
VOORWOORD bij onze tweede Nieuwsbrief XL                                                                                               Joop Smits

Als redacteur naast Maarten valt mij de eer ten deel de tweede geïllustreerde nieuwsbrief in te leiden. Mijn 
kennismaking met Historisch Delfshaven was toen ik vanuit mijn geboortestad Gorcum naar Rotterdam 
verhuisde. Al was het voor mij aanvankelijk niet meer dan een fraaie oude wijk die ik passeerde van en 
naar mijn werk. Pas toen ik als vormgever voor Scheepswerf de DELFT 
werkte, raakte ik echt geïnteresseerd in de details en achtergronden van 
het voormalige havenstadje. Dat bracht mij ertoe in 2003 mijn website 
“Kroniek van Delfshaven” te beginnen. Vanaf die tijd werd mij steeds meer 
duidelijk hoe interessant de geschiedenis van Delfshaven is en hoezeer het 
behoud van dit oude stadskwartier onder druk staat. Delfshaven’s laatste 
burgemeester, Jonkheer Frédéric van Citters, sprak bij de annexatie door 
Rotterdam in 1886 de vurige wens uit dat Rotterdam haar nieuwe wijk 
Delfshaven niet als stiefkind zou beschouwen maar als troetelkind. Alsof 
hij de bui al zag hangen...  Verderop in de nieuwsbrief is meer te lezen in 
verband met deze voormalige burgemeester van Delfshaven.

Via het Genootschap Historisch Delfs Haven zet ik mij samen met mijn “medestrijders” in voor het behoud 
van de historische uitstraling van Delfshaven. Voor de vergroting van het draagvlak is het belangrijk dat 
Delfshaven meer bekendheid krijgt en veel meer mensen de historische waarde ervan gaan beseffen. Dat 
betekent dat we die waarde actiever moeten uitdragen. Echter, om dat adequaat te kunnen doen hebben 
wij financiële middelen nodig. In die context wil ik daarom graag wijzen op onze eerste sponsoractie: 
iedere donateur die 45 euro (of liever meer) bijdraagt krijgt als geschenk een heuse Delfshavense stadsvlag, 
gebaseerd op een historisch ontwerp uit 1817. Dat is pas echt gers feest vieren in Delfshaven! Kijk voor meer 
informatie over deze vlag op onze website, en wel onderaan de pagina “sponsoring”.

BESCHERMD STADSGEZICHT, wat is het waard? (deel 2)                                                 Maarten Rensen

In onze vorige nieuwsbrief (nog altijd in te zien op onze website onder het toepasselijke kopje “Nieuws”) hebben wij 
beschreven hoe eerst in 1969 het meest noordelijke stukje van Historisch Delfshaven en vanaf 1991 heel Historisch Delfshaven 
de status verkreeg van beschermd stadsgezicht. Daaraan ligt een uitgebreid document ten grondslag: de “Toelichting op het 

voorstel tot uitbreiding van het beschermde stadsgezicht Delfshaven”. 

Uit het hoofdstuk “Nadere typering te beschermen waarden” (vergeef mij het ambtelijk jargon): 
Kenmerkend voor de ruimtelijke opbouw van Delfshaven zijn de langgerekte gesloten bouwblokken, slechts 
door merendeels smalle stegen onderling gescheiden. De bebouwing staat ononderbroken direct aan de 
kade, straat of steeg..... Ook de hoogte van de bebouwing  vertoont grote variaties, echter  niet zozeer door 
verschillen in het aantal verdiepingen, dat onder de kap 2 à 3 bedraagt, maar meer door de verschillen in 
verdiepingshoogte. De meeste panden hebben zadel- of schilddaken met de nokken haaks op de openbare 
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ruimte gericht. Bij grotere gebouwen of complexen daarvan komen ook omlopende en of  afgeplatte 
schilddaken voor of een langskap aan de straatzijde waarachter meerdere haakse kappen schuilgaan...

