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7) De ambachtsheerlijkheid Mathenesse komt reeds in 1276 voor. De 
naam zal een samenvoeging zijn van de woorden made (weide) en nes 
(aangeslibd land). Als oudste ambachtsheer wordt genoemd Dirk Bokel, 
wiens kleinzoon zich Dirk van Mathenesse noemde. Het slot Mathenesse 
of Huis te Riviere, waarvan in Schiedam nog een ruïne aanwezig is, ligt 
aan de Schiedamse Schie in het centrum van Schiedam. Binnen de ambachtsheerlijkheid lagen 
de polders Nieuw- en Oud-Mathenesse. De Mathenesserdijk, vroeger Groenedijk en 
Schiedamsedijk geheten, maakte deel uit van de Schielandse Hoge Zeedijk (aangelegd in de 
12e eeuw). Enkele huizen op dit stukje, in o.a. de neorenaissance stijl met geveldetails en op 
de Noordschans behoren tot het oudste gedeelte van Delfshaven. 

8) Mathenesserdijk 455, vmbo Gijsbert Karel van Hogendorp, gemeentelijk monument. 
Gebouwd in 1925 door architect A. J. Kropholler, in de stijl van de Delftse School. 
Karakteristiek voor Kropholler is het ambachtelijke metselwerk van baksteen en 
het gebruik van natuursteen en graniet. De gevelreliëfs zijn van de hand van J. Zijl. 
Dit gebouw is het laatste deel wat rest van het complex met scholen rond de RK St. 
Antonius Abt kerk, dat ook een pastorie en een zusterhuis omvatte. Het was een 
school voor lager onderwijs voor meisjes, met aan de linkerzijde de St. 

Agnesschool voor de arbeidersklasse en aan de rechterzijde de St. Annaschool voor de 
gegoede burgerij. Sinds 1964 is het een school voor handelsonderwijs. 

9) Rechtsboven, neo-nostalgische gevelreclame, 2002. 

 

10) Rijk versierd Jugendstilpand, circa 1904, directeurswoning van de naastgelegen    
Roeloff’s uitstomingsinrichting, stoomververij en chemische wasserij.

Metrostation Delfshaven, ondergronds.
1) Groeten uit Delfshaven, 2001, door Margo Berkmans en Eline Janssens. 
Tegeltableaux en panelen, i.s.m. de leerlingen van basisschool de Driehoek en 
vmbo G. K. van Hogendorp.

2) Spanjaardstraat, herinnert aan het feit dat de Spaanse huursoldaten van 10 april 
tot 21 juli 1572 verschrikkelijke plundertochten hielden in Delfshaven en verwijst naar 
de bezetting door de Spanjaarden tijdens de 80 jarige oorlog (1568 - 1648). Na hun 
vertrek werd het havenstadje rondom met wallen en schansen versterkt.

3) Jan Kruyffstraat, de 1ste burgemeester van zelfstandig Delfshaven van 1811 tot 1834.

4) Sculptuur ‘Danseres’, roestvrijstaal + brons, 1992, Eddy Roos.

5) Noordschans. Schans herinnert aan, dat op bevel van het Hof van Holland, 
Delfshaven in 1573 “sterck gemaakt moest worden” zie 2). Er werden schansen en 
wallen opgeworpen ter bescherming tegen de (Spaanse) vijand. De Noordschans 
ontving haar naam omdat het de noordelijke verdedigingswal van Delfshaven was.

