
VOORWOORD                                                                                                  Frans Kootte

 
Met veel plezier schrijf ik het voorwoord van de derde Nieuwsbrief XL.  Mijn naam is Frans Kootte. Ik 
ben geboren en opgegroeid op Rotterdam Zuid. Tijdens mijn studie heb ik enige tijd gewoond op de 
Mathenesserweg, wat een gezellige straat was met mooie winkels. Na mijn 
trouwen verhuisden Jeanneke en ik in verband met mijn werk naar Voorburg.  
 
Na mijn pensionering kregen wij de kans om in  Delfshaven aan de Voorhaven 
te gaan wonen. Mijn echtgenote had er al langere tijd een galerie in kunst 
en antiek. De plek tegenover de Dubbelde Palmboom was voor ons dus niet 
onbekend. De bekende schilder Willem Westbroek heeft er gewoond en had 
zijn atelier op de boot voor het huis. Nu ik hier weer terug ben, realiseer ik 
mij in wat voor unieke woonomgeving wij leven en wat een rijke historie 
Delfshaven heeft.

Er is natuurlijk heel veel veranderd in de wijk en niet alles was een verbetering. Er zal ook nu niet meer zo 
rigoureus gesloopt gaan worden zoals in de jaren zestig. Een jaar geleden werd ik benaderd door Wouter 
Bettink en Maarten Rensen om in het bestuur te komen van het Genootschap Historisch Delfs Haven. 
Belangstelling voor geschiedenis heb ik altijd al gehad en groeit naarmate men ouder wordt heb ik gemerkt. 
Dit voorjaar heb ik het penningmeesterschap van het Genootschap op mij genomen. Het Genootschap wil 
zich onder andere inzetten voor het meer bekendheid geven aan het historische karakter van Delfshaven. 

Dit najaar hadden wij een prachtige lezing van Simon Rozendaal over Piet Heyn. Zoals u verderop in 
deze nieuwsbrief kunt lezen wordt daarvan een erg mooie DVD gemaakt die u bij ons kunt bestellen. 
Het Genootschap probeert ieder jaar een dergelijke lezing te gaan organiseren. Tevens bewaren wij alle 
beeldmateriaal en foto’s die van belang zijn voor Delfshaven. Recent  hebben wij een grote collectie 
kaarten en foto’s aangeboden gekregen. In de toekomst willen we een ruimte openen voor een permanente 
tentoonstelling. Wij hebben sponsoren, maar u begrijpt dat er meerdere daarvan nodig zijn om onze 
doelstellingen te realiseren. Wij komen er nog op terug in de nieuwsbrief.   
Namens het bestuur wens ik u  prettige Kerstdagen en een gelukkig 2019. 

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

In onze Nieuwsbrieven besteden we aandacht aan het beschermde stadsgezicht van Historisch Delfshaven 
en de hier staande monumenten: in deel 1 beschreven wij welk deel van Historisch Delfshaven beschermd 
stadsgezicht is en wat zijn daarvan de consequenties zijn. In deel 2 werd beschreven hoe Delfshaven, voordat 
die bescherming gerealiseerd was, is aangetast, en hoe daar, door een gezamenlijke inzet van bewoners, 
gemeente en gemeentelijke diensten een andere weg is ingeslagen. Dit tweede deel eindigde aan het begin 
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van de 21e eeuw. Beide artikelen zijn nog te lezen op onze website onder het kopje “nieuws” (hoewel dit 
stukje historie niet echt nieuws is zijn onze Nieuwsbrieven dat wel). Voor deze artikelenserie zijn gesprekken 
gevoerd met medewerkers van de gemeente die betrokken zijn bij de stedenbouwkundige ontwikkeling van 
de stand en bij welstand en monumenten (vergunningen, toezicht).

