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Voorwoord                                                                      Wouter Wefers Bettink

 
We verheugen ons u weer een Magazine te mogen presenteren. Ditmaal met o.a. verhalen over het Delfshaven uit de 
40’er jaren van de heer Wout Udo en een bijdrage van Délano van den Berg over zijn theaterplan op de Aelbrechtskolk.
 
Met heel veel genoegen kan ik u melden dat Historisch Delftshaven en dus ook ons genootschap een positieve periode 
tegemoet gaan. Was het zo dat veel activiteiten van het herdenkingsjaar Delfshaven400 spreekwoordelijk in het 
Delfshavense water zijn gevallen. Wat ook in het water lag, en wel drie maanden achtereen in de Achterhaven, was de 
replica van het 17e-eeuwse schip de Halve Maen. Delfshaven400 was opgehangen aan het vertrek uit Delfshaven van de 
Pelgrimvaders 400 jaar geleden en het altijd actuele thema “Komen en Gaan”. De Halve Maen lag daar om en indruk 
te geven van het leven aan boord van een klein houten schip. De door Pilgrim Harbour georganiseerde muzikale 
thema’s rond “onbekende plekken” werden ondanks alle beperkende maatregelen toch nog goed bezocht.

Vanuit ons genootschap heeft Joop Smits als vormgever en kenner van de Delfshavense geschiedenis een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de vernieuwde “Pilgrim Presentation” in de Ankie Verbeekzaal, aan de 
Achterwater zijde van de Pelgrimvaderskerk. De geschiedenis van de pelgrimvaders wordt u daar uitvoerig getoond en 
uitgelegd, zowel de positieve als de negatieve aspecten van deze onderneming. 

Dit alles is tot stand gekomen onder leiding van Sicco de Vries, voorzitter van de Stichting Beheer en Exploitatie Oude 
of Pelgrimvaderskerk en in samenwerking met de Vrienden van de Pelgrimvaderskerk. Deze permanente expositie is 
echt een aanrader om te bezoeken. U moet zich daartoe uiteraard aanmelden via de website van de Pelgrimvaderskerk. 
Zodra er genoeg vrijwilligers zijn krijgt de pelgrimsruimte en de kerk weer vaste openging tijden. Overigens zijn 
er nog openingen voor enthousiaste vrijwilligers die het verhaal willen vertellen van deze kerk, waarvan de historie 
teruggaat naar 1417. U kunt zich als gids aanmelden bij Teun Grinwis, e-mail: teunencorriegrinwis@gmail.com

Verder zijn wij in samenwerking met Historisch Genootschap Roterodamum bezig de gedenksteen van burgemeester 
Van Citters, na 3 jaar van moeizaam onderhandelen, geplaatst te krijgen op de hoek Piet Heynstraat - Piet Heynsplein. 
Wij hopen dit het lopende jaar te realiseren. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte. Zo ook van plannen en 
ideeën welke er in de planning staan voor 2021. Wat wij u nu wél kunnen vertellen is dat in de voormalige antiekzaak 
van Adriaan Groenewoud aan de Aelbrechtskolk een theater annex cultuurhuis wordt opgericht, onder leiding van 
Délano van den Berg, Marijke de Kerf en Philippe Lemaire. Délano zal in deze editie zijn plannen aan u ontvouwen. 

Voordat ik u leesgenoegen wens, bedank ik een ieder die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van dit 10e 
Magazine en dat we zo snel mogelijk ons dagelijks leven weer normaal kunnen leiden. Dan mogen wij elkaar weer 
persoonlijk ontmoeten op een van de diverse activiteitenlocaties.

Wouter Wefers Bettink.

Voorzitter van het Genootschap Historische Delf Haven 
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In de rubriek ingezonden verhalen stellen wij de heer Wout Udo aan u voor.                             Redactie

Dit is het eerste van een aantal van zijn korte verhalen die wij dit jaar in ons Magazine willen publiceren.

