
VOORWOORD                                                                                      Hanneke Boogaard

 
Beste lezer,  aan mij de eer om deze lentenieuwsbrief af te trappen. Mijn naam is Hanneke Boogaard en met 
mijn 32 lentes ben ik niet alleen de enige dame maar ook ‘de jonge blom’ van het Genootschap. 

Na vele steden in Nederland gezien te hebben woon ik inmiddels bijna een 
jaar met enorm veel plezier in Rotterdam en wel in het pittoreske Delfshaven. 
Opgegroeid ‘onder de rivieren’ in een klein gat, heb ik vroeger altijd gezworen 
nooit meer in een dorp te gaan wonen. Dat is dus mislukt, want Delfshaven 
ligt dan wel in Rotterdam, voor mij voelt het als een dorp in de stad. Maar 
juist door het dorpse karakter voelt het als een enorm warm bad. 

Ik heb een grote voorliefde voor oude panden, water en (kunst)historie, 
het is dan ook een droom om in dit mooie stukje Rotterdam te wonen. 
Geïnteresseerde en gezellige buren, diverse ateliers en mooie kleinschalige 
culturele evenementen zoals Pilgrim Harbor Festival en Wonderlijk 
Delfshaven geven kleur aan deze buurt. Daarnaast biedt Delfshaven bij weer 
of geen weer, altijd een prachtig uitzicht op de Aelbrechtskolk, molen de Distilleerketel en de vele boten in 
de Voorhaven. 

Toen mij werd gevraagd om een bijdrage te leveren aan het Genootschap leek mij dit een mooie kans. Het 
doel van het Genootschap is om het erfgoed van Historisch Delfshaven en haar historische uitstraling te 
behouden en de rijke geschiedenis door te geven aan volgende generaties. Dat vind ik een prachtig doel en ik 
hoop door mijn inzet ook ruimte te kunnen maken voor de generatie van nu, Historisch Delfshaven met een 
hedendaagse saus. 

Ik hoop dat in de komende jaren alle historische panden in Delfshaven weer een passende functie krijgen 
en het onderhoud dat het verdient. Zodat er meer levendigheid gecreëerd kan worden, Delfshaven letterlijk 
weer opbloeit en uiteindelijk meer mensen kunnen genieten van de schoonheid en historie van Delfshaven. 

Als Genootschap zijn wij druk bezig met diverse evenementen voor 2019. De voorbereidingen voor 2020 en 
een mooie lezing worden getroffen. Zodra de exacte datums bekend zijn, zullen wij deze zoals gebruikelijk 
vermelden op de nieuwspagina van onze website.

Dit alles kan echter niet plaatsvinden zonder de financiele ondersteuning van onze sponsoren. Iedere 
bijdrage is zeer welkom. Kijk gerust even op de sponsorpagina op onze website [weblink]. Ook indien je het 
leuk vindt om een keer als vrijwilliger te helpen of een waardevolle suggestie hebt voor Delfshaven, schroom 
niet om contact op te nemen. 

Voor nu namens het hele Genootschap Delfs Haven een fijne lente gewenst!     

kennis-
   geving
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http://historisch-delfs-haven.nl/sponsoring.htm


DELFSHAVENAARS - Evert van Es  (20 maart 1932 - 5 juni 2009)                 Redactie

Onlangs heeft Martha van Wijngaarden-Groenewoud ons historisch genootschap verrijkt met het archief 
van de in 2009 overleden Delfshavenaar Evert van Es. Na het overlijden van Evert van Es ging het archief naar 
de Delfshavense klokkenmaker Fred Kats, die het vervolgens heeft overgedragen aan de antiquair Adriaan 
Groenewoud. Het archief bevat een schat aan documenten, prenten en krantenknipsels. Bovendien is er de 
prachtige maquette die hij heeft gemaakt. Dat is dezelfde maquette die ons genootschap heeft geëxposeerd 
in het Zakkendragershuisje tijdens de Open Monumentendagen in 2017. Onder andere over dat stukje 
huisvlijt heeft Evert in 1987 onderstaand interview gegeven aan Rein Wolters van het Vrije Volk. Wij vonden 
het verhaal te interessant om het onze gewaardeerde nieuwsbrief-abonnees te onthouden.