Een paar decennia geleden zag het er best wel aardig uit voor Delfshaven. Met veel inspanning werden 
grote bedreigingen van de grootstedelijke problematiek (criminaliteit, drugsoverlast) teruggedrongen. Met 
forse investeringen ook vanuit de stadsvernieuwingsmiddelen werden de achterliggende wijken aangepakt 
en werden ook panden in historisch Delfshaven meegenomen. Maar de financiële crisis in het eerste 
decennium van de 21e eeuw ging aan Delfshaven niet voorbij. De grootste klap daarin was de sluiting van 
museum de Dubbelde Palmboom, het historisch museum dat toch als het ware op het lijf van Delfshaven 
geschreven was. Je kunt erover strijden wat oorzaak en gevolg was, maar meerdere horecabedrijven moesten 
in die periode de deuren sluiten, antiekbedrijfjes vertrokken eveneens. Wat overbleef was een qua winkel- 
en horecabestand zeer minimale bedoening. De classificatie Beschermd Stadsgezicht betekende dus niet 
automatisch een commercieel perspectief!  

Is er uitzicht op verbetering? Er zijn een paar positieve punten: Mensen blijven Historisch Delfshaven 
bezoeken, mensen met oprechte historische belangstelling, mensen die dit stukje stad kennen van vroeger. 
Bewoners blijven investeren in hun buurt: activiteiten in en vanuit de kerk, het Pilgrim Harbour Festival, 
Ketels aan de Kade, de Open Deur dagen, werken alleen dankzij actieve participatie van bewoners.
En dan blijkt dat de classificatie als beschermd stadsgezicht toch wel een functie heeft: bouwkundige 
ontwikkelingen worden vanuit de afdeling welstand en monumenten van de gemeente nauwlettend 
gevolgd.  Deze valt als team binnen de Afdeling Bouw- en Woningtoezicht van Stadsontwikkeling. 
Verbouwingen en herinrichtingen zijn vergunningplichtig. Door ambtenaren wordt toezicht gehouden, 
er is een onafhankelijke en deskundige commissie van welstand en monumenten. De werkzaamheden van 
deze commissie zijn openbaar, alle verslagen zijn in te zien via de website https://www.rotterdam.nl/wonen-
leven/welstand/. 



Natuurlijk kent het toetsen en beoordelen van plannen in monumenten en beschermde omgevingen de 
nodige spanningen. Om er een paar te benoemen: het VOC-pand is een Rijksmonument dat in de loop 
van de geschiedenis zeer veel functies gehad heeft. Het had geruime tijd leeggestaan en kreeg een tijdelijke 
culturele bestemming met het cultuurcentrum Worm. Toen Worm verhuisde naar de Witte de Wittstraat 
(cultuur hoort immers in het Centrum, niet dan?) kwam het weer leeg. Er is toen een lange periode gezocht 
naar een herbestemming. Uiteindelijk is die gevonden in een gemengde functie (wonen en bedrijven) door 
partijen die een betrokkenheid voelen bij het monumentale karakter van het pand. Bij de restauratie is en 
wordt gepoogd dit zoveel mogelijk in stand te houden. In het verleden was het nogal eens praktijk een pand 
volledig te ontmantelen, waarbij hooguit de voorpui in stand bleef. Tegenwoordig – en zeker bij beschermde 
monumenten - worden restauraties en herbestemmingen uitgevoerd op basis van onderzoek en ontwerp en 
wordt het behoud van de belangrijkste karakteristieken als uitgangspunt genomen bij de beoordeling. Het 
gaat bij die beoordeling niet primair om de bestemming van een pand maar veel meer om het monumentale 
karakter. 

Voor het Burgerweeshuis, waarbij het gemeentelijk monumentenbureau ook actief betrokken geweest is, 
geldt hetzelfde: de kwaliteit van de restauratie en het behoud van het monument was aan de orde, niet 
zozeer het behoud van de welzijnsfunctie die het weeshuis voordien had als Buurthuis Piet Hein. Als 
restauratie een juweeltje, maar de buurt is een ontmoetingsruimte armer. Hierbij gaat de interesse van 
de verschillende afdelingen van de gemeente niet altijd dezelfde kant op: Een afdeling als vastgoedbeheer 
zal, wanneer zij eigenaar is van een gebouw in een beschermd stadsgezicht, streven naar maximale (huur 
of verkoop-) opbrengsten, het monumentenbureau betrekt in de overwegingen de monumentale waarde. 
Dat is ook het nut van de onafhankelijke commissie: deze adviseert de verantwoordelijke wethouder op de 
kwaliteitsaspecten van verbouwingen en restauraties. 

