
Voorwoord                                                                                Wouter Wefers Betting

We zijn alweer ruim het nieuwe jaar binnengestapt als u deze nieuwsbrief leest. Daarmee zijn we aangeland in het 
Pelgrimsjaar 2020.

Wat we nog nét hebben gerealiseerd in 2019 is de plaatsing van de maquette in het pand van voormalig de Abrikoos. 
Daarover elders meer in deze nieuwsbrief.

Wat ondanks onze goede voornemens en hard werken niet is gerealiseerd is de plaatsing van de gedenksteen van 
burgemeester van Citters. Dit ondanks alle inspanningen van onze kant, van Luuk de Boer, voorzitter van stichting 
“Rotterdam is vele Dorpen” (het samenwerkings- verband van alle historische verenigingen van Rotterdam waar 
wij ook lid van zijn) en Frank Roos, de voorzitter van het stedelijk genootschap Roterodamum en onze adviseur 
en restauratiedeskundige Aad Reedijk en de ondersteuning van Jantje Steenhuis, directeur van het Stadsarchief 

Rotterdam. Ondanks de goede wil van alle 
partijen zijn we verstrikt geraakt in de kafkaiaanse 
mechanismen van wat vaak wordt omschreven 
als “de gemeentelijke adviesmaffia”. Natuurlijk 
gaan we ook die barrière overwinnen. We streven 
ernaar nog ergens in dit herdenkingsjaar 2020 
“Delfshaven400” tot realisatie te kunnen komen. 

Het geeft aan dat het genootschap de cruciale taak 
heeft om de omvangrijke historie van Historische 
Delfshaven zichtbaar te maken en verder te 
versterken en iedereen daar blijvend van bewust 
te maken. 

In dit evenementenjaar jaar 2020, nu bekend als 
Delfshaven400, herdenken wij dat het 400 jaar 
geleden is dat er op 22 juli 1620 de Pelgrimvaders 
vertrokken vanaf de Delfshavense kade. Dat 
waren elf vrouwen,zestien mannen en negentien 
kinderen. Ingescheept op de Speedwell, een 
schip dat zo “vermoeid” was dat het niet geschikt 

bleek voor de oversteek over de Atlantische oceaan. Dus stapte iedereen die nog mee wilde noodgedwongen over op 
de Mayflower. Een zeiltocht van 5 maanden, voordat ze in Massachusetts aan land konden. Deze herdenking gaat 
gepaard met heel veel activiteiten, te veel om hier op te noemen. Maar een activiteit die niet onvermeld mag blijven 
is de komst van de replica van het 17e-eeuwse VOC-schip de Halve Maen. Van begin mei tot begin augustus ligt dit 
schip aangemeerd in de Achterhaven voor de deur van het VOC gebouw.  

U zult hier nog veel meer van gaan horen en zien!

Ik wil mijn voorwoord niet beëindigen voordat we u bedanken de donaties, waarvan we hopen dat u er dit jaar weer 
toe komt, opdat we meer financiële armslag krijgen. Dit ook wat betreft de plaatsing van de steen van Van Citters, 

Adam van Breen (Amsterdam, 1585 - Noorwegen, na 1642)

Departure of the Puritans from Delft Harbor to Join the Mayflower in 1620. 
H. Terry-Engell Gallery, London
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Maquette in de Abrikoos                                                                                                                                                      Maarten Rensen

Weten we het nog, nu zo ongeveer twee en een half jaar geleden? Het pand van het oude tapas restaurant de Abrikoos 
aangekocht met als bedoeling het te slopen. Waarom? Er zou volgens de planologen van de gemeente een betere 
verbinding moeten komen tussen Historisch Delfshaven en Bospolder-Tussendijken. Dit ook met oog op de 
ontwikkeling van het Dakpark en de nieuwbouw langs de Hudsonstraat. In de verschillende bewonersbijeenkomsten 
hebben wij tot nu toe van niemand een overtuigende uitleg gehoord over nut en noodzaak van een dergelijke 
verbinding. Integendeel: kenmerkend voor dit stukje Delfshaven is juist het aaneengesloten bebouwingsfront langs 
de historische havens en het contrast met de vroeg 20e eeuwse stadsuitbreidingsplanologie.

De Abrikoos heeft nu anderhalf jaar leeggestaan. Een zeer korte onderbreking daargelaten, toen de Abrikoos enkele 
dagen gekraakt geweest is. Een troosteloze aanblik: een donker zwart gat, met rolluiken ervoor. Op die manier vraag je 
om verpaupering.

