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Joop Smits

Geachte lezers van ons Magazine, zoals u hopelijk met eigen ogen hebt kunnen zien is ons aller
Zakkendragerhuisje weer in haar oude luister hersteld. Dat wil zeggen de luister van na de laatste grote
renovatie in 1964, waarbij er onder andere meer ramen in het pand zijn aangebracht om het geschikt te
maken voor een veelheid aan gebruiksfuncties. Zowel Angela van der Kooij van Stadsherstel als Gerard
van Rijnstra namens theatergroep Drijfzand hebben een korte beschrijving aangeleverd naar aanleiding
van de officiële opening op 3 november jongstleden. De bekendste sprekers waren wethouder Said Kasmi,
verantwoordelijk voor de portefeuilles Onderwijs, Cultuur en Toerisme en Niels van de Vlist in de functie
van directeur van Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. De sprekers bij de openingsceremonie waren
achtereenvolgens de heren F.L. van Vliet, S. Kasmi, N. van der Vlist en G. van Rijnstra.
In de onlangs verstuurde nieuwsbrief schreven wij dat de marmeren plaquette die oud-burgemeester Van
Citters in 1884 ten geschenke kreeg als blijk van waardering voor zijn onvermoeibare inzet voor de aanleg van
de eerste Delfshavense drinkwaterleiding inmiddels een mooie plek heeft gekregen in de Piet Heynstraat.
Wij zijn druk doende met het organiseren van de officiële onthulling
in 2022. Helaas bestaat altijd de kans dat nieuwe
activiteitenbeperkende coronamaatregelen onze plannen dwarsbomen.
Laten we er maar het beste van hopen.

Niet alleen de “Steen van Van Citters” blijkt een project van lange
adem. Ook Aelbrechtskolk 51, beter bekend als de “Abrikoos”, mag je
gerust een langlopend zorgenkindje noemen. Het verdient echter nog
steeds ieders aandacht en inzet, want als voorstanders van het behoud
van Historisch Delfshaven willen wij liever niet worden opgezadeld
met een doorgaande weg dwars door ons beschermde stadsgezicht.
Nog dit jaar wordt er een bijeenkomst verwacht voor de betrokkenen,
waarin de gemeente haar vastgoedplannen komt promoten. Wij willen
daar suggesties tegenover zetten die een stuk beter aansluiten bij het
historische karakter van Delfshaven en de belangen van haar bewoners.
Op dit moment ontwikkelen wij drukwerk om dat alternatieve voorstel
te verduidelijken. Tegen de tijd dat de datum van de bijeenkomst
is vastgesteld zullen wij dat gereed hebben. Hiernaast alvast een
impressie van het ontwerp voor een 2 meter hoge banier op voet.
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In de rubriek ingezonden verhalen geven wij opnieuw het woord aan de heer Wout Udo.
De heer Udo beschrijft zijn jeugd, toen hij gedurende de jaren ‘40 en ‘50 in de Havenstraat woonde.

