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Voorwoord                                                                                                        Joop Smits

Het is al weer enige tijd geleden dat de vorige editie uitkwam. Vanwege de covid-maatregelen viel er helaas minder te 
melden dan gehoopt. De evenementen die doorgang vonden, waren noodgedwongen kleinschalig. Het bezoek van de 
Halve Maen werd ondanks de opgeklopte controverse rond dit scheepje, alsmede de beperking van de bezoekersaantallen 
toch nog een succes. Het naar hedendaagse maatstaven piepkleine schip gaf de bezoekers een goede indruk van de 
omstandigheden waaronder de Pilgrim Fathers hun reis naar Amerika maakten. De Halve Maen stond ook model voor 
het type zeeschepen dat in vervlogen eeuwen op de Delfshavense werven werd gebouwd.

De maquette in de etalage van Aelbrechtskolk nr. 51, die een deel van Delfshaven toont zoals het er aan het einde van de 
18e eeuw uitzag, staat daar alweer bijna een jaar en krijgt veel bekijks en positieve reacties. De eigenaar Rob de Vos heeft 
plannen de maquette uit te laten breiden tot aan de Aelbrechtssluis. Het is niet te zeggen hoe lang de maquette op de 
huidige locatie  kan blijven staan. Over de plannen van de vastgoedafdeling van de gemeente Rotterdam voor wat dit 
pand betreft is nog steeds niets definitief bekendgemaakt.

Dit jaar zijn de geëmailleerde informatiebordjes in de wijk vernieuwd. De door de Delfshavense grafisch vormgever 
René van Meer ontworpen lichtgele bordjes met groene opdruk waren na 20 jaar toe aan uitbreiding en updates. In 
Historisch Delfshaven zijn ze nu zelfs tweetalig. Vanwege de bij ons genootschap aanwezige historische kennis werden 
wij hierbij betrokken door zowel de ontwerper als de gemeentelijke opdrachtgever.

Voorts hebben we voor deze editie twee gastschrijvers weten te strikken: Erwin Nederloff van de molenwinkel vertelt 
over zijn Delfshaven400 herdenkingspenning en Marjan van Schijndel over de onlangs geheel vernieuwde Pilgrim 
Presentation in de Ankie Verbeek-Ohr zaal van de Oude of Pelgrimvaderskerk.

Mede namens het genootschap wens ik u veel leesplezier!

 ZINE
MAGA



De Plaquette van Van Citters: een tastbaar stukje geschiedenis (deel 2)                  Maarten Rensen

Even terug in de tijd: De waterleiding en watertoren van Delfshaven, de marmeren plaquette, de laatste burgemeester 
van Delfshaven, Jonkheer van Citters. De laatstgenoemde naam is vereeuwigd in de van Citterstraat. De watertoren 
weten de ouderen onder ons zich nog wel te herinneren: op de hoek van de Schiemond en de Westzeedijk. De plaquette 
is een tijdlang verdwenen geweest, maar zal binnenkort definitief terugkeren in Delfshaven.

Lezers van onze Nieuwsbrieven [link naar 2e editie] en bezoekers van onze website [link naar webpagina] zullen bekend 
zijn met het verhaal en met onze werkzaamheden daaromheen. Daarom een kleine samenvatting:

Ter gelegenheid van zijn 45e verjaardag op 23 juni 1884 werd burgemeester van Citters in de laatste jaren van zijn 
burgemeesterschap een marmeren gedenksteen aangeboden. Het was een blijk van waardering voor zijn inzet ten 
behoeve van de totstandkoming van de Delfshavense drinkwaterleiding. De steen werd tegen de nieuwe watertoren bij 
de Ruigeplaatsluis gemetseld, waar de Schie uitmondde in de Maas. De aanleg en aansluiting op de waterleiding was 
eind 19e eeuw een enorme bijdrage in het tegengaan van epidemieën als cholera en tyfus.