                                                                      
Mijn naam is Wout Udo. Een paar maanden geleden was ik met behulp van internet op zoek naar mijn ‘roots’ waarvan ik wist dat ze 
ergens in Delfshaven moesten liggen. Tijdens die zoektocht kwam ik op de website ‘Kroniek van Delfshaven’. Ik heb die website met 
interesse bekeken en toen ontdekt dat er een ‘Gastenboek‘ was. In dat gastenboek heb ik wat verhalen over mijn jeugd in Delfshaven 
geschreven. Ik heb een groot deel van mijn jeugd in dat stadsdeel gewoond. Mijn vrienden en vriendinnetjes woonden er, ik ging er naar 
de kerk, naar school en zat er op een verkennersclub. Ik ben de verhalen gaan schrijven toen mijn moeder hulpbehoevend werd en ik 
mantelzorger. Mijn broer en zussen wonen in het buitenland en ik wilde hen op de hoogte houden van hoe het met moeder ging. Tussen 
die voornamelijk medische verslagen stopte ik dan een verhaal over hun en mijn jeugdbelevenissen. Mijn moeder is al lang overleden 
maar ik ben de verhalen blijven schrijven. Niet meer alleen over mijn jeugd in de jaren ‘40 en ‘50, maar ook over de tijd erna op de 
Holland-Amerika Lijn.

Naar School in Delfshaven  
 
Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Delfshaven. Ik woonde in de Havenstraat, een drukke straat waar ook nog een tram 
door reed: lijn 10, naar Spangen of naar de Kleiweg. Op weg naar mijn school in de Bruijnstraat liep ik de Havenstraat 
uit en linksaf de Oranje Nassaustraat in, naar het Piet Heynplein. Rechts passeerde ik een brokkelig rijtje huizen en 
aan het einde daarvan een groepje huisjes waarin Jouke en Jopie Zondervan woonden. Jouke en Jopie Zondervan waren 
vermoedelijk Friese immigranten; gelukszoekers of economische vluchtelingen zouden we ze nu noemen. Ik moest 
daar eens een keer zijn, waarom weet ik niet meer.

Ik kan me een armoedig en duister steegje herinneren dat uitkwam op het Piet Heinsplein, heel smal en met heel 
kleine scheve huisjes. Ik liep verder langs de waterkant aan de Achterhaven. Een schilderachtig plekje, met talloze 
schepen en de kaden vol bedrijvigheid. Ik liep langs de lage kade en stopte dan om in het water te kijken. Je zag dan 
soms dode vissen, drijvend met hun buik naar boven, tussen de stookolie en wrakhout. Of een lege Lodalinefles met 
de kurk er nog op, een lege jeneverfles, een half gezonken roeiboot, een dooie hond, een paar gloeilampen, takken, een 
plank met een touw er aan, stukken gevlochten stro, stukken touw met drijvers van een visnet, stuwhout, zaagsel. Een 

De Havenstraat in 1953



en ander was overgoten met de trage gelige stroom afgewerkte zeep van wasserij Willems, die uit een riool in de kade 
kwam. Plastic dreef nog niet in de haven, de zegeningen daarvan waren nog verre toekomst. Het rook naar afgewerkte 
olie, stookolie en groene zeep. Ik vond het geen onprettige lucht, net als de rook van steenkolen in de sleepboten 
verderop in de haven. Ik ruik die lucht nog wel eens bij de ‘Open Haven Dagen’, het is de geur van mijn jeugd.

Het water in de Achterhaven,waar ik langs liep als ik naar school ging, bewoog in trage golven. Een dode hond die er 
met een gezwollen buik in dreef, ging langzaam op en neer. Het was zo’n vuilnisbakkenkeffer die je aan boord van 
binnenvaartschepen dikwijls zag. Als zo’n beest ziek was werd ie vanzelf beter of niet, je ging er niet mee naar een 
dierenarts. Die waren in die tijd in de stad nauwelijks te vinden en men had er ook geen geld voor... Ging zo’n dier 
dood, dan ging hij gewoon overboord. Hoewel wij niet echt benauwd waren voor een beetje troep, gingen we toch 
nooit in de Achterhaven zwemmen. Dat was iets te joker. We gingen wel in de Coolhaven, hoewel dat verboden was. 
Soms kwam er politie die als straf je kleren meenam. Je kon die dan op het ‘possie’ gaan ophalen. In de Coolhaven 
dreven soms ook drollen in het water en sommige kinderen hadden er wel eens een dode kat zien drijven. Maar zo 

smerig als in de Achterhaven was het er niet. 