6) Molenstomp de Graankorrel. Gebouwd in 1717, is de oudste nog bestaande 
‘molen’ van Rotterdam, de moutmolen verloor in 1921 tijdens een zware storm 
zijn wieken en omdat de molen nooit werd hersteld, staat hij er zo zonder wieken, 
omloop en kap nog steeds troosteloos bij. Tot 1909 stond hier een tolhuis voor de 
passanten die naar Schiedam wilden gaan. Na aanleg van de Schiedamseweg 
werd deze overbodig. Één dag echter kreeg de molen zijn wieken terug, toen 
Daniël Knorr op 18 maart 2000 de wieken van een windturbine op de stomp liet 
plaatsen in het kader van zijn project  ‘Miss You’. 
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11) Voorheen herberg ‘de Vergulden Zwaan’, 1896, Hollands Maniërisme. Op 
het torentje staat een zwaanwindvaan. Dit pand is vermoedelijk op één van de 
oudste funderingen van Delfshaven gebouwd, met een terras op het restant van 
‘t Lage Erf op waterniveau, zie 12).

A) Nieuwe Binnenweg, links, ‘t Lage Erf, 2003, met aan de gevel 'Zapata', van Hieke Pars, 
2005. Rechts, De Hoge Erf, 2006, woon/winkelcomplexen door Kokon architecten.

12) Lage Erfbrug. Het laagste gedeelte van de Nieuwe Binnenweg bij de Delfshavense Schie 
heette vroeger het Lage Erf, omdat het lager lag dan de omgeving. Het erf werd gebruikt als 
los- en opslagplaats. Ook de Delfshavense kermis had er zijn standplaats. De Lage Erfbrug, een 
rolbasculebrug uit 2008, ligt enerzijds over de Delfshavense Schie, gegraven in 1389 in 
opdracht van hertog Aelbrecht van Beieren, graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen, en 
anderzijds over de Coolhaven, gegraven in 1923, waardoor een brug noodzakelijk werd. 
Het brugwachtershuisje uit 1925 is een gemeentelijk monument, nu een expositielocatie.

13) Historisch Delfshaven, beschermd stadsgezicht.
Delfshaven heeft in de loop der eeuwen een roerige bestuurlijke en 
economische ontwikkeling doorstaan. Van de haven van Delft en de 
ontworsteling aan het rentmeesterschap ervan via het op eigen benen staan 
als zelfstandige gemeente, gevolgd door de annexatie door, tot een 
deelgemeente van, Rotterdam. Doordat het oude centrum van Rotterdam in 
de Tweede Wereldoorlog verloren ging, is Delfshaven het laatste stukje 
historisch Rotterdam. Het oude gedeelte omvat slechts een paar intieme 
haventjes met kades: Aelbrechtskolk, Voor- en Achterhaven, Buizenwaal en 

Middenkous. Plus een plukje bebouwing op de Mathenesserdijk en in de Noordschans. De 
nederzetting ontstond in 1389, als een voorstadje van Delft, toen de Delfshavense Schie werd 
gegraven. Rond het sluisje daarin ontstond een plaatsje met de status van een ‘kolonie van 
Delft’. De ontwikkeling werd echter door Delft beperkt omdat de moederstad niet overvleugeld 
wilde worden. Welvaart ontleende Delfshaven aan de haring- en walvisvisserij en aan de 
activiteiten van de Kamer Delft van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), die een 
werf en een zeemagazijn liet bouwen. Later vestigden zich er branderijen voor het stoken van 
jenever en brandewijn. Ooit telde Delfshaven tientallen branderijen, 5 moutmolens en 14 
andere molens. De Franse overheersing (1795 - 1813) was voor Delfshaven de aanleiding om 
het Delftse juk af te gooien en verklaarde zich in 1795 zelfstandig onder het bestuur van de 
Provisioneele Raad. Delft weigerde in eerste instantie, maar moest toezien dat zijn voormalige 
havenplaats in 1811 stadsrechten ontving. Het nieuwe stadje in verval geraakt doordat grote 
haringsreders, zoals Dirk Dane, die na een godsdienstige twist met hun vloot naar Rotterdam 
vertrokken, het verzanden van de haven, overstromingen, branden, armoe en de op zijn retour 
zijnde brandewijnindustrie waren redenen genoeg om Rotterdam in 1841 te vragen om 
annexatie. Maar daar zag deze toen geen aanleiding toe. Pas in 1886 ging Rotterdam alsnog 
accoord. Door de expansie van de Rotterdamse haven en de spectaculaire groei van haar 
bevolking werd de gebiedsuitbreiding t.b.v. woningbouw en havenaanleg in dank aanvaard. 
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n de leden 
zakkendragers-gilde bijeen om de kraansluis te bedienen die tot 

