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HOOP
Als ik mijn voorwoord in de vorige Tussen Wilgenplas en Rotte 
(november 2020) erbij pak, lees ik tussen de regels door met 
grote letters het woord ‘hoop’. De hoop dat het in mei van 
het jaar erop (nu dus) mogelijk zou zijn om weer een echte 
jaarvergadering te houden, waarop we zowel de jaarstukken 
2019 als van 2020 zouden kunnen behandelen.
De werkelijkheid, weten we nu, is helaas toch anders. Ondanks 
dat het vaccineren van start is gegaan, zijn de lockdown maat-
regelen niet versoepeld, omdat de besmettingscijfers verder 
oplopen. We hopen natuurlijk dat dit de laatste keer is dat we 
geen Algemene Ledenvergadering kunnen organiseren. 
Om toch te voldoen aan de verplichting om de jaarstukken 
te laten goedkeuren door onze leden en om uw instemming 
te krijgen voor de bestuurswisselingen en nieuwe leden van 
de financiële commissie hebben we gekozen voor een 
pragmatische oplossing. Door middel van een inlegvel in dit 
blad kunt u óf per mail óf per post uw stem uitbrengen. 

WAT LEEST U IN DIT NUMMER?
Al kunnen wij dan geen ledenvergadering verzorgen, we kunnen 
u met deze nieuwe Tussen Wilgenplas en Rotte (TW&R) wel 
weer van de laatste ontwikkelingen op de hoogte brengen. 
Misschien hebt u gezien dat er hard gewerkt is aan het  
funderingsherstel van het baarhuisje aan de Ringdijk? Niet 
alleen zijn de paalkoppen vervangen, maar ook is het hele 
gebouw weer rechtgezet. Nu, eind maart, vinden de laatste 
herstelwerkzaamheden plaats. In deze TW&R vindt u een 
reportage hierover. 

Hebt u misschien ook gezien dat de Vredevorstkerk in 
Schiebroek, na jaren leegstand, inmiddels is gesloopt? Even 
leek het erop dat ook de schitterende glas-in-betonramen 
van de Rotterdamse kunstenaar Johan Verheij (1906-1975) 
ten prooi zouden vallen aan de slopershamer. Het kunstwerk 
bestaat uit veertien panelen en is zo’n elf meter breed en drie 
meter hoog. Het beeldt de doortocht van de Israëlieten door 
de Rode Zee uit en is een schoolvoorbeeld van wederop-
bouwkunst. Het kostte wat inspanningen, maar het kunstwerk 
is behouden gebleven, met veel dank aan ons bestuurslid 
Norman Langelaan in nauwe samenwerking met Norman 
Vervat van de Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoed-
vereniging Heemschut, Bureau Monumenten en Cultuu r - 
historie van de gemeente Rotterdam en projectontwikkelaar 
Accresco. De ramen zijn nu veilig opgeslagen; een definitieve 
bestemming moet nog gevonden worden.

Wist u dat er aan de toren van de voormalige Christus Koning-
kerk, in 2018/2019 verbouwd tot het mooie apparte  
menten complex ’De Statenkoning’, opeens ontsierende 
antennes geplaatst waren? Door onze interventie zijn deze 
nu in een bijpassender kleur overgeschilderd en is het 
zichtbare purschuim verwijderd. Ook hierover kunt u in deze 
TW&R lezen. 

Daarnaast wil ik u graag wijzen op het artikel over het  
nieuwe bestemmingsplan Kern en Plassen. Het concept 
ontwerpbestemmingsplan zal binnenkort ter visie worden 
gelegd en dan kunnen er zienswijzen ingediend worden.  
In november zullen we terugkomen op het dan definitieve 
bestemmingsplan.

