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Mevrouw Ch. H. Delfin – van Mourik Broekman 
90 jaar

Marjan G.

Op �0 maart j.l. werd mevrouw Lot Delfin – van Mourik Broekman 90 jaar. Deze 
krasse dame bezoekt nog wekelijks de Archeologische Werkgroep Rhenen, onder-
deel van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o. Meegenomen door 
Frans of de jonge Odin. Ze werkt en geeft haar rijke archeologische kennis door. 
Ontelbaar zijn haar vele archeologische belevenissen.

Als kind mag Lot van haar ouders naar de Vrije School. Het vervolg is een 
kunstzinnige opleiding. Ze bekwaamt zich in tekenen en schilderen. Er is een 
werkplek bij haar oom op de St Jansberg onder Nijmegen. Later blijkt er, tot 
haar genoegen, een romeinse villa te hebben gestaan.
Terug in den Haag werkt ze en begint een studie kerkorgel. Krijgt dan van de 
gemeente een prijs voor een werkstuk. Nu valt de beslissing naar Frankrijk te 
gaan. Liftend. Ze komt er in een artistieke gemeenschap terecht.
Het leven voert haar verder naar de Cote d’Azur. Een prachtig leven, getuige 
de ‘wilde’ foto die ik mocht zien. Boven het kampement bevinden zich grot-
ten, en met mes en kaars bewapend duikt ze erin. De oogst, fossiele resten van 
dieren en sporen van menselijke bewoning, bevindt zich nu in het plaatselijk 
museum. Daar begint haar daadwerkelijke interesse in de archeologie.
Met haar echtgenoot keert ze terug naar Nederland, uiteindelijk naar Doorn. 
Als er tijd is stapt ze op de brommer en verkent haar omgeving en vooral de 
Betuwe. Haar archeologische kennis groeit. Een mooie tijd wordt haar lidmaat-
schap van de werkgroep te Kesteren. Erop uit met vrolijke lieden, naar vele 
vindplaatsen.
Eénmaal ligt Lot midden in de winter op de spuitmond van een zandzuiger 
waar nu de plas van Maurik is. Ze grist er vooral romeinse stukken weg uit de 
opgezogen modder. Gelukkig kan ze opwarmen bij de werklui.
Ze krijgt het verzoek grafheuvels in kaart te brengen op de Utrechtse 
Heuvelrug. Van Rhenen naar het westen vindt ze er ongeveer 200. 
Beroepsarcheologen worden kind aan huis.
Op 73-jarige leeftijd is het genoeg. Auto’s worden volgeladen met vondsten en 
afgevoerd naar de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (het 
ROB). Lot verhuist naar Veenendaal. Vanwege haar verdiensten zorgt het ROB 
ervoor dat ze uit handen van Prins Bernhard de Zilveren Anjer ontvangt.
Toen de werkgroep in Rhenen werd opgericht en Frans er was om haar mee te 



OUD RHENEN - drieentwintigste jaargang - mei 2004 - no. 2 - blz. �9

nemen kon ze het niet laten en begon weer. De opgraving van het Veerhuis in 
1983 bezorgt ons nu als groep nog werk en plezier. Lot was bij die opgraving, 
evenals anderen in en om Rhenen. Met Joop Mom kon ze uitstekend opschieten.
Wij, de leden van de werkgroep Ton, Mieke, Frans, Odin en Marjan, hebben 
haar verjaardag groots gevierd. Met kado en bloemen, met gedicht en zang 
(Ton), en vele Tibettaanse gebeden (Mieke).
Het helpt vast, ze wordt zeker 100!

Het bestuur van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o. sluit 
zich graag aan bij de felicitaties naar ons erelid en wensen Lot, mede namens 
alle leden, toe dat ze mag blijven genieten van wat de werkgroep uit de grond 
haalt in en om Rhenen.   