Wat zijn op dit moment de financiële mogelijkheden bij een beschermd stadsgezicht, een gemeentelijk of 
een rijksmonument? Voor het beschermde stadsgezicht en het gemeentelijke monument: eigenlijk niet. 
Voor een rijksmonument gelden op dit moment nog voorzieningen in de sfeer van een onderhoudsregeling 
en belastingfaciliteiten bij onderhoud. Deze faciliteit wordt in de nabije toekomst omgezet in een 
subsidieregeling.

Wat heb je er dan aan? 
Een pand binnen een beschermd stadsgezicht, of een monumentenpand, heeft natuurlijk een bepaalde 
(extra) waarde. Het gemeentelijk monumentenbureau en de Commissie voor Welstand en Monumenten 
hechten er dan ook aan bij discussies over plannen en voorstellen met de eigenaren in gesprek te gaan over de 
historische waarde van het pand. 
De gemeente is in dergelijke situaties niet leidend: eigenaren van panden moeten het voortouw nemen, 
plannen ontwikkelen en voorleggen. Van daaruit gaat de Commissie voor Welstand en Monumenten in 
gesprek, ook wanneer de gemeente zelf eigenaar is van een monumentaal pand. De gemeente ontwikkelt 
meestal niet zelf een plan maar verkoopt soms panden uit haar bezit, zoals ook het VOC-pand.  
Enkele van de hiervoor genoemde spanningsvelden spelen zich op dit moment direct voor onze ogen af: wat 
gebeurt er met de Abrikoos en de door de gemeente gewenste doorbraak op dat punt? En wat gebeurt er met 
de Dubbelde Palmboom?

Hoe we met deze artikelenserie verder gaan weten we op dit moment nog niet. We hebben een aantal 
aspecten van het beschermde stadsgezicht belicht, we hopen op zijn allerminst deze kennis te kunnen 
gebruiken bij de beoordeling van en het omgaan met de plannen in het kader van de Abrikoos en de 
Dubbelde Palmboom (en eventuele andere kwesties die zich aan zullen gaan dienen).
Wij staan open voor suggesties!



HISTORIE - Pakhuis de Dubbelde Palmboom                                                                                             Joop Smits   

Op Voorhaven nr 12 staat De Dubbelde Palmboom. Dit grote gebouw bestaat uit twee aan elkaar gebouwde 
pakhuizen met evenwijdige zadeldaken. In 1825 werd dit dubbele pand gebouwd als het graanpakhuis 
Denemarken, in opdracht van Abraham Rijckevorsel. Hij was handelaar in granen en de eerste voorzitter 
van de Rotterdamse Kamer van Koophandel. Het pand heeft de status van rijksmonument, en wel 
Rijksmonument nummer 32879.

Distilleerderij
Omstreeks 1860 werd in het pand een distilleerderij gevestigd en werd de naam veranderd in De Dubbelde 
Palmboom. Hoe komt de Dubbelde Palmboom aan haar naam, en dan vooral de ‘de’ in dubbel-de 
palmboom? Volgens Winny te Kloese (voorheen PR-medewerkster van Museum Rotterdam/De Dubbelde 
Palmboom), zit het naar alle waarschijnlijkheid als volgt: aanvankelijk werd het pakhuis in 1860 bij de 
ingebruikname als distilleerderij gewoon ‘De Palmboom’ genoemd. Even verderop in Schiedam was echter al 
een pakhuis met de naam ‘De Palmboom’, maar ongeveer half zo groot. Om verwarring te voorkomen werd 
het dubbel zo grote pakhuis in Delfshaven hernoemd tot Dubbel ‘De Palmboom’. Later werd dat verbasterd 
tot ‘De Dubbelde Palmboom’. Het pakhuis heeft ook dienst gedaan als opslagplaats voor Steenkolenhandel 
J.G. van der Kloot en daarna was kistenfabriek H. Nijman er in gevestigd. 