Verder zijn er weer interessante verhalen te vinden van  
de Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek, die ons 
meer vertellen over de geschiedenis van ons gebied en  

zijn bewoners. 
Ten slotte kunt u ook lezen 
over één van onze vrijwil-
ligers, over een straatnaam 
en over een boom. Kortom: 
er ligt weer een zeer geva-
rieerde Tussen Wilgenplas 
en Rotte voor u. 

LEEFOMGEVING
In deze tijd van corona 
merken we des te meer hoe 

belangrijk een fijne leefomgeving is. Als we door alle maat-
regelen gedwongen zijn om veel meer thuis te zitten, is het 
zo plezierig en gezond om even naar buiten te gaan voor een 
wandeling in de buurt. Ik kan ervan genieten dat, zeker nu 
het voorjaar zich aandient, we wonen in een mooi gebied met 
veel groen en water in de buurt. Daar mogen we best even 
bij stilstaan en ook beseffen dat het het waard is om dit te 
behouden! Dat is in de kern waarvoor de VSW zich inzet.

FOTOWEDSTRIJD 
Vorig jaar organiseerden we voor het eerst een fotowedstrijd. 
Dit initiatief heeft enthousiaste inzenders, prachtige foto’s 
én de nodige publiciteit opgeleverd. Daarom willen we deze 
zomer weer een fotowedstrijd organiseren. Houdt onze 
website en de media in de gaten voor meer informatie. Ook 
zullen we de leden van wie we het e-mailadres hebben, via 
een nieuwsbrief informeren. 

VEEL LEESPLEZIER!
Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwe Tussen Wilgenplas 
en Rotte en ik hoop tot ziens op de najaarsbijeenkomst op 
woensdagavond 17 november 2021.
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ACTUALITEIT: Funderingsherstel baarhuisje

Verzakking en 
verrijzenis

Bij de restauratie in 2008 was er nog niets aan de hand: de vloer was keurig 
waterpas. De afgelopen jaren leek het wel alsof de vloer steeds schever 
werd. Norman Langelaan pakte z’n laserwaterpas erbij, deed ieder half jaar 
een meting en ja hoor: telkens wat millimeters meer naar één zijde. Tijd om 
in te grijpen dus. Norman Langelaan vertelt over het funderingsherstel dat 
in het eerste kwartaal 2021 plaatsvond.

De grond onder het baarhuisje bestaat uit veen en op negen
tien meter daaronder een stabiele zandplaat. Volgens het 
originele bestek staat het baarhuisje op tien houten palen 
van slechts acht meter lang! Daardoor komen ze niet tot de zand
plaat en blijven de palen aan het veen hangen. Ze kleven als 
het ware vast aan het veen. In vaktaal: ‘paalfundering op kleef’. 
Doorgaans gaat dat bij kleine gebouwtjes goed. Maar in ons 
geval kwam het bovenste deel van de palen (paalkoppen) 
droog te staan. Dan gaan ze rotten, omdat het veen steeds 
verder inklinkt, waardoor het weilandje lager komt te liggen. 
Palen moeten onder water staan tegen rot. 

ALARM!
We hebben in oktober 2018 alarm geslagen bij de gemeente 
Rotterdam, eigenaar van het baarhuisje en de begraafplaats. 
Die liet uiterst gevoelige meetapparatuur plaatsen, waarmee 
de verzakking op de tiende millimeter nauwkeurig werd 
geregistreerd. 
Toen te zien was dat het scheefzakken steeds harder ging, 
greep de gemeente in. Er werd een gat naast het baarhuisje 
gegraven om te kijken hoe de paalkoppen eruit zagen. Die 
bleken vanwege de zakking van de grond rondom het baar
huisje slechts 30 cm onder het maaiveld te zitten en stonden 
dus droog, ondanks de relatief hoge grondwaterstand ter 
plekke. Conclusie: de paalkoppen en het bovenliggende houten 
roosterwerk, waarop de eerste lagen metselwerk staan, waren 
rot. Daardoor ging het baarhuisje scheef staan, gelukkig was 
er slechts een enkele scheur. 

