
Voorwoord                                                                                                          Redactie

In deze editie wilden wij het twee deel van de artikelenserie van Jan Hilker over de Delfshavense bruggen met 
u delen. Maar wie was Jan Hilker nu eigenlijk? Wel, na enig zoeken over informatie over zijn leven kwamen 
wij via-via uiteindelijk in contact met zijn kinderen. Jan’s zoon Hans was bereid voor onze nieuwsbrief 
een korte beschrijving van het leven van zijn vader te geven. Ook zijn betrokkenheid bij perikelen rond 
|historisch Delfshaven heeft hij voor ons uitgelicht. Wij zijn hem hiervoor bijzonder erkentelijk.

Jan Hilker (1930-2019)                                                                                                                                                                       Hans Hilker

Onlangs is Jan Hilker overleden. Jan Hilker heeft zijn hele leven in Delfshaven gewoond en kende de historie van 
Delfshaven als geen ander.

De betovergrootvader van Jan Hilker was in het 
begin van de 19e eeuw uit Westfalen (Duitsland) naar 
Schiedam vertrokken en bezat halverwege de 19e eeuw 
een branderij in Delfshaven. De ouders van Jan Hilker 
woonden in de Piet Heynstraat en opoe woonde op het 
Piet Heynsplein. Voor de oorlog was er geen woningnood 
en het gezin verhuisde naar de 1e Schansstraat, waar Jan 
in 1930 geboren werd. Hij groeide op in een katholiek 
gezin en hoorde onder de parochie van Sint Antonius 
Abt. De wijk Bospolder-Tussendijken is gebouwd 
tussen 1910 en 1930. Voor deze nieuwe wijk ontwierp 
architect A.J. Kropholler scholencomplexen aan de 
Mathenesserdijk/Noordschans en aan de Bruynstraat. In 
1930 werd ook de Antonius Abtkerk voltooid.

De geschiedenis van deze parochie gaat terug tot de 
middeleeuwen: in 1416 werd begonnen met de bouw 
van de Sint-Antoniuskapel in Delfshaven. Tijdens de 
reformatie ging de kerk aan de Aelbrechtskolk in 1574 
over in hervormde handen. Er bleef echter een katholieke 
gemeenschap bestaan in Delfshaven. Volgens de 
Delfshavense overlevering heeft Piet Heyn een kruisbeeld 
uit de kajuit van het admiraalsschip van de Zilvervloot 
aan de katholieken van Delfshaven geschonken.  
Dit kruisbeeld heeft in de toenmalige parochiekerk 
aan de Havenstraat gehangen en hing vanaf 1930 in de 
Antonius Abtkerk.
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Sint Antonius Abtkerk   

In 1946 begon Jan Hilker als metaalbewerker in de machinefabriek Cupedo aan de Aelbrechtskolk. De familie Cupedo 
woonde ook al lang in Delfshaven en met name van Douwe  (D.J.) Cupedo zijn vele foto’s bekend uit het begin van 
de 20e eeuw. Tot de klantenkring van Cupedo hoorden onder meer de distilleerderij van Henkes en kistenfabriek van 
Nijman, die in diverse panden aan de Voorhaven gevestigd was, waaronder de Dubbelde Palmboom. Deze bedrijven 
heeft Jan in de jaren veertig vele malen bezocht.

 In 1956 richtte een familielid van de Cupedo’s een nieuwe machinefabriek op in de Spaanse Polder met de naam 
“Oud-Delfshaven” en na zijn huwelijk verhuisde Jan Hilker naar een dienstwoning boven deze fabriek. Na 10 jaar 
werd deze woning te krap en keerde Jan Hilker terug naar Delfshaven, dit keer naar de Willem Buytewechstraat.

Sinds de jaren zeventig was Jan Hilker actief voor het wijkorgaan van Delfshaven. Hij is betrokken geweest bij de 
bouw van de basisschool in de Pieter de Hoochstraat en bij de bouw van de basisschool in Schiemond. Daarnaast had 
hij jarenlang een rubriek “Wist u dat?” in de Wijkkrant van Delfshaven om de lezers te informeren over de historie 
van de plaats waar zij woonden. 