Evert van Es: ‘Nabouwen Delfshaven moeilijk, want tekeningen ontbreken’ 

Het volledig opzetten gebeurt tegenwoordig alleen nog bij bijzondere gelegenheden, want hij kan de 
tussenkamer van zijn woning niet meer in. Die hij is een maquette van vijftien vierkante meter van de 
Rotterdamse Aelbrechtskolk. Minutieus nagebouwd door de 54-jarige Evert van Es. Op 2 januari 1986 haalde 
hij zijn figuurzaag van zolder en ging aan de slag. Het resultaat na één jaar noeste arbeid: een nagenoeg 
complete ‘Madurodam-weergave’ van de Aelbrechtskolk anno 1880. 

„Het is bijzonder moeilijk om de juiste verhoudingen te vinden,” vertelt de in Delftshaven geboren en 
getogen Evert van Es. „Van de historische huizen en gebouwen bestaan geen bouwtekeningen meer. Het 
enige houvast dat ik heb is mijn fotocollectie. Door combineren, passen en meten, of de juiste maten 
inschatten, is het tot op heden vrij aardig gelukt. Met het resultaat ben ik tevreden. Ik ben zogezegd gepokt 
en gemazeld in een historische omgeving,” gaat hij verder. „Delfshaven heeft altijd mijn grote interesse 

Open Monumentendagen 2017 - de maquette van Delfshaven toen het nog een zelfstandige stad was ( foto: Coletta Beerendonk)



gehad. Als kind al. Als andere kinderen op straat speelden, zat ik achter een geleend boek van de bibliotheek. 
Geschiedenisboeken waren favoriet. Als kind ben ik begonnen met het verzamelen van foto’s, oude ansichten 
en geschriften over de geschiedenis van Delfshaven. Mijn bezit telt meer dan duizend foto’s. Néé, die bewaar 
ik niet thuis. Het is een te kostbaar bezit om vogelvrij te laten voor inbrekers.” 

Koksmaat 

Aan de maquette, waarvan een deel al is geëxposeerd tijdens de Rotterdamdag in het Hulstkampgebouw, 
werkt Evert van Es niet dagelijks. „Het is priegelwerk,” legt hij uit. „Ik ben pas tevreden als elk detail klopt. 
Om het beste resultaat te krijgen moet je goed gemotiveerd zijn. Als je dat niet bent, kun je beter maar 
iets anders onder handen nemen, want er komt dan toch niks van terecht. Alle huisjes zijn gezaagd uit 
berkentriplex. Het enige materiaal dat uit de winkel komt zijn de strippen plastic voor de daken.” Evert van 
Es is de enige zoon van een sleepbootkapitein van de Rotterdamsche Lloyd. „Ik wilde graag reclameschilder 
of reclametekenaar worden,” verklapt hij zijn eerste toekomstdromen. „Vader wilde van mijn plannen niks 
weten. ‘Je leert een degelijk vak en daarmee uit’, zei hij. Na de lagere school moest ik naar de ambachtschool 
aan de Beukelsdijk om het vak van machinebankwerker te leren. Twee jaar later ging ik van school. Weer een 
half jaar verder monsterde ik, jochie van 15 jaar, als koksmaat aan op het stoomschip Beverwijk van de rederij 
Erhard en Dekkers.
 
Mijn eerste reis ging naar Italië. Met steenkolen. Heen en terug deden we daar vier weken over. Het schip 
voer niet harder dan zeven zeemijlen per uur. Dat betekende dus tien dagen heen en ook nog eens tien dagen 
terug. Het lossen duurde ook tien dagen. Dat was het gevolg van de gebombardeerde kaden. Lossen kon niet 
anders dan door rieten mandjes vol te scheppen met kolen en die over de loopplank aan wal te dragen. Als het 
dreigde te gaan regenen werden de luiken gesloten en kon je wachten tot het de heren havenwerkers beliefde 
om de schuit verder te lossen. Bij een feestdag of een werkonderbreking kon je smeken wat je wilde, maar dat 
had geen effect: er werd niet gelost.” 