FUNDERINGSHERSTEL
Firma Bresser, specialist in herfunderen en rechtzetten, 
maakte een plan: zes nieuwe stalen buispalen van zo’n negen
tien meter lang, tot op de goed dragende zandlaag. Daarvoor 
moest de kelder, die als archief en opslagruimte werd gebruikt, 
leeggeruimd worden. Het archief is aan het Stadsarchief over
gedragen, dat alles gaat beschrijven. De boekenvoorraad en 
nog wat andere zaken (zoals tentoonstellingsmaterialen) zijn 
tijdelijk elders opgeslagen. 
Nadat de keldervloer eruit was gesloopt, zijn er ca. tien grote 

sleufgaten van 50 cm breed en 25 cm hoog, rondom op 50 
cm afstand van elkaar, in de muren gehakt. Er is een nieuwe 
25 cm dikke betonvloer gestort, die ook in de sleuven door
loopt. De betonvloer zal middels het in de sleuven doorlopend 
gedeelte het baarhuisje dragen.

DE TECHNIEK
De palen zijn niet geheid maar hydraulisch, dus trillingvrij, in 
de grond gedrukt! De kelder is iets meer dan twee meter hoog. 
Er werden daarom palen van één meter lengte en 20 cm door
snede gebruikt. Als zo’n paal bijna helemaal in de grond zat, 
werd er telkens een nieuwe paal bovenop gelast. Die werd 
weer naar beneden geperst tot er weer ruimte was om er een 
nieuwe paal van een meter bovenop te lassen. Onder het 
baarhuisje ligt nu dus in totaal 114 meter paal (6x19 meter). 
Toen de stalen buispalen erin zaten, werden ze vervolgens 
met beton volgestort. 

VIJZELEN 
Maar daarna volgde nog een huzarenstukje: het scheefge
zakte baarhuisje weer rechtzetten. Dat is een specialiteit van 
de firma Bresser. Ik was erbij, en ik kan u zeggen dat het héél 
spectaculair was: ze groeven het baarhuisje rondom vrij, 
plaatsten vijzelapparatuur en tilden het baarhuisje (30 ton!) 
aan de palen via de betonvloer een beetje op. Toen lieten ze 
het baarhuisje aan één kant weer 10 cm. zakken, totdat het 
weer recht stond. 

TOEKOMST
Het baarhuisje kan nu zeker de komende tweehonderd jaar 
niet meer zakken, met dank aan de gemeente Rotterdam die 
een aanzienlijk bedrag aan het rechtzetten en daarmee aan 
het behoud van het baarhuisje heeft besteed.
Na droging kan de kelder weer als magazijn ingericht worden.
Mogelijk gaat Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek 
ook een gedeelte van haar verzameling en archief in de kelder 
van het baarhuisje onderbrengen. We denken zelfs over een 
mogelijkheid om kleine exposities te houden. Zo komt er uit 
iets vervelends toch ook weer iets moois voort. 

Norman Langelaan
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Glas-in-beton, Louis van Roode, 1962Interieur nieuwbouw Caland, 1962

Raad van Advies 
Bouwzaken

De bestaansreden voor onze VSW is het stedenbouwkundig behoud van Hillegersberg, 
Schiebroek en Terbregge. De VSW wil hier waardevolle elementen behouden en zo nodig 
herstellen. Twee commissies van VSW vervullen hierbij een centrale rol: de commissie 
Studie&Inventarisatie (S&I) en de commissie Bouwzaken. Een commissiestructuur voldoet 
echter niet meer. De ‘moderne mens’ heeft liever geen vaste maandelijkse verplichtingen, maar 
wil zeker wel ad-hoc meedenken en meewerken. Dus moeten we wat anders…

HOE WERKT HET EN HOE KAN HET BETER?
De leden van de commissie Bouwzaken volgen de publica
ties over nieuwe en/of gewijzigde bestemmingsplannen en 
de verstrekte vergunningen. De commissie beoordeelt deze 
en adviseert het bestuur van VSW of het nodig is om tot actie 
over te gaan. De commissie S&I adviseert en ondersteunt het 
bestuur over nut en noodzaak van het behoud van objecten 
in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge (gebouwen, kunst 
in de buitenruimte e.d.). S&I heeft een methode ontwikkeld 
om de waarde van een bouwwerk zo goed en zo objectief 
mogelijk vast te stellen.

