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Voorwoord                                                                                        Maarten Rensen

Delfshaven heeft in haar geschiedenis van ruim 600 jaar veel ups en downs gekend. En altijd kwam Delfshaven weer 
overeind. In het licht van de geschiedenis is daarom het voor een groot deel in het water vallen van activiteiten in het 
kader van Delfshaven400 door Covid19 maar klein bier, hoewel het voor velen een ingrijpende en aangrijpende periode 
geweest zal zijn. Toch: veel zaken vonden wel doorgang. Ook zaken die op de achtergrond speelden hadden hun eigen 
voortgang in een relatieve stilte. Ook Delfshaven is door Corona niet klein te krijgen. 

In dit voorwoord daarom enige aandacht aan zaken die de aandacht verdienen.

In ons vorige Magazine plaatsten wij een artikel over de renovatie van het Zakkendragershuisje. De 
werkzaamheden vorderen gestaag en wij hebben begrepen dat de planning is dat nog dit najaar, 
ergens in november, heet Zakkendragershuisje heropend zal worden. Voor meer informatie over het 
Zakkendragershuisje en de gebruiker ervan, theater Drijfzand,  zie ook http://www.zakkendragershuisje.nl/.

Ook vermeld in ons vorige Magazine: de voortgang inzake de gedenksteen van van Citters. In het vorige 
Magazine was het nieuws dat de gemeente de omgevingsvergunning had afgegeven. Nu kunnen we melden 
dat de financiering van de plaatsing rond is, dat de opdracht tot plaatsing is gegeven en dat de gedenksteen 
als alles volgens plan verloopt dit najaar plaatsvindt! 

Wat ook in stilte voortging was het voornemen van de gemeente het pand Aelbrechtskolk 51 te slopen, 
om op die plaats een doorbraak te maken tussen Schans en Aelbrechtskolk. Zoals bekend zijn wij hier 
geen voorstander van: Ook dit pandje maakt deel uit van het beschermde stadsgezicht Delfshaven, de 
huidige invulling met de maquette van oud Delfshaven voldoet erg goed, tot nu toe heeft niemand ons 
goede argumenten kunnen geven wat de meerwaarde is van een dergelijke doorgang. Op de site van de 
gemeente  https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/abrikoos/ staan nieuwe artist impressions hoe het in 
de optiek van de gemeente zou kunnen worden. Nu inderdaad met de correcte vermelding dat sommige 
foto’s bewerkingen zijn van beelden van ons Genootschap. Dank daarvoor. Dat er voor de Schanszijde 
verbeteringen mogelijk zijn (daar staat nu alleen een kale muur) is duidelijk en wordt door ons niet 
bestreden. Maar waarom daarvoor een aantasting van Historisch Delfshaven plaats zou moeten vinden 
begrijpen wij niet.

In ieder geval is ons toegezegd dat er nog een bredere informatievoorziening voor de buurt zal plaatsvinden, 
in dit najaar. Wij wachten vol spanning af waarmee de gemeente komt en hoe men denkt Delfshaven te 
overtuigen van nut en noodzaak.

Nu Delfshaven400 deels niet is doorgegaan vindt in de zomer van 2021 het Delfshaven Festival plaats. Omdat 
het programma nog volop in ontwikkeling is volstaan we met plaatsen van de link naar de pagina van dit 

festival: https://delfshavenfestival.nl.  Wij hopen een mooie en interessante zomer tegemoet te gaan.

 ZINE
MAGA
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Het wezen van Delfshaven?                                                                                                      Theo Pronk 

Komen en gaan door de eeuwen

Wat is het wezenskenmerk van Delfshaven? Haar essentie? Welnu, dat het een haven is. Een simpele 
constatering misschien, maar wel eentje waar een wereld achter schuil gaat. Dat een haven een plek is 
waar goederen aankomen, spreekt voor zich. Eveneens dat hier doorgaans aardig geld wordt verdiend. 
Indrukwekkende pakhuizen, sierhuizen, stadhuizen; ze hoorden er altijd al bij, net als tegenwoordig de 
spierballenarchitectuur van telkens hogere wolkenkrabbers. Minder zichtbaar, maar niet minder relevant: 
een haven is ook een plek waar mensen uit alle windrichtingen samenkomen, en daarmee hun ideeën, 
ervaringen, achtergronden, verlangens, dromen.  
 