Evert van Es (rechts) bij zijn maquette, bron: Vrije Volk van 10 februari 1987



Hart 

Evert van Es heeft veertien jaren over de wereldzeeën gezwalkt. Hij besloot alsnog als schilder aan de slag te 
gaan, preciezer uitgedrukt: als scheepsschilder. Hij werkte bij diverse schildersbedrijven. Drie jaar geleden 
kwam daaraan abrupt een eind. Evert van Es: „Ik voelde me al een paar jaar niet echt happy. Daar besteedde 
ik aanvankelijk niet veel aandacht aan. Maar, ik kreeg het steeds benauwder en ging uiteindelijk toch naar 
mijn huisarts. Hij stuurde me direct door naar Dijkzigt, waar in eerste instantie vocht tussen mijn longen en 
hart werd geconstateerd. De klachten bleef ik houden. Na een grondig onderzoek bleek dat mijn hartspieren 
ernstig ziek waren. Daaraan was niets meer te doen. De dokter gaf me het advies mee om van elke dag een 
feestdag te maken. Dat is nu drie jaar geleden. Van de ene op de andere dag zat ik thuis achter het raam. 
Het eerste jaar heb ik het daar knap moeilijk mee gehad. Daar ben ik gelukkig bovenuit gegroeid. Het 
gedwongen thuiszitten had als pluspunt dat ik me verder kon gaan verdiepen in de geschiedenis van 
Delfshaven. Ik ga vaak naar het Gemeentearchief om daar nieuwe feiten te verzamelen voor de uitwerking 
van mijn maquette. Kom ik er bij het archief niet uit, dan probeer ik de oud-bewoners of gebruikers van een 
oud pand op te sporen. Met hun gegevens kan ik vervolgens weer aan de slag.” 

Opscheppen 

Hoewel Evert van Es de rust zelve is, kan hij in woede uitbarsten als hij praat over de ‘minimale interesse van 
het gemeentebestuur voor behoud van Delfshaven’. „Het enige dat Rotterdam doet is in folders opscheppen 
over het schitterende Delfshaven,” sputtert hij. „Natuurlijk is Delfshaven schitterend, maar dat is niet de 
verdienste van het gemeentebestuur. Geboren en getogen inwoners van Delfshaven huilen bij het zien van 
de afschuwelijke nieuwbouw aan de Voor- en Achterhaven. Delfshaven is niet meer wat het is geweest en 
dat betreur ik. Rotterdam is financieel niet scheutig om de oude kern van Delfshaven in stand te houden. 
Treurig.” Evert van Es heeft ruim anderhalf jaar lang eenmaal per maand een foto-expositie over Delfshaven 
opgebouwd in de Nederlands Hervormde Kerk aan de Aelbrechtskolk. Hij deed dat speciaal voor toeristen, 
die een bezoek aan zijn wijk brachten. En vooral om geld in te zamelen voor de restauratie van de glas-in-
lood ramen van de kerk. „Hoeveel geld de actie heeft opgebracht is me nooit verteld. Wel zijn de ramen 
intussen gerestaureerd en daar ging het uiteindelijk om.” lacht hij tevreden. 

Schilder 

Naast fanatiek verzamelaar van historisch materiaal is Evert van Es ook een verdienstelijk schilder. Hij 
heeft een soort Anton Pieck stijl. Aan schilderen en tekenen kom ik niet meer toe. Dat is een bezigheid 
voor in de toekomst als de maquette gereed is. „Ik wil de maquette vervolmaken met de woningen van het 
Piet Heynsplein en een stukje van de Voorhaven. lk denk nog wel enige jaren nodig te hebben voordat de 
Delfshaven in miniatuur gereed is.” Hartenwens van Evert van Es is de vestiging van een historisch museum 
in Delfshaven. „Materiaal hiervoor is er voldoende voorhanden.” weet hij. „Maar het ontbreekt weer eens 
aan geld. Het enige positieve dat ik heb gehoord is dat het voormalige raadhuis gebruikt gaat worden als 
fotoarchief. Nog leuker zou ik het vinden als dat pand de bestemming van museum krijgt.”

Tot zover dit krantenartikel uit 1987. De komst van het Historisch Museum in de Dubbelde Palmboom heeft deze 
Delfshavenaar in hart en nieren gelukkig nog meegemaakt. In volgende nieuwsbrieven willen wij nog meer uit dit 
archief publiceren. Maar eerst moeten we alle foto’s, documenten en dia’s nog uitzoeken en indexeren.