Wij hebben voortdurend bij de gemeente aangedrongen: doe er iets mee! Zeker toen we hoorden dat men er ook bij 
de gemeente van uitgaat dat het nog zeker twee tot twee en een half jaar kan duren voor er duidelijkheid is over wat 
ermee gaat gebeuren: dat zou betekenen dat er op een prominente plek pal tegenover de Piet Heinsbrug een rotte kies 
blijft staan.

Voor tijdelijk is er nu een invulling gevonden: wellicht hebben sommigen van jullie het al zien: de maquette van het 
Delfshaven van 1782 – toen werd het linieschip ‘Delft’ gebouwd - tentoongesteld in de etalage van de Abrikoos. Deze 
maquette is afkomstig uit de boedel van Scheepswerf de Delft. Dit project aan de Schiehaven is helaas failliet gegaan. 
De maquette die daar in de hal stond is tijdens de veiling van de boedel aangekocht door iemand die Delfshaven een 
zeer goed hart toedraagt. Hij heeft de maquette dus ter beschikking gesteld aan Delfshaven en ons gevraagd daarbij te 
helpen.

waarvan de kosten voor een aanzienlijk deel voor onze rekening zullen komen.
Onze dank gaat verder uit naar de mede bestuursleden voor de inzet in vrije tijd en loyaliteit, en naar Rob de Vos en Els 
Gorzeman voor het beschikbaar stellen van de maquette en allen welke hebben meegewerkt aan het realiseren ervan. 
Samen staan we sterk en eendracht maakt macht.

De maquette wordt door Rob de Vos opgehaald bij Scheepswerf de DELFT



HISTORIE - Bruggen en Sluizen van Delfshaven, deel 3

Zoals in de vorige aflevering beschreven, was er in 1873 over de “kapitale sluis” recht voor de smalle Mathenesserdijk, 
een nieuwe ijzeren ophaalbrug gebouwd. Met deze nieuwe brug dacht men weer lang vooruit te kunnen. Het liep 
echter als snel anders. 

Tussen Rotterdam en het destijds zelfstandige stadje Delfshaven, lagen in die tijd uitgestrekte weilanden. Wie via de 
Afrel (het talud naar de zeedijk) Delfshaven verliet kon rechtsaf via het Gelderse pad naar Schoonderloo gaan of linksaf 
via de Binnenweg naar Rotterdam. Dat was een bochtig en onverhard pad door de Coolse Polder. Een behoorlijke 
wegverbinding was er niet. Uiteindelijk werd op 1 juli 1880 de Nieuwe Binnenweg opgeleverd. Over deze nieuwe weg 
reed een paardentram.  Zie de rode lijn op de kaart van Delfshaven op de volgende pagina.

De paardentram werd op 8 april 1881 vervangen door een stoomtram, die een geregelde dienst onderhield tussen 
Rotterdam en Delfshaven. Deze stoomtram was van een particuliere onderneming de “Rotterdamsche Tramweg 
Maatschappij”, kortweg R.T.M.  
 
In de gemeenteraadsvergadering van Delfshaven d.d. 19 augustus 1881 word het verzoek behandeld van de directie 
van deze R.T.M. om de lijn door te mogen trekken naar Schiedam. Zij vroegen vergunning om door een gedeelte van 
de gemeente rails te mogen leggen, maar ook om de bestaande ophaalbrug, die toen pas 8 jaar oud was, te vervangen 

Uiteindelijk waren, na veel discussie en heen en weer gemail, alle gemeentelijke afdelingen akkoord met de plaatsing 
en heeft de Abrikoos, ook tijdens de festiviteiten van het Pelgrimsjaar  Delfshaven400 weer een passende uitstraling.

En hoe nu verder met de Abrikoos en wat daarmee samenhangt? Wij zijn en blijven van mening dat sloop geen optie 
zou mogen zijn. Het pand is zeker niet versleten en voor meerdere doeleinden bruikbaar te maken. Denk maar aan al 
die voorzieningen die verdwenen zijn in de afgelopen jaren.