Door de Piet Heinstraat kwam ik bij de Kolk waar ik dikwijls even stopte en over de leuning van de brug naar beneden 
keek in het kolkende water, als er werd gespuid. Soms klom ik daar op de kademuur, die er trouwens nog steeds staat 
en liep op de muur naar het einde bij de Schiedamse weg. Ik stak de Schiedamseweg over naar de Mathenesserdijk. 

De Kolk met het Kraanhuis, voordat het in de zestiger jaren werd gerenoveerd

Aan de linkerkant was een bandenreparatiebedrijf waar een vuile en sterke man met veel borsthaar altijd op de stoep 
bezig was om met zware hamers en breekijzers banden van vrachtwagens te vernieuwen. ‘Banden repareren en 
vulcaniseren‘ stond er op de deur van zijn werkplaats. Geen idee wat vulcaniseren was. Er zat het woord ‘vulkaan‘ in, 
maar ik wist dat niet in verband te brengen met vrachtwagenbanden. Aan de andere kant van de straat was een grote 
wasserij waar een warme, vochtige en weeë zeeplucht uitkwam en in de kelder een luidruchtige machine stond te 
draaien.



Een klein stukje verder woonden Lenie en Aadje Cafferata. Aadje Cafferata zat bij ons op school. Waarschijnlijk waren 
het toen al gastarbeiders uit Italië. De gevel van hun huis was in neoklassieke stijl uitgevoerd en had een kunstige 
draaitrap. Het huis staat er nog. Iets verder staat nog steeds het restant van een molen waarin indertijd asbest werd 
gemalen. Iedere dag liepen we daar langs. In de molen werkte een man die soms in deuropening stond en die helemaal 
overdekt was met asbestvezels. In de molen zelf hing een mist van asbest. Ik had toen al in gaten dat het werken in 

zo’n atmosfeer niet gezond kon zijn en liep vlug door. Maar dat het zo ongezond was als nu bekend is wisten we niet.

Met historische groet, Wout Udo     .  

 Het Zakkendragershuisje in de steigers                                                                                    Joop Smits

Het zal bewoners en bezoekers van Historisch Delfshaven niet zijn ontgaan: het Zakkendragershuisje staat momenteel 
in de steigers. Ze onttrekken het rijksmonument een beetje aan het zicht, maar zijn nodig om herstelwerkzaamheden 
uit te voeren zoals het behandelen van de gevelankers, veel houtrot herstel en het nodige schilderwerk. 
Vanouds bestaat dit pand uit twee delen, het Kraanhuis dat al te zien is op een kaart uit 1573 van Jan Janszn Potter en 
het aan het Kraanhuis gebouwde Zakkendragershuisje ten behoeve van de broeders van het zakkendragersgilde dat, 
afgaande op de ornamentele cartouche aan de gevel, dateert van 1653. Het Kraanhuis was tot 1836 voorzien van een 
hijskraan om de onderliggende sluis op te hijsen zodat er vanuit de Kolk naar het Achterwater kon worden gespuid. 
Daarna kreeg het Kraanhuis andere functies. Het gebouw is sinds kort in eigendom en beheer van Stadsherstel 
Rotterdam. Er is erg veel achterstallig onderhoud.  Informatie: Stadsherstel Historisch Rotterdam

https://stadsherstel-rotterdam.nl/2021/03/zakkendragershuisje-in-de-steigers/


Er is even overwogen om de steigers op een ponton te plaatsen, maar in overleg met de uitvoerder is besloten de steiger 
op platen op de bodem van de Kolk te laten rusten. Veranderingen in het niveau van de waterspiegel zou het anders te 
lastig maken om de steigers aan het gebouw te verankeren.  
 
In het interieur bleek een van de dakbalken te zijn aangevreten door torretjes [die blijkbaar nogal gek zijn op 
historisch eikenhout]. Die zal moeten worden vervangen. De palen waarop het torentje rust vanaf de zoldervloer 
vertonen aangetaste plekken. Ook daarlangs is water naar binnen gesijpeld. Alleen de zwakke stukken die 
problematisch zijn worden vervangen om zoveel mogelijke van het originele karakter te behouden. Datzelfde geldt 
voor het klokkentorentje zelf.  

Met dank aan Niek Otte voor de informatie en de detailfoto’s. 

