Delfshaven 100 jaar bij Rotterdam
Buiten Nederland is Delfshaven vooral bekend als de plaats waar de Pilgrim Fathers zich inscheepten voor hun enkele reis
naar Amerika in 1620. Sommigen weten ook nog te melden dat het stadje aan de Maas de haven van het ruim tien kilometer
verderop gelegen Delft was. Dat Delfshaven al een eeuw tot Rotterdams grondgebied behoort, is minder bekend, Toen
Rotterdam in 1886 Delfshaven annexeerde, was het haar op de eerste plaats te doen om de uitgestrekte weilanden, die als
bouwgrond voor nieuwe havens en huizen dienst konden doen. De belangstelling voor de historische kern van Delfshaven
is van recenter datum.
De Maasmond is van oudsher dicht bevolkt met havens.

tot 1811 met handen en voeten gebonden aan moederstad

Op een steenworp afstand ten oosten van Delfshaven deed

Delft en ondervond daarvan zekere voordelen, maar ook niet

Rotterdam haar best de handel vanuit haar achterland

geringe nadelen. Bijvoorbeeld: naar aanleiding van de brand

Holland naar zich toe te trekken. Een even geringe afstand ten

van 1536, die een groot deel van Delft verwoestte, vaardigde

westen scheidde Delfshaven van de andere grote concurrent

het stadsbestuur een bouwverbod uit voor Delfshaven; dit om

Schiedam. Alle drie poogden een graantje, en als het even kon

te voorkomen dat de Delftenaren hun huis in het gunstiger

drie graantjes, mee te pikken van de handel met het hart van

gelegen Delfshaven zouden herbouwen, hetgeen een aderlating

Holland. De concurrenten Schiedam en Rotterdam traden

voor de stad zou zijn. Dat de bewoners van Delfshaven weinig

daarbij op als zelfstandige steden. Schiedam kreeg al in 1275

waardering konden opbrengen voor het bouwverbod laat zich

stadsrechten, Rotterdam in 1340. Delfshaven daarentegen was

raden.

De kaart van de ‘de drie Schieën’. Vogelvluchtkaart uit 1512. Op de voorgrond het dorpje Overschie, waar de kanalen van Rotterdam
(linksboven) en Delfshaven (rechtsboven) in de Schie uitmonden. Op de voorgrond stroomt het riviertje de Schie. Het verdwijnt rechts
op de kaart in de richting van Schiedam. Het zuiden ligt op deze kaart boven.
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Delfshaven worden volgebouwd met huizen voor de nieuwe
Rotterdammers. Het Oude Westen, het Nieuwe Westen,
Middelland, Bospolder, Tussendijken enzovoorts, al deze
stadswijken liggen op voormalig Delfshavens grondgebied.
De naam Delfshaven bleef slechts in gebruik voor de oude
kern van het geannexeerde gebied. Zo bezien is de vergissing
met het standbeeld van Piet Heyn in 1963 niet zo vreemd.
Door naar Rotterdam te wijzen bevestigde Piet Heyn slechts
wat al jaren het geval was: Delfshaven was niet langer
de rijke koopmanshaven van weleer, noch de thuishaven
van zijn vloot, maar een woongebied voor tienduizenden
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