Na de sloop van de watertoren in 1968 ging de plaquette naar de nabestaanden van burgemeester van Citters. Daar 
kreeg de steen een plaats in de tuin van het familiehuis van Citters in Aerdenhout. In 2018 besloot de familie van Citters 
de plaquette te schenken aan Rotterdam, om zorg te dragen voor een passende plaats binnen het oorspronkelijke 
Delfshaven. Sindsdien spannen het Historisch Genootschap Roterodamum en het Genootschap Historisch Delfshaven 
zich in voor de plaatsing van dit stuk Delfshavens erfgoed op een passende en representatieve plaats. Inmiddels is de 
plaquette in Rotterdam opgeslagen en wordt gezocht naar een passende locatie voor plaatsing. 

Digitale impressie uit 2019 van de plaquette op het Piet Heynsplein, met zwart-granieten informatiepanelen voorzien van ingeëtste foto’s en tekst.

Wij hebben ons als Genootschap Historisch Delfshaven hard gemaakt voor plaatsing op het Piet Heynsplein, tegen 
de (nu nog) kale en betonnen wand aan de noordzijde van het plein. Veel aanwonenden van het plein vonden het een 
mooi plan, we hadden draagvlak bij het Hoogheemraadschap (toezichthouder op het waterkeringaspect van de wand). 
Planologische experts van de gemeente hadden hier echter bezwaren tegen, ons is nog steeds niet duidelijk welke. Wat 
ons betreft hebben deze experts hiermee wel de verantwoordelijkheid op zich genomen op afzienbare termijn te zorgen 
voor een echt heel mooie invulling van het Piet Heynsplein.

http://historisch-delfs-haven.nl/pdf/nieuwsbriefXL02-printer.pdf
http://historisch-delfs-haven.nl/projecten_2019_gedenksteen_Citters.htm


Uiteindelijk is de keuze gevallen op een andere locatie, namelijk in de Piet Heynstraat, tegen het hoekpand Piet Heynstraat 
en Piet Heynsplein. We hebben inmiddels een accoord van de eigenaar van het pand, Woonbron, en van de bewoner van 
het pand. Er zijn nog wel wat ambtelijke en procedurele hobbels te overwinnen. Zo is er nog de advisering en de commissie 
voor straatnamen en gedenktekens, ook moeten de planologische experts er nog iets verstandigs van vinden en moeten 
enkele ambtenaren er nog iets over roepen omdat Historisch Delfshaven een beschermd stadsgezicht is.

Dit is een digitale impressie van de plaquette op de zuid-oosthoek van de Piet Heynstraat. De eis van de gemeente was dat het informatiepaneel 
qua stijl zou aansluiten bij de overige informatieborden. Daarom zal dit ontwerp worden uitgevoerd als emaille paneel met groene opdruk. Samen 
met de bouwkundige onderbouwing van architect Adriaan Reedijk (Roterodamum) is dit is het voorstel dat onze beide historische genootschappen 
hebben voorgelegd aan de betreffende gemeentelijke commissies.

Volgens ons zou geld geen probleem mogen zijn, Evides Waterbedrijf heeft in financieel opzicht al hand- en spandiensten 
verricht, de gemeente heeft ook toegezegd een bijdrage te leveren. 

Uiteindelijk valt dit initiatief perfect binnen de culturele opgave van dit stadsdeel: de geschiedenis van Delfshaven 
beperkt zich niet tot de handelshaven van Delft, het vertrek van de Pelgrimvaders en Piet Hein. De voormalige stad 
Delfshaven had ook haar eigen sociale vraagstukken en antwoorden daarop. Kennis daarvan en inzicht daarin, maar 
vooral het gesprek daarover, draagt bij aan de verbondenheid van bewoners en bezoekers van Delfshaven.

Wij hebben er dus alle vertrouwen in dat in de loop van het komende jaar plaatsing van de plaquette gerealiseerd kan 
worden.