als er een 

tal slagen 

14) Aelbrechtskolk, is vernoemd naar de hertog Aelbrecht van Beieren, die Delft in 
1389 toestemming gaf om een eigen verbinding met de Maas te graven: de 
Delfhavense Schie, in 1394 was deze een feit. De bedrijvigheid is verdwenen, wat 
rest is een ligplaats voor klassieke schepen en een pittoreske omgeving voor een 

momentje rust.

15) Café Oude Sluis, 1911, in neorenaissance stijl gebouwd op 14de eeuwse 
sluisfunderingen.Het heeft een bijzonder, nog 
oorspronkelijk, interieur. De twee houten 
sluisdeuren van de Aelbrechtssluis uit 1595, die 
onder het terras te zien zijn hebben echter geen 
functie meer, omdat de sluis nu door de ondergronds 
metrobuis wordt geblokkeerd. Hier zegt men dat het café op de 

Havenstraat staat omdat deze straat vroeger een onderdeel was van de Schielandse Hoge 
Zeedijk. Op het terrasraam is er een gedicht van Menno Smit.

16) Proeflokaal de Ooievaar. De Ooievaar verwijst naar de jenevers van Henkes, 
de distilleerderij die tot eind jaren zestig aan de Voorhaven zat. Ook in dit pand zat 
ooit in de kelder een distilleerderij vandaar dat de gevel de vorm van een 
jeneverfles heeft. Vanuit dit café wordt het Rotterdam streetgolf georganiseerd.

17) Voor de annexatie van Delfshaven door Rotterdam in 1886 droeg de Voorhaven de naam 
Oude Haven. Omdat de laatste ook al in Rotterdam voorkwam is deze gewijzigd in Voorhaven 
De Voorstraat sluit op die naam aan maar was al voor 1886 in gebruik. Op de hoek staat het 
pand dat in 1916 als filiaal van de Twentsche bank is gebouwd. Het is opgetrokken in een 
expressionistische stijl met opmerkelijk loofwerk en golfmotieven bovenin de gevel.

18) Het zakkendragershuisje en kraanhuisje zijn in 1653 
gebouwd. Hier kwame van het broederschap van het n de leden 

zakkendragers-gilde bijeen om de kraansluis te bedienen die tot 
1836 heeft bestaan. Ook bekend onder de naam ‘t Kraantje. De 
klok werd geluid schip gelost moest als er een 
worden, dan kwamen de zakkendragers opdraven. 
Aan het aan van de klok konden ze horen tal slagen 
wat voor lading het betrof (bijv. 3x was graan) die 

werd vervolgens op de rug naar de pakhuizen en branderijen gedragen. Het huisje 
diende ook als plaatselijke gevangenis, wachthuisje en als brandspuithuis. De 4 
gevelstenen in de zijkant komen uit oude gesloopte pandjes. Nu zit er het 
infocentrum voor Delfshaven in, een leer- en stageplek.

19) Vanaf de Aelbrechtkolk en onder het zakkendragershuisje door liep het Achterwater naar 
de Achterhaven met eroverheen de Langebrug. Het was alleen geschikt voor smalle 
platbodems. In de 19de eeuw is het kanaaltje gedempt.
 
20) Hier staat de laatste rode gietijzeren brievenbus van tante Post. Niet meer in gebruik.

21) Keramisch museum van de Spaans-Nederlandse kunstenaar Pablo Rueda Lara (gratis).