De plannenmakers willen het breder trekken: ook de niet-gebruikte ruimte achter het pool-cafe tot de ijssalon 
zou meegenomen moeten worden in de planvorming en ook het Watergeusplein. Wij zullen zeker actief blijven 
meedenken over al die plannen en voornemens. Maar wel met in ons achterhoofd het behoud van uitstraling en 
karakter van Historisch Delfshaven.



door een draaibrug. De bestaande ophaalbrug was namelijk niet geschikt voor de stoomtram.  Al was het maar omdat 
er, door de vreemde hoek met de Mathenesserdijk, een knik in het spoortraject zou komen. 

Over de voorwaarden waaronder de vergunning moest worden verleend, is in de gemeenteraad van Delfshaven diverse 
malen gesproken. Die voorwaarden waren niet mals, zo moest de R.T.M. niet alleen de nieuwe draaibrug bekostigen, 
maar tevens de ingrijpende verbouwing aan het sluishoofd aan de kant van de Schie om het geschikt te maken voor de 
nieuwe draaibrug. Ook een stel sluisdeuren moest bij die gelegenheid worden vernieuwd. 

De bij de Aelbrechtssluis vrijgekomen ijzeren ophaalbrug, die acht jaar eerder door IJzergieterij en –pletterij L.I. 
Enthoven & Co was opgeleverd om de grote sluis te overbruggen, zou het houten voetgangersbruggetje over de 
stormsluis gaan vervangen. Dat is de sluis recht tegenover de Piet Heynstraat, waar deze historische brug als Piet 



Heynsbrug nog steeds is te bewonderen. 

Voor de sluisdeuren zou de gemeente fl 1.000,- bijbetalen, de rest was voor rekening van de R.T.M. De stremming van 
het rijverkeer bij het wegbreken van de brug mocht maximaal zestien dagen duren. Per dag dat de stremming langer 
duurde moest een boete van vijftig gulden worden betaald. Tijdens de stremming moest de R.T.M. kosteloos zorgen 
voor een pont in de Schie voor paarden en vee. De directie van de R.T.M. schreef op 20 oktober 1881 een brief, dat zij 
deze concessievoorwaarden accepteerde. Het karwei kon beginnen. 

De nieuwe draaibrug kwam recht 
voor de smalle Mathenesserdijk te 
liggen. Deze dijk was tot de aanleg van 
de Schiedamseweg in 1910 de enige 
wegverbinding naar Schiedam. De tram 
reed alleen het eerste stuk op de dijk, 
maar na molen “de Graankorrel” te zijn 
gepasseerd ging het spoor aan de voet 
van de dijk verder richting Schiedam. 

Op 5 mei 1882 kon de stoomtramdienst 
tussen Delfshaven en Schiedam worden 
geopend. Tussen acht uur ‘s morgens 
en tien uur ‘s avonds vertrok er elk 
half uur een tram naar Schiedam en 
omgekeerd. Richting Rotterdam was 
dat elk kwartier.  
Ruim een jaar later betaalde de 
gemeente pas de fl 1.000,- uit aan de 
R.T.M. als bijdrage aan de nieuwe 
sluisdeuren. De stremming van het 
verkeer had vier dagen te lang geduurd, 
dus werd er fl 200.= afgetrokken als 
boete. Voor fl 800,- had Delfshaven in plaats van één nu twee bruggen voor wagens etc. en bovendien een stel nieuwe 
sluisdeuren. Een koopje! 

Dit was het verhaal van de eerste Aelbrechtsbrug. Deze brug deed dienst totdat de Schiedamseweg werd aangelegd. 
Over die brug zal ons volgende bruggenverhaal gaan.

Met opnieuw dank aan de research van Jan Hilker (1930-2019) zoals opgetekend in zijn publicaties, zonder wiens 
speurwerk voor dit stukje Delfshavense geschiedenis onvolledig zou zijn.

Keramiekmuseum Pablo Rueda Lara aan de Aelbrechtskolk                                                      redactie

Pablo Rueda Lara werd op 30 juli 1945 te Castillo de Locubin in Andalusië ( Spanje ) geboren. Op de vlucht voor het 
totalitaire regime van Franco, kwam Pablo in 1969 naar Rotterdam. Hij kreeg zijn kunstzinnige vorming aan de 
Academie voor Beeldende Kunsten. Daar volgde hij een opleiding tekenen en schilderen. Tijdens deze opleiding kreeg 
hij steeds meer belangstelling voor keramiek. En zo studeerde hij in 1976 af in Monumentale Vormgeving. 