Ligt hierin het wezen van een haven besloten? 

Delfshaven is al een dikke zes eeuwen een haven. In 1389 wordt het kanaal gegraven dat Delft verbindt met 
de Maas. Vijf jaar later krijgt de stad van de graaf het recht ook een haven aan te leggen. De hoogtijdagen 
volgen later, tijdens die beroemde zeventiende eeuw. De ongekende economische bloei van Holland heeft 
ook hier zijn weerslag. De Voor- en Achterhaven worden in rap tempo volgebouwd met woon- en pakhuizen, 
er komen scheepswerven, een nieuwe winterhaven, een kantoor van de West-Indische Compagnie en een 
zeemagazijn van de Oost-Indische Compagnie. Veren en trekschuiten varen af een aan, vis wordt massaal 
ingevoerd – Delfshaven beschikt over een omvangrijke haringvloot – en goederen vanuit de hele wereld 
worden gelost. De mobiliteit die het zeventiende-eeuwse Holland kenmerkt, wordt hier tastbaar. Delfshaven 
weerspiegelt zo de ontwikkeling van het hele gewest: een soort Holland in het klein. 

Economische bloei in combinatie met relatieve geloofsvrijheid maakt van Holland een magneet voor 
geloofs- en oorlogsvluchtelingen, werkzoekenden en reizigers. Op goed moment is meer dan de helft van de 
inwoners van de Hollandse steden nieuwkomer. En weer is het in Delfshaven niet anders. Na al die eeuwen 
is van hun verhalen maar een beperkt aantal overgeleverd: zoals dat van de Duitse apotheker die vanuit hier 
vertrekt om zich te ontpoppen tot opiumhandelaar op Ambon; een Vlaamse doopsgezinde die opklimt tot 
rijkste reder in de haven; de tot slaaf gemaakte die hier arriveert als persoonlijke bediende van een WIC-
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officier; de Engelse Pilgrims die vanuit hier naar Amerika vertrekken; of Denen die na een lange voettocht uit 
hun thuisland in de cafés worden geronseld als bemanning op de VOC-schepen. Veel keren nooit terug; hun 
weduwen hertrouwen of worden weggestuurd. Reizen is in de zeventiende eeuw een onzekere bezigheid. 
Telkens herhalen zich op de kades dezelfde taferelen bij vertrek of aankomst: weeklacht, gehuil, schietgebed 
of welkomgeroep. 

De kreten van toen zijn al lang verwaaid. Tegenwoordig is de haven door de Westzeedijk van de Maas 
afgesloten en van de kades vertrekken geen schepen meer voor verre reizen. Hedendaagse nieuwkomers 
gebruiken andere vervoersmiddelen. Want dat is niet veranderd. Als wijk van Rotterdam heeft ook nu een 
meerderheid van de Delfshavenaren een migratie-achtergrond. Net als toen. Daarmee is het wezen van 
Delfshaven behouden; een plek waar mensen uit alle windrichtingen samenkomen. Historisch Delfshaven, 
als ooggetuige van dat eeuwenlange komen en gaan, is zo ook deel van de geschiedenis van de hedendaagse 
nieuwkomers zelf. Of juist? Het is immers hun verhaal.   

TimeTransit © Dutch Tilt Studios - Aelbrechtskolk gevels
Historisch Café
Op 1 augustus wordt in de Gildezaal van de Stadsbrouwerij De Pelgrim een Historisch Café georganiseerd 
door Stichting Verborgen Stad i.s.m. Historisch Genootschap Delfshaven. Hier geven de makers van het 
digitale platform TimeTransit een lezing over de zeventiende-eeuwse digitale reconstructie van Delfshaven 
en hun onderzoek naar verhalen van nieuwkomers van toen. Deze zijn in het platform terug te vinden, 
gespiegeld aan verhalen van huidige nieuwkomers. Aansluitend volgt er debat met panelleden over de 
betekenis van historisch Delfshaven voor de huidige bewoners van de wijk. Zie voor meer informatie 
delfshavenfestival.nl. Voor het platform, zie: www.timetransit.nl
Datum: zondag 1 augustus 2021 van 14.00 tot 16.00 uur 
Locatie: Gildezaal, Stadsbrouwerij De Pelgrim, Delfshaven, Rotterdam 
Aanmelden via info@stichtingverborgenstad.nl, de lezing is gratis

Historicus Theo Pronk is algemeen directeur van Stichting Verborgen Stad en initiatiefnemer van het platform TimeTransit 
Delfshaven. Stichting Verborgen Stad maakt geschiedenis en erfgoed toegankelijk met behulp van nieuwste technologie. 
Aan de hand van uitgebreid historisch onderzoek en in samenwerking met partners worden digitale reconstructies van het 
verleden gemaakt. Deze zijn geschikt voor een breed publiek.