22) Voormalig stadhuis van Delfshaven uit 1580 in de stijl van Lodewijk XVI. Hier 
zetelden eerst de stadsrentmeesters van Delft opgevolgd door de Provisioneele 
Raad en vervolgens de 7 burgemeesters van de toen zelfstandige gemeente 
Delfshaven tot aan de annexatie door Rotterdam in 1886. Later was de Atlas van 
Stolk hier gehuisvest, één van de belangrijkste verzamelingen historieprenten van Nederland. 
Herbergt vandaag de dag stadsbrouwerij en restaurant ‘de Pelgrim’ en is een officiële 
trouwlocatie. Er worden ook rondleidingen in de brouwerij gegeven.
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23) Oude Kerk, protestants sinds 1574, oorspronkelijk uit 
1417 als St. Anthoniuskapel, RK. In 1761 is de kerk verbouwd 
in de régencestijl. Op 21 juli 1620 vertrokken vanuit Delfshaven 
een kleine groep uit Engeland, om godsdienstige redenen, 
gevluchte Puriteinen, onder leiding van William Bradford, met 
het zeilschip de Speedwell naar Plymouth (Engeland). Vandaar 
ging men met de Mayflower naar Amerika. Zij worden 
beschouwd als de eerste Europese immigranten van Amerika en 

daarmee de Founding Fathers, de grondleggers van het huidige USA. Het was in aantal 
misschien een van de kleinste migraties ooit, maar wel de beroemdste. Voor hun vertrek 
hielden zij in de Oude Kerk hun laatste godsdienstoefening in de oude wereld vandaar dat 
de kerk ook wel Pilgrimfatherskerk wordt genoemd.  

24) Footsteps (aan de overkant, links bij de brug) In 1608 vluchtten honderd 
Engelse Puriteinen naar het tolerante Nederland om hun strenge geloof te belijden. 
Ze waren welkom in Leiden waar ze na bijna twaalf jaar besloten om naar de Nieuwe 
Wereld te emigreren. Op 22 juli 1620 baden ‘de Pelgrimvaders’ voor de laatste keer 
samen in Delfshaven, voordat de helft aan boord van de Speedwell stapte. Deze 
bleek uiteindelijk niet zeewaardig. De Mayflower, een tweede schip dat in Engeland 
aansloot, kon als enige de reis wel aan. Na 66 dagen van ontberingen en vele sterfgevallen, 

stichtten de Pelgrimvaders hun kolonie in Plymouth (Massachusetts), waar ze 
met behulp van de Indianen wisten te overleven. William Bradford was ruim 

dertig jaar de leider van de kolonie en besloot hun eerste oogst samen met 
de Indianen te vieren. Dat feest wordt nog steeds gevierd: Thanksgiving. 
Hier kunnen Amerikanen daadwerkelijk in de voetstappen van hun 
voorvaders treden.

25) De Dubbelde Palmboom, is het voormalige dubbele graanpakhuis 
‘Denemarken’ uit 1825, gebouwd i.o.v. Abraham van Rijckevorsel. Daarna was 
hier de kuiperij/distileerderij ‘De Dubbelde Palmboom’ gevestigd, vervolgens 
werd het in 1975 een museum. Naast een van de voordeuren is een gevelsteen te 
zien met daarop de waterhoogtes uit 1775, 1776 en 1825.
Huidige bestemming onbekend.

26) Piet Heynstraat, heette vroeger Kerkhofsteeg of Kerkstraat. Hier stond 
op nr. 6 het geboortehuis van Pieter Pietersz. Heyn (1577). Dit pand is echter 
uit 1871. Gevelsteen met het wapen van Piet = vogel, Heyn = op een heining. 
De drakenkop in de geveltop verwijst enerzijds naar zijn heldendood en 
anderzijds naar het schip ‘de Groene Draeck’ waarop hij sneuvelde. Heyns 
wapenspreuk luidde: “Argentum Auro, Utrumque Virtut, Cedit” 
oftewel: “Goud is meer dan zilver, de deugd overtreft beide”. Hij 

was tevens tot ‘schepen’, wethouder, van Delfshaven benoemd. Aan de overkant 
bevindt zich het ontmoetingscentrum van de Nederlands Hervormde Gemeente  
‘Eben Haëzer’ (= Hebreews, ‘steen der hulp’) uit 1890. Hier is een klein museum 
dat aan de pilgrims is gewijd; het Pilgrimfathersmemorial.