HISTORIE - Het Kraanhuis en het Zakkendragersgilde                                                 Joop Smits  

Een van de meest pittoreske gebouwen in Historisch Delfshaven is wat sinds de jaren zestig van de vorige 
eeuw het Zakkendragershuisje wordt genoemd. Daarvoor stond het bekend als het Kraanhuis. In 1965 werd 
dit pand bij een restauratie verbouwd tot wat wij nu kunnen bewonderen als het nostalgische huisje dat 
zo uit een prentenboek van Anton Pieck lijkt te komen. Dat was het daarvoor echter niet. Voor 1965 was de 
oorspronkelijke functie goed zichtbaar. Minder vensters en meer deuren. Het was aanvankelijk een echt 
kraanhuis, oftewel een huis met daarin een (hijs)kraan waarmee de onderliggende sluisdeur kon worden 
opgehesen. Middels die sluisdeur kon de Aelbrechtskolk direct worden verbonden met het Achterwater, 
aanvankelijk een uitloop van de tussen 1540 en 1560 gegraven Achterhaven. Deze derde sluisverbinding naar 
de Kolk was zowel een spui om de druk op de sluis bij de kerk te verminderen als een snelle doorgang voor 
kleine boten. Die hoefden dan niet om te varen, rond het Middenhoofd en door de Maas. 
NB: De sluis bij de kerk was aanvankelijk de laatste sluis naar de Maas, en daarmee de Noordzee. 

Kraanhuis

Boven de doorgang van het Achterwater naar de Kolk werd zo rond 1550, op een natuurstenen overkluizing, 
een sluishuis gebouwd met daarin een kraan. Die kraan bestond uit een grote spil over de hele breedte van 
het pand met tredmolens aan weerszijde, om de zware sluisdeur op te kunnen hijsen. In die tredmolens 
liepen zgn. sluisknechten als menselijke aandrijving. In de grote sluisdeur waren vier kleinere schuiven om 
te kunnen spuien spuien met een geloten sluisdeur. Die schuiven werden door liggende windassen bediend. 
De grote sluizen bij de kerk en in de zeedijk werkten tot 1600 op min of meer dezelfde wijze.

Door de prent van Gerrit Groenewegen hierboven weten we hoe het er aan de Kolkzijde uitzag rond 1800 
en dat het mechaniek het leeuwendeel van de ruimte moet hebben gevuld. Volgens de geschiedschrijver F.J. 
Kleijn werd de kraansluis in 1836 dichtgemaakt met een keermuur met daarin tot 1850 een kleine valdeur 
om toch te kunnen spuien naar het Achterwater. De hijstoestellen in het Kraanhuis werden verwijderd. 
Daarmee ontstond ruimte voor een brandspuit en een lokaal voor de nachtwacht, met elk een eigen ingang 
met boogdeur. Aan de zuidkant werd een grote deur gemaakt om de brandspuit in en uit te kunnen rijden. 



In 1850 werd het achterwater gedempt vanaf de Kolk tot aan het Tussenwater. Destijds heette die straat de 
Langebrug Steeg, genoemd naar de lange brug over de Achterhaven.

Bij de renovatie in 1964 zijn alle deuren in het kraanhuis dichtgemetseld. Toen zijn op de plaats van de 
grote deur in de zijgevel ook meteen vier 17e-eeuwse gevelstenen van elders afgebroken historische panden 
aangebracht. Zowel aan de Voorstaat-zijde als aan de kant van de Kolk werden de huidige ‘17e-eeuwse’ 
vensters met luiken geplaatst, waarmee het aanzicht opnieuw werd veranderd. Kortom, er is in de loop der 
eeuwen nogal wat aan het Kraanhuis en het Zakkendragershuisje verbouwd. 

Een ruimte bovenin het pand deed ooit dienst als gevangenis. Dat was na het buiten gebruik stellen 
van de kraansluis in 1836. De cellen hadden indertijd vooral de functie van ontnuchteringsplek voor 
Delfshavenaars die onmatig hadden genoten van het befaamde lokale graanproduct. Een oud gezegde 
luidde dan ook: ‘Wie niet in een cel op ‘t Craentie (kraantje) heeft gezeten, is geen burger van Delfshaven’.