Dat was dus in de jaren ‘90 van de vorige eeuw, kort na een aantal forse ingrepen waarmee het 
oorspronkelijke karakter van de voormalige stad serieus waren aangetast: 

Het op Deltahoogte brengen van de Westzeedijk in de jaren ‘50 en ‘60. Daarmee in verband stond de 
doorbraak van de achterhaven naar de Coolhaven, gepaard met de sloop van de kop van de Havenstraat,  
het toenmalig centrum van de stad Delfshaven. Ook het oude, idyllische Piet Heinsplein moest sneuvelen. 
De aanleg van de Metro en de sloop van de oorspronkelijke sluis naar de Schie in de jaren ‘80.
De eigenlijk niet passende nieuwbouw aan de Zuidzijde van de Voorhaven (het Weberblok op de landtong), 
eveneens jaren ‘80.

Vooral dat laatste lijkt gefungeerd te hebben als een wake-up call. De 
eerdere ingrepen hadden wel geleid tot frustratie onder bewoners 
en liefhebbers van historisch erfgoed, maar niet tot organisatie en 
wijziging van de plannen. Maar het Weber-blok leidde tot een zeer brede 
vaststelling dat deze vorm van stedelijke vernieuwing echt niet kon: 
overheden, landelijke en lokale media,  en zeker niet in de laatste plaats 
bewoners kwamen tot de conclusie dat het verleden iets was dat waarde 
had, dat beschermd moest worden. 

Misschien was toen ook wel de tijd er rijp voor: stadsvernieuwing had volop de aandacht, bouwen voor de 
buurt en deelname van bewoners aan de planontwikkeling via projectgroepen was toen de normaalste zaak 
van de wereld. In die periode kregen ook veel gebouwen de status van rijksmonument en werden overal in 
den lande beschermde stadsgezichten aangewezen. Ook de bewoners van Historisch Delfshaven, verenigd in 
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actiegroepen en bewonerscomité’s werkten mee aan de pandsgewijze renovatie van het oude Delfshaven. In 
de slipstream van de stadsvernieuwing en de toegenomen aandacht voor cultureel erfgoed waren financiële 
middelen beschikbaar om woningen te herstellen en te moderniseren, maar ook om, waar nodig en 
mogelijk, historische panden de oude grandeur terug te geven. 

Natuurlijk waren er spanningen in het overleg tussen al die betrokken partijen: de bewoners, de (vooral 
lokale) overheid, monumentenzorg, de woningbouwverenigingen. Maar uiteindelijk hadden al die partijen 
in de jaren na de aanwijzing van Historisch Delfshaven tot beschermd stadsgezicht een gezamenlijk doel 
voor ogen, namelijk het behouden van de uitstraling van Historisch Delfshaven. 

Natuurlijk ging de grootstedelijke problematiek van Rotterdam niet aan Historisch Delfshaven voorbij: 
ook hier ervoer men de overlast van het verslavingsvraagstuk en de tippelzones in de directe omgeving. 
Maar uiteindelijk was er aan het eind van de 20e eeuw een wijkje met potentie verder uit te groeien: in 
de rijksmonumenten waren goede horecavoorzieningen, historisch museum de Dubbelde Palmboom, er 
waren kleinschalige bedrijfjes en galeries, er was antiekhandel. Met enige regelmaat werden festiviteiten 
georganiseerd tegen de achtergrond van het oude havenfront.

Kortom, eind 20e eeuw zag het er zeker heel aardig uit voor Historisch Delfshaven. Hoe ging het verder in de 
volgende decennia en hoe zou de toekomst van Delfshaven eruit kunnen zien?

In een volgend artikel willen wij proberen informatie te verzamelen hoe op dit moment omgegaan wordt met het beschermd 
stadsgezicht van Delfshaven: hoe zijn renovaties in de 21e eeuw tot stand gekomen, wat is de toekomst van onder meer de 
Dubbelde Palmboom en het Zakkendragershuisje.