27) Achterkant van De Dubbelde Palmboom. De vloer van dit dubbele 
pakhuis ligt hier 40 cm lager t.o.v. de voorkant. Omdat dit gebied tot 1874 
buitendijks lag, kon men d.m.v. sleuven in de deurstijlen vloedplanken 
aanbrengen om het water te keren. De naar voren hellende gevel is zo 
bedoeld, voor het afhouden van de te hijsen vracht.

William Bradford

Speedwell
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Dr. J. P. Heije

Een triomfantelijk lied
van de Zilvervloot

Heb-je wel gehoord van de Zilveren Vloot ,
De Zilveren Vloot van Spanje?
Die had er veel Spaanse matten aan boord
En appeltjes van Oranje!

r e f r e i n
Piet Heyn, Piet Heyn, Piet Heyn
Zijn naam is klein,
Zijn daden bennen groot:
Zijn daden bennen groot:
Hij heeft gewonnen de Zilvervloot!
Hij heeft gewonnen, gewonnen de Zilvervloot!

Zei toen niet Piet Heyn, met een aalwarig woord:
“Wel jongetjes van Oranje,
Kom klim ’reis aan dit en dàt Spaanse boord,
En rol me die mat van Spanje!”

r e f r e i n

Klommen niet de jongens als katten in ‘t want
En vochten ze niet haast als leeuwen?
Ze maakten de Spanjerds duchtig te schand,
Tot Spanje klonk hun schreeuwen:

r e f r e i n

Kwam er nu nog eenmaal zo’n Zilveren Vloot,
Zeg, zou jelui nòg zo kloppen?
Of zoudt gij u veilig, en buiten schoot,
Maar stil in je hangmat stoppen?

r e f r e i n
“Wel, Neerlands bloed
Dat bloed heeft nog wel moed!
Al bennen we niet groot,
Al bennen we niet groot,
We zouen winnen een Zilvervloot!”
We zouen winnen, nòg winnen een Zilvervloot!”

De Zilvervloot:
177.000 pond zilver

66 pond goud
1000 parels

37.575 huiden
suiker, parfum
en 1 papegaai

1844

COV

28) Piet Heynsplein, vernoemt naar de in Delfshaven 
geboren koopvaarder en kaper Piet Heyn. Hij veroverde in 
1628 als kapitein-generaal van de West-Indische Compagnie, 
in de baai van Mantanzas in de buurt van Cuba, de Spaanse 
Zilvervloot. De oorlogsbuit bedroeg toendertijd 12 miljoen 
gulden, dat zou nu zo’n slordige 3 miljard €uro zijn!  Piet 

Heyn werd echter afgescheept met een luttele 
6000 gulden. Hij overleed tijdens een 
zeegevecht met Duinkerkse kapers in 1629 
en ligt begraven in de Oude Kerk in Delft, in 
één van de mooiste praalgraven van 
Nederland. Het arduinstenen standbeeld van 
Piet is van de hand van beeldhouwer Jos 
Graven uit 1870. Aan de voet van het beeld is 
er gelegenheid voor lessen, 
lezingen e.d. in de openlucht. 
In het talud van de dijk is een 
intiem openluchttheatertje 
aangebracht. Zing nu hardop 
het bekende Piet Heynslied!