Redactie

Fiets
De Havenstraat, waar wij woonden, is een dijk. Volgens mij een heel oude, een dijk die Delfshaven
moest beschermen tegen een stormvloed. Onze woonkamer was op straatniveau, maar er zaten nog twee
verdiepingen onder. De tuin lag op het niveau van de Schoonderloostraat. Tussen ons huis en dat van de
buren was een stenen trap die vanaf de straat toegankelijk was en aansloot op een gang die naar de tuin
ging. Wij droegen onze fietsen altijd van die trap af en zetten ze dan in die gang. ’s Avonds ging dat in het
stikdonker, wat nogal gevaarlijk was.
Op een morgen vonden we in de gang een vrij nieuwe onbekende herenfiets. ‘Weet jij van wie dat ding is?’,
vroeg ik aan mijn broer. ‘Geen idee’, zei hij. De fiets bleek bij navraag ook niet van onze naaste buren te zijn.
Niemand gebruikte de fiets en na twee weken stond hij er nog. ‘Ik heb eigenlijk dringend een achterlampje
nodig’, zei mijn broer, ‘wat denk jij, zou ik dat van die fiets even kunnen lenen?”. ‘Ik denk het wel”, zei ik.
Hij draaide het lampje er uit en we wachten in spanning af of er niet iemand op hoge toon zijn achterlampje
zou komen terugvorderen. Maar er gebeurde niets. ‘Mijn bel doet het niet meer’, zei ik na nog een paar
weken tegen mijn broer, ‘Ik denk dat ik de bel van die fiets maar even leen’. Het was een mooie verchroomde
bel en hij zat nogal duidelijk aan mijn stuur. Toen er ook nu niemand zijn bel terug eiste ging het snel. De
koplamp verdween. Daarna het achterlicht. De dynamo bleek van uitstekende kwaliteit, evenals de pedalen.
Het stuur glom een stuk mooier dan dat van ons en toevallig brak in die tijd ook het beugeltje van mijn
voorspatbord. De kettingkast bleek demontabel, de jasbeschermers en het zadel ook en de banden waren zo
goed als nieuw en toevallig ook nog onze maat.
Na een maand of twee vormden van de fiets alleen de hoofdzaken, zoals frame, trapstel, vork en wielen,
nog één geheel. De rest bevond zich verspreid op onze Harley Trapsons. Op dat ogenblik achtte één van de
bovenburen naast ons, de tijd rijp om eens een ritje op zijn fiets te gaan maken. Hij verkeerde waarschijnlijk
in de veronderstelling dat zijn rijwiel nog droog en veilig in onze gang stond opgeborgen. Nou droog was hij
wel. Woedend ging de man eerst bij onze buren vragen wie zijn fiets had ontmanteld en kwam daarna bij ons
terecht, waar mijn moeder hem te woord stond. Wie zijn fiets had gesloopt wist ze uiteraard niet, maar het
idee dat haar kinderen dat gedaan zouden hebben was te belachelijk voor woorden en trouwens hoe haalde
hij het in zijn hoofd om zonder ons er in te kennen zijn fiets daar zomaar in onze gang neer te zetten?! Nou?
Komt er nog wat? - Wij kwamen andermaal met de schrik vrij.

De boor en de muur
Toen ik een jaar of twaalf was vond ik in de gang naast ons huis een houtboor van wel een meter lang, met
een groot handvat er dwars op, waarmee de boor kon worden aangedreven. Ik had het ding natuurlijk
gewoon kunnen weggooien, wat ik uiteindelijk ook gedaan heb toen het leed al was geschied, maar ik zocht
aanvankelijk naar een mogelijkheid er ergens mee te gaan boren. Ik zette de punt tegen de muur tussen de
gang en onze woonkamer en begon te draaien. De stenen bleken erg zacht en de boor had zich na een slag
of tien al ongeveer één centimeter in de muur gevreten. Na nog een tijdje te hebben gedraaid was het gat al
enkele centimeters diep. Ik besloot de volgende dag verder te gaan.
Mijn belangstelling ging inmiddels uit naar de vraag hoe dik de muur was en waar ik met de boor zou
uitkomen als ik door de muur heen ging. De volgende dagen boorde ik steeds een stuk verder en was ik
inmiddels een centimeter of tien in de muur gevorderd. Na ruim een week boren was ik er nog steeds niet
doorheen en ik begon er aan te twijfelen of het mij zou lukken een doorlopend gat te maken. De volgende
dag hervatte ik mijn werk en drukte extra hard op de boor terwijl ik nijver verder draaide.
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Plotseling schoot de boor zo plotseling naar voren dat ik bijna mijn evenwicht verloor: ik was er door!
Nieuwsgierig ging ik binnen in de woonkamer kijken of er iets te zien was.
Tot mijn schrik stond op de plaats waar ik de boor verwachtte de piano. Stom dat ik daar niet aan had
gedacht. Ik trok het instrument een beetje van de muur en keek er achter. Aan het gerafelde behang zag ik
het boorgat. Ik was met de boor door het behang en daarna door de bekleding van de piano heen gegaan en
ergens in het binnenste van het instrument achter de pedalen terecht gekomen. Gelukkig was er niemand
thuis. Ik probeerde vlug of de pedalen het nog deden en of het indrukken van de toetsen soms wanklanken
tot gevolg had. Dit bleek niet het geval, althans niet erger dan normaal te beluisteren viel. Het leek allemaal
goed afgelopen.
Een paar weken later ontdekte mijn moeder het gat en lichtte mijn vader in. Nadat hij mij naar
mijn motieven voor het boren van het gat had gevraagd, overwoog mijn vader andermaal om mijn
krankzinnigheidsverklaring aan te vragen.

