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Voorwoord, terugblik en blik vooruit
Geachte lezers. We beginnen met een “dienstmededeling”. Onze gewaardeerde penningmeester Frans Kootte
heeft ons genootschap helaas verlaten om persoonlijke redenen. Bij dezen willen wij hem bedanken voor zijn
hulp en inzet als hoeder van onze financiën. Het vertrek van Frans drukt ons echter met de neus op een al
langer lopende kwestie. Ons team is te klein om slagvaardig te kunnen zijn. Daarom starten we met een iets
ander voorwoord dan gebruikelijk: een voorwoord van het “voltallige” team waaruit het Genootschap op dit
moment bestaat. Noem het een stukje verantwoording van wat we gedaan hebben de afgelopen jaren, maar
zie het ook als oproep om ondersteuning.
Wij willen graag hulp bij het vertellen van het verhaal van Historisch Delfshaven, maar ook bij het zoeken
naar nieuwe manieren om het verhaal te vertellen. Daartoe hebben we meer en ook andere mensen nodig.
Het Genootschap Historisch Delfs Haven bestaat nu zo ongeveer vijf jaar: opgericht medio 2017. Het oudste
nog als zodanig herkenbare stukje van Rotterdam, een van de jongste Historische Genootschappen.
Niet lang na de oprichting van het genootschap ontstond de reuring rondom de mogelijke sloop van
het voormalige restaurant de Abrikoos Aelbrechtskolk 51: de gemeente had dat pand aangekocht met als
bedoeling daar een doorgaande weg te maken tussen de Schans en de Aelbrechtskolk. Het werd ons eerste
project. Er is inmiddels veel gebeurd, maar in ieder geval niet waar het gaat om de sloop van Aelbrechtskolk
51: het pand staat er nog steeds. Wij gaan ons niet op de borst kloppen dat dat volledig door onze inzet komt.
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Waar wij wel degelijk een doorslaggevende rol in hebben gespeeld is dat het pand er niet bij staat als rotte
kies, maar dat er een maquette geplaatst is van Delfshaven zoals dat ooit was. Een aandachtstrekker voor de
vele bezoekers van Historisch Delfshaven. Ook met dank aan de eigenaar van de maquette Rob de Vos, die de
maquette geheel belangeloos beschikbaar heeft gesteld.
Of het pand, en de maquette, er over één of twee jaar nog steeds staan? Wij weten het niet. De gemeente is
nog steeds voornemens te gaan slopen en er een doorgaand (wandel of langzaam verkeers-) verbinding van te
maken.
Wat wij ook op ons conto mogen schrijven is de plaquette van Van Citters: In 1884 werd de laatste
burgemeester van Delfshaven, Jonkheer F. van Citters, een marmeren monumentale steen geschonken in
verband met diens inspanningen in Delfshaven de waterleiding te realiseren. Deze steen was tot de jaren
‘60 van de vorige eeuw in de watertoren van Schiemond ingemetseld. Na de sloop van de watertoren is dit
monument in het familiehuis van de familie van Citters terecht gekomen.
In 2018 bood de familie Van Citters deze plaquette aan aan de gemeente Rotterdam en zijn de
Genootschappen Roterodamum en Historisch Delfshaven ermee aan de slag gegaan. We hebben uitgebreid
kennis mogen maken met de bureaucratische belemmeringen die een dergelijke genereuze gift met zich
meebrengt. Maar uiteindelijk is dit monument geplaatst in de Piet Heynstraat. Mede met dank aan de
financiële bijdragen van gemeente Rotterdam, Evides, de gebiedscommissie en diverse Rotterdamse fondsen.

Kortom, onze inzet is blijvend zichtbaar in Historisch Delfshaven.
Toch is het niet allemaal vreugde en vrolijkheid rondom het Genootschap en de werkzaamheden daarin:
Het huidige bestuur bestaat uit een te klein aantal mensen met onvoldoende expertise voor de uit te voeren
taken. Het is dringend nodig dat er én uitbreiding én verjonging komt binnen het bestuur. Wat er gebeurt
en in het verleden gebeurd is in Delfshaven is niet alleen een zaak van ouderen. Het geschiedenisverhaal
moet ook niet alléén verteld worden door ouderen.
Geschiedenis is niet statisch. Geschiedenis is een
levend iets. Ook voor jongeren is het belangrijk dat
zij vorm geven aan de geschiedenis en het verhaal
daarover. En laten we eerlijk zijn: soms willen
jongeren onderdelen van het verhaal op een andere
manier vertellen, met andere klemtonen,
accenten, nuances. Waarom ook niet?
Elke generatie vormt weer een nieuwe schakel
in de geschiedenis. Daarom willen we iedereen
vragen: wil jij ook meedenken en -werken aan de
verdere vormgeving van het verhaal van Delfshaven?
Laat van je horen!