Ook in het parochieblad schreef hij jarenlang over 
de ontstaansgeschiedenis van de parochie. Aan dit 
schrijfwerk ging uitgebreid onderzoek vooraf in 
het Gemeentearchief en de vondsten en bronnen 
werden systematisch bijgehouden in zijn kartotheek. 
Daarnaast waren het boek Beschrijving en geschiedenis 
van Delfshaven van F.J. Kleijn uit 1873 en het boek 
Geschiedenis van Katholiek Delfshaven van L.J. Rogier 
uit 1930 een belangrijke bron van inspiratie.

De artikelen in de Wijkkrant hebben aan de basis 
gestaan van twee boekjes met de titel “Wist u dat?” in de 
vorm van een historische wandeling door Delfshaven.



Opgraving oude Delfshavense sluis                                                                                                      Joop Smits

Als “bruggetje” tussen het verhaal van zoon Hans over vader Jan Hilker en de hierna volgende beschrijving van de 
Delfshavense bruggen en sluizen is het wellicht een aardig idee om iets te vertellen over de opgraving van de eerste en 
oudste sluis in het begin van de vorige eeuw. Die sluis werd in Nieuwsbrief Nr.05 in Jan Hilker’s verhaal beschreven.

Vanwege de aanleg van de Schiedamseweg in 1910 moesten veel panden worden afgebroken om een brede doorgang 
naar de Nieuwe Binnenweg te realiseren. Na het slopen van panden aan de Havenstraat stuitte men bij archeologisch 
onderzoek op de resten van de 14e-eeuwse sluis in de Schieland Hoge Zeedijk.

Tijdens de opgravingen werden foto’s gemaakt en “Den dienst der Gemeentewerken” heeft een overzichtelijke kaart 
samengesteld met een reconstructie van de onderdelen van deze sluis. Op de locatie van die Oude Sluis staat nu het 
“Café de Oude Sluis”. 

Zowel de foto’s als de tekening zijn te vinden op de  
online beeldbank van het Cultureel Erfgoed [LINK]

https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alle-afbeeldingen/?q=delfshaven&mode=gallery&view=horizontal


HISTORIE - Bruggen en Sluizen van Delfshaven, deel 2                                                     Joop Smits

Hierboven heeft u kunnen lezen dat Jan Hilker jarenlang de populaire rubriek “Wist u dat?” schreef. Uit waardering 
voor zijn werk waren wij voonemens de volledige artikelen te plaatsen. Hans Hilker, zijn zoon die het stuk hierboven 
voor ons schreef, heeft liever niet dat wij de verhalen van zijn vader integraal overnemen. Die keuze respecteren wij. 
De volgende afleveringen zal ik daarom zelf schrijven en bij gelegenheid aan de teksten van Jan Hilker refereren.

Deel 1 beschreef de oude torensluis, waarbij de schepen door een poort moesten varen. Die construcie was aan het 
eind van de 16e eeuw aan vervanging toe, omdat de doorgang een belemmering begon te vormen voor de scheepvaart. 
In 1594 begon men een nieuwe en bredere sluis te bouwen, die aan de bovenzijde open was. Deze “Kapitale Sluis” in de 
Hoge Zeedijk kwam iets ten westen van de oude sluis te liggen om de doorvaart naar de Kolk te vergemakkelijken.

De geschiedschrijver F.J. Kleijn schreef in 1873 in zijn boek over Delfshaven en Schoonderloo:

1594
DE SLUIS VERMAAKT.

De Sluis was vroeger overwulfd , zoodat de schepen de masten moesten strijken, wat lastig en moeijlijk was, vóóral 
voor de vele met bier geladen schepen ; daarbij was de binnensluis veel minder wijd dan de buitensluis. Het wulf lag 
in den Zeedijk , regt vóór de Waag.

Moeijelijk betekent hier uiteraard moeizaam. Arbeidsintensief zouden we nu zeggen.

