
Voorwoord                                                                                                          Redactie

Nadat in de vorige edities de bestuursleden van het genootschap zich een voor een hebben voorgesteld, valt 
deze eer nu te beurt aan bekende en minder bekende gezichten in historisch Delfshaven. Het spits wordt 
afgebeten door Virginia en Erwin, de nieuwe uitbaters van het winkeltje in stellingmolen De Distilleerketel. 
Over die molen kunt u verderop in deze nieuwsbrief-editie meer lezen. Over de nieuwsbrief gesproken: alle 
vorige edities vind u op de nieuwspagina van onze website.

De Molenwinkel van Delfshaven                                                                                                  Erwin Nederhoff

Op een zonnige dag in 2018 zaten Virginia en ik lekker bij het water en zagen opeens een, voor ons beetje 
onduidelijk, briefje hangen op de voordeur van de molen de Distilleerketel. Dit ogenblik was net nadat we 
een alternatieve excursie hadden gedaan in het historisch rijke Delfshaven.
Virginia vertelde me juist op dat moment dat ze altijd al graag een eigen plekje wilde bestieren, waarbij 
ze al haar culinaire kwaliteiten kwijt zou kunnen. Ze geeft op dat moment namelijk kookles; Portugese 
visgerechten bij de Volksuniversiteit. Het zijn heerlijke visgerechten, met bijvoorbeeld dorade, bakkeljauw 
en pulpo (octopus). Ze is geboren in Angola en opgegroeid in Portugal, en woont inmiddels al lange tijd in 
Rotterdam. Virginia is, zoals ze zelf zegt, een sterke zwarte vrouw in een heuse Hollandse molen. Dat is best 
bijzonder. 

Ze is ook erg geïnspireerd geraakt door de minder bekende meelproducten, zoals teff en mashela. Haar 
Classic Ginger Cookies, te koop in de Molenwinkel van Delfshaven, zijn inmiddels (wereld-)beroemd, geliefd 
bij Amerikanen en onze buren. Ze zijn dan ook iedere week uitverkocht. Deze lekkernij is losjes geïnspireerd 
op een recept van mijn opa, een Echte Bakker, uit Winterswijk. Verder kan Virginia goed schilderen, met een 
hele eigen stijl. Dit houdt ze wel meer voor zichzelf. Een talentvolle dame dus.

Mijn connectie met molencultuur is mijn stiefvader Cees Louwen. Hij was een bekende molenrestaurateur 
en hoofd van het team van Schakel en Schrale in Noord Holland. Geboren in Westzaan was hij omringd door 
molens. Cees was vaak in zijn vrije tijd zaken aan het uitdenken en uittekenen. Hij heeft bijvoorbeeld ook de 
Amstelkerk in Amsterdam gerestaureerd. Helaas is hij vrij vroeg overleden. Op zijn crematie kwamen heel 
veel collega’s en vrienden uit de bouw -en molenwereld. Dit was heel indrukwekkend.

Mijn vader Joop is ook heel technisch en kan echt alles bouwen of repareren. Hij is met recht een Manus van 
Alles. Zelfs mijn liefdevolle moeder werkte vroeger bij een bouwbedrijf en weet o.a. veel van ceramiek. Mijn 
oma had vroeger een banketbakkerij en wist veel van kruiden en planten. Mijn andere oma, van mijn vaders 
kant, was journaliste en bleef tot haar dood kritisch en vol boeiende verhalen. Kortom, ik ben vanaf mijn 
jeugd omringd door kundige en gedreven mensen.
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Onze plek in Delfshaven is geweldig en vooral lekker Zen. Het water stroomt gestaag, alle mooie bootjes en 
goed onderhouden schepen dobberen rustig en jongeren zwemmen en vermaken zich in het water. Het is 
echt fijn om er te zijn in de zomer.

Naar aanleiding van het onduidelijke briefje op de deur van de molen hebben we gebeld naar Schiedamse 
Molens. Vervolgens is er een afspraak gemaakt. De Distilleerketel is namelijk een productiemolen van het 
maalbedrijf gerelateerd aan deze stichting. Hugo, de aimabele directeur van Schiedamse Molens heeft ons 
samen met Paul van Communicatie een warm welkom geheten. We zijn vrij snel tot een overeenkomst 
gekomen voor het huren van de molenwinkel. De samenwerking verloopt voorspoedig en positief.