Met hartelijke groet van het team
Wouter Wefers Bettink (voorzitter)
Maarten Rensen (secretaris)
Joop Smits (historisch adviseur, vormgever)
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“Een weinig bekend stadsdeel”, 8 november 1929

Joop Smits

Delfshaven kent u ongetwijfeld zoals het er tegenwoordig uit ziet. Een relatief stille enclave in het drukke
Rotterdam. Mogelijk zal het u verbazen dat dit in de eerste decennia van de vorige eeuw niet anders was.
Een mooi stukje vooroorlogs proza van de heer Adr. Dupuis dat werd gepubliceerd op 8 november 1929.
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De twee fotoscans van dit sfeervol geïllustreerde verslag uit Delfshaven zijn afkomstig uit “Groot-Rotterdam;
geïllustreerd weekblad voor Zuid-Holland en Zeeland” en sinds 2019 online te vinden op www.delpher.nl.
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Door in te zoomen is de tekst goed te lezen. Als alternatief kan ik verwijzen naar de geweldig informatieve
website van de familie Engelfriet. Dat is waar ik dit verhaal voor het eerst mocht lezen en wat de aanleiding
was voor het zoeken naar de originele publicatie. Aad Engelfriet heeft het verhaal “Een weinig bekend
stadsdeel” nauwgezet uitgetikt op deze pagina: www.engelfriet.net/Alie/Hans/geschiedenisdelfshaven.htm
De website delpher.nl vermeldt Stadsarchief Rotterdam als de bron van de originele uitgaven van het
voormalige weekblad “Groot-Rotterdam”.

Van het Lage Erf naar een Stadserf

Maarten Rensen

Een niet al te opvallende gevelsteen, boven het terras van Cafe AanZet op de kop van de Schiedamseweg en de
Mathenesserdijk. Links de nieuwe weg naar Schiedam, rechts de oude bochtige weg over de dijk.
Daar zit natuurlijk een verhaal aan vast. Inderdaad: de Schiedamseweg is aangelegd in 1910 en de daarop
volgende jaren en vormt de nieuwe verbinding tussen Rotterdam en Schiedam via Delfshaven. Voor 1910
ging al het verkeer, inclusief de stoomtram, over de smalle Mathenesserdijk.
Na de fusie tussen Delfshaven en Rotterdam moest het gebied rondom Delfshaven opgestoten worden in de
vaart der volkeren: zoals Peter Blanker al dichtte en zong: “Delfshaven ze bouwden een stad om je heen”.
Zo werd de Ruige Plaat (wat nu de wijk Schiemond is) een gebied met zware metaalindustrie en
scheepswerven, en werden Bospolder en Tussendijken, maar ook Spangen, aangelegd als voor die tijd
moderne woningwet wijken.
En daarbij horen natuurlijk goede verkeersverbindingen, zoals een nieuwe brug over de Schie en een nieuwe
brede boulevard en centrale as van de nieuw gebouwde wijken Bospolder en Tussendijken. Op de kop
gebouwd in neorenaissance stijl, verderop was de bouwwijze wat soberder.
Op dat moment was de Aelbrechtskolk nog de enige verbinding tussen de Delfshavense Schie en de Nieuwe
Maas: de Coolhaven en Parksluizen moesten nog gegraven worden. Zie voor de geschiedenis van de bruggen
onze eerdere artikelenreeks over de Bruggen van Delfshaven, met name deze link: Nieuwsbrief nr. 8
Nadien hebben nog vele stedebouwkundige ingrepen plaatsgevonden waardoor het karakter van Delfshaven
fors veranderde:
Magazine No. 13 - pagina 5

• In 1933 werden Coolhaven en Parksluizen gegraven. Hiermee werd de functie van de Aelbrechtskolk en
de Schiemond als verbindingsroute tussen de Schie en de Nieuwe Maas minder belangrijk.
• Na de watersnoodramp van 1953 werden de brug en de sluis in de Westzeedijk afgesloten. In dat jaar
kwamen ook de Aelbrechtssluis en -brug te vervallen. Omdat hiermee de bedrijven aan Voor- en Achterhaven
hun transportmogelijkheden over het water zouden verliezen is in 1968 een doorbraak gemaakt van de
Achterhaven naar de Coolhaven. Ook hierover schreven wij eerder: dit leidde tot sloop van een deel van de
Havenstraat en het verdwijnen van het Piet Heynsplein (de Plantage) in de toenmalige staat.