Niek Otte, Projectleider onderhoud bij Stadsherstel Historisch Rotterdam vertelt ons het volgende:
 
De buitenkant van het gebouwtje en met name de kant aan de Aelbrechtskolk bleken door jarenlang gebrekkig 
onderhoud sterk aangetast, onder andere door houtrot. Hierdoor kon het hemelwater ook in het interieur binnen 
dringen en de nodige schade aanrichten. De goot aan de waterkant veroorzaakte eveneens problemen. Die raakt 
in de herfst vol met bladeren van de hoge kastanjeboom naast het pand, wat leidde tot verstoppingen en ook dit 
veroorzaakte lekkage naar binnen. De uitlopen worden nu iets aangepast zodat de goot minder snel verstopt raakt.  
De houten steunbalken onder de goot zullen worden vervangen. 



Stadsherstel meldt op haar website dat vanaf mei de werkzaamheden binnen worden vervolgd, waarbij de tegelvloer 
wordt hersteld, de zolder geïsoleerd en het keukentje wordt vervangen. Als laatste komen er nieuwe voorzieningen ten 
behoeve van de brandveiligheid.  

Bij de aankoop van het rijksmonument heeft Stadsherstel altijd de ambitie gehad om het tijdelijk gebruik 
door stichting Drijfzand Theaterproducties om te zetten naar een definitieve invulling. Ondanks de moeilijke 
omstandigheden door de coronarestricties is dit gelukt en vanaf november hoopt Drijfzand de eerste voorstellingen 
(voor een publiek van maximaal 25 personen) in het opgeknapte Zakkendragershuisje te verzorgen.  Een 
theatervoorstelling bezoeken betekent dus ook de historie van het Zakkendragershuisje ervaren.

Het lijkt erop dat het Zakkendragershuisje eindelijk in goede handen is.



HISTORIE - Bruggen en Sluizen van Delfshaven, deel 6                                                   Joop Smits

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

De Nieuwe Maas had vroeger veel ondiepten en zandbanken. Dat was hinderlijk voor de scheepvaart en daarmee voor 
de economie. Om het maaswater gecontroleerd langs de oevers van de stad te laten stromen had Rotterdam in de 17e 
eeuw een aantal stroming regulerende dammen gelegd om daarmee de toegang tot de havens schoon te houden. 
Als de stroomsnelheid hoog genoeg blijft zullen de meegevoerde zand- en slibdeeltjes namelijk minder snel naar 
de bodem zinken. Dat betekende helaas dat het zand zich nu verderop ophoopte en wel precies voor Delfshaven, 
waar het de toegang tot de zeehaven van Delft steeds meer belemmerde. Die gestaag groeiende zandbank werd de 
Ruigeplaat genoemd.  

Door het ontstaan van die Ruigeplaat liep de enige haventoegang voor schepen via de Kous; een bevaarbare geul tussen 
de zandplaat en de rivieroever. Die geul was alleen bevaarbaar door kleine schepen. Schepen met grotere diepgang, 
zoals het linieschip Delft in 1783, moesten “kaal” en dus zonder uitrusting en ballast worden versleept naar een haven 
met onbelemmerde toegang tot de zee, zoals de marinehaven van Hellevoetsluis, waar de casco’s werden afgebouwd. 

Vanaf 1825 werden er plannen gemaakt om die zandbank voor een betere toegankelijkheid te doorgraven en die 
doorgang vervolgens te voorzien van een grote schutsluis, zodat men in Delfshaven bij hoog tij eindelijk de voeten 
droog kon houden. Het duurde echter nog tot 1875 voor de plannen waren uitgevoerd en de sluis operationeel was. 
Over het binnenste sluishoofd werd een smal grenenhouten loopbruggetje gebouwd. Het was een draaibrug die uit 
twee delen bestond. Vervolgens werd de Kous aan beide kanten afgedamd.

Na de samenvoeging met Rotterdam in 1886 werden de plannen verder uitgewerkt. Rotterdam wilde niet alleen haar 
woningbouw en industrie, maar ook de Rotterdamse zeehavens naar het westen uitbreiden. In 1898 sloot Rotterdam 
een overeenkomst met de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij om het nieuwe havengebied te voorzien 
van een goede spoorwegverbinding met haar andere havens. Die verbinding zou dwars door de weilanden van de 
Bospolder lopen. Aan dit spoor werd in 1910 de Hudsonstraat is aangelegd. 

gedeelte uit een kaart van F.H. Görlitz uit 1851



De nieuwe Ruigeplaatsluis met het “kippenbruggetje” in 1873. In het verlengde van de sluis is molen de Distilleerketel zichtbaar. 