29) Met de Achterhaven is in 1451 het graven begonnen, 
heette tot 1886 Nieuwe Haven. Met de doorsteek naar de 
Coolhaven in 1963 werd de Achterhavenbrug noodzakelijk.

30) Tussenwater was tot 1963 een onderdeel van de Oranje-
Nassaustraat aan de overkant. Nadat de Achterhaven was 
doorgegraven naar de Coolhaven viel deze straat in twee 
gedeelten uiteen. Dit deel ligt nu tussen de Voor- en de Achterhaven vandaar de nieuwe naam. 

B) Zicht op het VOC Depot,het Oost-Indischhuis, dit voormalige zeemagazijn van de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie van de Kamer Delft, is in 
1672 gebouwd en na een brand in 1746 herbouwd. Hier 
vandaan werden schepen bevoorraad en op de ernaast 
gelegen werf onderhouden. Later was hier een zeepziederij in 
gevestigd, gevolgd door AKZO/Nobel met een sodafabriek die 
het pand in 1998 verkocht aan de gemeente Rotterdam. In 
2000 doorstond het nogmaals een fikse brand. Wordt in oude 
luister hersteld. Rondom is nieuwbouw gerealiseerd.

31) Distilleerderij ‘Pollen’, 1888. Later zat hier de Stoom Wasch- en Strijkinrichting Piet Hein.

C) Zicht op het haventje de Buizenwaal, zo genoemd omdat het vanaf 1591 de 
winterbergplaats was van de vloot haringbuizen (een scheepstype). Het was ook de 
locatie van de VOC-werf, waar tussen 1602 en 1795, zo’n 110 retourschepen van de 
kleinere klasse werden gebouwd. In 1783 liep hier het linieschip ‘De Delft’ van stapel.
 
32) De Moutersteeg herinnert aan de vele mouterijen die men jarenlang tussen 
de Voor- en Achterhaven aantrof. In een mouterij wordt gerst eerst geweekt en 
vervolgens in een kelder gekiemd en dat dan, gedroogd, dient om er bier van te 
brouwen. Voor de annexatie van Delfshaven door Rotterdam in 1886 heette dit 
straatje Veenesteeg. Deze naam komt al omstreeks 1660 voor en is vermoedelijk 
afgeleid van de familie Roggeveen of Veen. De erfgenamen van Jaepge Cornelisd. 
Roggeveen verkochten in 1683 een huis aan de Voorhaven op de zuidhoek van deze 
steeg.

COV
R
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33) Windkorenmolen de Distilleerketel, stellingmolen, rijksmonument, 
gebouwd in 1727. Leverde vroeger mout voor de jeneverindustrie in Delfshaven. 
Is op 11 mei 1940 door Rotterdamse mariniers in brand gestoken omdat er 
NSB-ers in verschanst zaten. De ruïne is in 1978 door de Stichting Stadsherstel 
Historisch Rotterdam aangekocht en vervolgens in 1987 herbouwd, maar wel 
een paar meter verderop. De bakstenen cirkel in het straatwerk geeft de 
oorspronkelijke plek weer. Nu maalt de laatste ambachtelijke molenaar van 
Rotterdam hier graan, maïs, tarwe en rogge tot meel.

34) Bij de molen ligt de plaquette Kees                   , 1987, door beeldhouwer Willem 
Verbon, ter herinnering aan de schilder Cornelis, Theodorus, Maria, (Kees) van Dongen. Hij 
behoorde tot Les Fauves, met felle ongemengde kleuren.      Delfshaven 1877,     Monte Carlo 
1968. Zie ook 41 ).

35) De Middenkous is een oude haven die ontstaan in is 1875 na het 
afdammen van de Westkous en de Oostkous, de bevaarbare geul tussen 
Delfshaven en de zandbank de Ruige Plaat, die Delfshaven van de Nieuwe Maas 
scheidde. Een ‘kous’ heeft in dit verband dezelfde betekenis als een ‘kil’, een 
geul of een smal kanaal tussen zandbanken, droogten of zandplaten, maar dan 
wel net als bij een sok doodlopend.