HISTORIE - Bruggen en Sluizen van Delfshaven, deel 5                                                   Joop Smits

De Coolhaven en de Lage Erfbrug

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

Schepen die uit Delft kwamen voeren bij Overschie de Delfshavense Schie in, die in Delfshaven doodliep tegen een laag 
gelegen plein; het Lage Erf. Dat plein grensde zelf weer aan de Afrel, de afrit vanaf de Hoge Zeedijk. Ook de naam “de hol” 
was gangbaar onder oud-Rotterdammers. Om in de Nieuwe Maas uit te te komen moesten de schepen hier een scherpe 
bocht naar rechts maken om door de smalle Aelbrechtssluis te kunnen varen. Dit vergde heel wat stuurmanskunst 
van de schippers. In de eeuwen dat rivierschepen nog klein waren vormde deze bocht geen probleem. Maar schepen 
werden gaandeweg breder en langer om meer lading te kunnen vervoeren. Voor schepen van 7 meter breedte en lengte 
van 50 meter was het maken van deze bocht zelfs geheel onmogelijk. Het aanleggen van een veel breder kanaal, de 
Coolhaven, zou een aanzienlijke verbetering betekenen. Zeker in combinatie met de dubbele Parksluizen die toegang 
gingen bieden tot de Nieuwe Maas.

In 1922 had de gemeente alle grond tussen de Pieter de Hoochweg en het Lage Erf in handen. B. en W. deden daarom, 
op aandringen van de directeur Gemeente Werken, het voorstel om alvast met het eerste deel van het kanaalplan te 
beginnen. De gemeenteraad nam op 20 april 1922 het voorstel van B. en W. met algemene stemmen aan. Directeur 
Gemeente Werken had aangedrongen nu te beginnen om, zo stelde hij: “dat dit werk op ruime schaal kan worden 
dienstbaar gemaakt aan de werkverschaffing.” Het duurde echter nog tot eind 1922 tot de aanbesteding kon plaatsvinden. 

Op 27 februari 1923 werd een begin gemaakt 
met het graafwerk. In 9 maanden tijd groeven 
50 Rotterdamse grondwerkers met de spade, dus 
zonder graafmachines, dit eerste stuk van de 
Coolhaven. De grond werd met door een paard 
getrokken kiepkar op smalspoor afgevoerd naar 
het terrein ten zuiden ervan. Later zijn op dit 
opgehoogde terrein de straten aangelegd als 
Willem Buytewechstraat, IJzerstraat enzovoorts. 
Hoe groot die ophoging was is mooi te zien aan 
de trap naar de Schoonderloostraat. Deze straat 
kon niet worden opgehoogd omdat er al huizen 
stonden. Op het punt waar de Coolhaven en 
Delfshavense Schie in elkaar overliepen moest 
een basculebrug komen. Die kwam op de 
plaats waar het Lage Erf was geweest. Die brug 
werd derhalve de Lage Erfbrug genoemd. In mei 1925 had de brug gereed moeten zijn. In Dordrecht lag bij Penn en 
Bauduin de stalen brug in onderdelen zo goed als gereed. Het wachten was op de gietstalen onderdelen. Die moesten 
uit een Belgische gieterij komen maar werden afgekeurd afgekeurd. De gieterij maakte geen haast nieuwe te gieten en 
daarnaast waren er ook stakingen. Eind oktober 1925 lagen de acht liggers op hun plaats. Op 4 februari 1926 kon de brug 
worden opgeleverd.

De foto hierboven dateert van 1925 en toont de aanleg van de Coolhaven. Links is de trap naar het Lage Erf  zichtbaar.