We hebben veel respect voor het vakmanschap van de molenaars Theo en Jacomine van de Vrijheid en de 
Distilleerketel. Ze werken heel hard en zijn heel goed in hun werk. Farah van molenwinkel de Walvisch, de 
overige molenaars zoals Rob e.a. en de vele vrijwilligers zijn fijne collega’s met wie we goed samenwerken. 
Het voortbestaan van de Molencultuur in Nederland valt of staat bij deze betrokken mensen.

Bescheiden evenementen

Met enige regelmaat doen we besloten evenementen bij de molen. Het is in eerste instantie een 
productieruimte. Halloween was bijvoorbeeld erg geslaagd. Er was een fantasierijke verkleedpartij met 
‘lekkere enge koekjes’ zoals afgehakte vingers, warme chocomelk, de ‘Buiten-de-lijntjes’ kleurwedstrijd en 
volop spannende geluiden en horrormuziek in de molen. Tenslotte werd er buiten in een kring bij het volle 
maanlicht een spannend verhaal verteld over de eenzame, hardwerkende molenaar met een hele lange grijze 
baard, de lieve buurvrouw en het (klein beetje enge..) Meelmonster. De peuters waren erg onder de indruk 
(en wij van hun wilde tekeningen).

Een recente presentatie van een speciale zelfgemaakte veganistische kaas door de internationaal werkende 
waterexpert Catharina was zeer geslaagd. Er waren perfect aansluitende gerechtjes van de uitgenodigde 



gasten, verfrissende drankjes en veel verrassende smaakcombinaties.
De Japanse theeproeverij, georganiseerd door Alex Oost van filmfestival Camera Japan en de Japanse 
theemeester uit Leiden, was ook zeer smaakvol en boeiend. Hierbij hebben we anderhalf uur lang diverse 
thee geproefd. En tevens veel geleerd over de Japanse theecultuur. Dit was bepaald geen straf, zelfs niet voor 
de koffiedrinkers.

Op 1 september 2019 hebben wij ons 1-jarig jubileum van De Molenwinkel van Delfshaven. Veel oude 
klanten van de Molenwinkel zijn weer terug en veel nieuwe klanten vallen ons ten deel. De toeristen zijn 
erg verrast door de onze tour door en op de molen. Daarna vervolgen ze heel enthousiast hun verdere 
ontdekkingstocht in Delfshaven en Rotterdam. Wij verwijzen ze regelmatig naar andere leuke locaties in 
Delfshaven. Soms komen ze zelfs terug met vrienden uit het buitenland om nogmaals een rondleiding te 
doen of Classic Ginger Cookies te kopen en soms geven ons zelfs een leuk cadeautje. Dat vinden we best 
bijzonder.

We willen het Genootschap bedanken voor dit stuk in hun nieuwsbrief. Het Genootschap Historisch 
Delfshaven brengt de geschiedenis van het gebied tot leven met hun projecten; publicaties, lezingen en o.a. 
via persoonlijke gesprekken. Verder zijn de leden van de stichting heel kundig, genereus en weten het goed 
uit te leggen. Ook hebben we goed contact met de andere ondernemers; de restaurants, cafés en creatieve 
zaakjes of organisaties. Zij zijn veelal fan van ons meel, gebruiken het in hun keuken en komen regelmatig 
gezellig langs (en wij natuurlijk bij hen.) 

Oh ja, we zijn ook nog op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger. Kennis van meel en bakken, en beheersing 
van de Engelse taal is een pré.

Erwin Nederhoff en Virginia Gil van De Molenwinkel van Delfshaven.