De Ruigeplaatbrug rond 1900 met een dubbel treinspoor en draaihekken, gezien vanaf de watertoren. Ter rechterzijde ligt de Voorhaven en de 
afgedamde Westkous. Midden-boven op de foto ligt, rechts naast het spoor, het terrein waar niet veel later de wijk Bospolder werd aangelegd.



De Schiemond tijdens de afdamming in 1966

Uiteraard kon de goederentrein niet over een smal voetgangersbruggetje, hetgeen resulteerde in de bouw van een 
dubbelspoors basculebrug die zowel geschikt was voor de trein alsook voor het overige wegverkeer. In 1907 was de 
nieuwe “Ruigeplaatbrug” gereed. De brug is nog een aantal malen verbreed vanwege de toenemende verkeersdruk.

De watersnoodramp in 1953 bracht pijnlijk aan het licht dat onze stormvloedkeringen bij lange na niet toereikend 
waren. Ook de toestand waarin de Ruigeplaatsluis verkeerde gaf reden tot bezorgdheid. Men was achteraf zelfs 
verbaasd dat de sluis het tijdens de stormvloed had gehouden. In 1955 werd de sluis provisorisch hersteld en het 
sluishoofd verhoogd. Er waren plannen om een bredere en hogere sluis te bouwen.

De Zeedijk liep toen nog steeds via het Marconiplein, dit sluishoofd en de Havenstraat. Het Hoogheemraadschap 
Schieland wilde langs de Maas een hogere hoofdwaterkering (een zeedijk) aanleggen; langs de Westzeedijk en de 
Husonstraat. Omdat bleek dat men op financiële ondersteuning van Rijk en Provinciën niet hoefde te rekenen, werd 
het bouwen van een nieuwe sluis als te kostbaar beschouwd. De Ruigeplaatsluis laten vervallen en de Schiemond 
permanent afstuiten genoot de voorkeur.  Hier deed zich echter een probleem voor. De Aelbrechtsluis was een paar 
jaar eerder dichtgestort, dat was in 1953 (zie Magazine Nr.8). Wanneer de laatste doorgang nu ook verdween konden 
de schepen die van de binnenhavens gebruik maakten geen kant meer op. Dat kon leiden tot grote schadeclaims van 
de aan de havens gelegen scheepswerven en andere direct van de haven afhankelijk bedrijven. 

Dit was de aanleiding tot het graven van een verbinding tussen de Coolhaven en de Achterhaven, inclusief een 
basculebrug met aan beide kanten een talud. Vanwege de ongunstige hoek tussen de doorgang voor schepen en 
de Havenstraat vereiste dat graaf- en bouwproject veel beschikbare ruimte. Ruimte die er helaas niet was, hetgeen 
betekende dat een groot deel van de Havenstraat en het Piet Heynsplein aan deze noodgreep moest worden 
opgeofferd: 28 woningen en 29 bedrijfsruimten werden gesloopt. Hierover schreef Maarten Rensen in Editie Nr.2.

 

Toen die nieuwe doorgang naar de Achterhaven klaar was kon in 1966 de schutsluis bij de Ruigeplaat worden 
dichtgestort. Vervolgens werd de huidige brede en hoge zeedijk opgeworpen als onderdeel van de Rotterdamse 
stormvloedkering in het kader van de landelijke Deltawerken. En de eeuwigdurende strijd tegen het water.



Een theater annex Cultuurhuis aan de Aelbrechtskolk 
 
De ruimten in het markante pand van de voormalige antiekhandel Adriaan Groenewoud zijn na diens onverwachte 
overlijden in 2017 niet meer als zodanig in gebruik. Natuurlijk was iedereen, ook wij als Genootschap, benieuwd 
wat de toekomst zou zijn van dit stukje Historisch Delfshaven. Over enkele opties die de laatste jaren gepasseerd zijn 
hebben wij actief meegedacht. Maar is er witte rook! De ruimten zijn verhuurd en de initiatiefnemers Délano van den 
Berg (1991), Marijke de Kerf (1990) en Philippe Lemaire (1985) informeren ons als volgt over hun voornemens: 

Een nieuw initiatief start aan de Aelbrechtskolk 3-9                                                  Délano van den Berg
Een alliantie tussen de Toneel Vakschool Rotterdam en Theatergezelschap Altstadt Rotterdam. 