Dit bleek bij eene opgraving in 1776, toen men door het wulf der oude sluis moest heenbreken , om damplanken te 
slaan , tot keering van het doorlekkende water. Op daartoe gedaan verzoek besloot de Regeering van Delft in 1594, 
tot verandering der Sluis, en de binnensluis even wijd te doen maken, als de buitensluis , beiden van boven open; 
dien ten gevolge moest er een brug gemaakt worden, en werd het verkieslijker geacht , de rigting te nemen , welke 
thans nog bestaat. Daar een en ander hoofdzakelijk ten gerieve der Delftsche bierbrouwers geschiedde , besloot het 
Bestuur tot een » taxt op iedere ton bier, ter gemoetkoming in de gemaakte kosten.” 

Die nieuwe “richting” betekende een minder scherpe hoek met de Schie, als verbetering op de oorspronkelijke 
scherpe bocht. De brug legde men haaks op de sluiskades. Deze verbond nog steeds de huidige Havendijk met de 
Mathenesserdijk als hoofdverbinding met Schiedam. Die straatnamen werden destijds overigens nog niet gebruikt. 

Op de eerdergenoemde online beeldbank van het Cultureel Erfgoed staat een kadasterkaart van rond 1830. 
Een uitsnede daarvan toont de sluis en de Kettingbrug. De door mij ingetekende blauwe lijnen geven de buitengrens 
van de verbrede Schie en de Lage Erfbrug aan, de witte lijnen die van de in 1910 aangelegde Schiedamseweg.



Lezing van Han van der Horst op zaterdag 26 oktober                                                                  Hanneke Boogaard

“Delfshaven, gefnuikte stad’’; overleven tegen de verdrukking in

Onder de titel “Delfshaven, gefnuikte stad’’ verzorgt de Schiedamse historicus Han van der Horst op 26 oktober 2019 
een lezing over de geschiedenis van Delfshaven. Hij stelt daarbij de vraag of Delfshaven ooit uit had kunnen groeien 
tot de vierde stad aan de Maas naast Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. Deze potentie is er zeker geweest maar 
Delfshaven heeft gedurende haar geschiedenis te veel pech gehad. Van de 15e tot 18e eeuw werd Delfshaven geregeerd 
vanuit Delft en alleen in de 19e eeuw is het een zelfstandige stad geweest. 

Han van der Horst doet de geschiedenis uit de doeken van een stad die altijd klein is gehouden en van haar omgeving 
geen stad mocht zijn. Hij ziet echter veel perspectief voor de toekomst, want Delfshaven heeft wél alles waar je in de 
eenentwintigste eeuw hoge ogen mee gooit. 

De zogenaamde Kapitale Sluis kreeg vanwege de annexatie in 1886 de naam Aelbrechtssluis. Zoals veel namen werden 
veranderd. In deze sluis hing twee stel scharnierende deuren. Dat bood gelegenheid om kleinere schepen meteen in 
de sluis te schutten. Dat ging sneller dan de hele Kolk op pijl brengen. De brug die over de sluis werd gelegd was een 
houten draaibrug die scharnierde vanaf de oostkade en de Kettingbrug werd genoemd. Over de stormsluis, aan de 
Maaszijde van de Kolk, kwam een smal bruggetje voor voetgangers in plaats van de kolossale torensluis. Op 17e- en 
18e-eeewse prenten is dat bruggetje in verschillende uitvoeringen beeld gebracht.

In 1872 was die kettingbrug dringend toe aan vervanging. 

Jan Hilker scheef hierover:

De dubbele houten kettingbrug verkeerde in 1872 in een slechte staat. De gemeentearchitect van Delfshaven 
adviseerde in zijn rapport van 16 Mei 1872, deze houten brug te vervangen door “eener ijzeren balansbrug”. In juli 
werden door hem de kosten geraamd op fl 6.000.= à fl 6.500.=. 

Bij de aanbesteding op 30 oktober 1872 waren er 
vijf inschrijvingen. De hoogste inschrijver wilde de 
brug bouwen voor fl. 12.900. = , de laagste was L.J. 
Enthoven & Co. te ‘s-Gravenhage voor fl. 8.969.=. Dit 
was fors boven de begroting. De gemeentearchitect 
schreef dit toe aan de hoge materiaalprijzen.

