 1, halte Aart
v.d. Leeuwlaan. Er is voldoende parkeergelegenheid .
Laat u ons even weten dat u komt?
Square Dance uit Freiberg
Tijdens het Bergstadtfest in juni dit jaar werd vastgelegd dat de Silver Miners Square Dance groep rond koningsdag naar Delft komt voor enkele optredens. Wij
hebben geschikte locaties gevonden en maken binnenkort de reserveringen. Square Dance
wordt gedanst op moderne, sterk ritmische muziek en is uitermate boeiend om naar te kijken.
Tegelijk met het bezoek van de Silver
Miners Square Dance Groep komen
enkele leden van het stadsbestuur
Freiberg naar Delft. Daaronder is ook
de Bergstadtkoningin.

NEN
Wij bedanken NEN voor het kunnen gebruiken van
ruimte t.b.v. onze maandelijkse vergaderingen.
Naar Freiberg 2017
Het idee voor een burgerreis leeft sterk. In 2017 hebben wij het voornemen om een wandelreis te organiseren. Het gebied rondom onze partnerstad biedt vele
mogelijkheden om mooie wandeltochten te maken. We
gaan ons de komende tijd oriënteren op mooie momenten om naar Freiberg te reizen. We stellen een interessant programma samen want ook de stad zelf is de
moeite waard.
Ook je kennis van Freiberg met ons delen?
Schrijf het ons. Leef je uit op papier of in een mailbericht en wij zetten er de komma’s en punten bij.
Of pak de telefoon. In een interview vertel je wat je
kwijt wilt en wij maken er een leuk artikel van voor onze volgende Nieuwsbrief. We zijn benieuwd naar je reactie!

Geschiedenis van het Steigerlied

Voor je bijdrage van minimaal € 10,00
p.p. per jaar zijn we je erkentelijk. Ons
rekeningnr. is NL89 INGB 0009223700.

De oorsprong van het steigerlied gaat terug tot de 16e
eeuw. Toen was de titel: “Es soll ein Meidlein frü auf
stan” dat in 1531 in Zwickau verscheen in Bergreihen
I. Als zelfstandig werk verscheen de mars onder de
oorspronkelijke titel: “Wache auff, der Steyer kömmt”
in het rond 1700 in Freiberg gedrukte Bergliederbüchlein .
Thema van het lied is de hoop van de mijnwerkers, na
moeilijk en gevaarlijk werk in de mijnen weer bovengronds te komen en naar hun gezin terug te keren.
Andere bronnen vermelden dat het refrein Glück Auf
het geluk oproept dat de berg de mogelijkheid van het
vinden van kool en erts geeft. Waar de eerste vier coupletten gemeen hebben dat het einde van de voorgaande strofe in de eerst zin van de volgende overgaat, ontbreekt deze continuïteit in het vijfde en zesde
couplet. Men neemt aan dat deze twee laatste coupletten later zijn toegevoegd. Het lied wijkt per gebied af.

De Stichting Delft-Freiberg is een organisatie die de stedenband met de Duitse partnerstad Freiberg onderhoudt. Al 30 jaar bestaat deze band die zijn oorsprong
vindt in een uitwisseling van scholieren in de jaren 80.
Deze uitwisseling viel toen nog onder de gemeente
Delft. In 1999 zijn de activiteiten ondergebracht in een
zelfstandige stichting en werden de activiteiten uitgebreid naar een breder werkveld. De stichting is er voor
alle inwoners van Delft. De Stichting staat als stichting
per notariële akte ingeschreven bij de Kon. Notariële
Broederschap te Delft. Dossiernummer KvK 41146224.

Het lied is in alle mijnwerkgebieden in Duitsland een
hymne geworden voor mensen die zich bij de bergbouw betrokken voelen en het is een vast onderdeel
van bergparades. Het wordt bovendien gespeeld bij
sportevenementen en behoort tot de standaardrepertoire van studentenverenigingen. Ook wordt het op
partijvergaderingen van de SPD gespeeld en gezongen. Bij studentenontmoetingen, maar ook bij stedelijke evenementen wordt volgens de in ClausthalZellerfeld ontstane en vandaag wijd verspreide traditie
na de z.g. middernachtsschreeuw het steigerlied gezongen.

Weet je dat onze nieuwsbrieven op onze website staan? Je kunt ze dus nog eens teruglezen.
Regelmatig verschijnen nieuwtjes op onze site,
dus blijf op de hoogte en neem eens een kijkje!
Wie maakt de Nieuwsbrief
Bent jij iemand of weet je iemand die de nieuwsbrief
kan opmaken zoals die nu voor je ligt? Neem contact
met ons op! Wij kunnen je assistentie gebruiken!

Melodie en tekst

Hier volgt de overleverde oorspronkelijke tekst van het lied
Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt,
Und er hat sein helles Licht bei der Nacht
Und er hat sein helles Licht bei der Nacht
schon angezündt’, schon angezündt’.
Schon angezündt’! Das gibt ein’n Schein,
und damit so fahren wir bei der Nacht
und damit so fahren wir bei der Nacht
ins Bergwerk ein, ins Bergwerk ein.
Ins Bergwerk ein, wo die Bergleut’ sein,
die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht
die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht
aus Felsgestein , aus Felsgestein.
Der Eine gräbt das Silber, der and’re gräbt das Gold,
doch dem schwarzbraunen Mägdelein, bei der Nacht
doch dem schwarzbraunen Mägdelein, bei der Nacht
dem sein wir hold, dem sein wir hold.
Ade, nun ade! Lieb’ Schätzelein!
Und da drunten in dem tiefen finst’ren Schacht, bei der Nacht
Und da drunten in dem tiefen finst’ren Schacht, bei der Nacht
da denk’ ich dein, da denk’ ich dein.
Und kehr ich heim, zum Schätzelein,
dann erschallet des Bergmanns Gruß bei der Nacht
dann erschallet des Bergmanns Gruß bei der Nacht
Glück auf, Glück auf!Glück auf, Glück auf!

Foto Knut Neumann

Een variatie op de laatste strofe, (eveneens volgens overlering!) luidt :
Die Bergmann’sleut sein’s kreuzbrave Leut
denn sie tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht
denn sie tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht
und saufen Schnaps, und saufen Schnaps.

Wanneer bovenstaande strofen zittend worden gezongen, dan staan aanwezige berglieden bij het horen van bovenstaande variatie-strofe meestal op. Bovendien wordt bij grotere evenementen na het zingen van deze strofe aangestoten en een alcoholische drank gedronken.

Geef deze brief gerust door aan iemand die ook meer wil weten over Delft en haar partnerstad Freiberg.
Wellicht kunnen we nieuwe vrienden verwelkomen zodat de groep geïnteresseerden om ons heen groeit.