Het Zakkendragershuisje in ere hersteld

Angela van der Kooij

Stadsherstel Historisch Rotterdam kocht het Zakkendragershuisje in 2019 van de gemeente Rotterdam
met de ambitie het rijksmonument een publiekstoegankelijke functie te geven en achterstallig onderhoud
uit te voeren. De publiekstoegankelijkheid werd geborgd door het te verhuren aan stichting Het
Zakkendragershuisje met theatergezelschap Drijfzand als belangrijkste gebruiker. Drijfzand produceert
kleinschalige theatervoorstellingen die in het rijksmonument worden uitgevoerd voor een klein publiek.
Op 3 november heeft het theatergezelschap het pand tijdens een officiële heropening weer in gebruik
genomen.
Nadat in 2019 een aantal aanpassingen zijn doorgevoerd in het pand - ten behoeve van het snel in gebruik
kunnen nemen door het theatergezelschap - zijn de herstelwerkzaamheden dit jaar grootschaliger
aangepakt. Zo zijn de gevelankers behandeld, is er nogal wat houtrot hersteld en ook werd het nodige
schilderwerk uitgevoerd, zowel binnen als buiten. Daarnaast is de tegelvloer op de begane grond hersteld,
werd de zolder geïsoleerd en is de pantry vervangen. En tot slot zijn de voorzieningen vernieuwd ten behoeve
van de brandveiligheid. De werkzaamheden hebben een kleine acht maanden in beslag genomen en zijn half
oktober afgerond.
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Naast verbeteringen ten behoeve van de publiekstoegankelijkheid streeft Stadsherstel Rotterdam er ook
naar het historische karakter van een monument in stand te houden. Bij het uitvoeren van herstel- en/of
restauratiewerkzaamheden baseert Stadsherstel Rotterdam zich daarom zoveel mogelijk op bouw- en kleur
historisch onderzoek.

Verflagen
Aan de hand van bestudering van oude foto’s van het Zakkendragershuisje is in het bouwhistorisch
onderzoek geconcludeerd dat alleen de entreedeur en het naastgelegen raamkozijn uit de periode van
1654 stammen, het jaar waaruit het Zakkendragershuisje dateert. Ze zijn in elk geval ouder dan de laatste
uitgevoerde restauratie in de periode 1960-1964. Bij de kleurhistorische verkenning zijn op de luiken van
het raamkozijn naast de entreedeur slechts weinig verflagen aangetroffen, net als op het raamhout en
het raamkozijn. Dat zou kunnen duiden op vervanging, maar ook is het mogelijk dat de verflagen er ooit
volledig zijn afgeschuurd. De entreedeur bevatte wel het nodige aantal verflagen, maar er is gerede twijfel
of de oudste verflaag dateert uit 1654. De oudste kleur op de deur is een donkergroen, de verfkleuren op de
kozijnen en het raamhout waren van een lichte beige kleur. De luiken zijn in een recent verleden voorzien
van de kleur ossenbloedrood aan de binnenzijde en een groene kleur aan de buitenzijde.
Bij de historische kleuranalyse van de binnenzijde zijn niet veel verflagen aangetroffen, op basis waarvan
wordt vermoed dat deze bij de restauratie in 1960-1964 zijn vervangen.
Op basis van deze informatie heeft Willianne van der Sar (Color & Conservation) een kleuradvies
samengesteld dat zoveel mogelijk eer doet aan de context van het monument. Naast het herstellen van details
zoals passende grepen en krukken op ramen en deuren, zorgen de kleuren voor een kloppend geheel.
Het eindresultaat mag er zijn: het Zakkendragershuisje straalt als nooit tevoren.