Toch besloot de Gemeenteraad de nieuwe brug 
voor dit bedrag te laten bouwen, omdat de 
gemeentearchitect zich niet verantwoordelijk kon 
stellen als de bestaande houten brug nog langer 
moest worden gebruikt. 

Toen de “nieuwe ijzeren ophaalbrug met een val” 
uiteindelijk op 26 juni 1873 werd opgeleverd bleek 
hij, inclusief het bijwerk, fl. 9.468.= gekost te hebben. 
Men kon weer een lange tijd van deze brug gebruik maken, zo dacht men tenminste, maar het liep anders. 

Daarover de volgende keer meer.

De Aelbrechtsbrug over de sluis in Delfshaven. 1908



Wie is Han van der Horst?

Han van der Horst (1949) studeerde geschiedenis aan de 
Universiteit van Amsterdam. Hij is geboren en getogen 
Schiedammer. 

In deze buurstad van Delfshaven is hij voorzitter van het Comité 
Open Monumentendagen. Van zijn hand verschenen tal van 
boeken waaronder Nederland, de Vaderlandse Geschiedenis van 
de Prehistorie tot Nu, Bruid aan de Maas, Onze Premiers, Hun 
Weg naar de Top, De mooiste Jaren van Nederland (1950-2000) en 
Nepnieuws, een Wereld van Desinformatie.  

Deze lezing wordt georganiseerd door het Genootschap 
Historisch Delfs Haven.  Het Genootschap heeft als doel 
om het bijzondere erfgoed van Historisch Delfshaven te 
behouden. En aanvullend de rijke geschiedenis door te geven 
aan volgende generaties, door het organiseren van lezingen, 
verzamelen van verhalen en beeldmateriaal en het geven van 
advies bij behoud van monumenten.

Datum:  Zaterdag 26 oktober
Tijd:   Inloop vanaf 13.30 uur   
Lezing:                  van 14.00 tot 15.00 uur
Locatie:  Aelbrechtskolk 20, Delfshaven - Rotterdam

De lezing wordt gehouden in de zaal achter de kerk aan het 
Piet Heynsplein. De ingang daarvan is op de hoek met de 
Piet Heynstraat.

aankondigingsaffiche

In de categorie ingezonden verhalen stellen wij opnieuw Catrien van Bruggen - van Bekkum aan u voor.  In de derde 
editie van onze nieuwsbrief scheef zij voor ons genootschap “Het ware verhaal van de Wijdesteeg nr.5”.  Het pand waar 
zij zes jaar met plezier heeft gewoond en dat vooral opvalt vanwege het doodskopje aan de gevel.

Henny Radijs en Olga Oderkerk                                                                                               Catrien van Bruggen

Nico van Bekkum en zijn gezin waren niet de enige bewoners in de Wijdesteeg. Een paar jaar eerder woonde er al 
twee bekende kunstenaars. Twee pottenbaksters.  Namelijk Henny Radijs en Olga Oderkerk. De ingang van hun huis 
was hoek Wijdesteeg en Aelbrechtskolk. Het huisnummer was twee. Henny woonde er vanaf 1945 in de Wijdesteeg 
Olga kwam er een paar jaar later wonen. Olga en Henny hadden elkaar op De Academie van Beeldende Kunsten in 
Rotterdam leren kennen en sloten een vriendschap. 



Henny was een pionier op het gebied van keramiek 
en ontpopte zich als een bekende en gewaardeerde 
pottenbakster.Haar uitgangspunt was dat de decoratie nooit 
de overhand mocht nemen ten opzichte van de vorm en de 
functie van het aardewerk. Maar Nico van Bekkum kwam ook 
wonen in de Wijdesteeg. Dank zij hulp van Henny Radijs. 

Zij bemiddelde bij aannemer Dickhof. Deze gaf toestemming 
maar zei erbij dat Nico het wel zelf moest opknappen. 
Dickhof was de eigenaar van een aantal huizen in Oud-
Delfshaven, waaronder dus ook de Wijdesteeg.