Piet Heynsplein, gezien vanaf de noordelijke kade van de Achterhaven - 1902

foto: S.A.R.

• Inmiddels wordt hard gewerkt aan een extra nooduitgang voor het Metrostation Delfshaven, ter hoogte
van de Schans.
Door al die ingrepen is aan beide zijden van de Lage Erfbrug een volstrekt onoverzichtelijke verkeerssituatie
ontstaan. Een situatie die ook geen recht doet aan de historische context van dit stukje stad: Het is
onzichtbaar geworden dat de Mathenesserdijk en Aelbrechtskolk deel ooit uitmaakten van een van de
historische waterwerken van Nederland: de Schielands Hoge Zeedijk, die al sinds de 12e eeuw loopt van
Vlaardingen tot Gouda. Ook is Historisch Delfshaven als het ware in tweeën gesneden: de Schiedamseweg,
met twee rijstroken voor auto’s en een vrije trambaan is een barrière voor de argeloze bezoeker van
Historisch Delfshaven. Want de kop van de Mathenesserdijk en de Noordschans horen eigenlijk net zo goed
bij Historisch Delfshaven, alleen is dat voor de buitenstaander nauwelijks zichtbaar.
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Al in 2018 hebben wij een discussiestuk gepubliceerd over onze visie op de toekomst van Historisch
Delfshaven: Waarheen met Historisch Delfs Haven? Discussiestuk!
Hierin bepleiten wij de vorming van een woonerf c.q. stadserf: een voetgangers- en fietsersvoorrangsgebied.
want eigenlijk heeft de Schiedamseweg als verbindingsweg niet echt een functie. Er is alles voor te zeggen om
het stuk Schiedamseweg vanaf de Lage Erfbrug tot aan de Spanjaardstraat opnieuw in te richten, maar dan als
autoluwe straat, slechts voor bestemmingsverkeer.
Op het moment van schrijven (begin mei 2022) is de Schiedamseweg deels afgesloten. Wij hebben wethouder
mobiliteit op 26 februari 2022 aangeschreven deze gelegenheid te baat te nemen om te onderzoeken of een
verkeersluwe Schiedamseweg leidt tot verkeersproblemen elders in de stad. En als dat niet zo blijkt te zijn, de
uitvoering van ons voorstel ter hand te nemen.
Inmiddels heeft de afdeling van de gemeente die zich bezighoudt met mobiliteit gereageerd: Aangegeven
wordt dat de gemeente ernaar streeft meer ruimte te maken voor lopen, fietsen en verblijven. Dat zit onder
meer in de Rotterdamse Mobiliteits-aanpak, in het beleidsplan over toerisme “te gast in Rotterdam” en de
Visie Openbare Ruimte Historisch Delfshaven. Op termijn is er dus ook in de visie van de gemeente ruimte
voor onze voorstellen. Doorgaand autoverkeer wordt tegengegaan, overal wordt 30 km. de norm.
Wel plaatsen ze de kanttekening dat het nog wel even kan duren: op welk moment gaat de Schiedamseweg
“op de schop”? Daarbij gaat het onder meer om planning inzake de rioolvervanging en de aanleg van
het warmtenet. In de planning voor om en nabij 2030. Wel spreekt men uit dat het tot dat moment een
gezamenlijke uitdaging is om het autoverkeer terug te dringen en ruimte te creëren voor alternatieve
vervoerwijzen.
Wij begrijpen hieruit dat de gemeente in principe positief staat tegenover het idee de kop van de
Schiedamseweg om te vormen van een onoverzichtelijk en op sommige momenten zelfs gevaarlijk
verkeersknooppunt naar een stadserf. Het gaat nog even duren, zoals te verwachten bij dergelijke grote
ingrepen. Dat betekent dat wij de ontwikkelingen goed in de gaten moeten blijven houden.
Tot besluit een foto uit 1925 met de twee bruggen. Links de Lage Erf brug, rechts de voormalige Aelbrechtsbrug op de Schiedamseweg.
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Piet Heyn in de steigers