Het begon in Delfshaven                                                                                      interview door Maarten Rensen

Jan Mattheus de Grauw, geboren op 31 maart 1939. Hij woonde en is opgegroeid samen met zijn vader, moeder en zijn 
vier oudere broers aan de Aelbrechtsstraat, net over de Lage Erfbrug. Een straat die inmiddels niet meer bestaat maar 
ongeveer op de plek was waar nu de Olijventuin is. Hij is overal ter wereld geweest, woont nu al weer decennia lang in 
Kralingen maar heeft altijd een band gehouden met Delfshaven. Daarom zagen wij toch aanleiding tot een gesprek 
over hoe het nou was, opgroeien in Delfshaven in die periode.
 
Het onderstaande is een weergave van een gesprek dat recent, op 30 juli 2019, plaatsvond tussen Jan de Grauw en 
Maarten Rensen. Natuurlijk kenden wij als Genootschap Jan al langer. Onder meer door zijn voordracht in de 
Pelgrimvaderskerk ter gelegenheid van de aankondiging van onze expositie over de Pelgrimvaderskerk op 13 mei 2017 
en het door hem gemaakte jubileumschilderij “interieur met kansel” aan de kerk geschonken op 22 november 2017.

Het gezin woonde op een klein bovenhuis, opa en oma woonden 
ertegenover. Altijd handig in verband met extra zorgtaken. 
Moeder was hervormd, ze kerkte in de kerk aan de Aelbrechtskolk, 
vader was meer een “bondsman”, werkzaam bij het energiebedrijf 
van de gemeente. Op de (zoals Jan dat noemt) veranda werden 
konijnen en kippen gehouden, wat redelijk gebruikelijk was in die 
periode. Bovenhuizen hadden geen tuin en je moest toch wat met 
die veranda.  
Het was dus Delfshaven, Rotterdam, vlak voor de oorlog. 

http://demolenwinkelvandelfshaven.nl/
http://historisch-delfs-haven.nl/projecten_2017_oudekerk.htm


Een oorlog die toch wel behoorlijk bepalend geweest is voor het leven van Jan.

Hij herkent nog de angst en het lawaai van het bombardement van 14 mei 1940. Het vergeten bombardement 
op Bospolder Tussendijken, 31 maart 1943, was precies op zijn verjaardag en staat hem nog goed voor de geest, 
Hij bezoekt nog steeds de jaarlijkse herdenking. Nog dichterbij was het bombardement van het bureau van de 
Sicherheitsdienst (SD) op de Heemraadsingel, 29 november 1944: hij weet nog precies te vertellen dat hij samen met 
zijn broer kleurkrijtjes was gaan kopen op de Nieuwe Binnenweg toen het bombardement begon. Jan was toen vier 
jaar, zijn broer tien. Eerst kropen ze weg, vluchtend voor rondvliegend glas, in een urinoir. En toen het even wat rustig 
was vluchtten de de schuilkelder onder het Heemraadsplein in. Jan weet nog dat de aanblik huilende volwassenen in 
de schuilkelder een diepe indruk op hem maakte.

Er is nog een foto van de kleine Jan met zijn moeder uit 1943 (aan het begin van dit artikel). Waarom hebben zijn 
ouders die foto laten maken? Jan zelf vermoedt dat het was als herinnering: hij was een ziekelijk jongetje in een 
moeilijke tijd. Waarschijnlijk waren zijn ouders bang dat hij niet oud zou worden. Als hij het niet zou redden hadden 
zijn ouders in ieder geval nog iets tastbaars. 

Jan heeft de oorlogsjaren dus wel doorstaan, zij het als een stil en teruggetrokken jongetje. De keuze voor een lagere 
school was toen net zo pragmatisch als nu: gekozen werd voor een school dicht in de buurt: de (gereformeerde) 
Rehobothschool aan de Ruilstraat.