Pablo en Eddy waren partners en zij zouden begin jaren ‘90 samen het pandje aan de Aelbrechtskolk betrekken als 
woning, atelier en expositieruimte. Een paar dagen voor het zover was overleed Pablo onverwachts. Sindsdien is het het 
levenswerk van Eddy om de herinnering aan Pablo levend te houden. Inmiddels is er een boek en een film over Pablo 
gemaakt.

De stoomtram van de R.T.M. aan de voet van de dijk, in de voormalige Mathenesserpolder



Bericht van Eddy Baris Cohen, 

Tentoonstelling “Realisme in klei”

Beste kunstvrienden,  wij zijn inmiddels het 26ste jaar ingegaan waarin vele bezoekers nationaal en internationaal 
kennis hebben kunnen maken met de wondere wereld in de ceramische kunst van Pablo. De veelzijdigheid hebben we 
te danken aan de creativiteit en inventiviteit van Pablo.

De behoefte om een derde dimensie in zijn werk weer te geven heeft hij  in zijn keramische werken gestalte gegeven.  
Hij vond niets mooier dan de toeschouwer op het verkeerde been te zetten. Vaak ging aan een onderwerp een 
eindeloos experimenteren vooraf. De door Pablo uitgewerkte thema’s zijn voor de keramische wereld vernieuwend 
geweest; soms confronterend, maar bovenal geraffineerd, zowel fantasierijk als alledaags, technisch vernuftig, 
wonderlijk, verbluffend. Nieuwe wegen werden er bewandeld om zijn doel te bereiken en zich te los te maken van 
de keramische regels, hetgeen  hem  de uitspraak ontlokte: “Wat mij zo fascineert is de eigenschap dat klei kan 
veranderen in steen en zo duizenden jaren blijft bestaan ”.

Op YouTube vindt u een deel van de documentaire die in 1988 is gemaakt over Pablo’s leven. Hierin geeft hij meer 
inzicht over zijn achtergrond en drijfveer en inspiratie tot zijn ceramische werken. https://youtu.be/KAU8IqxM03o 
Museum in Castillo de Locubín, Spanje: http://aytocastillolocubin.es/?page_id=4666

Foto’s museum Pablo Rueda Lara: https://www.flickr.com/photos/museumpabloruedalara/  

De expositie is van 19 januari t/m 29 maart 2020. “Realisme in klei” staat in het teken van verkoop uit de diverse 
thema’s en biedt u de gelegenheid om een kunstwerk van Pablo aan te kopen. U vindt kunstwerken in diverse 
prijsklassen.

De expositie is op zondag geopend van 13:00 tot 17:00 uur, op 19 januari en op 2, 9, 16 en 23 februari.

https://youtu.be/KAU8IqxM03o
http://aytocastillolocubin.es/?page_id=4666
https://www.flickr.com/photos/museumpabloruedalara/
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Vertel nog eens wat over Delfshaven!                                                                                Maarten Rensen

Historisch Delfshaven is niet alleen een schilderachtig stukje stad, Met een geheel eigen sfeer en stemming. Het is ook 
een stukje stad boordevol geschiedenis. Iedereen weet wel wat te vertellen over Delfshaven: Het ontstaan als voorstadje 
van Delft, de stad van de Haringvangst (zie de vlag van Delfshaven, de stad van Piet Hein, van de Pelgrimvaders.

Maar ga er maar aanstaan, al die verhalen vertellen aan bezoekers. Daarvoor is nu een handig hulpmiddel: De 
app “Rotterdam Routes” heeft nu ook een eigen optie: de Delfshaven Route, een korte wandeling over Voor- en 
Achterhaven, Schiedamseweg en Mathenesserdijk. Een korte wandeling, ongeveer 2 kilometer en ruim een uur. 
En dat ruim een uur kun je natuurlijk altijd verlengen door een drankje of een hapje bij één van de vele eettentjes 
aan de havens en de Schiedamseweg. Binnen de app worden historische feiten aangedragen door de in Delfshaven 
woonachtige stadsgids en historicus Ferry Weeda. Ook nog eens in meerdere talen! 

Leuk om zelf eens rond te wandelen met uw mobiel bij de hand. (En kijk dan niet alleen op het scherm maar kijk 
ook om u heen!) Ook leuk om aan bezoekers mee te geven. En hebt u het wel gezien in Delfshaven? Dan biedt de app 
meerdere andere wandel- en fietsroutes aan in Rotterdam en omgeving.  Zie https://rotterdamroutes.nl/

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