HISTORIE - De scheepswerf van  de VOC-Delft                                                                                              Joop Smits   

De Grote Visserij (haringvangst) werd sinds het ontstaan van Delfshaven bedreven met kleine schepen, de 
zogenaamde haringbuizen. Haring was in die tijd het volksvoedsel, dus de vraag naar haring was groot. 
Om de gestaag groeiende vloot buizen een veilige haven te bieden werd in 1601 in de Maas de Buizenwaal 
aangelegd, aansluitend aan de Achterhaven en aan de Maaszijde beschermd door de Waaldijk. In 1602 
huurde de in datzelfde jaar in opgerichte VOC in Delft een scheepswerf aan diezelfde Buizenwaal voor de 
bouw en het onderhoud van haar eigen schepen. De Compagnieswerf breidde zich langzaam maar zeker 
uit tot de volledige lengte van de Buizenwaal. In 1671 werd dit terrein door de succesvolle VOC in haar 

Deze prent van Gerrit Groenewegen toont de werf aan de Buizenwaal. De weg is de Rotterdamsedijk, dat is nu de Havenstraat.



geheel aangekocht. Op deze werf werden in totaal maar liefst honderd en elf kleinere retourschepen en 
jachten voor de VOC gebouwd. Voor de bouw van grote retourschepen waren de smalle toegang en de korte 
scheepshellingen ongeschikt. Reparaties aan grotere schepen konden wel worden uitgevoerd, maar dan aan 
de kade in de Achterhaven. Na 1740 werd ook dit lastiger omdat de Maas steeds meer begon te verzanden. 
Recht tegenover de monding van de Schie begon zich een gestaag groeiende zandplaat te vormen, de 
Ruigeplaat, die de doorgang van zeeschepen ernstig belemmerde.  

De smalle toegang via het Achterwater tot de Buizenwaal en de VOC- werf is op bovenstaande kaart uit 1660 duidelijk zichtbaar. 

In 1672 voorzag de VOC de Compagnieswerf van een imposant zeemagazijn op het een jaar eerder 
aangekochte terrein aan de Achterhaven. Dit was een groot pakhuis waar alle materiaal lag opgeslagen om de 
schepen mee uit te rusten. Het magazijn was uitbundig versierd en voorzien van hemelglobes om de macht 
en voorspoed van de VOC uit te dragen.

Dit zeemagazijn ging in 1746 in vlammen op. Het bluswerk liep ernstige vertraging op vanwege het 
(onjuiste) gerucht dat er buskruit lag opgeslagen. Toen het blussen uiteindelijk weer werd hervat was het 
te laat om het pand te redden. Het belang van het zeemagazijn was voor de VOC echter dermate groot dat 
binnen twee maanden na de brand werd besloten om het pakhuis geheel te herbouwen op de restanten 
van de oude muren. De oorspronkelijke gevelindeling bleef gehandhaafd, maar de schijnschoorstenen en 
ornamenten kwamen niet terug. Ook het rijk versierde monogram van de VOC werd vervangen door een 
simpelere gevelsteen, met daarop de letters V, O, C en D en de bouwdatum anno 1747 over de vier hoeken 
verdeeld. 

Op de Waaldijk stond een houtzaagmolen. De Molen de Beerkade is vernoemd naar zo’n molen. Werven 
waren afhankelijk van houtzaagmolens. Cornelis Corneliszoon van Uitgeest bedacht in 1593 een systeem 
om een roterende beweging om te zetten naar op-en-neergaande beweging. Nu noemen we dit een 
krukas. Cornelis paste dit toe in een windmolen. Zo ontstond de houtzaagmolen waarin het verzagen van 



boomstammen tot planken 30 keer sneller verliep dan met de hand. Zonder de houtzaagmolen hadden er in 
de 17e eeuw nooit zo massaal schepen gebouwd kunnen worden voor onze snel uitbreidende handelsvloot. 