Delfshaven eind jaren ‘40 en begin jaren ‘50: veel bedrijvigheid. Het grootwinkelbedrijf moest nog uitgevonden 
worden, veel kleine winkeltjes en kleine middenstanders. Een paar namen die nu nog bekend zijn als bedrijf: 
Radder was toen een kruidenierszaak, is nu een (in Capelle gevestigde) groothandel in dranken. Van der Spek was 
toen een sigarenzaak, daaruit is de begrafenisonderneming voortgekomen. Sommige vormen van bedrijvigheid zijn 
totaal verdwenen: de waterstoker, de schareslijperij. Er waren natuurlijk de melkman, de bakker, de banketbakker, 
de slagerij. En aan de deur de schillenboer. Schillen die naar de varkensboer gingen en daarna in de vorm van 
karbonaadjes op zondag weer terug kwamen. Intensief scheepvaartverkeer op de Coolhaven. De truc: vanaf de Lage 
Erfbrug met een haak aardappels oppikken uit de vrachtschepen. Een andere bijverdienste: het helpen karren de hol 
van de Lage Erfbrug op te duwen met als beloning bijvoorbeeld een krentenbol of iets dergelijks.  

Een brandende Schiedamseweg nadat de Amerikaanse bommen vielen.                                Bron: Stadsarchief Rotterdam



Van de Voor- en Achterhaven weet hij eigenlijk niet veel meer dan stilliggende schepen zo eind jaren ‘40 en begin 
jaren ‘50.

Drie van zijn broers waren tijdens de oorlog tewerkgesteld in Duitsland, in de oorlogsindustrie. En na de oorlog 
keerden zij weer terug naar het ouderlijk huis. Een volle bak op een kleine bovenwoning: zijn oudste broer had ook 
nog eens een Russische vrouw meegenomen, ook door de Duitsers tewerkgesteld in de oorlogsindustrie. De broers 
waren al weer heel snel aan het werk, in de bouw en in de metaalindustrie, zoals Wilton in Delfshaven (waar nu de 
wijk Schiemond is) en in Schiedam.

Jan had veel meer als ambitie het kunstenaarsschap. Als klein jongetje trok hij de stad in met een fototoestel, gekregen 
van zijn oudste broer, en een aantekenboekje. Musea bezoeken vond hij geweldig. Vader vond, met zijn sociale/
socialistische achtergrond, dat Jan toch een vak moest leren: kunstenaarsschap was wel mooi maar er moest toch ook 
brood op de plank. Dus uiteindelijk ging hij toch naar de ambachtsschool om het vak huisschilder te leren. Met enige 
trots vertelt hij dat hij nooit gewerkt heeft als huisschilder, hoewel hij wel de daartoe benodigde technieken heeft 
aangeleerd. Hij ging aan het werk bij de Vlaggenwerkplaats van Veder aan de Hudsonstraat. De ambitie bleef en in 
de avonduren heeft hij de Academie en aansluitend meerdere vervolgopleidingen gedaan. Dat heeft geleid tot een 
levenslange kunstenaarspraktijk, en werkzaamheden bij organisaties op het gebied van kunst: de educatieve dienst 
van het Stedelijk Museum Schiedam, docentschappen, internationale activiteiten.

HISTORIE - Bruggen van Delfshaven                                                                                                Redactie

Het ontstaan van Delfshaven was het gevolg van een behoefte aan vervoer over water. Dat betekent scheepvaart en de 
daarbij horen sluizen en bruggen. Jan Hilker schreef jarenlang de populaire rubriek “Wist u dat?” in de voormalige 
Wijkkrant voor Delfshaven en Schiemond. Hij schreef boeiende stukken over de Delfshavense historie. 
Zijn kennis over Delfshavense bruggen willen wij in de komende uitgaven van onze Nieuwsbrief XL met u delen.

De bruggen van Delfshaven, deel 1  - Jan Hilker

Sinds het ontstaan van Delfshaven hebben er altijd bruggen binnen Delfshaven gelegen. In de komende tijd zal ik een 
poging wagen deze bruggen in volgorde van tijd te beschrijven.  

In 1389 kreeg Delft van Graaf Aelbrecht toestemming een eigen vaart (de Delfshavense Schie) te graven naar de rivier 
de Maas. In de hoofdwaterkering mocht daartoe een gat gemaakt worden. Die belangrijke dijk is de Schieland Hoge 
Zeedijk, bij ons beter bekend als Havenstraat en Mathenesserdijk. 
 