 .  
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Caroline de Gruyter                        Geerten Waling

Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid                                                                    Redactie

Deze stichting omschrijft zich als volgt: Op 26 juli van het jaar 1581 deden de Staten-Generaal een Plakkaat 
het licht zien waarin werd verklaard dat de Koning van Spanje niet langer erkend wordt als wettig vorst van 
de Nederlanden. Een aantal vrienden trof elkaar in 2013 en besloot om initiatieven te ontwikkelen teneinde 
de bekendheid met het Plakkaat van Verlatinghe als Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring te vergroten.

Indachtig de referentie van de Koning naar het Plakkaat van Verlatinghe (1581) in zijn rede bij aantreden op 
30 april in 2013, het vermoeden dat die referentie bij velen niet overkwam en de merkbaar groeiende behoefte 
aan integrerende elementen in de Nederlandse samenleving als geheel heeft ons gebracht tot het idee om 
kennis over het Plakkaat onder de Nederlandse bevolking te doen toenemen. De betekenis van het Plakkaat 
als geboorteakte wordt onderschat. Het is van belang daar iets aan te doen. De Stichting wil daar een poging 
toe wagen omdat het achterliggende gedachtegoed actuele (zelfs ook internationale) zeggingskracht heeft.

De jaarlijkse Onafhankelijkheidsviering wordt dit jaar op maandagmiddag 26 juli georganiseerd in de 
Pelgrimvaderskerk in Delfshaven. Dit jaar zal de inleiding verzorgd worden door de historicus dr. Geerten 
Waling met als titel: ‘Van Plakkaat naar Declaration’ en journaliste Caroline de Gruyter de jaarlijkse 
Onafhankelijkheidsrede te houden met als titel ‘Soevereiniteit heeft een prijs’. Als de versoepelingen 
doorzetten, dan kunnen er maximaal 100 personen aanwezig zijn bij dit evenement. Voor de overige 
geïnteresseerden is het mogelijk om digitaal aanwezig te zijn. Wie fysiek aanwezig wil zijn kan zich daartoe 
aanmelden via de volgende pagina waar ook het programma staat vermeld:  
www.nederlandseonafhankelijkheid.nl

Na afloop is er gelegenheid tot het bezoeken van de Pilgrim Presentation, de vorig jaar uitgestelde 
tentoonstelling over het 400 jarig jubileum van het vertrek van de Pilgrimfathers. Op deze in ons vorige 
Magazine belichte expositie wordt uitgebreid aandacht besteed aan het ‘Plakkaat van Verlatinghe’ waarvan 
de Pilgrim Fathers vermoedelijk een kopie bij zich hadden en hoe dit document heeft bijgedragen aan de 
totstandkoming van de Amerikaanse ‘Declaration of Independance’.

Nadat Nederland zich onafhankelijk verklaarde van de Spaanse koning ontstond de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden. Dat was destijds de enige Republiek in de wereld. Ten tijde van de Declaration 
of Independence 1776 was dat ook nog het geval. De Founding Fathers van Amerika hebben ook dit 
“Hollandse” model voor de staatsinrichting gebruikt.

https://www.nederlandseonafhankelijkheid.nl/


Ter afsluiting van dit artikel nog even de tekening die Van Kittensteyn in 1630 maakten van de Spaanse inval 
in Delfshaven in 1572. De toegevoegde staatnamen werden na de annexatie in 1886 ingevoerd.

In de rubriek ingezonden verhalen geven wij het woord aan de heer Wout Udo.                          Redactie

Dit is het tweede deel 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.  
 
