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  b 8 

Voorwoord                                                                                Wouter Wefers Bettink

Om te beginnen wil ik u allen bedanken voor de warme reacties betreffende mijn benoeming als lid van de Orde van 
Oranje Nassau. Deze onderscheiding werd mij 27 april jongstleden volledig onverwacht aangeboden.

Over het Delshaven400 herdenkingsjaar 
In 1620 zijn de Pelgrimvaders vanuit onze haven vertrokken naar Amerika. In onze eerste nieuwsbrief had ik u al 
verteld dat ik Delfshaven tijdens mijn verblijf in Amerika, dat was begin jaren ‘70, de geschiedenis van Delfshaven 
heb leren kennen in verband met Thanksgiving Day. Even een aanvullend “wistudatje” over de diepgewortelde 
relatie tussen Delfshaven en de Verenigde Staten. Door het Amerikaanse Congres werd zo’n twee eeuwen geleden 
de opdracht verleend aan een aantal kunstenaars om grote werken te vervaardigen met als thema de belangrijkste 
momenten in de geschiedenis van de VS. Die werken moesten de Rotunda vullen, de grote ronde zaal onder de koepel 
van het Capitol. Een van de schilderijen is getiteld “Embarkation of the Pilgrims”. Er hang dus een schilderij van ruim 
drieënhalve bij zevenenhalve meter in het Amerikaanse regeringsgebouw, met daarop de Pilgrims in gebed op het 
schip de Speedwell aan de kade van Delfshaven. Is dat niet bijzonder?  Weblink: United States Capitol rotunda op wiki

De organisatie van Pilgrim Harbour was er al een paar jaar intensief mee bezig om in samenwerking met de 
gemeente Rotterdam, Gebiedscommissie Delfshaven, Rotterdam festivals en diverse sponsors en Delfshavense 
cultuurinstellingen u vanaf mei tot september een heel uitgebreid en gevarieerd programma aan te bieden. Zodat niet 
alleen de bewoners aan de haventjes er bij zouden worden betrokken, maar ook de wijde omgeving. 

Het meest linkse schilderij op de foto is Embarkation of the Pilgrims van Robert Walter Weir, opdracht verleend in 1837, plaatsing in 1844
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https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Capitol_rotunda#Historical_paintings


Komen en Gaan is het verbindende thema. De coronacrisis gooide aanvankelijk roet in het eten en er stond veel op 
lossen schroeven. Veel creativiteit en de recente verruiming van de veiligheidsmaatregelen maakt het alsnog mogelijk 
een goed programma neer te zetten. Het 17e-eeuwse VOC-schip Halve Maen ligt inmiddels voor de deur van het 
VOC-gebouw aan de Achterhaven.  Hoe toepasselijk kan het zijn! 

Gelukkig krijgen wij nog regelmatig sponsoraanvragen binnen, met daarbij het verzoek de Delfshavenvlag te mogen 
ontvangen. Wij zijn dankbaar voor elke ondersteuning, dat spreekt voor zich. Bovendien heeft die vlag voor ons 
genootschap een diepere betekenis. Vlaggen zijn van oudsher een symbool van verbondenheid met bijvoorbeeld 
een gezamenlijk “thuis” of met een gedeeld ideaal. Dat variëert een natie tot een voetbalclub en alles daar tussenin. 
Een prettige bijkomstigheid is, dat er op festivaldagen een groeiend aantal Delfshavense vlaggen wappert rond de 
historische haventjes. Mijn hoop daarbij is, dat iedere bezoeker aan Delfshaven in die “vlaggenparade” een blijk ziet 
van onze verbondenheid met elkaar.

Ik besluit dit voorwoord met het uitspreken van de hoop u komende tijd op de Kolk te mogen begroeten, uiteraard 
op de voorgeschreven afstand. Hetzij bij de Delfshavense maquette in de etalage van de Abrikoos, of in de omgeving 

van de Halve Maen, of bij een of andere buitenactiviteit waarover informatie is te vinden op de websites van Pilgrim 
Harbour of die van de Halve Maen.

Hartelijke groet en blijf gezond, namens het gehele bestuur! 
Wouter Wefers Bettink.