Direct na ons afstuderen in 2013 aan verschillende kunstopleidingen hebben wij zelf het gebrek van maak- en 
speelplek in Rotterdam ervaren. Na het wegvallen van de subsidie voor productiehuizen was ons toekomstig werkveld 
drastisch veranderd (en dat geldt vandaag de dag nog steeds voor beginnend kunstenaars). Het vroeg om een nieuwe 
vorm van creativiteit en cultureel ondernemerschap. We richtte met vakgenoten een eigen gezelschap op ‘Mooi 
Weer & Zo’, en gingen opzoek naar een eigen ruimte. Die vonden we in een lege winkel en aldaar begonnen we met 
voorstellingen voor een klein publiek, gecombineerd met een drankje en wat simpels te eten. Vijf jaar later stond er 
een goedlopend theatercafé, waar een jonge groep spelers repertoiretoneel speelde en het lukte om nieuw publiek aan 
ons te binden.

Dankzij de Toneel Vakschool Rotterdam hebben we direct de mogelijkheid gehad om te repeteren. Hun werkplaats 
‘Toneelgarage Rotterdam’ stond leeg omdat projecten stil lagen vanwege de coronapandemie. Maar zodra er weer 
praktijkonderwijs mocht plaatsvinden zouden we zonder ruimte zitten, want de school kampte door de toenemende 
cursisten en studentenaantallen met ruimtegebrek. Dit heeft het gesprek aangewakkerd over het gebrek aan 
onafhankelijke plek om podiumkunst professioneel te beoefenen, te repeteren en te spelen in de stad. We besefte ons 
dat er veel meer mogelijk was als we (naar internationaal voorbeeld) als school, werkplaats, gezelschap en theater op 
dit vlak een alliantie zouden sluiten.

Ondertussen stond het prachtig geschakelde pand van de familie Groenewoud al enige tijd leeg. Het pand beslaat aan 
de voorzijde vier etalages aan het water, met daarachter een aantal grote ‘zalen’ waar vroeger kunst werd opgesteld. 
Aan de achterzijde is een grote goederenlift en laad- en los ruimte. De Toneel Vakschool en Altstadt Rotterdam hebben 
in die wetenschap de handen in een geslagen en een plan ingediend bij de familie en zij hebben ons de kans gegeven 
om op deze fantastische locatie een plek te creëren om te repeteren, maken, leren en spelen. Voor onszelf en andere 
kunstenaars van heinde en verre. Bovenal is het belangrijk dat er een open, bruisende plek gecreëerd wordt, waardig 
aan het prachtige stuk stad waar het huist. Daarom willen we tevens een horeca gelegenheid creëren, waar je als 
bezoeker, buurtbewoner, stadswandelaar of voorbijganger graag een broodje eet of een kopje koffie drinkt.

We investeren in de toekomt door leren een prominente plek in de ruimte te bieden. De Toneel Vakschool komt 
als vaste huurder in het pand. Zij bieden een vierjarige toneelopleiding aan studenten. Daarnaast kennen zij een 
groot aanbod aan cursussen voor amateurs uit Rotterdam en omgeving. Meer informatie over de Toneelvakschool 
is te vinden op: www.toneelvakschoolrotterdam.nl en www.toneelgarage-rotterdam.nl. De TVR deelt leslokalen 
en workshopruimtes met andere ‘educatieve’ partijen en tevens zijn de ruimtes beschikbaar voor andere 
podiumkunstenaars uit de stad. 

We maken maatschappelijk relevante stukken met een Rotterdams karakter. Het huisgezelschap Altstadt Rotterdam 
zal producties gaan maken en produceren. Altstadt is een open gezelschap met een kleine vaste kern, er worden 
samenwerkingen gezocht met nationale en internationale makers en spelers. Meer over theatergezelschap Altstadt is 
te vinden op: www.altstadt-rotterdam.nl.