D) Vanaf de vlonder in de Middenkous is er zicht op het bijzondere kantoor en 
magazijn met karakteristieke reclametoren van de handel in oliën W. B. 
Diepeveen & Co., in 1929 gebouwd door architect Willem Kromhout, 
geïnspireerd op W. M. Dudok. Rijksmonument.

E) Doorkijkje naar de molenstomp van de windmoutmolen Het Vertrouwen uit 1854,                         
gebouwd door F. T. Stronck. De molen ging in 1921 in vlammen op. 

36) Delfshavense Voorhaven, gegraven in 1389, heette tot 1886 Oude Haven.

37) Voormalig Hervormd Burgerweeshuis, rijksmonument, uit 1762 in de stijl van Lodewijk 
XV, was oorspronkelijk ’n deftig woonhuis.

38) Voorheen B. H. Schelling’s Oliehandel, circa 1915, verwijst naar het Hollands classicisme.

39) Het Henkespand/stoomdistilleerderij 1ste klasse ‘de Ooievaar’, 
gebouwd tussen 1850 en 1867, in de Oudhollandse traditie door H. D. Bakker 
in opdracht van J. H. Henkes. Het gebouw lijkt op een pakhuis maar is gebouwd als 
distilleerderij. Boven de poorten zijn de voor- en achterkant afgebeeld van 3 
medailles die de distilleerder heeft gewonnen in Londen, Parijs en Amsterdam. Bij 
het vertrek van Henkes in 1968, vertrok de laatste distilleerderij uit Delfshaven. En dan te 
bedenken dat er hier in 1844 nog tientallen branderijen waren die ten dienste stonden voor het 
stoken van brandewijn en jenever! Het complex heeft nu een multifunctionele bestemming. 

40) De Tovertunnel, 1997, Willy van der Linden.
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41) Fotopaneel Kees van Dongen

42) Piet Heynsbrug, gietijzeren ophaalbrug uit 1873 door gieterij Enthoven & Co.

43) Voorheen liep de enige weg van Delfshaven naar Schiedam via de Mathenesserdijk. Deze 
dijk was onderdeel van de Schielands Hoge Zeedijk. Voor het gebruik van de dijk werd tol 
geheven. Na de aanleg van de Schiedamseweg in 1909 werd dit overbodig. Een groot deel 
van de Schiedamseweg e.o., richting het Marconiplein, is per ongeluk, tijdens "Het Vergeten 
Bombardement" op 31 maart 1943 door een geallieerde luchtmacht in de as gelegd. 

44) Het Prinses Theater aan de Schiedamseweg 19b dateert 
van 1917 toen het verenigingsgebouw Alcazar werd ingericht als bioscoop. 
Eigenaar was de Russische landverhuizer Aron Chermoek, die als kleermaker in 
Rotterdam was gebleven. Later exploiteerde hij tevens de bioscoop Corso op de 
Coolsingel. Ook Chermoek ontkwam niet aan de jodenvervolging. Na de oorlog 
werd het bioscoopbedrijf voortgezet. Een hoogtepunt vormde het veertigjarig 
bestaan in oktober 1957, dat werd opgeluisterd door de Amerikaanse actrice Jayne 
Mansfield. Na sluiting van de bioscoop was de ruimte in gebruik als Koninkrijkszaal 
voor Jehova’s Getuigen. Na een verbouwing werd het Prinses Theater, nu als een 
echt theater, in 1998 heropend. Wordt nu in oude luister gerestaureerd.

Samenstelling & Vorm: René van Meer, www.renevanmeer.nl
Beeldmateriaal: André de Vries, Mariëtte Bosma, Elly Schilperoord, Daniël Knorr, CIC, fbr, AR(T)TOO  
Met dank aan: Waanders uitgevers
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