De foto hieronder toont een in verval geraakte Dubbelde Palmboom in de jaren zestig, met de 
vroegere hoekige gevel. Het kleurverschil in de bovenste stenen van de gevel wekt de indruk van een 
(oorspronkelijke?) dubbele puntgevel. Bron foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Zoals veel historische panden waren de gevels “op vlucht” gebouwd, wat betekent dat de top uitsteekt 
voorbij de rooilijn. Zowel de voor- als de achtergevel hellen licht voorover. Voor zover bekend had dat twee 
praktische redenen. Goederen werden naar binnen en buiten gehesen met touw en blok, vastgehaakt aan 
de hijsbalk in de geveltop. Het risico dat bij het hijsen de ramen van de lager gelegen verdiepingen worden 
beschadigd, wordt minder naarmate de haak verder voor de rooilijn uitsteekt. Op vlucht gebouwde gevels 
voldoen dan beter dan “in het lood” staande. Een tweede reden was bescherming tegen het doorslaan 



van regen. Dit soort baksteenmuren (enkelsteens en dus zonder spouw) is nu eenmaal niet waterdicht. 
Waterlijsten, het oliën van het metselwerk, maar ook de vlucht van de gevel beperkten de kans op het 
binnendringen van regenwater.

Hemelwater was niet het enige vochtprobleem. Tot de aanleg van de Ruigeplaatsluis in 1874 lagen deze 
havens, en daarmee ook de Dubbelde Palmboom, buitendijks. Het gevolg was dat hoge waterstanden 
het gebouw konden aantasten. De pakhuisvloer ligt achter de gevel aan het Piet Heynsplein zelfs 40 cm 
lager dan bij de voorgevel. In speciale sleuven in de deurstijlen kon men vloedplanken aanbrengen om 
bij overstromingen het water te keren. Een hogevloedsteen in de onderpui aan de Voorhaven vermeldt de 
datums waarop de kade overstroomde en hoe hoog het water daarbij stond. Opvallend is dat bij de hoogste 
stand het jaar van de bouw staat vermeld: 1825. 

 Museum
In 1975 ging het pakhuis dienst doen als Museum de Dubbelde Palmboom, waarbij de hoekige gevel werd 
omgebouwd tot de huidige dubbele klokgevel. De Dubbelde Palmboom was onderdeel van Museum 
Rotterdam en werd op 11 september 1975 door burgemeester André van der Louw geopend. Het werd 
gedurende 37 jaar een culturele trekpleister in Delfshaven, met wisselende en goed bezochte exposities in 
een grote verscheidenheid aan thema’s. Populair waren ook de educatieve programma’s voor de schooljeugd. 
In 1996 en 1997 werd het pand geheel gerenoveerd en het museum opnieuw ingericht, teneinde het 
toegankelijker en overzichtelijker te maken. Het ongepolijste, ambachtelijke karakter van een oud pakhuis 
bleef bij elke verbouwing zorgvuldig bewaard.

Helaas heeft Museum Rotterdam dit Delfshavense havenpakhuis in oktober 2012 afgestoten als museum-
locatie. Sindsdien staat het pand leeg.

Onzekere toekomst
Stadsherstel Historisch Rotterdam NV is al enige tijd in overleg met de gemeentelijke afdeling Vastgoed over 
de invulling en de aankoop van de Dubbelde Palmboom. Stadsherstel wil recht doen aan de monumentale 
functie die dit pand kenmerkt en streeft een publieksfunctie na, ten behoeve van het stadsdeel en 
Historisch Delfshaven. Gesprekken over deze voorstellen vinden al sedert 2013 plaats en hebben tot nu 
toe niets opgeleverd: De afdeling Vastgoed van de gemeente is met andere waardetaxaties van het pand 
gekomen dan Stadsherstel. Vastgoed lijkt zich te concentreren op functies die snel geld opleveren, zoals luxe 
appartementen. Zij richt zich niet op een gemengde of culturele bestemming waar heel Delfshaven baat bij 
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heeft. De strijd is nog niet gestreden. Het verloop van deze spannende ontwikkelingen houden wij bij op 
onze website en die pagina wordt met regelmaat bijgewerkt.