Uitsnede van de kaart van de drie Schieen. De kaart werd vervaardigd in 1512 i.v.m. een rechtszaak tussen Rotterdam 
en Delft. Er was een hoogopgelopen ruzie over het gebruik en afdammen van de Schie tussen deze twee steden.



 
In dit gat moesten zij een goede sterke sluis maken. Deze sluis werd gebouwd op de plaats waar nu café “De Oude 
Sluis” zit. Delft mocht buiten de dijk “een spoeye” (Schutkolk) maken. Deze heet nu Aelbrechtskolk.  
Aan de zuidkant van deze kolk kwam de tweede sluis. Van deze situatie bestaan prenten uit 1512, 1536, 1540 en 1572. 
Het is vreemd om te zien dat boven de sluizen hoge gebouwen stonden. Dit was echter noodzakelijk, omdat deze 

sluizen geen draaiende deuren hadden, maar een zwaar houten schot dat opgehesen moest worden. De schepen 
voeren door een soort tunnel die aan de bovenkant een rondgemetseld gewelf had.  
 
Omdat de bewoners van Delfshaven ook wel eens aan de andere kant van de kolk moesten zijn, werden er tegen de 
noordkant van de sluisgebouwen vaste bruggen gebouwd. Deze bruggen hadden een flinke kattenrug, omdat ze 
over de boog van de tunnel, voor de schepen, heen moesten. Op de “Kaart van de Drie Schieën” uit het jaar 1512 is 
dit duidelijk te zien. Ook op de prent van de inval van de Spaanse troepen in 1572 is het goed te zien, vooral bij de 
brug op de hoogte van de kerk. Toch waren deze overwelfde sluizen een hindernis voor de scheepvaart. Hooggeladen 
schepen konden er niet onderdoor en schepen met een mast moesten deze strijken. In 1594 besloot Delft eindelijk 
om deze klachten te verhelpen. De nieuwe sluis zou aan de bovenkant open worden. In 1595 werd hiervoor het bestek 
geschreven en het jaar erop was deze nieuwe sluis gereed.  Volgende keer deel twee van het bruggenverhaal.

HISTORIE - Molen De Distilleerketel in de twintigste eeuw                                                   Joop Smits

Hoewel de Delfshavense geschiedenis tot aan de annexatie voor mij het meest tot de verbeelding spreekt, mogen de 
gebeurtenissen in de 20e eeuw zeker niet onvermeld blijven. Voor de huidige staat van Historisch Delfshaven zijn die 
zelf het meest beslissend geweest. Na de aanvankelijke verwaarlozing heeft de stadsvenieuwing hier zware sporen 
nagelaten. Sommige panden konden ternouwernood aan de sloophamer ontkomen. Dit tijdvak heeft overigens als 
voordeel dat het Stadsarchief Rotterdam over veel fotomateriaal betreffende deze moutmolen beschikt, waavan ik hier 
dankbaar gebruik maak om het verhaal van deze molen te illustreren.

De Distilleerketel werd gebouwd in 1727 en heeft een turbulente geschiedenis achter de rug. Na meer dan anderhalve 
eeuw mout te hebben gemalen, brandde de molen in 1899 op 25 juli volledig uit. Zelfs de toevallig aanwezige 



drijvende stoomspuit “Maaswerken” kon niet voorkomen dat de molen volledig werd verwoest. In 1902 werd de 
molen weer opgebouwd. Molenbranden konden ontstaan door blikseminslag of doordat bij harde wind de molen “op 
hol sloeg”.  De wrijving van de remmen op de molenas veroorzaakte dan zoveel hitte dat er vuur ontstond, dat door de 
wind al snel werd aangeblazen tot een waar inferno. 

De molen werd herbouwd en bleef in bedrijf tot 1922. De import van goedkoop meel en de opkomst van 
stoommachines, die de bouw van grote meelfabrieken mogelijke maakten, hadden als resultaat dat het vak van 
korenmolenaar langzaam maar zeker uitstierf. De molens kwamen leeg te staan en raakten in verval. Blijkbaar werden 
de werkloze molens niet interessant genoeg bevonden om te behouden. De stedelijke bevolkingsaanwas vroeg om 
meer woningen en de overbodig geworden stadsmolens stonden daarbij vaak in de weg.