De aanwezigheid van de VOC-werf bracht Delfshaven gedurende haar bestaan veel werkgelegenheid, zowel 
direct op en aan de scheepswerf als bij de vele toeleveringsbedrijven. De opheffing van de VOC-kamer Delft 
in 1803 was dan ook een zware slag voor de Delfshavense economie en de levensstandaard van haar bewoners. 
Dit was een van de hoofdoorzaken van de structurele armoede tijdens Delfshaven’s zelfstandige periode.
 
Af beelding: Een VOC-schip ligt, met afgenomen stengen, ter reparatie naast een werkschip  -  Gerrit Groenewegen

OPMERKELIJK IN DELFSHAVEN                                                                                                Maarten Rensen

Als vast onderdeel van onze nieuwsbrief willen wij met enige regelmaat aandacht besteden aan bijzondere personen die een 

rol gespeeld hebben in en voor Delfshaven. Hieronder een eerste artikel over de apothekeres die ouderen Delfshavenaren 
misschien nog persoonlijk gekend hebben omdat zij pas in 1987 overleden is: Lucie Vuylsteke. Zij is één van de eerste 
apothekers geweest van de nog steeds bestaande apotheek Delfshaven aan de kop van de Schiedamseweg (de oprichter was 
haar vader).

Hebben jullie suggesties voor andere personen waaraan wij aandacht kunnen besteden? Laat ons dat dan weten, zo mogelijk 
met bronnen van waaruit wij informatie kunnen zoeken. Of stuur zelf een artikel in!

EEN MEISJE UIT DELFSHAVEN: Lucy (Lucia Anna Maria) Vuylsteke (1903-1987)

Toch een hele aardige levensloop voor iemand die geboren is in Delfshaven: je doet gymnasium en je studeert 



Pharmacie aan de Universiteit van Amsterdam. Als je 26 jaar bent keer je 
terug naar Delfshaven en gaat daar aan de slag met een eigen apotheek. 
Je zit in diverse schoolbesturen, bent bestuurder van een fonds dat zich 
bezighoudt met ondersteuning. Je bent ook nog eens 13 jaar lid van de 
Rotterdamse gemeenteraad en 12 jaar lid van de Eerste Kamer. Alles bij 
elkaar toch een carrière, een C.V. om je vingers bij af te likken.

Dit temeer als je je realiseert over welke periode en over welke persoon 
wij het hebben. Het gaat om Lucia Anna Maria Vuylsteke, geboren in 
1903 in Delfshaven. In die tijd was het nog helemaal niet gebruikelijk 
voor meisjes om door te leren en te kiezen voor een zelfstandig beroep. 
Toch, in 1929, dus precies op het moment van de grote economische 
wereldcrisis, keerde zij terug en begon als apotheker in Delfshaven. 
Locatie van die apotheek: de Havenstraat 183, toen het centrum van wat 
tot kort daarvoor nog de zelfstandige stad Delfshaven was.

Natuurlijk, Lucie Vuylsteke had een paar pré’s: Haar grootvader was 
afkomstig uit Vlaanderen en had zich als apotheekhoudend arts 
gevestigd in Delfhaven. Ook een oom werd arts in Delfshaven, en haar 

vader zelfstandig apotheker. Klaarblijkelijk een familie gericht op de geneeskunde: Google eens voor de grap 
op Vuylsteke apotheek en je komt apotheken in Vlaanderen tegen!

Dat betekent zeker niet dat ze met die familieachtergrond in een gespreid bedje terecht kwam. Uit bittere 
noodzaak, armoede en werkloosheid, had Delfshaven tegen het einde van de 19e eeuw verzocht op te 
mogen gaan in de stad Rotterdam. Voor Rotterdam kwam dit op een goed moment: men streefde naar 
uitbreiding van de haven, meer ruimte voor industriële ontwikkeling. En woningbouw om de vele (ook toen 
al) immigranten te huisvesten. Dus: van Rotterdam uit zeker geen liefdadigheid, geen maatschappelijke 
betrokkenheid en de wens om Delfshaven tot ontwikkeling te brengen. Die maatschappelijke betrokkenheid 
moest dus van anderen komen.