Joop Smits

Het monument voor de Delfshavense zeeheld en vlootvoogd Piet Pieterszn Heyn wordt momenteel aan het
oog onttrokken door een steigerconstructie met beschermend gaasdoek tijdens een restauratie. Omdat het
standbeeld een verbindend thema lijkt te zijn geworden in deze editie willen wij u er wat meer over vertellen.
In een koude Delfshavense januarinacht in 1868 maakten drie mannen een standbeeld van zeeheld Piet Heyn
uit sneeuw en ijs. Het stoorde de mannen nogal dat de in hun stad geboren en getogen zeeheld nog steeds
geen standbeeld had. Het beeld van ijs bleef vijf dagen staan, totdat de dooi intrad. Inmiddels was men in
Delfshaven zo enthousiast geraakt over het idee van een standbeeld, dat besloten werd een permanente versie
van het beeld op te richten. Een commissie onder leiding van burgemeester J.W. Rösener Manz hield zich
bezig met de organsatie en fondsenwerving. Hij werd bijgestaan door o.a. de geschiedschrijver F.J. Kleijn.
Het beeld werd ontworpen door Jos Graven, een beeldhouwer uit Den Bosch. Het drie meter hoge beeld is
gehouwen uit Udelfanger zandsteen. Het 2 meter 68 hoge voetstuk waarop het standbeeld rust is door de
steenhouwer J.B. Verhoogh vervaardigd uit Escausinsche steen. Op 17 oktober 1870 werd het beeld door
koning Willem III en prins Hendrik onthuld in een feestelijk versierd Delfshaven. F.J. Kleijn schreef hierover
in zijn boek “Beschrijving en geschiedenis van Delfshaven, benevens Schoonderloo en het Slot Spangen”:

“De 17e oktober 1870 was een onvergetelijke feestdag voor Delfshaven. Dagen van te voren waren reeds overal versieringen
aangebracht en aanstalten voor illuminatie gemaakt. De herfst had zijn laatste loveren moeten afstaan tot opluistering van
het feest, en tuinen en kasten hadden hun bloemenschat geleend om vensterraam en erepoort te tooien. Ontelbare vlaggen
wapperden hoog in de lucht en laag bij de grond want het grootste huis en de kleinste stulp wilden ceins aan het feest
betalen.
[...]
De feestdag breekt aan. De torenklok slaat zeven en door twee leden van de technische commissie wordt de “Korte
Dijkstraat” de naam van “Oranjestraat” gegeven omdat Oranje binnen enkel uren door haar heen rijden zal. Het
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naambord wordt onmiddellijk aan de muur gehecht. [...] Eveneens wordt de naam “Steursteeg” in die van “Willemsstraat”
en de naam “Kerkhofsteeg” (waar Piet Heijn is geboren) werd in die van “Piet Heijnsstraat” veranderd.”
Kleijn besluit zijn uitvoerige beschrijving van het feesteljke evenement met deze woorden:

“[...] Bovenal dient de goede geest en de eensgezindheid, die onder de talloze menigte heersten, te worden vermeld: geen
ongeluk had men te betreuren, en naar waarheid kon de Schiedamsche Courant van de 19e oktober onder andere aldus
schrijven: ”Het was dan ook wel de moeite waard om Delfshaven die avond een bezoek te brengen. De ruimte ontbreekt ons,
in een uitvoerige beschrijving te treden van al het fraais en schoons dat er te zien was; doch dit mogen wij niet verzwijgen,
dat niettegenstaande Delfshaven wellicht nimmer zulk een ontzettende menigte mensen in zich besloot, alles in gewenste
orde afliep en de feestvreugde niet werd verstoord door ergerlijke tonelen, helaas zo dikwijls het gevolg van een dergelijke
ophoping van vrolijke feestgenoten”. Zó eindige de voor Delfshaven onvergetelijke 17e oktober 1870.”
Zoals u ongetwijfeld weet staat Piet Heyn nog steeds op zijn voetstuk, alleen niet meer op dezelfde plek.

Hierboven staat Piet Heyn nog op het oude Piet Heynsplein. Het is 1962. Linkerfoto: De huizen aan de Coolhavenzijde van het plein zijn al voor
een deel gesloopt. Rechterfoto: Uitzicht op de Oranje Nassaustraat en de Achterhaven. Het standbeeld staat nog op de originele voetplaat.

Foto‘s van het verplaatsen van het standbeeld uit resp. 1963 en 1966. De schuin oplopende voetplaat, een onderdeel van de sokkel, is afgebroken.
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Op deze foto‘s uit 1966 is te zien dat Heyn nu naar het noordoosten wijst.