In de theaterzaal, welke het hart van het gebouw vormt, zullen zowel nationale- als internationale theater-
gezelschappen spelen. De focus ligt op het vernieuwende aanbod uit het vlakke vloeren circuit. Voor samenstellen 
van de internationale programmering wordt geadviseerd vanuit Schauspielhaus Bochum en door Vasilis Apostolatos. 

https://www.toneelvakschoolrotterdam.nl/
https://www.toneelgarage-rotterdam.nl/
http://altstadt-rotterdam.nl/


De programmering moet een belangrijke aanvulling zijn op het huidige aanbod in de stad; In Rotterdam zijn 
wel verschillende speelplaatsen met een eigen identiteit, die aanvullend jong talent programmeren, maar geen 
onafhankelijke zaal die zich in het specifiek richt om programmering van opkomend talent en daardoor meegaat in 
de programmering van het kleine zalen circuit. (Zoals de theaters in de NES in Amsterdam, Theater Kikker in Utrecht 
etc.) Hierdoor ontbreekt Rotterdam meer dan eens op de speellijst, of doet een voorstelling de stad slechts 1 of 2 
avonden aan. 

Voor de transformatie tot het nieuwe theater is een ontwerp gemaakt door MAS Architectuur dat past bij de historische 
aard van het gebouw maar op een moderne wijze de nieuwe elementen uitlicht. Ook is er in de plannen aan gedacht 
om de ruimte zo duurzaam mogelijk te maken. Zo zal er bijvoorbeeld alleen ledtheaterverlichting (van ETC) worden 
aangeschaft. Voor meer informatie over MAS zie: www.masarchitectuur.nl en de schetsen op de volgende pagina. 

We zijn nu (15 maart 2021) twee weken onderweg, het is natuurlijk reuze spannend, en we kijken met veel vertrouwen 
naar de toekomst. Als je ideeën hebt of gewoon eens wil komen kijken, kom gerust buurten!

https://www.masarchitectuur.nl/


De Plaquette van Van Citters: een tastbaar stukje geschiedenis (deel 3)                  Maarten Rensen

Een nieuw hoofdstuk over de steen van Van Citters 

Je weet niet wat je over je afroept op het moment dat je in de gelegenheid gesteld wordt een historisch monument te 
plaatsen! Je komt in een oerwoud van adviescommissies, de ene nog deskundiger dan de ander. Hierbij een update 
waar bij we even over onze schouder kijken naar wat er allemaal in de afgelopen pakweg drie jaren plaatsgevonden 
heeft.

Het aanbod
Het begon in het voorjaar 2018. Wij het Historisch Genootschap Roterodamum en het Genootschap Historisch 
Delfshaven, kregen een marmeren gedenksteen aangeboden. Deze steen was een aandenken aan de laatste 
burgemeester van de toen zelfstandige stad, jonkheer Fredereric van Citters, hem aangeboden in verband met zijn 
inspanningen om in Delfshaven de drinkwaterleiding te realiseren.

Deze plaquette was oorspronkelijk geplaatst tegen de watertoren van Delfshaven. Die bevond zich aan de Schiemond, 
zoals ouderen onder ons mogelijk nog wel weten. Toen deze watertoren in 1968 gesloopt werd is de steen overgebracht 
naar het familiehuis van de familie Van Citters in Aerdenhout.

De plaquette was oorspronkelijke bevestigd tegen de watertoren aan de Schiemond.

Toen de nabestaanden van de burgemeester besloten het huis te verkopen is de steen door de familie aan ons 
aangeboden met als voorwaarde plaatsing op een representatieve plaats in Historisch Delfshaven. Uiteraard namen 
Roterodamum en Historisch Delfshaven deze opdracht met graagte aan. Hiermee wordt de gedenksteen behouden en 
een stukje essentiële geschiedenis van Delfshaven en de lokale hygiene zichtbaar gemaakt.

Wat is een goede plek?
Eerste vraag was natuurlijk: hoe krijgen we de plaquette van Aerdenhoud naar Rotterdam: de oplevering van huize 
Van Citters zou namelijk al binnen enkele maanden plaatsvinden, wij hadden de gedenksteen nog niet gezien, wisten 
ook niet hoe groot en hoe zwaar het geheel was. Met financiële steun van Evides en de spierkracht van een bevriende 
aannemer is de plaquette nu tijdelijk opgeslagen bij het bedrijf dat te zijner tijd zorg zal dragen voor de restauratie en 
plaatsing. 