 

INGEZONDEN VERHALEN                                                                                                                                                           Redactie

HET ECHTE VERHAAL VAN DE WIJDESTEEG NR-5, door Catrien van Bruggen - van Bekkum

Er doen veel verhalen de ronde over de Wijdesteeg. Ik zal nu het echte  verhaal weergeven. Maar eerst een 
kleine geschiedenis vooraf.

Mijn grootouders Van Bruggen kwamen ongeveer in 1900 naar Rotterdam. Zij kwamen uit Ameide in 
de Alblasserwaard, waar mijn opa Van Bruggen smid was. Omdat er in Ameide onvoldoende werk was, 
verhuisden zij naar Rotterdam. Mijn opa heeft toen werk gevonden bij Bartel Wilton, destijds een grote 
scheepswerf in Delfshaven.

Hun eerste  huisje in Rotterdam was op nummer 5 in de Wijdesteeg. Daar woonden nog meer gezinnen 
en de meeste van hen, mannen, werkten ook bij Wilton. In de Wijdesteeg nummer5 woonden toen twee 



gezinnen, beide met veel kinderen. Nu is het bijna niet te geloven, in zo’n klein huisje.
Na een paar jaar kregen zij gelukkig een ander en beter huis in de Watergeusstraat. Dat was voor mijn familie 
een enorme verbetering. Tot haar dood heeft mijn grootmoeder daar gewoond. 
Het leuke van dit verhaal over de Wijdesteeg vind ik zelf de reactie die ik kreeg toen ik vol trots tegen mijn 
grootmoeder vertelde dat wij daar een huisje hadden gevonden. Wat leuk zei ze, ik heb daar ook gewoond. 
Toen kreeg ik de volgende anekdotes te horen over de omstandigheden waaronder de gezinnen daar 
woonden. Zeker niet geriefelijk!  

Omgevallen pispot
Mijn grootouders met hun vier kinderen woonden op de 1e verdieping en daarboven woonde nog zo’n 
gezin, ook met een paar kleine kinderen. Kom daar nu maar eens om. Dat is tegenwoordig onmogelijk. De 
bovenburen dus, lieten de kinderen wel eens op een potje plassen. Dat viel om. Het plasje van de kleine ging 
regelrecht door de gaten in de vloer zo naar eronder wonende buurvrouw. Mijn grootmoeder kreeg dat plasje 
over zich heen. Ik denk niet dat zij gelachen heeft. 

Vrouwen de baas
Ook vertelde zij dat op vrijdag de bewoners van de Wijdesteeg, de vrouwen die daar met hun gezin woonden, 
elke vrijdag het straatje schoonboenden. En dan mochten de arbeiders van Wilton er niet doorheen lopen, 
wat zij anders wel deden. Op vrijdag waren de vrouwen de baas in de Wijdesteeg. De Wiltonarbeiders lieten 
het wel uit hun hoofd om dit bevel te negeren. 

Maar het verhaal gaat nu verder over de geschiedenis anno 1960 en  “het huisje met een doodshoofd”.

In 1960, ik was zwanger van mijn eerste kind, zochten mijn man Nico van Bekkum en ik naar een huis. Ook 
in die jaren was dat geen sinecure. Een bevriende aannemer, Dickhof, bood ons een huisje aan. Dat was de 
Wijdesteeg nummer 5. Maar, zei Dickhof, jullie moeten het wel zelf opknappen. Nou dat was geen probleem. 
Met hulp van Tinus Dickhof, een metselaar en Peter Blanker de zanger gingen zij aan de slag en er werd druk 
verbouwd. Tinus Dickhof werkte in de bouw en kwam nog wel eens rariteiten tegen. Waaronder een stenen 
doodshoofd. Hij vroeg of hij dat aan de gevel boven de voordeur mocht metselen. Wij vonden dat reuze leuk. 
Aldus geschiedde. En dat is de echte geschiedenis van het huis met een doodshoofd boven de voordeur.