HISTORIE - Bruggen en Sluizen van Delfshaven, deel 4                                                   Joop Smits

Met dank aan de nagelaten research van Jan Hilker (1930-2019) zoals opgetekend in zijn publicaties.

Zoals in editie nr. 7 beschreven, was in 1882 over de Aelbrechtssluis een stalen draaibrug gelegd ten behoeve van de 
stoomtram. Over deze draaibrug, die tussen de leuningen slechts 4 1/2 meter breed was en vervolgens door het 

De maquette van  Evert van Es (1932-2009) geeft een duidelijk beeld van  de positie van de draaibrug boven de sluis.

smalle stukje Mathenesserdijk, moest al het verkeer gaan richting Schiedam. Het is bijna niet voor te stellen dat door 
deze straat de stoomtram moest rijden, maar de zeedijk vormde toen nog steeds de belangrijkste verbindingsroute. 
Op 17 december 1906 is deze stoomtram vervangen door de elektrische tram. Verkeer richting Schiedam moest de 

http://historisch-delfs-haven.nl/sponsoring_vlag_Delfshaven.htm
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Mathenesserdijk volgen, die met een grote bocht liep. De gemeente Rotterdam was intussen eigenaar geworden van 
grote delen van de Bospolder ten zuiden van de huidige Schiedamseweg en wilde hier straten aanleggen om een 
woonwijk te bouwen. Op 22 oktober 1909 stelde Burgemeester en Wethouders dan ook aan de Gemeenteraad voor 
een krediet beschikbaar te stellen, om een nieuwe weg aan te kunnen leggen tussen de Aelbrechtssluis en het huidige 
Marconiplein. Deze weg zou de Schiedamseweg gaan heten. Tevens werd voorgesteld om over de Aelbrechtssluis 
een nieuwe brede brug te leggen, die op deze weg aansloot. De stalen draaibrug lag namelijk recht voor de 
Mathenesserdijk. De nieuwe brug zou een rijbaanbreedte krijgen van 10 meter plus twee trottoirs van elk 2 meter 75. 
De brug zou dus 15 1/2 meter breed worden, ruim driemaal zo breed als de draaibrug. 

Op 1 december 1910 kon tramlijn 8 voor het eerst gebruik maken van de gedeeltelijk aangelegde Schiedamseweg en de 
helft van de nieuwe Aelbrechtsbrug. Met het neerlaten van de andere helft van de brug, aan de Schiekant, moest men 
wachten tot de draaibrug was verwijderd. De bovenstaande foto brengt deze situatie in beeld. Tot het gereedkomen 
van de nieuwe Parksluizen in 1933 en de Lage Erfbrug in 1926 is deze brug intensief gebruikt. Sinds dat jaar gingen 
bijna alle schepen vanuit de Schie door de Coolhaven en Parksluizen naar de Nieuwe Maas. De Aelbrechtsbrug ging 
daarom voor de scheepvaart een stuk minder vaak open. Het wegverkeer werd daaarentegen steeds drukker. 

Nadat tussen de Schie en de Coolhaven de Lage Erfbrug was gebouwd, lagen er dus twee bruggen vlak achter elkaar. 
In 1950 was het verkeer via die nieuwe brug zoveel drukker geworden, dat het Gemeentebestuur aan Gemeentewerken 
opdracht gaf de Aelbrechtsbrug over de sluis te vervangen door een bredere. Een plan voorzag in de instandhouding 
van de waterverbinding tussen de Delfshavense Schie en de Aelbrechtskolk met daar overheen een vaste brug. 
Een nadeel van dit plan was, dat de sluisdeuren onder de bredere brug kwamen te zitten en zodoende voor 
reparatie moeilijk bereikbaar waren. Een ander en goedkoper plan was, de sluis aan weerskanten af te sluiten door 
een betonnen muur, daarna de sluis vol te storten met zand hierop de bestrating en de tramrails te leggen. De 
rijbaanbreedte zou dan 16 meter worden. 