Het ijs bij de RMI
In de bocht van de Rösener Manzstraat, vlak bij onze school, was een filiaal van de RMI, de Rotterdamse 
Melk Inrichting. Als we ’s morgens naar school gingen kwamen we er langs. Meestal stonden de enorme 
deuren open en zagen we grote vrachtauto’s met glimmende gamellen melk naar binnen gaan en met de 
hand geduwde melkwagens naar buiten komen. Die melkwagens waren in mijn herinnering enorm groot en 
zwaar en voorzien van houten wielen met stalen banden erom en was me een raadsel hoe één mens zo’n ding 
vooruit kon krijgen. Later hoorde ik dat het inderdaad niet altijd lukte en dat die mannen als ze de helling 
bij de Lage Erfbrug op moesten wel eens hulp moesten vragen, vooral als het had gevroren en de straat glad 
was. Anderen behielpen zich met trekhonden die onder de wagen met een soort tuigje waren vastgemaakt, 
maar dat werd bij die melkwagens nooit gedaan. Als het zomers warm was werd de ruimte van de RMI 



heerlijk koel gehouden met grote vierkante staven ijs die met speciale witte vrachtauto’s werden aangevoerd. 
Een paar mannen losten die staven door ze met ijzeren haken uit de auto te trekken. Ze legden zo’n staaf 
dan op hun schouder op een jute zak en liepen er mee naar binnen. Als het ijs werd gelost braken er van de 
staven wel eens stukken af die door ons van de vloer van de auto of van straat werden opgeraapt en waarop 
we dan liepen te zuigen. Of je stak zo’n stuk ijs in je mond om het daar te laten smelten. Of je kon zo’n klont 

krakend in stukken bijten. Heerlijk!

De geur van Delfshaven 
In mijn jeugd, rond 1950, was het historische Delfshaven vooral een gebied met kleine industrie. Ik heb over 
de plaats en het doel van al die bedrijven geen documentatie kunnen vinden, zodat ik op mijn geheugen 
moet afgaan. In de Waaldijk, een zijstraat van de Havenstraat, had je de scheepsreparatie bedrijven van 
Niehuis en van den Berg en van de Wetering. In de Havenstraat, waar ik woonde, waren behalve een grote 
werkplaats van de gemeente Rotterdam, ook tientallen winkels en café’s. Het was een levendige, maar 
armoedige buurt, waar openbare dronkenschap heel gewoon was. Naast de schoenmaker Stroek op de hoek 
van de Lange Dijkstraat was het donkere winkeltje van van Rooijen, die in petroleum, scheepsbenodigdheden 
en daarmee samenhangende spullen deed.  

Mijn vader vertelde een keer, met een nog nerveuze stem van de schrik, dat hij daar in de winkel op zijn 
beurt stond te wachten, toen van Rooijen tegen een klant betoogde dat je rustig een brandende lucifer in 
petroleum kon steken. De lucifer gaat dan uit en er gebeurt verder niets, zei van Rooijen. Vóórdat mijn vader 
zich goed realiseerde wat er gebeurde, had van Rooijen (quod erat demonstrantum) een lucifer aangestoken 
en deze, tot ontzetting van de aanwezige klanten, in een vat met 300 liter petroleum gestoken, dat daar stond 

MRI-melkkar, op deze foto uitgerust met een hulpmotor, die ook wel een “ijzeren hond” werd genoemd



opgesteld. Er volgde geen daverende explosie en mijn vader werd niet, samen met de andere klanten en van 
Rooijen zelf, de winkel uitgeblazen. Ook veranderde de winkel niet in laaiend inferno. In plaats daarvan ging 
de lucifer gewoon uit, net zoals van Rooijen had voorspeld. In de Lange Dijkstraat, een zijstraat, was naast 
een opslagplaats voor strobalen de smederij van van Leusden. In de Korte Dijkstraat zat de grote wasserij 
van Willems. Aan de Achterhaven was de zeepfabriek van Kortmann en Schulte, die op maandagmorgen een 
verbijsterende stank verspreidde. Bij de juiste windrichting kwam daar dan ook nog de scherpe stank van 
koffiebranden van Van Nelle bij. Heerlijk! 

Links op de foto de azijnfabriek op de hoek Voorhaven/Middenkous, daarvoor de molenstomp met de kistenfabriek van Nijman op het 
Middenhoofd. Rechts de zeepfabriek van Kortmann en Schulte aan de Achterhaven/Buizenwaal waar in de jaren ‘60 de “wonderzeep“ 
Biotex werd uitgevonden.