We moeten wat betreft deze werkzaamheden constateren 
dat het niet optimaal werkt met vaste mensen in een vaste 
commissie. Er wordt nu ook vergaderd als er niets te verga
deren is, alleen omdat we weer een maand verder zijn. 
Overleggen heeft zin als er een concreet probleem is, zoals 
een dreigende sloop van een beeldbepalend pand. Voor  
adviseren van het bestuur hoef je niet elke maand bij elkaar 

te komen. Dat kan ook door experts te benaderen met de 
vraag hoe mogelijk ongewenste ingrepen kunnen worden 
voorkomen. 

Het voorstel vanuit het VSWbestuur is de huidige commis
sies Bouwzaken en S&I om te zetten in een ‘Raad van Advies 
Bouwzaken’. Deze Raad brengt gevraagd en ongevraagd 
advies aan het bestuur uit. De lopende inventarisaties worden 
door geïnteresseerde VSW’ers, los van de Raad, ‘afgemaakt’. 
In een ledenvergadering zullen we dit eerst bespreken voor
dat de wijzigingen doorgevoerd worden.

HOE STAAT HET MET DE INVENTARISATIES?
S&I heeft de gebouwen in ons gebied geïnventariseerd en 
beoordeeld op een drietal aspecten: de architectonische 
waarde, de stedenbouwkundige of de landschappelijke waarde 
en de historische of maatschappelijke waarde. In 2012 is een 
waarderingskaart van het gebied gereed gekomen. De kaart 
is nog niet volledig geactualiseerd. 

Studie&Inventarisatie

Jan Cees van Duin

Wolfert Dalton ‘in volle glorie’, 2016

Sloop, oktober 2020 Sloop, november 2020

Nieuwbouw Caland, 1958-1962

Reliëf-in-beton, Louis van Roode, 1962

Waarderingskaart

Kunst in  
de buitenruimte

Inmiddels zijn op initiatief van de gemeente gedegen cultuur
historische verkenningen uitgebracht voor veel delen van de 
stad, waaronder ook voor de wijken ons gebied. Daarmee is 
een redelijk volledig actueel beeld van de waardering van de 
gebouwen en is het werk vanuit S&I op dit punt achterhaald. 
De betreffende stukken/rapporten zijn gepubliceerd op de 
VSWwebsite. Op basis van het materiaal dat er nu al ligt, moet 
nog een laatste slag worden gemaakt om te komen tot een 
volledig geactualiseerde waarderingskaart (zie www.vsw.biz, 
zoek op: waarderingskaart of scan de QR-code). 

Deze commissie heeft ook een overzicht gemaakt van de in 
ons gebied aanwezige kunst in de buitenruimte. Het overzicht 
is inmiddels vrijwel compleet. De beschrijving van de kunst
werken is nog niet volledig, zoals beantwoording van vragen 
over het eigendom van de beelden, het jaar van plaatsing, de 
naam van de kunstenaar. Projectmatig zal dit moeten worden 
vervolmaakt. De resultaten die we tot op heden hebben 
behaald, zijn voor ieder beschikbaar op de VSWwebsite (zoek 
op: kunst buitenruimte of scan de QR-code). 