(Angela van der Kooij is Communicatie & Office Manager bij Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. - red.)
foto’s: Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. - fotograaf: Steven Teenstra
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website Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. - stadsherstel-rotterdam.nl

Drijfzand en het Zakkendragershuisje

Gerard van Rijnstra

Vanaf 2007 leidde het Zakkendragershuisje een zieltogend bestaan. De gemeente verhuurde het pand in een
soort antikraakregeling aan het Albeda college. Die deden hun best om er een touristeninformatiepunt van
te maken en een gedeelte regelmatig te verhuren als pop-upwinkel. Dit is, mede door de terugloop van de
toeristenstroom nooit echt van de grond gekomen.
Vanaf de jaren zestig investeerde het Rotterdamse gemeentebestuur veel in het herstel van historische
gebouwen langs de kades van de Voorhaven in Delfshaven. Tussen 1975 en 1985 wordt het historisch
centrum van Delfshaven gezien als de publiekstrekker voor de stad. De opening van museum de Dubbelde
Palmboom in 1975 was hiervan een onderdeel. Na 1985 verschoof de aandacht in de stad naar de nieuwe
skyline en ‘de beleving in de binnenstad’. Illustratief voor de afgenomen aandacht voor historisch Delfshaven
is de stilte rond de sluiting van de Dubbelde Palmboom in oktober 2012. Vele kleine ondernemersinitiatieven
volgden om Delfshaven weer in the picture te krijgen. Eén daarvan was het Cultureel Platform Historisch
Delfshaven en daar min of meer uit voortvloeiend Pilgrim Harbour, een kleinschalig jaarlijks terugkerend
muziekfestijn, verspreid over Historisch Delfshaven. Geinspireerd daardoor bedacht Drijfzand, de eerste
drie jaar in samenwerking met TNR (Theaternetwerk Rotterdam) het kleinschalige jaarlijks terugkerend
theaterfestival: Wonderlijk Delfshaven. Dit drie dagen durend festival bestaat voornamelijk uit een zestal
kleine voorstellingen op wisselende markante plaatsen in Historisch Delfshaven en een dinershow.
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Al in 2016 begon Drijfzand met het brengen van kleinschalig theater in het Zakkendragershuisje. Dit was
vanaf het begin een succes. Aanvankelijk in onderhuur van Albeda alleen in de bovenzaal, daarna als huurder
van de gemeente in het hele pand. Naast de eigen voorstellingen fungeerde Drijfzand ook als gastheer voor
andere theatergroepen, koren, filosofieavonden, dichters, cabaret, huisartsen en bewonersvergaderingen,
kunst en antiekbeurzen en nog veel meer kleinschalige culturele events.
Om gebruik en exploitatie van het pand te scheiden werd in 2019 de stichting Het Zakkendragershuisje
opgericht. In het voorjaar van 2020 werd het Zakkendragershuisje aangekocht door NV Stadsherstel
Rotterdam en verhuurd aan de stichting Het Zakkendragershuisje met Drijfzand als hoofdgebruiker met de
afspraak dat het pand grondig gerenoveerd zou worden. Deze renovatie is in maart 2021 begonnen met dit
schitterende resultaat.
weblinks

zakkendragershuisje.nl - Het Zakkendragershuisje
v drijfzand.nl - Drijfzand Theaterproducties
v www.wonderlijkdelfshaven.nl - Theaterfestival Wonderlijk Delfshaven
v

Sfeerimpressie van de officiële heropening van het Zakkendragershuisje
Van links naar rechts: Edith Hazebroek (bestuur Zakkendragershuisje), Said Kasmi (wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme), Gerard van
Rijnstra (bestuur Zakkendragershuisje, Drijfzand), Niels van der Vlist (directeur Stadsherstel) Frank van Vliet (voorzitter Zakkendragershuisje)
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Met onze dank aan fotograaf Steven Teenstra
voor zijn fotoreportage van de heropening
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