Een kleine zes jaar hebben we er gewoond. Met veel plezier. Maar toen ons tweede kind werd geboren, werd 
dat huis toch te klein. Dus zijn wij na zes jaar naar een ander huis vertrokken. 

Maar wat mij steeds verbaast zijn de verhalen die zijn ontstaan rond de Wijdesteeg nummer 5. Ik vind deze 
fantasieën ongelooflijk leuk, maar gewoon niet waar. De Wijdesteeg is zeker geen rouwkamer geweest.
Het is wel de laatste jaren of eeuwen een doorgang geweest van de Voorhaven naar de Schans. Het was zo 
ongeveer het laatste huisje wat bewoond werd. Later is het gebruikt als een soort atelier of pakhuis, voor 
zover ik nu weet.

In de straatnamenencyclopedie van het Stadsarchief is te lezen dat Wijdepoort de oudste benaming is van de 
Wijdesteeg en omstreeks het jaar 1600 al voorkomt. Oud-Delfshaven had veel van dit soort steegjes, alleen de 
Wijdesteeg is er nog steeds. Ik hoop dat het nog een lang leven blijft beschoren.

De redactie dankt Catrien van Bruggen - van Bekkum voor haar bijdrage aan deze editie van nieuwsbrief. Hierbij roepen wij 
onze lezers op om zelf ook dergelijke verhalen over hun belevenissen in Delfshaven op te schrijven en naar ons toe te sturen.



WAAR ZIJN WE ALLEMAAL MEE BEZIG GEWEEST IN 2018?                                      Maarten Rensen

Delfshaven als woongemeenschap bestaat al ruim 600 jaar: In 1389 kreeg Delft toestemming een kanaal te 
graven naar wat toen nog de Merwe heette. Door daar een eigen haven (Delfshaven, logisch toch?) aan te 
leggen kon Delft de tolheffing op hun handelswaar door Rotterdam en Schiedam omzeilen. En dat werd 
dus, nog steeds als herkenbare entiteit, Historisch Delfshaven met de nog steeds herkenbare Voor- en 
Achterhaven, en aanpalende staten en stegen.

Het Genootschap Historisch Delfshaven heeft nog niet zo een lange geschiedenis. Toch is het goed om zo 
tegen het eind van 2018 kort terug te blikken wat het jaar gebracht heeft, wat wij en anderen gedaan hebben 
om Delfshaven onder de aandacht te brengen en te houden.

Het eerste jaar, 2017: aandacht voor de Oude of Pelgrimvaderskerk met een lezing en een expositie. Verder 
tentoonstellingen en exposities tijdens Ketels aan de Kade en de Open Monumenten dagen. Maar vooral 
waren we sterk gefocust op de Abrikoos: zoals bekend is dit voormalige tapasrestaurant opgekocht door de 
gemeente met als voornemen het te slopen om een doorbraak te forceren tussen Bospolder en Historisch 
Delfshaven. Meer details daarover, en ons standpunt daarover, kunt u lezen op onze website.
Ook in 2018 hebben we ons beziggehouden met het behoud van het beschermd stadsgezicht. Maar  de 
activiteiten rondom de Abrikoos waren vooral defensief van aard. In 2018 hebben we ook ingezet op 
versterking van het Historisch Delfshaven. Een voorbeeld daarvan is natuurlijk de digitale nieuwsbrief die u 
nu leest: Met deze nieuwsbrief willen we, naast het informeren van het publiek over actuele ontwikkelingen, 
ook achtergrondinformatie bieden over Delfshaven, de rijke en minder rijke geschiedenis, het leven in die 
voormalige stad.