De Gemeenteraad ging op 29 Mei 1952 akkoord met het voorstel tot demping. In 1953 werd dit besluit uitgevoerd en 
de Aelbrechtsbrug gesloopt. Of zoals Jan Hilker het verhaal over deze sluis en brug destijds afsloot: 
“Zo’n 350 jaar had er over dit sluizencomplex een brug gelegen en dit was nu V.V.T. (voltooid verleden tijd).”

1910. De Aelbrechtsbrug in aanbouw. Links het begin van de Schiedamseweg. Het restant van de draaibrug ligt klaar om te worden afgevoerd.



Aanvullend: de verschillende soorten bruggen

In deze artikelenreeks over de Delfshavense bruggen komen nogal wat verschillende brugtypen aan de orde. Sommige 
bekend en andere minder bekend. Ons werd gevraagd de verschillen te beschrijven.

Het eerste onderscheid kan worden gemaakt tussen vaste en beweegbare bruggen. Vaste bruggen moeten hoog 
genoeg zijn om alles wat er onderdoor moet voldoende ruimte te geven. Als dat niet mogelijk is dan is een beweegbare 
brug de oplossing. Hieronder de in de artikelen genoemde brugsoorten.

Een ophaalbrug wordt ook wel klapbrug, wipbrug of valbrug genoemd. 
Het is een beweegbare brug die aan één zijde scharniert en waarbij het 
brugdek aan de andere zijde recht omhoog wordt getrokken. 

Er wordt aangenomen dat ophaalbruggen zijn afgeleid van middeleeuwse 
valbruggen. De kastelen die wij kennen zijn meestal omringd door een gracht. 
Men kan het kasteel bereiken over een valbrug die over de gracht is gebouwd. 
Mocht het kasteel worden aangevallen dan kan men de valbrug omhoog 
trekken, waarbij het val zowel de overbrugging over de gracht onderbreekt als 
de toegangspoort tot het kasteel afsluit.

De ophaalbrug bestaat uit een val of brugklap waarover men kan lopen of 
rijden. Bovenaan bevindt zich een balans - of twee aparte balanspriemen - 
met daaraan een contragewicht.  Een poort (de hameipoort) of twee losse 
hameistijlen dragen de balans. In geopende stand staat het val tussen de 
stijlen. Er zijn schoren, die de hameipoort rechtop houden en hangstangen 
waarmee het val aan de balans is vastgemaakt. Via een trekkabel kan de balans 
naar beneden worden getrokken om het val (brugdek) omhoog te draaien.
Een basculebrug is een beweegbare brug met een brugklep (met daarop 
het wegdek) en in het verlengde daarvan een ballastarm (de staart) met een 
contragewicht (het tegengewicht, de ballast).  

Ballansarm en ballast bevinden zich meestal veilig in de basculekelder. Er is dan geen zware constructie boven het 
wegdek van de brug nodig zoals bij een ophaalbrug. 

Draaibruggen draaien in het horizontale vlak, dus om een verticale as. Het brugdek draait dus niet omhoog zoals 
bij een ophaalbrug. De verticale as kan als een pijler in het midden van het water staan waarbij de draaibrug twee 
gelijke armen heeft (de gelijkarmige draaibrug). In geopende stand zijn er zo twee gelijke doorvaartopeningen. Als 

er maar één doorvaartopening nodig is, of geen ruimte voor twee, kan een 
draaibrug worden toegepast  met een korte en een lange arm (excentrisch; de 
ongelijkarmige draaibrug). 

De spil van de draaibrug in ons verhaal was aan een zijde in de kademuur 
bevestigd. In geopende toestand ligt het brugdek daarbij op de kade. Dit is te 
zien op de foto bovenaan dit artikel.

We weten nu dus dat de Lage Erfbrug en de Achterhavenbrug 
basculebruggen zijn vanwege de van gewicht voorziene contra-armen die 
direct verbonden zijn met het val en dat de Piet Heynsbrug een ophaalbrug is 
met een balans en een hameipoort. De VOC-brug over de Achterhaven is een 
ophaalbrug met twee losse hameistijlen en dito balanspriemen. Hetzelfde 
geldt voor de Mathenesserbrug. De vorige Mathenesserbrug, die hier lag van 
1915 tot 1984 en meer de uitstraling had van een verdedigingswerk met haar 
vier massieve wachttorens, was dan weer een basculebrug.