De pottenbaksters Henny Radijs, Olga Oderkerk en beeldend 
kunstenaar Nico van Bekkum leerden zo elkaar kennen en 
werden goede buren. Zij dronken veel koffie met elkaar en 
vonden het erg leuk om met het kleine meisje Hester (dochter 
van Nico) te spelen. Als Henny en Olga op vakantie gingen 
paste Nico op hun hond tot grote vreugde van Hester.

Expositieruimte van Olga

 Vanaf 1954 had Olga een eigen atelier aan de overkant, 
Aelbrechtskolk, dat vooral gebruikt werd als expositieruimte. 
Vlakbij de Galerie van Wouter Wefers Bettink. Daar heeft zij 
ongeveer 10 jaar haar werk geëxposeerd. Veel bezoekers van 
Oud-Delfshaven bleven nieuwsgierig geworden kijken naar de 
prachtige vazen van Olga. Het was een feest voor het oog.

Weg uit Delfshaven

In 1964 vertrokken Henny en Olga naar Den Brielle. Er was 
een probleem met de beschikbare ruimte: de ateliers aan de 
Wijdesteeg en de Aelbrechtskolk waren in slechte conditie 
en hadden een groot gebrek aan extra ruimte, die wel nodig 
was. Uiteindelijk vonden Henny en Olga een geschikte plek 
in Brielle, waar zij het voormalige kadaster aantroffen. Helaas, 
het liep niet zoals zij het zich hadden voorgesteld en er 
kwam een einde aan hun relatie. In 1970 vertrok Henny naar 
Amsterdam en Olga keerde terug naar Rotterdam.

Henny Radijs

Olga Oderkerk

Mijn herinneringen

Er zijn veel leuke herinneringen te vertellen. Samen s,ochtends koffie drinken, feestjes vieren, op vakantie met elkaar 
gaan en op een hond en kind passen. En heel veel praten over pottenbakken,schilderen en een mening geven over de 
veranderingen in het dagelijks leven en ontwikkelingen in diverse kunstvormen.

Soms denk ik met heimwee terug aan die tijd. Maar helaas, die tijd is vervlogen, dat is er niet meer. Toch jammer.

Catrien van Bruggen
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Met Kunst en Antiek naar Historisch Delfshaven

Restauratie- en taxatiebeurs op zaterdag 26 en 27 oktober
www.restauratieentaxatiebeurs.nl

Dit weekend staan er 9 restauratoren van verschillende 
disciplines en een taxateur voor u klaar, om u te informeren  
over de mogelijkheden voor restauratie, en de waarde van uw 
kostbare en/of dierbare stukken kunst en antiek. Hier blijkt 
behoefte aan te zijn: vaak liggen voorwerpen al jarenlang 
beschadigd in de kast omdat men niet weet waar er mee naar 
 toe te gaan voor herstel.

Breng dus deze kunstvoorwerpen mee, 
en vraag geheel vrijblijvend advies aan de 
experts die  op deze beurs staan, en wie 
weet is het de moeite waard ze weer in 
goede conditie te laten brengen, zodat u er 
weer lang van kunt genieten.

De restauratoren en hun disciplines zijn: Noor Camstra: aardewerk, steengoed en porselein, steen, emaille, Olly 
Hassoldt: ivoor, schildpad, hoorn, parelmoer, en antieke sieraden, Rob en  Roos van Leeuwen: schilderijen, lijsten, Iris 
Mahou: metalen, Karel Schermerhorn: zilver, Annebet Tannemaat: boeken, Sjoukje Telleman: textiel, Matteo Visser: 
meubelen, Peter Winnubst: uurwerken, en Fred Wiersema: taxaties.

Locatie: het Zakkendragershuisje in Historisch Delfshaven, Rotterdam. Adres: Voorstraat 13, 3024 SG Rotterdam
Datum, 26 en 27 oktober, 2019, geopend van 10.30 – 17.00 uur.  Gratis entree. Parkeren: in de buurt, zondag gratis.

http://historisch-delfs-haven.nl
http://facebook.com/ghdelfshaven
mailto:info%40historisch-delfs-haven.nl?subject=
http://www.restauratieentaxatiebeurs.nl/