Het duurde nog tot 1953 tot de oude Aelbrechtssluis werd gedempt. De enig overgebleven scheepvaartverbinding van 
de Voor- en Achterhaven met de Maas was daarna de Ruigeplaatsluis. Toen ook die in 1966 werd dichtgegooid, in het 
kader van het Deltaplan (de landelijke dijkverhoging), was een nieuwe doorgang nodig naar de haventjes. Dat had 
echter ingrijpende gevolgen voor Historisch Delfshaven, want die doorgang werd gegraven van de Coolhaven naar de 
Achterhaven. Een groot deel van het Piet Heynsplein en een gedeelte van de Havenstraat werden daarbij afgebroken. 
Daarover heeft Maarten Rensen in de 2e editie [link naar 2e editie] van dit magazine geschreven (artikel Beschermd 
Stadsgezicht, wat is het waard? deel 2). In 1964 werd die nieuwe verbinding tussen de Coolhaven en de Achterhaven 
geopend, met daarover de Achterhavenbrug als wegverbinding voor de nu in tweeën gesneden Havenstraat.

http://historisch-delfs-haven.nl/pdf/nieuwsbriefXL02-printer.pdf


foto: 1920.  De Lage Erfbrug over de verbinding tussen de Delfshavense Schie (rechts) en de Coolhaven (links) vanuit het 
oosten. Achter het brugwachtershuisje zij de Aelbrechtsbrug en de sluis zichtbaar.

foto: 1931. De Lage Erfbrug gezien vanuit het westen, met links het kenmerkende brugwachtershuisje. 

bron historische foto’s: Stadsarchief Rotterdam

Vanaf 1926 waren er uiteraard de nodige aanpassingen aan de Lage Erfbrug. In 1993 werd het aandrijfwerk in de 
brugkelder vernieuwd en in 2008 is de brug inclusief het brugwachtershuisje vervangen door een nieuwe brug, met 
een modern verblijf voor de brugwachter. Het oude huisje, een ontwerp van gemeente-architect W. Dahlen, is niet 
afgebroken. Deze kenmerkende huisjes zijn in toenemende mate in trek bij creatieve ondernemers om ze een cultureel 
geïnspireerde functie te geven. In het voorjaar van 2019 werd het oude brugwachtershuisje verbouwd en in gebruik 
genomen als “Li’l Delfshaven, het kleinste winkeltje van Rotterdam”.



Een nieuwe Penning voor Delfshaven                                                                                          Redactie

In het kader van Delfshaven400 heeft Erwin Nederhoff  van de Molenwinkel in de Distilleerketel een penning ontworpen en laten 
vervaardigen door de Koninklijke Nederlandse Munt. Daar komt blijkbaar meer bij kijken dan je zou denken, zoals onderhandelen over 
financiën en rechten en afspraken maken met diverse partijen. Die penning er nu. Erwin vertelt.

In 2019 zijn we gevraagd om een plan in te dienen voor wat later Delfshaven400 werd genoemd. Dit maakt onderdeel 
uit van het overkoepelende plan van de Mantel; een aantal organisaties en ondernemers van Delfshaven verenigd. De 
Molenwinkel van Delfshaven heeft goed kontakt met deze leden, dus dit leek ons erg aardig. 

Zelf organiseer ik al langere tijd evenementen of kunstprojecten. Ik werk hierbij vaak samen met talentvolle vrienden 
of bekenden. Vaak kunnen zij iets waarin ik zelf minder goed of minder bekend mee ben. Ik werk veelal met concepten 
die op het oog voor iedereen te begrijpen zijn zoals een klok of in dit geval een herdenkingspenning. Vaak wordt het 
eindproduct abstracter of gelaagder. Ik vind het prettig als een kind het leuk vindt en dat de kunstliefhebber er bv. ook 
kunsthistorische referenties erin herkent. Soms is het een bewegende muur, een kleurrijk kinetisch werk van 26 meter 
breed van op-de-wind waaiende makelaarsborden (Vierkante Regenboog i.s.m. Menno Verhoef en is 2 maal uitgevoerd 
in het Oude Noorden Rotterdam) en soms is het dus een statisch ontwerp van slechts enkele centimeters groot.