Aan de overkant van de Achterhaven was rond de molenstomp een kistenfabriek, waar de geur van vers 
gezaagd hout hing en waar ik dikwijls afvalhoutjes ging rapen om thuis de kachel mee aan te maken. 
Ernaast zat een metaalbedrijf dat spijkers maakte, waarvan er honderden op de straat lagen. Als ik bij de 
kistenfabriek was geweest ging ik soms daar nog even spijkers rapen, die ik thuis aan mijn vader gaf. Aan de 
Voorhaven herinnerde ik mij een distilleerderij, een chocoladefabriek en de azijnfabriek van Tromp en Rueb.  
 
Mijn broer heeft daar eens vakantiewerk gedaan en vertelde thuis nogal verontwaardigd dat ze er flessen 
vulden met dezelfde azijn, maar er verschillende etiketten op plakten: Gewoon, Zilvermerk en Goudmerk. 
Die flessen werden dan in de winkel verkocht met een aanzienlijk prijsverschil. Het Zakkendragershuisje, dat 
nu een beschermd monument is, was rond 1950 een opslagplaats van oud ijzer. Het huisje zag er in die tijd 
uit als een egel: uit alle deuren en ramen staken roestige buizen en binten naar buiten.

Met historische groet, Wout Udo     .  



WAAROM DE HARING WEGZWOM UIT DELFSHAVEN                                                      Maarten Rensen

Welvaart en voorspoed langs de Maas
De eerste helft van de 17e eeuw, de jaren ‘30. De onafhankelijkheidsoorlog die al zo’n 70 jaar duurde, liep 
op zijn eind, gevechtshandelingen vonden vooral plaats in de zuidelijke provincies. Ten noorden van de 
rivierdelta, en vooral in het westelijk deel daarvan, in Holland, was alle ruimte voor voorspoed, voor handel, 
voor ambachtelijkheid.

Langs de benedenloop van wat de Maas was dat goed zichtbaar: een reeks van welvarende visserssteden en 
stadjes, beschermd door de al eeuwenoude Schieland Hoge Zeedijk: van boven naar beneden Rotterdam, 
Delft met haar haven Delfshaven, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis. Haring was het zilver van de streek. 
De haringsvangst was toch vooral een lokale activiteit, veel meer nog dan de handel met de Oostzee, de 
Middellandse Zee en het Verre Oosten. Dat was, zeker in die tijd, veel meer voor de grote heren en de dure 
handelaren. Een groot deel van de werkgelegenheid en de welvaart van de streek was gebaseerd op de 
haringvangst. 

We regelen het zelf wel
De onafhankelijkheidsoorlog was natuurlijk voor een groot deel ingegeven door de wens van vooral de 
steden om zelf hun eigen zaken te regelen. Levensbeschouwing, het geloof, speelde daarin ook een niet 
onbelangrijke rol. Niet voor niets hadden de “hervormden” de door Spanje en Rome gestuurde “katholieken” 
met man en macht bestreden. Nu de hervormden nagenoeg in gewonnen positie lagen werd het tijd te 
bekijken hoe je dat nieuwe kerkelijke leven organiseert en regelt. Hieronder worden daarom een paar keer de 
begrippen classis (het regionale hervormde kerkbestuur) en synode (het bovenregionale bestuur) gebruikt.  
Die hadden in dit spel een eigen rol.

in 1601 werd de Buizenwaal aangelegd als veilige winterstalling voor de haringbuizen.



Het was natuurlijk nooit alleen een geloofskwestie. Eigen zaken regelen heeft ook te maken met geld en 
handel, met uiteenlopende belangen, onderlinge concurrentie en strijd tussen steden. Het ontstaan van 
Delfshaven is daaraan zelfs te danken: op aandrang van Delft is ooit de Delfshavense Schie gegraven. Dit naast 
de al bestaande waterwegen als de Rotterdamse en de Schiedamse Schie. Delft, toen één van de belangrijkste 
steden van het land, wilde af van de tol- en overslagkosten aan Schiedam en Rotterdam.