De plaquette tegen de schuur in Aerdenhout en later in drie delen opgeslagen in Rotterdam

Vervolgens kwam de vraag: wat vinden we een mooie plaats voor de plaquette? We hebben serieus gekeken naar 
de binnenplaats van de Pelgrim, het voormalige stadhuis van Delfshaven en dus de werkplek van de jonkheer van 
Citters. Een mooie plek maar daar zou de steen niet voldoende tot haar recht komen: te groot voor een toch vrij kleine 
binnenplaats. Uiteindelijk kwamen we uit op de noordelijke wand van het Piet Heynsplein. De fotomontage van de 
gedenksteen op het plein kunt u zich wellicht herinneren van ons vorige Magazine. Hier hebben we met veel mensen 
over gesproken en vastgesteld kon worden dat er draagvlak voor was… 

Onder meer hebben we deze keuze voorgelegd aan buurtbewoners, maar ook aan wethouders tijdens werkbezoeken 
en aan leden van de gebiedscommissie. Hiermee gingen we dus aan de slag, en hebben we uitgebreid overleg gevoerd 
met ambtelijke commissies, met het stadsarchief, het centrum voor Beeldende Kunst.

We waren dan ook hoogst verbaasd toen deze optie in de ambtelijke ogen van vooral Stadsontwikkeling geen genade 
kon vinden. Het waarom daarvan is ons eigenlijk nooit goed duidelijk geworden, los van de statement: “Als wij 
in de toekomst iets willen met het plein willen we de handen vrij hebben”. Tot op heden wil voor zover wij weten 
Stadsontwikkeling nog niets met het plein. Wij wachten vol spanning, het moet toch wel iets heel moois zijn wat men 
met het Piet Heynsplein wil . . .

Uiteindelijk kwam er een nieuw voorstel uit: De Piet Heynstraat. De eigenaar van het pand, Woonbron, stemde ermee 
in, de bewoner van het pand was zelfs zeer te spreken over de toenemende aandacht voor een stukje geschiedenis van 
Delfshaven. Dit voorstel is wederom voorgelegd en vond genade in de ogen van de adviescommissie voor straatnamen 
en gedenktekens. Na diepgaande overwegingen heeft ook de gebiedscommissie positief geadviseerd. 

De voltooiing nadert!
Inmiddels is ook de voor dit soort bouwwerken benodigde Omgevingsvergunning door de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht van de gemeente afgegeven na een positief advies van de zoveelste commissie, namelijk de 
Welstandcommissie. 

 
Nu iedereen uiteindelijk positief gereageerd heeft moet het ook mogelijk zijn de voor de restauratie en de plaatsing van 
de steen benodigde middelen bij elkaar te krijgen! Wilt u ook de plaatsing van de plaquette mogelijk maken? Maak dan 
een extra bijdrage over op de bankrekening van het Genootschap, NL21RABO0321666615, onder vermelding van “gift 
gedenksteen Van Citters”.  Omdat wij een culturele ANBI-stichting zijn kan dat voor u ook fiscaal interessant zijn. 

Ons streven is de plaatsing nog deze zomer te realiseren!
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Bovenstaande fotomontage geeft een indruk van de toekomstige locatie van de gedenksteen (of plaquette met een 
chique woord) op de hoek van de Piet Heynstraat en het Piet Heynsplein. De ornamentale steen staat op een  
betonnen plint die in de bodem wordt verankerd. Alvorens tot plaatsing kan worden overgegaan zal de steen worden  
schoongemaakt en gerepareerd door Meesters In, een bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. 
 
Het ernaast te monteren emaillen informatiepaneel hebben wij vanwege de continuiteit ontworpen in de stijl van de 
overige kenmerkende gevelbordjes in de wijk. Die zijn, zoals bekend verondersteld, van de hand van René van Meer.

http://historisch-delfs-haven.nl
http://facebook.com/ghdelfshaven
mailto:info%40historisch-delfs-haven.nl?subject=
https://stadsarchief.rotterdam.nl/
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/