EEN RECENT VOORBEELD: WOLFERT DALTON
Het schoolgebouw aan de Argonautenweg 55 is rond 1960 
gebouwd als Caland Lyceum. Het ontwerp voor het gebouw 
met 36 lokalen voor 750 leerlingen was van ir. F.J. Gouwetor 
met intensieve betrokkenheid van de Hillegersbergse archi
tect ir P. Mulder, beiden van het Architectenbureau Kuiper, 
Gouwetor en De Ranitz te Rotterdam. Het is een bijzonder 
ontwerp: een paviljoenschool met een groot buitenoppervlak 
van glas, een voorbeeld van bouw in deze tijd. 
In het gebouw zijn negen kunstwerken toegepast waaronder 
van de hand van de kunstenaar Louis van Roode. Hij maakte 
in 1962 een reliëfinbetonwerk van 150 m2 en een kleurrijk 
glasinbetonwerk. 

In deze tijd worden andere eisen gesteld aan de functionali
teit van een schoolgebouw. Dat leidde tot voornemens tot 
sloop. Binnen VSW bestaat natuurlijk begrip voor de wens 
van het goed kunnen functioneren als school, maar is er ook 
een nadrukkelijke wens tot het behouden van dit bijzondere 
ontwerp, wellicht met een andere invulling dan school. Lang 
verhaal kort: argumenten voor en tegen zijn door de gemeente 
gewogen, het gebouw mag worden gesloopt om plaats te 

maken voor nieuwbouw. Inmiddels is een deel ook daadwer
kelijk gesloopt.

VSW zet zich ook in voor het behoud van de kunstwerken aan, 
in en bij het gebouw. Bij het schrijven van dit artikel is nog 
niet bekend hoe dat afloopt met de kunstwerken die onder
deel uitmaken van het gebouw. Het gedeelte waaraan deze 
werken zijn bevestigd, staat nog overeind. Kunnen de werken 
in het nieuwe schoolgebouw een plaats krijgen? Of elders? 
Of moeten de kunstwerken worden opgeslagen? Of gaat de 
sloopkogel er doorheen? Vanuit VSW wordt zo veel mogelijk 
kennis verzameld en op basis daarvan wordt gelobbyd voor 
veiligstelling van de werken van Louis van Roode. Succes is 
helaas niet verzekerd…

SAMENGEVAT: 
• De VSWledenvergadering zal een nieuwe structuur voor 

het commissiewerk van S&I en van Bouwzaken worden 
voorgelegd.

• Voor het afronden en bijhouden van de inventarisatiewerk
zaamheden (1. Beeldbepalende gebouwen en 2. Kunstwer
ken in de buitenruimte) wordt voorgesteld projectmatig 
naar invulling te zoeken (zoeken van een ‘trekker’ en van 
enkele mensen om mee aan de slag te gaan).

• Voor het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen 
over het behoud en beheer van bouwwerken in Hillegers
berg, Schiebroek en Terbregge wordt voorgesteld een Raad 
van Advies Bouwzaken in te stellen.

De gedachte is om in eerste instantie de huidige leden van 
de commissies Bouwzaken en S&I te betrekken bij de invul
ling van de nieuwe structuur. Maar erg graag zouden we 
vervolgens aanvulling zien met mensen die willen meeden
ken (zonder zich direct te verplichten tot een langdurige inzet). 
Allereerst mensen die geïnteresseerd zijn in het behoud van 
de te beschermen zaken in ons gebied. Alleen het hebben 
van interesse is al voldoende. Met elkaar komen we tot een 
brede kennis van zaken. Dan denken we aan enige juridische 
en/of architectonische en/of bouwkundige en/of bestuurlijke 
kennis of ervaring.