Op één moment kwam de onderlinge concurrentie tussen Delft en Rotterdam wel zeer stevig naar buiten. 
Dat was het moment van de uittocht van Delfshavense haringvissers naar Rotterdam. De aanleiding was een 
hoogoplopend kerkelijk conflict: De Delfshavense kerkgemeente was van oudsher onderdeel van de classis 
Schieland waar binnen Rotterdam de belangrijkste stad was en niet van de classis Delfland, waarbinnen 
de stad Delft lag. Een predikantvacature werd aangegrepen om de kerkelijke indeling aan te passen: De 
Delfshavense kerkgemeenschap zou op initiatief van het stadsbestuur van Delft bij Delfland gevoegd 
worden, zeer tegen de wil van een deel van de Delfshavense kerkgemeente in. Dit conflict liep zo hoog op dat 
op enig moment de predikant het preken onmogelijk gemaakt werd (1635 /1636). Als tegenmaatregel werd 
een aantal burgers van Delft/Delfshaven “ontpoorterd” (uit de stad verbannen). Hoewel dit besluit later werd 
teruggedraaid, bleef een aantal Delfshavenaren de kerk in Rotterdam bezoeken.

Tegen de verdrukking in
De rebellerende Delfshavenaren zouden vrijzinniger opvattingen toegedaan zijn. Daarvan zijn in de 
geschiedkundige literatuur geen nadere details te vinden. Er zaten wel andere, veel oudere irritaties tussen 
Delft en Delfshaven achter: Al bij het ontstaan van Delfshaven in 1389 was er  de angst van Delft dat een 
haven met open toegang tot de rivier en de zee de stad Delft wel eens zou kunnen overvleugelen. Daarom 
waren er restricties aan wat men in de haven mocht: vooral overslag van goederen, die verhandeld werden 
in Delft. Geen eigen Delfshavense handelshuizen, geen bewerking van handelswaar. Die beperkingen 
werden nog eens aangescherpt toen Delft in 1536 grotendeels door brand verwoest werd en het bestuur van 
Delft kosten wat kost wilde vermijden dat men de stad zou herbouwen aan de rivier. Tegen de verdrukking 
in ontwikkelde vooral de haringvangst zich in Delfshaven: met de haringvangst was men immers geen 
concurrent voor Delft. Integendeel zelfs: door de haringvangst in Delfshaven was Delft rond 1560 de grootste 
haringvissersstad van Nederland. Delft had dus inderdaad met Delfshaven wat te verliezen, hoewel men zich 
dat niet altijd leek te realiseren.
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De vorige pagina toont een gedeelte uit het schilderij “haringbuizen op de nering“ van de 17e-eeuwse Rotterdamse schilder Simon de 
Vlieger. Het schilderij is te bewonderen in het Maritiem Museum.  [link naar de originele foto van dit schilderij]

Het vertrek van de haringvissers
Door de harde lijn van Delft tegenover de dwarsliggende burgers van Delfshaven en de classis van Schieland 
ging de provinciale synode akkoord met de kerkelijke herindeling van Delfshaven. Zoals gezegd, een aantal 
Delfshavenaars bleef kerken in Rotterdam. Maar daar bleef het niet bij: zij gingen ook in conclaaf met het 
stadsbestuur van Rotterdam. Onderwerp: verhuizen en verplaatsen van de bedrijfsmatige activiteiten. Het 
ging daarbij niet om een willekeurig groepje armoedzaaiers, maar om tien haringreders met in totaal pakweg 
40 schepen. 

Dat was ook in die tijd niet alleen maar een kwestie van zeilen hijsen en varen maar: Een dergelijke 
omvangrijke haringvloot had (extra) kades nodig, pakhuizen, faciliteiten. En ze moesten hun bezittingen in 
Delfshaven van de hand doen (met ernstig verlies natuurlijk, want er was opeens een enorm overschot aan 
pakhuizen te Delfshaven). Niet alleen uit goedhartigheid besloot het Rotterdamse bestuur hen gronden ‘om 
niet’ af te staan en een (waarschijnlijk voor die tijd aanzienlijke) financiële tegemoetkoming te verstrekken. 
In 1638 vertrokken zij naar Rotterdam!

Veel te laat besloot het stadsbestuur van Delft aan Delfshaven verlof te verlenen om “allerhande neeringen” 
te drijven. De Delfshavense haringvisserij heeft zich nooit kunnen herstellen van deze terugslag. Rotterdam 
werd de grote winnaar van dit spel.

http://historisch-delfs-haven.nl
http://facebook.com/ghdelfshaven
mailto:info%40historisch-delfs-haven.nl?subject=
https://stadsarchief.rotterdam.nl/
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
http://media.maritiemmuseum.nl/pix/pers/Maritieme%20Meesterwerken/Maritiem%20Museum%20-%20Simon%20de%20Vlieger.jpg