Zakkendragershuisje 

Deze annex aan het sluisgebouw werd voltooid in 1653, zoals de cartouche naast de deur ons laat weten.  
In dit gedeelte kwamen de broeders van het zakkendragersgilde bijeen en werd het werk verdeeld. 
De in schepen aangevoerde zakken graan, grondstof voor de vele distilleerderijen in Delfshaven, werden 
door de zakkendragers uitgeladen en op de rug, of soms het hoofd, naar de vele pakhuizen en branderijen 
gedragen. Wanneer er een schip moest worden gelost, dan luidde men de klok op het torentje. De 
zakkendragers kwamen op het klokkengelui af, waarna de strijd ontbrandde over wie de lading mocht 
lossen. Meestal meldden zich namelijk meer zakkendragers aan dan er op dat moment nodig waren. Een 
worp (‘smak’) met dobbelstenen moest uitmaken wie aan het werk kon gaan en wie niet. Om onenigheid te 
voorkomen werd lading verplicht ‘versmakt’ in de speciale ‘smakbak’. Daarin werden, via een grote trechter 
bovenop de bak en daarmee voor alle gegadigden duidelijk zichtbaar, twee grote dobbelstenen gegooid. Wie 
de hoogste ogen had, mocht aan het werk.

Kraanhuis en Zakkendragershuisje voor de renovatie van 1965



 

Er is lange tijd onzekerheid geweest over wat er met het Zakkendragershuisje en de in Nieuwsbrief b 3 
beschreven Dubbelde Palmboom zou gaan gebeuren. De gemeente Rotterdam zette in op huisvesting omdat 
dat meeste geld in het laatje brengt. Gelukkig kwam er op de valreep het navolgende nieuwsbericht.

   Uit de Havenloods van 3 april 2019:

Eindelijk een nieuwe toekomst voor Dubbelde Palmboom en Zakkendragershuisje

Rotterdam - Na bijna vijf jaar gesprekken voeren is het donderdag 4 april eindelijk zover. Dan worden 
de sleutels van de Dubbelde Palmboom en het Zakkendragershuisje in Delfshaven door de gemeente 
overgedragen aan Stadsherstel Rotterdam die de panden gaat restaureren.

Het is de bedoeling dat de rijksmonumenten een functie krijgen die past bij een aantrekkelijk Delfshaven. 
“Wij zijn als monumentenorganisatie in gesprek geweest met de gemeente om te kijken welke bestemming 
het beste past”, zegt Niels van der Vlist van Stadsherstel. “Wat betreft het Zakkendragershuisje waren we er 
redelijk snel uit, daar kan stichting Drijfzand in blijven zitten. Die maken theater en vervullen een functie, 
maar het belangrijkste voor ons is dat het pand daardoor publieks-toegankelijk blijft. Het had volgens de 
bestemmingsplannen ook een woning kunnen worden maar dan kun je niet meer binnen kijken. Dus 
gaan we proberen via fondsen en restauratiesubsidie onze investeringen te dekken om zo de huur voor 
zo’n kleine stichting als Drijfzand acceptabel te houden.” Ook de Dubbelde Palmboom zou in theorie een 
woonbestemming kunnen krijgen maar blijft een openbaar gebouw, zegt Van der Vlist.

In het zij-gedeelte van de Dubbelde Palmboom komt waarschijnlijk wel woonruimte, zegt Van der 
Vlist, maar ruimte voor meer dan twee woningen is er niet. “De rest van het gebouw is daar niet geschikt 
voor. De invulling van dit pakhuisgedeelte was een zoektocht, maar het belangrijkste is dat het pand 
publiekstoegankelijk blijft. Denk aan een plek waar een expo kan worden gehouden of debatten worden 
gevoerd en mensen het gesprek aan kunnen gaan. We denken om er meerdere partijen onder te brengen.  
Het is daarbij wel belangrijk dat het een trekker wordt waarvoor mensen mensen op hun fiets stappen.”  
Van der Vlist verwacht dat de vergunningen eind van het jaar rond zijn en dan kan worden begonnen met  
de anderhalf jaar durende restauratie.

INDUSTRIEEL ERFGOED AAN DE ACHTERHAVEN                                    Maarten Rensen & Rieme Wouters  



Het zal niemand ontgaan zijn dat het VOC-pand aan de Achterhaven ingrijpend verbouwd wordt. Een 
verbouwing tot appartementen en op de begane grond een architectenbureau, die nu zo ondertussen de 
voltooiing nadert. Hiermee krijgt een oud rijksmonument een nieuwe bestemming. Het zou aardig zijn te 
zijner tijd een artikel te wijden aan de diverse functies die dit pand in de loop der eeuwen gehad heeft maar 
dat houden we nog even op onze bucket-list. We willen nu ingaan op de vraag wat er gaat gebeuren met die 
hoeveelheid “oud roest” dat nog op de havenkade staat. Wat is dat, wat moet ermee gaan gebeuren?