De Distilleerketel werd in 1938 onttakeld en in 1940 door de Luchtafweerdienst in brand geschoten, waarbij de zware 
molenas door de molen naar beneden stortte. 

Het verhaal zoals het werd beschreven door Jan Hilker:

Deze molen ging ten onder in de Meidagen van 1940. Over de ondergang van deze molen en alles wat er daarna gebeurde, 
wordt vaak slordige informatie gegeven. Zo wordt beweerd dat ‘de Mariniers hem in brand schoten omdat er Duitsers in 
zaten’, maar in dit stadsdeel tussen Willemsbrug en de noordrand van Overschie was geen Duitser aanwezig. 
Wat is er dan wel gebeurd? 
Vrijwilligers van de Luchtafweerdienst bij het torentje van Diepeveen aan de Pelgrimsstraat stonden, werden regelmatig 
beschoten vanuit de molen door N.S.B.-ers. Toen vervolgens de molen onder vuur werd genomen, brandde hij geheel uit. 
25 Jaar later werd de ruïne van de molen met het daarin gevestigde scheepsreparatiebedrijf door de heer Natte gekocht. In 
augustus 1966 kreeg hij van de gemeente opdracht de romp tot 5 meter boven de grond te slopen omdat het een bouwval 
zou zijn. In januari 1967 ging de eerste steen naar beneden. Na drie maanden, toen er al 6 meter was afgebroken, werd er 
‘voorlopig’ mee gestopt omdat de heer Natte ook nog aan zijn normale werk moest denken. 



Hoewel van De Distilleerketel na de oorlog niet meer over was dan een kale vervallen molenromp, kreeg deze in 1983 
toch het predikaat ‘rijksmonument’. Historisch Delfshaven zou niet “echt” zijn zonder molen en dus werd besloten 
“De Distilleerketel” te restaureren. Dat besluit - einde jaren 1980 - had nogal wat voeten in aarde en het werd op het 
uiterste nippertje genomen. De romp was ondertussen al voor een groot deel afgebroken!

Nadat was besloten dat het herstel toch doorgang zou vinden voorzag men problemen met de pal naast de molen 
verrezen hoge nieuwe etagewoningen. Deze stonden zo dicht bij de oude romp, dat er bij de heropbouw niet eens 
meer plaats zou zijn voor de molenbalie. Ook zorgde dit hoge woonblok voor een ongunstige molenbiotoop, zoals dat 
zo mooi heet. Door de verstoorde windkracht zouden de wieken niet naar behoren kunnen functioneren. De nieuwe 
molen werd vanwege diezefde molenbiotoop gelijk ruim een meter hoger opgetrokken.

De grondcirkel van de molen bleef hetzelfde; de tapsheid van de romp ook, en dus werd de hogere molen opvallend 
slank. Omdat de bovenas een meter hoger ligt, konden wieken met grotere vlucht (de afstand van wiektop tot 
wiektop) worden gekozen. De vlucht is nu ruim 27 meter.

Op de baard van de molen staat “1727-1940 MULTUORUM CIVIUM OPERA RESURREXI AD MCMLXXXVI”, hetgeen 
betekent “Ik ben herrezen door de hulp van vele burgers in 1986”

De Stichting Stadsherstel Historisch Rotterdam, een van de aan Roterodamum gelieerde stichtingen, spande zich in 
om de molen in Delfshaven in oude luister te herstellen. De Distilleerketel is toch wel een van de meest in het o9og 
springende elementen in Delfshaven en houdt als actief malende korenmolen de historie levend.

EVENEMENTEN

Ketels aan de Kade - 10 en 11 augustus - Thema: “Boter, Kaas & Eieren”
Hét culinaire festival waar het stadsverleden tot leven komt. 
Proef (letterlijk) de historie met het prachtige historisch Delfshaven als decor!