In het geval van deze herdenkingspenning wilde ik graag een ontwerp maken dat bij deze tijd past. Het verleden wordt 
steeds meer vanuit verschillende perspectieven benaderd. De geschiedenis van Nederland wordt steeds meer kritisch 
bevraagd en op andere wijze belicht. De geschiedenislessen van mijn middelbare school lijken overduidelijk blinde 
vlekken te bevatten of zijn zeer zeker onvolledig. Hierdoor is zelfstudie dus vereist. Met het maken van een penning 
kan je dus ook nuancering aanbrengen en het het perspectief enigzins verbreden en persoonlijk maken. Op de penning 
zijn Virginia Gil en Fasiga Brihanu te zien. Deze dames zijn behalve zeer fotogeniek ook heel sociaal en ondernemend 

in Delfshaven. Zij zijn gearriveerd in 
Rotterdam, hebben zich weten op 
te werken en leveren een relevante 
bijdrage. 

Pilgrim Fathers

Aan de Pilgrim Fathers wordt ook veel 
toegedicht. Het is bijna een mythisch 
verhaal, waarbij zij een heldenrol lijken 

te spelen. Wellicht moet dit verhaal nog 
verder worden genuanceerd. Zij zijn 400 jaar 
geleden vanuit Delfshaven vertrokken en 
uiteindelijk in Noord Amerika aangekomen. 
Hier woonden natuurlijk al grote groepen 
mensen met een eigen rijke cultuur. Op 
de andere zijde van de penning is ook de 
inheemse bevolking vertegenwoordigd en 
staat ook de naam van hun land vermeld. Het 
schip dat deze zomer in de Achterhaven lag, 
enigszins vergelijkbaar met het origineel van 
de Pilgrim Fathers, is dus ook op de penning 
grafisch weergegeven.

Vertrek en Aankomst blijven relevante 
thema’s. Vluchten vanwege oorlog en 
armoede, ouders die een betere toekomst 
willen voor hun kinderen, ontsnappen aan 
geweld en onderdrukking door de staat of 

http://demolenwinkelvandelfshaven.nl/


„but they knew they were pilgrims..."                                                                                                            Joop Smits

...is een citaat afkomstig uit het beroemde manuscript “Of Plimoth Plantation” dat de “Pilgrim” William Bradford schreef over hun 
emigratie naar de Nieuwe Wereld.  Het citaat is nu ook te lezen op een muur in de Ankie Verbeek-Ohr zaal achter de Pelgrimvaderskerk. 
Zijn opmerking was een bespiegeling over de vele mannen, vrouwen en kinderen van hun groep die waren overleden tijdens de reis en het 
zware jaar dat daarop volgde. Het was zijn constatering dat migratie nu eenmaal niet zonder consequenties is. 

Een kort verslag over de expositie door Marjan van Schijndel:

De vernieuwde Pilgrim Presentation

Het jaar 2020 is het herinneringsjaar waarin het 22 juli 2020 precies 400 jaar geleden is dat de Pilgrim Fathers met de 
“Speedwell” vanuit Delfshaven naar het beloofde land Amerika vertrokken. In Engeland werd door het lekken van 
de Speedwell overgestapt op de Mayflower. In de Ankie Verbeek-Ohr zaal van de Oude of Pelgrimvaderskerk is een 
permanente tentoonstelling over de van oorsprong uit Engeland afkomstige Pilgrim Fathers. Vóór hun vertrek vanuit 
Delfshaven verbleven zij elf jaar in Leiden. De tentoonstelling is dit jaar, met subsidie van Rotterdam Festivals, Stichting 
Bevordering van Volkskracht en Matrans (Rotterdams havenbedrijf ) geheel vernieuwd. 