Als apotheker en als lid van de 
artsenfamilie was Lucie Vuylsteke direct 
betrokken bij de maatschappelijke 
realiteit. Dit komt tot uiting in de diverse 
publieke functies die zij gedurende haar 
leeftijd bekleed heeft. In de inleiding 
is al genoemd haar lidmaatschap 
van de gemeenteraad van Rotterdam 
en van de Eerste Kamer (namens de 
toenmalige KVP, de voorloper van de 
huidige CDA). Maar zij was ook actief 
betrokken bij het Rotterdamse (meisjes-)
beroepsonderwijs, de vrouwenbond, de 
“St-Brigitta Vereniging”, die materiële 
steun verleende aan “behoeftige zieken 
en kraamvrouwen”.

Inmiddels was door een aantal 
bouwkundige ingrepen (het graven van 



de Coolhaven, de aanleg van de Schiedamseweg als hoofd-verbindingsroute tussen Rotterdam en Schiedam, de 
aanleg van de eerste Lage Erfbrug) het centrum van Delfshaven noordwaarts verschoven en was ook de apotheek 
verhuisd naar de kop van de Schiedamseweg (waar nu nog steeds de Apotheek Delfshaven gevestigd is).

Naast wat hierboven staat is er nog een aspect dat wij hier graag willen benoemen en dat is de gehechtheid 
aan traditie, in de goede zin des woords: mevrouw Vuylsteke was actief lid van de Katholieke Gemeente van 
Delfshaven en heeft zich hard gemaakt voor het behoud van de zelfstandigheid van de parochie. Ook hechtte 
zij sterk aan het behoud van het historisch karakter van de voormalige stad Delfshaven. Onze voorzitter 
heeft nog persoonlijke herinneringen aan mevrouw Vuylsteke: “Ze was er altijd bij, ook bij openingen in de 
Galerie. Zij was zeer betrokken bij alles wat gebeurde in Delfshaven, bereid te adviseren en haar kennis, ook 
wat betreft maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in te zetten voor Delfshaven.”

Wij als Genootschap Historisch Delfs Haven willen ons graag zien als erfgenamen van mevrouw Lucia Anna 
Maria Vuylsteke.

DE STEEN VAN VAN CITTERS: EEN TASTBAAR STUKJE GESCHIEDENIS               Maarten Rensen

Onlangs hoorden wij van het bestaan van een oude gedenksteen van de 
laatste burgemeester van Delfshaven, jonkheer F. van Citters. De steen 
stond verankerd aan het familiehuis van de nazaten van de burgemeester. 
De familie wil de steen graag schenken aan een Rotterdamse organisatie 
die belang hecht aan historisch erfgoed. Wij hadden in eerste instantie 
aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn. Er waren echter onvoorziene 
complicaties op gebied van logistiek en veiligheid die de capaciteiten van 
een pas bestaand genootschap als het onze, met weinig mankracht en 
middelen, op dit moment te boven gaan. Roterodamum probeert nu  
samen met ons deze steen naar Rotterdam te krijgen.

BEHOUD VAN ERFGOED
Er moet wel zorg gedragen voor verwijdering, transport en herplaatsing 
hier in Rotterdam, uiteraard bij voorkeur in Delfshaven. Het gaat om 
een behoorlijk grote steen, het is dus een klus voor een professioneel 
transportbedrijf. Desondanks vinden wij het van belang te proberen dit 

monument (want dat is het) terug te halen naar Delfshaven.

GEDENKSTEEN
In deze weergave op bijgaande foto  is de tekst op deze marmeren 
gedenksteen niet goed te lezen. Maar het krantenknipsel hieronder, 
uit het Rotterdams Dagblad van 23 juni 1884 geeft uitsluitsel: het is de 
herdenkingssteen voor de laatste burgemeester van Delfshaven, de heer 
F. van Citters, voor diens inspanningen om in Delfshaven de aansluiting 
op  de drinkwaterleiding te realiseren. De steen is hem geschonken ter 
gelegenheid van zijn verjaardag en heeft nog jaren aan de watertoren van 
Delfshaven gehangen. 