Wij hebben actief meegewerkt aan een cultuur-historisch onderzoek naar Historisch Delfshaven en het 
Schans- Watergeusgebied, en een film daarover. Beiden nog te raadplegen op onze website. We zijn in de 
gelegenheid gesteld ons als Genootschap te profileren tijdens een bewonersbijeenkomst over veiligheid en 
veiligheidsbeleving, voorgezeten door burgemeester Aboutaleb in Pier’80 op 13 maart 2018.
Wij hebben een discussiestuk gepresenteerd onder de titel “Waarheen met Historisch Delfshaven”. Hierin 
bepleitten wij onder meer een vergroting van het aanbod aan interessante objecten, een vergroting van de 
bereikbaarheid (zichtbaarheid), het fysiek betrekken van de kop van de Mathenesserdijk bij Historisch 
Delfshaven, een gerichte acquisitie van ambachtelijke bedrijven, meer diversiteit in de horeca en duidelijker 
en frequenter openingstijden van bedrijven. Met deze nota zijn we op stap geweest naar de gemeente, naar 
partnerinstellingen, de stichting Droom en Daad, bedrijven in de buurt.



In het kader van de renovatie van museum Boymans hebben we gepleit voor het tijdelijk stallen van de 
keramiek collectie van het museum in Delfshaven, bijvoorbeeld in de Dubbelde Palmboom. Helaas is die 
keuze niet gemaakt en speelt er rondom de Dubbelde Palmboom op dit moment een geheel ander verhaal, 
waarover u elders in deze nieuwsbrief kunt lezen.
Een groot succes was de door ons georganiseerde lezing over onze beroemde stadsgenoot Piet Hein. Simon 
Rozendaal had gedurende een uur de volle aandacht van een stampvolle Pelgrimvaderskerk, waarna hij 
zijn publiek bij wijze van toegift nog een korte rondleiding gaf door Delfshaven. Van deze lezing is door de 
Delfshavense cineasten Caroline Dijk en Paul Hošek een prachtig videoregistratie gemaakt, waarvan de DVD 
bijna gereed is. Op het moment dat het zover is zullen wij u laten weten hoe u deze DVD kunt bestellen. Wij 
hopen dat het nog ruim voor de Kerst is, want een origineler en actueler kerstkado voor liefhebbers van onze 
vaderlandse geschiedenis is nauwelijks denkbaar.

 
En het komende jaar? 

Tot nu toe nog enigszins in het verborgene maar het komend jaar zal het zeker zichtbaar worden: Wij hebben 
in samenwerking met het genootschap Roterodamum de hand weten te leggen op een herdenkingssteen, 
geschonken aan de laatste burgemeester van de stad Delfshaven voor de fusie met Rotterdam, wegens zijn 
inspanningen om Delfshaven te voorzien van goed drinkwater. Onder ons al genoemd: de Steen van van 
Citters: Onze laatste burgemeester was Jonkheer van Citters. Deze zal in de loop van het komende jaar 
ergens in Historisch Delfshaven geplaatst worden. Iets wat we zeker niet ongemerkt voorbij zullen laten 
gaan: Immers goed drinkwater is een enorme stap geweest voor de volksgezondheid. Wij zullen ons zeker 
presenteren tijdens het Pelgrim Harbour Festival, Ketels aan de Kade en de Open Monumenten dagen 
(mogelijk met de onthulling van de Steen van van Citters?).

Verder willen wij activiteiten organiseren als opstapje naar het jaar 2020: de herdenking van 400 jaar 
Pelgrimvaders. Mogelijkheden: een lezing over feiten en fabels rondom Thanksgiving, een van de nationale 
feestdagen in de United States. Natuurlijk zijn andere suggesties welkom, wij staan daar open voor.

En natuurlijk blijven we de ontwikkelingen rondom de Abrikoos, het Zakkendragershuisje en de Dubbelde 
Palmboom in de gaten houden, en waar mogelijk ten goede te beïnvloeden

En voor iedereen die met ons mee wil werken bij het organiseren van deze activiteiten: laat het ons weten via 
de website! 
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