Het moderniseren van de tentoonstelling vormde een onderdeel van het Delfshaven400 programma van Rotterdam 
Festivals. Met gerichte tekstbeschrijvingen (Nederlands en Engels), afbeeldingen, (reproducties van) documenten en 
audiovisuele presentatie met TV (animatiefilm) wordt het verhaal van de Pilgrim Fathers verteld. Met ook de verbeelding 
van 400 jaar ontwikkeling Verenigde Staten is de expositie mede een inspiratiebron voor nadere overdenking. Een 
projectteam van 7 professionals hebben q.q. als vrijwilliger de tentoonstelling gerealiseerd. Hier met naam te noemen 
Joop Smits, vormgeving, historisch onderzoeker Delfshaven, o.a. bij het Genootschap Historisch Delfs Haven, alsmede 
Bert Trap, schrijver historische teksten, historisch onderzoeker Pilgrim Fathers, auteur.

De invloed van de Pilgrim Fathers op de ontwikkeling Amerika is groot geweest. De Nederlandse Acte van Verlatinghe 
uit 1581 waarbij de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zich vrijmaakte van de overheersing door de Spaanse 
Koning Filips II is mede de onderlegger voor de Amerikaanse Staatsinrichting met de handgeschreven Grondwet 
“We the people”. Verschillende presidenten van de Verenigde Staten van Amerika stammen af van de Pilgrims. De 
vernieuwde  tentoonstelling levert een aansprekende en triggerende leeromgeving waarbij historische ontwikkelingen 
kunnen worden doorgetrokken naar het heden en de toekomst zodat de tentoonstelling mede ter lering voor velerlei 
doelgroepen (scholieren, studenten, Rotterdammers, toeristen e.a.) buitengewoon interessant is.

fanatici zijn uitdagingen van alle tijden. Veel mensen willen de vrijheid om hun eigen gedachten vorm te geven.

Met deze penning heb ik die vrijheid ook enigszins aangegrepen. Zelf kom ik uit een omgeving waar kunst taboe 
was. Ik ben uiteindelijk de Kunstacademie gaan doen en heb veel verschillende sociale kunstprojecten ondernomen. 
Hierbij hoop ik altijd op een prettige samenwerking, waarbij macht en geld een ondergeschikte rol spelen en waarbij 
je met een kleine hechte groep een meerwaarde en nieuwe inzichten kunt creëren. Ik heb niet eerder een penning 
gemaakt en ben heel blij met het uiteindelijke resultaat. Het is van zware kwaliteit, goede grootte en heel gedetailleerd. 
De Koninklijke Munt heeft het geproduceerd en zij staan voor vakmanschap. Verder wil ik alle mensen die hebben 
meegewerkt bedanken zoals Herman Gerritsen van de Penningcollectie van de Erasmus en vele andere knappe koppen. 
In het bijzonder bedank ik Joop en alle andere leden van het Historisch Genootschap Delfs Haven.

De Herdenkingspenning van Delfshaven400 is nu nog te koop voor de speciale aanbiedingsprijs in de Molenwinkel van 
Delfshaven in Molen de Distilleerketel, Voorhaven 210. Dus wees er snel bij, want de oplage is beperkt!

Met vriendelijke groet, Erwin Nederhoff



SPEEDWELL

Vertrek uit Delfshaven
Departure from Delfshaven

Het Amerikaanse Congres liet in 1817 voor het 
Capitool een aantal grote werken vervaardigen, 
met als onderwerp de belangrijkste momenten 
in hun Amerikaanse geschiedenis. 

In 1817, the United States Congress commissioned 
a number of large works for the Capitol, on the 
subject of the most important moments in their history.

Emotioneel afscheid
Veertig Leidse Pilgrims ondernamen de zeereis naar Amerika. 
Op 22 juli 1620 vond op de kade een hartverscheurend 
afscheid plaats van achterblijvende geloofsgenoten uit Leiden 
en Amsterdam. Onder hen bevond zich ook dominee John 
Robinson. Volgens het dagboek van William Bradford waren 
ook de plaatselijke omstanders op de kade van Delfshaven 
tot tranen toe geroerd. 

Inscheping en Gebed
Voor de afvaart baden de Pilgrims om een voorspoedige reis. 
Dit is afgebeeld op een groot schilderij met de Speedwell 
genaamd Embarkation of the Pilgrims, geschilderd door 
Robert W. Weir in opdracht van het Amerikaanse Congres. 
Het werk hangt sinds 1844 in de Rotunda van het Capitool 
in Washington D.C. en is onderdeel van het overzicht van de 
Amerikaanse ontstaansgeschiedenis. 