WAAROM IS DIT HISTORISCH ERFGOED?
In deze steen worden meerdere belangwekkende aspecten van de 



geschiedenis van Delfshaven zichtbaar, namelijk: 

Het feit dat Delfshaven gedurende de 19e eeuw 
een zelfstandige stad was;
Het belang van de aansluiting op de 
drinkwaterleiding voor de volksgezondheid, wat 
eerst ca. 150 jaar geleden gerealiseerd werd;
De waardering voor de toenmalige burgemeester, 
die nadat Delfshaven opging in Rotterdam werd 
gekozen in de Rotterdamse gemeenteraad en  
nadien jaren aaneen wethouder werd.

Nagekomen bericht: Op 27 augustus 2018 heeft Historisch 
Genootschap Roterodamum, in de persoon van Luuk de 
Boer, de steen naar Rotterdam laten transporteren. Deze 
staat nu veilig in opslag. Alle betrokken partijen gaan nu broeden op een plan voor een passende eindbestemming in 
Delfshaven.  

Wij houden jullie op de hoogte over het verdere verloop.

PIET HEIN, PIRAAT OF ZEEHELD?      [ dilemma’s  over geschiedenis ]                                  Redactie

 
Een lezing door Simon Rozendaal, georganiseerd door het 
Genootschap Historisch Delfs Haven. De toegang is gratis.

Locatie: De Pelgrimvaderskerk, Aelbrechtskolk 20, Rotterdam
Datum:  zaterdag 29 september 2018, om 14.00 uur.

 
Piet Hein, geboren naast wat nu de Pelgrimvaderskerk heet, is 
zonder enige twijfel de beroemdste Delfshavenaar ooit. Bekend 
door de Zilvervloot (‘zijn daden bennen groot’), maar er is veel 
meer over hem te vertellen. Zo ging hij heldhaftig voor in de 
slag om de Braziliaanse stad Salvador de Bahia en uiteindelijk 
schopte deze volksjongen het zelfs tot admiraal. 

Het Genootschap heeft Simon Rozendaal uitgenodigd hierover een presentatie te verzorgen. Rozendaal is 
chemicus, schrijver en wetenschapsjournalist. Hij publiceerde in NRC Handelsblad en Elsevier Weekblad en 
heeft zo’n 25 boeken over uiteenlopende onderwerpen op zijn naam staan. Sinds hij in Delfshaven woont en 
uitkijkt op het standbeeld van Piet Hein is hij gefascineerd door de geschiedenis van Delfshaven, de Gouden 
Eeuw plus de rol die Piet Hein speelde. Hij werkt aan een boek daarover.

In zijn lezing zal Simon Rozendaal trachten om aan de hand van het wedervaren van Piet Hein zowel de 
mooie als minder aantrekkelijke kanten van de Gouden Eeuw te tonen. Ja, het is waar dat aan het begin van 
de zeventiende eeuw de Republiek der Nederlanden binnen twee generaties ongekend machtig, welvarend 
en vindingrijk werd en ja, het is waar dat een en ander gepaard ging met piraterij, kaapvaart en later zelfs 
slavenhandel. 
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Hoe zat het met piraterij en kaapvaart, waaruit bestond de zilvervloot precies en wat is er met de enorme buit 
gedaan? En had Piet Hein iets met slavernij te maken?

Feiten heb je nodig om te kunnen praten over interpretaties en opvattingen. 
Daaraan willen wij als Genootschap bijdragen door dit thema aan te dragen. Daarom zien wij u graag op 
zaterdag 29 september 2018.

Natuurlijk is er gelegenheid tot napraten, in de kerk maar ook in de directe omgeving van de kerk langs de 
kademuren van Aelbrechtskolk, Voorhaven en natuurlijk op het Piet Heinsplein.
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