Het antwoord op de eerste vraag: Het zijn oude ketels waarin de soda tot de eerste Biotex gemengd werd. 
Inderdaad, de ‘wonderzeep’ Biotex kwam oorspronkelijk uit Delfshaven! Wat veel mensen niet weten: Tot 
voor een aantal decennia was het terrein dat nu het VOC-plein is het terrein van de zeepfabriek van Kortman 
& Schulte. Omstreeks 1995 is die fabriek gesloten en ontmanteld. Nadien heeft het pand nog enkele andere 
gebruiksfuncties gehad, waaronder het cultuurcentrum Worm. Inmiddels is het pand in eigendom bij de 
toekomstige bewoners. Maar die enorme ketels stonden nog steeds op de zolder van het pand. En die zijn 
daarmee ook eigendom van de toekomstige bewoners. 

Waar hebben we het over? De foto met de Rotterdamse skyline is gemaakt door de kraanmachinist vanuit 
de kraan waarmee de ketels van de zolder af getakeld werden. Ketels met een diameter van 4 meter en een 



hoogte van een kleine 2 meter! Vanaf het begin leefde bij de toekomstige eigenaren/bewoners het idee: 
hier zouden we iets mee moeten willen: maak met behulp van deze ketels een stukje van de geschiedenis 
van het pand zichtbaar. Met instemming van de gemeente zijn daarom de ketels in afwachting van verdere 
planontwikkeling op de kade geplaatst.

Bij de aanwijzing tot rijksmonument zijn ook de ketels, die op zolder stonden geclassificeerd als 
rijksmonument. Daarmee maakt het deel uit van het industrieel erfgoed van Delfshaven. De gemeente 
en de nieuwe eigenaren van het pand, de toekomstige bewoners dus, hebben in samenspraak voorstellen 
ontwikkeld om de ketels een plaats te geven op de kade. Deze voorstellen worden op dit moment besproken 
met de direct omwonenden: bewoners van het VOC-plein, Achterhaven, Bataviakade. Als Genootschap 
Historisch Delfshaven zijn wij ook betrokken bij deze discussie.

Hieronder een beeld van wat de ketels zouden kunnen worden: één vat wordt zoveel mogelijk in stand 
gehouden, inclusief toebehoren als de oorspronkelijke meng-elementen. Door middel van dit vat kan het 
verhaal verteld worden, verwerkt in de wanden van het vat, of in een soort van kijkdoosvariant. De andere 
vaten kunnen worden afgezaagd en daarmee een functie krijgen als zit- en speelelement, als podium of als 
plantenbak. Het geheel kan een plaats krijgen op de kade van de achterhaven: als daar straks de bouwketen, 
bouwmaterialen en de nu natuurlijk enigszins slordig opgeslagen vaten weg zijn ontstaat daar en enorme 
ruimte die vraagt om een goede invulling.

Een mooi beeld: staal en groen. Deze opzet heeft in de discussies met de omwonenden een voorkeur 
gekregen: dit deel van de stad is al heel “stenig” en een beetje groen is nooit weg.

Vinden jullie hier ook iets van? Laat het ons weten, dan kunnen wij aanvullende suggesties en meningen 
doorgeven aan de VVE van het VOC-pand, die dit project aansturen.

Bedrijfsruimte in de fabriek van Kortman en Schulte aan de Achterhaven, halverwege de vorige eeuw (Stadsarchief Rotterdam)



EEN DOORBRAAK TUSSEN DE SCHANS EN DE AELBRECHTSKOLK?                    Maarten Rensen 

Er is niets nieuws onder de zon! Al in 1918, ruim honderd jaar geleden dus, was er al sprake van het maken 
van een doorbraak tussen de Schans en de Aelbrechtskolk, zoals blijkt uit onderstaand krantenknipsel 
(waarschijnlijk ook al van pakweg 20 jaar geleden) dat wij aantroffen tussen de eerdergenoemde archieven 
van Evert van Es.