Wie hierna nóg meer wil weten over bruggen kan ik een bezoek aan de website van de Bruggenstichting aanraden.

https://www.bruggenstichting.nl/


De Halve Maen in de Achterhaven in Delfshaven                    Ted A. Poot, Pilgrim Harbour Festival

Vanaf begin 7 juni tot 9 augustus ligt er in de Achterhaven in Delfshaven het VOC schip de Halve Maen. Hoe komt die 
daar en vooral, waarom?  Daar zit een historie aan vast, en dat is deze.

Speedwell, Mayflower en de Halve Maen
In de Rotunda in het Capitool in Washington DC hangt een schilderij van de Speedwell, het schip waarmee 
de Pelgrims uit Delfshaven vertrokken. Het schip heeft zoals de Mayflower, een iconische betekenis voor veel 
Amerikanen. De Speedwell zonk in Plymouth en er is niets van bewaard gebleven, er is wel een andere eigentijdse 
replica naar de 17de eeuw, een zeilschip met ook een historische betekenis, het museumschip de Halve Maen.  Een 
replica van het 17 de eeuwse VOC schip. Met de oorspronkelijke Halve Maen voer Henry Hudson in opdracht van 
de VOC in 1609 naar de oostkust van Amerika en legde het latere New Netherlands open voor de pioniers.  Zoals de 
Pilgrim Fathers.

De Halve Maen, museumschip van het museum New Netherlands New York USA.  Foto museum.

De Halve Maen in 1609
De oorspronkelijke Halve Maen werd in 1605 in Holland gebouwd als een vrachtschip bedoeld voor de handel op 
de Grote Vaart, rond de Oostzee in graan en hout. Zeewaardig en te varen met een bemanning van rond de twintig 
personen. Een middelgroot schip van 35 lasten dat door Jan Jansz van Helmont in februari 1609 werd aangekocht 
voor de Oost Indische Compangnye (VOC) als expeditieschip voor ontdekkingstocht naar de noordelijke doorvaart 
richting China.  Een comité  van rijke en machtige kooplieden uit de VOC onderzocht al enige jaren een snellere 
doorvaart  door de Noordelijke IJszee richting China en de tropische archipel.  In 1608 was er plan gemaakt voor een 
expeditie onder leiding van de ervaren Engelse kapitein Henry Hudson die begin 1609 in dienst van het VOC werd 
genomen. Met het nu verworven schip de Halve Maen voer hij in april 1609 uit van de rede van Tessel richting het nog 
onbekende land aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.

Kolonisten
Hoewel de expeditie van de Halve Maen niet de gewenste doorvaart bracht, was een direct gevolg een veel 
uitgebreidere kennis van de oostkust van Noord-Amerika. De Hudson Bay, Manhattan en grote delen van de oostkust 



werden in kaart gebracht.  Het gebied dat later de naam New Netherlands kreeg, werd zo een bestemming voor 
kolonisten die op zoek waren naar een nieuw land.  In 1656 kwam er een boekje uit met als titel “ De Beschryvinge 
van Nieuw-Nederland’”  dat wellicht als inspiratie diende voor de Barnevelder Hendrick Willemsz om zijn geluk 
te beproeven in de Nieuwe Wereld. Hij werd een van de kolonisten die in 1659 aankwamen in Nieuw-Amsterdam, 
Manhattan, en daar een bestaan opbouwde. Zijn nazaat Andy Hendricks werd de grondlegger van het New 
Netherlands Museum en de bouwer van de replica van de Halve Maen.

Uitsnede uit  „nieuw amsterdam ofte neu nieuw iorx opt’teylant man”   -   Johannes Vingboons  (1616/1617 – 1670)

De ‘Halve Maen’ in 1909
Dit was overigens niet de eerste replica; in 1909 bij de viering van 300 jaar na de aankomst van Henry Hudson aan de 
Oostkust USA bood het Nederlandse volk een replica van de Halve Maen aan het bestuur van de stad New York. Het 
schip gebouwd in Amsterdam, werd na een tocht door Nederland, vanuit Rotterdam  de Veerhaven(!)vervoerd naar 
New York en daar feestelijk ontvangen. In 1934, inmiddels verwaarloosd, ging deze replica in vlammen op. 