De Speedwell zeilde met de Pilgrims naar Southampton. 
Daar vandaan zouden ze samen met een groep in Engeland 
wonende Pilgrims en het schip de Mayflower de oversteek 
naar Amerika wagen, een onzekere toekomst tegemoet. 

                            Emotional Farewell
Forty Pilgrims undertook this journey by sea. On the 22nd 
of July 1620, a heart-wrenching farewell took place on the 
quayside where the rest of their community from Leiden and 
Amsterdam stayed behind, Rev. John Robinson being one 
of them. According to William Bradford’s journal the local 
bystanders were moved to tears at the scene.
 

Embarkation and Prayer
Before the sails were hoisted for departure the Pilgrims prayed 
for a safe voyage. This scene has been imagined by Robert W. 
Weir in a large painting called The Embarkation of the Pilgrims, 
commissioned by the American Congress. It has been exhibited 
in the Rotunda of the Capitol, Washington, D. C., since 1844, 
and is part of the overview of the history of America. 

The Pilgrims departed for Southampton on the Speedwell. From 
there, together with a group of English Pilgrims aboard the 
Mayflower, they were to make the crossing to America, sailing 
into an uncertain future.

De nacht werd doorgebracht met 
discussies over het geloof, in 
afwachting van het uitgaand tij en 
gunstige wind. Aan de kade sloeg de 
luidklok van de Oude Kerk de hele 
uren tot het tijdstip van vertrek. 

Tot 1734 had de kerk een vrijstaand 
Klockhuys. De originele luidklok uit 
1464 staat nu opgesteld op de vloer 
in de kerkzaal. De Pelgrimvaderskerk 
heette voorheen gewoon “de Kerk”. 

Aan de kade van Delfshaven 
De Pilgrims uit Leiden arriveerden op 21 juli 1620 in 
Delfshaven. Hun bezittingen werden ingeladen op de aan de 
kade liggende Speedwell.  

On the quayside
The Pilgrims from Leiden arrived in Delfshaven on July 21, 
1620. Their possessions and provisions for the journey were 
loaded into the hold of the Speedwell, moored on the quay.

Coenraet Decker, 1667    

Southampton

1620-07-24

Delfshaven

1620-07-22

The night was spent discussing the 
faith, waiting for the outgoing tide 
and favourable wind. The bell in the 
belfry marked the hours until the 
time of departure. 

Until 1734 the church had a 
separate belfry, the Klockhuys. The 
original bell from 1464 can be found 
on the floor of the sanctuary. 
The Pelgrimvaderskerk used to 
simply be known as “de Kerk” 
i.e. “the Church”.   
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De permanente tentoonstelling en de kerk zijn gratis te bezoeken tijdens de Open Kerk dagen. Open Kerk is er normaliter 
om de andere vrijdagmiddag en elke zaterdagmiddag wanneer de kerk niet verhuurd is. Verhuur loopt over de Stichting 
Beheer en Exploitatie Oude of Pelgrimvaderskerk. Voor bezoek buiten de Open Kerk dagen of als u met een (grote) groep 
komt kunt u contact opnemen via de website www.oudeofpelgrimvaderskerk.nl. De nieuwe tentoonstelling zou op 10 
oktober 2020 “officieel” door de VS Ambassadeur, de heer Pete Hoekstra, en de burgemeester van Rotterdam, de heer 
Ahmed Aboutaleb, worden geopend. Helaas is door de ontwikkeling van de tweede Coronagolf in ons land besloten de 
officiële gebeurtenis tot nader order uit te stellen. 

Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk
Marjan van Schijndel, secretaris en q.q. lid van het Projectteam tentoonstelling

achtergrondfoto: de expositie tijdens de inrichting, zomer 2020
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