Vanwege het afbreken van het oorspronkelijke plein en het plantsoen om plaats te maken voor een
vaarverbinding tussen de Achterhaven met de Coolhaven, werd het beeld in de winter van 1962/63 ingekist
om het te kunnen verplaatsen en tijdelijk op te slaan. Het beeld kreeg een lang uitgestelde schoonmaakbeurt
en werd daarna in 1966 op een keurig nieuw pleintje bij de keersluis geplaatst. Helaas net verkeerd om.
De bewoners maakten er echter openlijk bezwaar tegen dat het beeld nu naar het stadscentrum wees en
volgens sommige criticasters zelfs naar Den Haag “waar men Heyn’s Zilvervloot had ingepikt”. Wat niet
helemaal juist is, want een kaapvaarder is geen piraat of zeerover. Kaapvaart werd bedreven in dienst van de
zeemacht en de buit kwam derhalve voor het overgrote deel toe aan de nationale oorlogskas.
In 1985 werd dit rijksmonument ten lange leste toch maar weer de goede kant op gedraaid. Sindsdien wijst
onze zeeheld weer heldhaftig met zijn bevelhebberstaf naar zee. Om precies te zijn: naar de “Vlaamsche
Banken” bij Oostende, want de beeldhouwer Jos Graven baseerde dit standbeeld op die voor Piet Heyn fatale
dag in juni 1629 toen hij zijn vloot het bevel gaf de beruchte Duinkerker kapers aan te vallen.
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Naschrift 28 juni

Restauratie 2022

redactie

In de derde week van juni 2022 was de restauratie gereed en verdwenen de steigers met het beveiligingsdoek.
Op ons verzoek heeft Theo Laport, stadsbeheerder afdeling Infrastructuur-Civiele Kunstwerken van de
Gemeente Rotterdam, een korte beschrijving voor ons opgesteld over de in begin mei gestarte restauratie van
het standbeeld. Ook heeft hij ons voorzien van een aantal foto’s. Hieronder volgt zijn bijdrage.

“Het beeld van Piet Heyn in Delfshaven is in de afgelopen weken gerestaureerd. Het Rijksmonument op het Piet
Heynsplein was nodig aan een opknapbeurt toe. Het beeld is van zandsteen en was aangetast in de loop der tijd.
De restauratoren, beeld- en steenhouwers hebben het beeld en de sokkel grondig aangepakt, waardoor het weer
lange tijd mee kan.

Werkzaamheden
Zowel het standbeeld als de sokkel zijn gerestaureerd. De sokkel, gemaakt van Belgisch hardsteen, is gerestaureerd
door ontbrekende of slechte voegen te herstellen of opnieuw aan te brengen. Slechte stukken natuursteen en oude
reparaties zijn vervangen en andere beschadigingen aan de hardstenen sokkel zijn gerestaureerd. De vervaagde
teksten zijn opnieuw verguld met bladgoud.
Het standbeeld is gemaakt van Udelfanger zandsteen en is vakkundig gerestaureerd. Dit is specialistisch werk
en de Haagse kunstenaar die het heeft uitgevoerd, Paul van Laere, is een vakman met zeer veel ervaring bij
soortgelijke projecten. Oude restauraties en oppervlakkige beschadigingen zijn weggehakt en vakkundig hersteld.
Details die door weersinvloeden en ouderdom zijn aangetast zijn zoveel mogelijk hersteld. Zoals aan de knie, waar
scheurvorming is waargenomen. Deze is nu door middel van een roestvaststalen pen verstevigd. Heyn heeft weer
een volledig zwaard. Als laatste is het beeld geschilderd met speciale “keimverf” in een kleurenpalet dicht bij de
kleurtonen van het zandsteen, waarbij nuances geaccentueerd zijn.
Door het schilderen worden alle herstellingen gemaskeerd, waardoor het beeld als kunstwerk beter zichtbaar is. Ook
beschermt de verf het zandsteen tegen afzanding. Dit is het in de loop der jaren wegspoelen van zanddeeltjes door
regenwater. Uit onderzoek vooraf bleek dat het beeld oorspronkelijk ook was voorzien van een verflaag.
Nieuwe verlichting vanaf de bestrating zorgt ervoor dat het beeld weer mooi in de schijnwerpers komt te staan.”
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Het ontwerp voor het standbeeld ter ere van Piet Heyn werd gepubliceerd in het boekje van F.J. Kleijn getiteld
“Standbeeld van Piet Heyn - Verslag van al hetgeen daarop betrekking heeft”, Rotterdam 1873

Meer weten over het leven van Piet Heyn? Een van de eerste lezingen die ons genootschap organiseerde had onze zeeheld als onderwerp. De lezing
werd gehouden door Simon Rozendaal en kreeg de titel: “Piet Hein, piraat of zeeheld?”. Een verslag van deze lezing vind u op deze pagina van
onze website. De lezing was een aanloop naar de lancering van Rozendaal’s boek “Zijn naam is klein - Piet Hein en het omstreden verleden”.
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bron historische foto‘s: SAR