Een nieuwe ‘Halve Maen’
In 1985 onderzocht Andy Hendricks de mogelijkheid om de Halve Maen te laten herleven. Als zakenman was hem 
opgevallen hoe veel belangstelling een museum schip trok en dat het een zichtbare verbinding kon maken tussen het 
heden en verleden.  Als nazaat van een Nederlandse kolonist, en succesvol zakenman, startte hij een gedurfd project, 
de bouw van een replica van de Halve Maen. In 1989 werd het schip te water gelaten in een de daarop volgende jaren 
afgebouwd. 

De ‘Halve Maen naar Hoorn en Delfshaven
Na een succesvolle periode van promotie en bijzondere tochten in Noord-Amerika verlegde het New Netherlands 
Museum de koers van de Halve Maen naar Nederland.  In samenwerking met het West Fries Museum in Hoorn 
kreeg de Halve Maen een nieuwe ligplaats in de historische haven van het VOC stadje Hoorn.  De  Stichting Pilgrim 
Harbour legden begin 2019 contact met het New Netherlands Museum en onderzochten de mogelijkheid om het 
schip de Halve Maen als museumschip in de historische VOC haven van Delfshaven aan te meren als publiekstrekker 
bij Delfshaven400. En zo komt de Halve Maen naar Delfshaven!  Het schip is vanaf 13 juni te bezoeken, wel onder 

Covid19 maatregelen volgens Museum protocol. Kijk daarvoor op de website van www.halvemaen.nl en www.
pilgrimharbour.nl

Dit programma is onderdeel van Delfshaven400. Een zeer gevarieerd cultureel programma dat Delfshaven uit 1620 
koppelt aan de wijk zoals we die vandaag kennen: Vol met cultureel erfgoed waar mensen met uiteenlopende sociale en 
culturele identiteiten komen en gaan, samen wonen, werken, leven en uitgaan.  Kijk voor meer informatie op
 www.delfshaven400.nl
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HISTORIE - Doorsnede van een Handelsschip uit de 17e eeuw                                          Joop Smits

Aansluitend op het nautische thema van deze editie ziet u hier een doorsnede van een kraak (of carack) uit het begin 
van de 17e eeuw. Aangenomen wordt dat de Mayflower een soortgelijk schip was. De afbeelding geeft een aardig 
inzicht in het interieur. Bij deze langsdoorsnede is overigens niet te zien dat het ruim van het schip in het midden erg 
breed is en vanaf de waterlijn naar boven toe smal toeloopt. Het achterschip, vanaf de spiegel tot aan de b0venzijde van 
het hek, zoals het gedeelte boven het het roer (met daarachter de spiegel) werd genoemd, loopt zelfs erg smal toe.

De verblijven in het kasteel, de hoge opbouw die aansluit op het hek, waren voorbehouden aan de hoogsten in rang, 
zoals de kapitein/gezagvoerder, de navigator/stuurman en de inkoper (schrijver) namens de handelaar die het schip 
had ingehuurd. En eventueel ook goed betalende passagiers. Bemanning en gewone passagiers hadden een verblijf op 
het middendek en, als het niet was volgestouwd met handelsgoederen, op een tussendek in het ruim. 

Verder zien we achter de grote mast de lenspomp. Houten schepen lekten, dus er moest met grote regelmaat 
buiswater worden weggepompt. Vanaf het roer loopt de helmstok naar de kolderstok. Daaraan stond de roerganger, 
die zijn commando’s kreeg van de stuurman. Midden op het dek is de kaapstander te zien. Die werd ingezet om, via 
blokken (houten katrollen) aan een ra, goederen op te hijsen of het anker te bedienen. De omvangrijke ankerkabel 
werd opgeborgen in het vooronder, net als de zeilen wanneer ze niet in gebruik waren. 

Ook een handelsschip had scheepskanons aan boord. Dat was voor de eigen veiligheid. Overal op de handelsroutes 
konden piraten en kapers op de loer liggen die het op kostbare scheepsladingen hadden voorzien. 

Bron foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:17th-century-merchantman.jpg
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