- Zaterdag 10 augustus (17.00 - 23.00)

Ook dit jaar zullen we het festival openen met een te gek (dorps)feest op het Piet Heinsplein.  
Geniet met een kroes in den hand van live muziek en ambachtelijke ‘Ketelkost’ in de openluchtherberg. 
- Zondag 11 augustus (10.00 - 18.00)

Op de Stad & Streekmarckt vind je vele kraampjes met de mooiste ambachtelijke producten. Bezoek 
bezichtigingen en activiteiten omtrent ons rijke eetverleden, voor jong en oud. Eeuwenoude ambachten, 
kookdemonstraties, straattheater, middeleeuwse troubadours, exposities, proeverijen en nog veel meer. 



Ketels aan de Kade staat dit jaar in het teken van boter, kaas en eieren. 
Heb je je ooit afgevraagd waarom Rotterdam een “Botersloot” heeft? En wist je dat er vanaf 1611 kazen verkocht 
werden op de Rotterdamse Kaasmarckt? We vertellen je alles over het boter, kaas en eieren verleden van de stad. 

400 jaar Pilgrim Fathers 
Ook zal deze editie een voorloper zijn van 2020. Dan herdenkt Rotterdam namelijk 400 jaar Pilgrim Fathers. 
De geschiedenis van de Pilgrim Fathers is nauw verweven met de stad Rotterdam. Op 22 juli 1620 van de 
Middenkouskade vertrok uit Delfshaven een groep Engelse puriteinse calvinisten met de amper zeewaardige 
‘Speedwell’ naar de Nieuwe Wereld. In dat kader zullen in 2020 een aantal evenementen in en rondom Delfshaven 
worden georganiseerd. Uiteraard kan Ketels aan de Kade in deze niet ontbreken en zullen wij hierbij ons 
festivalthema aan wijden. Meer informatie op ketelsaandekade.nl

Ook ons eigen Genootschap Historisch Delfs Haven zal met een kraampje acte de présence geven.

Pilgrim Harbour Festival 

Sacred Songs
Locatie:  
Pelgrimvaderskerk – Historisch Delfshaven – Aelbrechtskolk 20
Vrijdag  13 september 
Voor meer informatie en kaartverkoop, zie: 
pilgrimharbour.nl/sacred-songs/

Verrassende Muziekroutes
Locatie:  
Pelgrimvaderskerk – Historisch Delfshaven – Aelbrechtskolk 20
Zaterdag  14 september  
Voor meer informatie en kaartverkoop, zie:  pilgrimharbour.nl/verrassende-muziekroutes

Open Monumentendag - zaterdag 14 en zondag 15 september
Landelijk thema: ‘Plekken van plezier’.

Drijfzand Theater - Voor meer informatie en kaartverkoop, zie: www.drijfzand.nl

http://ketelsaandekade.nl/ketelsaandekade.html
 pilgrimharbour.nl/verrassende-muziekroutes
https://pilgrimharbour.nl/verrassende-muziekroutes/
http://www.drijfzand.nl/?page_id=5305
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Adios! - 7 en 8 september (tijdens de Wereldhavendagen), 15.00 uur, Lloyd Multiplein, toegang gratis
Een muzikaal spektakel over de kleurrijke geschiedenis van Delfshaven

Delfshaven heeft een rijke historie als het gaat om het komen en gaan van mensen. Door de jaren heen zijn velen 
ergens vandaan vertrokken om hier een nieuw bestaan op te bouwen. Adios, vaderland! 
En velen zijn van hier vertrokken om elders een bestaan op te bouwen. Adios Nederland! 
Achter dit Adios schuilen vele verhalen. Maar wie kent die verhalen nog?

Koren van verschillende culturen en een verhalenverteller leiden u door een kleurrijk verleden. Elk koor bezingt 
haar eigen verhaal, de verhalenvertellers rijgen de verhalen aaneen. Met elkaar zorgen zij voor een muzikaal 
spektakel waarmee u een nieuwe en eigentijdse kijk krijgt op de geschiedenis van dit mooie stukje Rotterdam.

Kom kijken en luisteren naar dit spectaculaire muziekfestijn vol verrassing en verbinding. 
Iedereen is van harte welkom!   Meer info op de website www.intorno.nl/adios/

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