Dit stukje geschiedenis verklaart meteen het ontstaan van de Tovertunnel. Intussen lijkt er geen schot te 
zitten in de planontwikkeling rondom de voorgenomen sloop van de Abrikoos. Hoewel wij als Genootschap 
Historisch Delfshaven tegen het realiseren van een doorbraak zijn hebben we vanaf het begin gesteld 
constructief te willen meedenken over andere oplossingen: men wil bijvoorbeeld het Watergeusplein 
opknappen, men wil iets (misschien iets groens?) met de open ruimte achter het Poolcafé (nu verborgen 
achter een muur). Daar zijn we natuurlijk niet tegen. Maar dan willen we wel graag een totaalplan zien. 

Zoals bekend beschikken wij over de maquette van Delfshaven van Evert van Es. Wij hebben aangeboden 
deze maquette te etaleren in de Abrikoos (zie hieronder de impressie bij het voorstel), naast de eventueel 
door de gemeente te presenteren alternatieve invullingen van het gebied tussen de Aelbrechtskolk en de 
Schans. Hiermee wilden wij bijdragen aan de inbreng van bewoners en direct betrokkenen. En wij wilden 
vermijden dat het pand jarenlang leeg zou staan. Dit aanbod van ons staat nog steeds. Maar lijkt nu te leiden 
tot een stammenstrijd tussen verschillende gemeentelijke afdelingen, die uiteenlopende opvattingen hebben 
over bewonersinitiatieven. Want het ene moment krijgen wij positieve intenties, dan weer zijn er allerhande 
leeuwen en beren op de weg.

Inmiddels is het pand al sinds pakweg twee jaar in handen van de gemeente maar wordt er niets mee gedaan. 

Ja, het staat te wachten op de volgende lichting krakers. En daar zitten wij met zijn allen niet op te wachten. 



Pakweg 100 jaar geleden erkende de gemeente dat er een verkeerde keuze gemaakt was. Is men vandaag de 
dag net zo verstandig?  Wat nu nodig is, dat is de erkenning dat niemand op een doorbraak zit te wachten en 
dat er een open gesprek komt over wat Delfshaven écht nodig heeft. 

Een artist impression  van de voorgevel van de Abrikoos in de avonduren, met in de etalage de maquette van Delfshaven.

GROOT EN KLEIN IN DELFSHAVEN                                                                              Maarten Rensen

Elders in deze Nieuwsbrief leest u dat de gemeente eindelijk besloten heeft het grote pand de Dubbelde 
Palmboom over te doen aan Stadsherstel BV, waarmee behoud van de maatschappelijke en monumentale 
functie van dit grote pand voorlopig overeind blijft.
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Minder groot en imposant maar wel degelijk belangrijk, is het feit dat het oude brugwachtershuisje van de 
Lage Erfbrug weer in gebruik genomen is: het kleinste winkeltje van Rotterdam. 

Lilia Costa van Lil’ Delfshaven [weblink] wil makers en kunstenaars van Delfshaven een plek bieden om hun 
mooie creaties aan de wereld te laten zien. Maar ook: een plek waar je dagelijks terecht kunt om een bakkie te 
doen of om over de laatste ontwikkelingen te praten. Het oude, karakteristieke brugwachtershuisje dateert 
van 1926. Toen werd de Coolhaven gegraven als verbinding van de Schie met de Maas. Voordien liep de 
verbinding met de Maas via de Voorhaven en de Schiemond. Bij de vervanging van de oude Lage Erfbrug door 
de huidige in 2006 verloor het brugwachtershuisje haar functie. Omdat het een rijksmonument is werd het 
in stand gehouden. En terecht want hiermee heeft Delfshaven weer een herkenbaar ontmoetingspunt. Wij 
wensen Lilia Costa en alle andere betrokkenen veel succes.

We sluiten deze vierde nieuwsbrief af met een sfeervolle foto van de hand van Hanneke Boogaard, die deze editie inluidde. Deze foto 
illustreert weer eens dat Delfshaven met zijn karakteristieke skyline een van de mooiste en meest fotogenieke locaties is van onze stad.

http://historisch-delfs-haven.nl
http://facebook.com/ghdelfshaven
mailto:info%40historisch-delfs-haven.nl?subject=
http://lildelfshaven.nl/