Meldt u zich via secretaris@vsw.biz?
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Jan Cees van Duin

HERMAN EXLER, APOTHEKER IN HILLEGERSBERG
Op 30 januari 1932 opende Herman Exler zijn apotheek aan 
de Dorpsstraat 96. Ook zijn vader was apotheker: hij had een 
apotheek aan het Noordplein. De apotheek aan de Dorpsstraat 
grensde aan uitspanning Freericks. Achter de apotheek was 
het woonhuis met een uitbouw, waar in 1934 de oudste doch
ter van Herman Exler en Gertruida (Truus) ExlerLucas werd 
geboren. Dat Herman Exler met zijn gezin op de Dorpsstraat 
96 woonde en werkte zou overigens maar van korte duur zijn.
In januari 1934 brandde Freericks af. Het pand van Exler bleef 
gespaard omdat de brandweer het nat kon houden. Op de 
plek van Freericks werden nieuwe panden gebouwd. Exler 
betrok een pand als apotheek en als woonhuis. In een ander 
pand kwam banketbakkerij Pöckel. Later werd het adres van 
de apotheek Bergsche Dorpsstraat 101. Het was een groot 
pand. Beneden was de apotheek, met daarachter ruimte voor 
het geven van les aan dames die apothekersassistent zouden 
worden. Boven was een grote woning. Er was ook een zolder, 

waar na het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 nog 
enige tijd uit de stad gevluchte mensen konden worden onder
gebracht. Bij de Arbeitseinsatz werd Exler naar Lommerrijk 
afgevoerd, zijn vrouw kwam er op de fiets achteraan. Toen bij 
de ingang een vrachtwagen passeerde, wist Exler op die fiets 
te ontsnappen.
 
Assistentes spraken met groot respect over Herman Exler. 
Hij was op een bepaalde manier streng, maar vond het  
prettig als zijn assistentes zich niet ondergeschikt opstelden, 
maar tegen hem opgewassen waren. Herman Exler had zoveel 
liefde voor het vak. Daarom was hij altijd aanwezig en werkte 
ook volop mee.
 
Herman Exler woonde met zijn gezin tot 1971 boven de 
apotheek. Overdag hard werken, ’s avonds nog de recepten 
controleren. In 1971 verhuisden Herman en Truus Exler naar 
een flat aan de Weissenbruchlaan.

Herman Exler, 
apotheker

Op 30 januari 1932 opende Hermanus (Herman) Exler (1904-1972) 
zijn apotheek aan de Dorpsstraat 96, naast de uitspanning Freericks. 
Enkele jaren later verhuisde hij naar de nieuwbouw die op de plaats was 
gekomen van het op 23 januari 1934 afgebrande Freericks. Apotheek 
Exler was een begrip in Hillegersberg en omstreken. Herman Exler 
was niet alleen apotheker, hij was ook een spil in het lokale katholieke 
verenigingsleven in Hillegersberg. Zo was hij in 1934 medeoprichter van 
S.V.D.P.: de Sportvereniging ‘De Pioniers’.

Exler te midden van zijn apothekersassistentes, 1952 De ‘loopjongens’: Thomas, Cor en Ferry

Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek
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Tineke van Oosten | voorzitter Stichting Behoud Kern en Plassen Hillegersberg

HERMAN EXLER, VERENIGINGSMAN IN HILLEGERSBERG
Exler was sociaal actief in Hillegersberg, hij was al snel na de 
vestiging van de apotheek actief verbonden aan de 
Padvindersvereniging ’De Jonge Wacht’. De padvinders wilden, 
met het ouder worden, liever voetballen, ’De Jonge Wacht’ 
ging over in een sportvereniging. Zo was Herman Exler in 1934 
een van de oprichters van de roomskatholieke Sportvereniging 
’De Pioniers’ (S.V.D.P.), waarvan hij ook de eerste voorzitter 
werd. In de beginjaren was het een vereniging in de brede zin 
van het woord. Naast sporten zoals voetbal, handbal, tennis, 
turnen, hockey en gym kon men er terecht bij een toneelclub, 
een zangkoor en een reisvereniging. De clubkleuren waren 
geel en blauw (de kleuren van de vlag van Hillegersberg). In 
de eerste jaren van de S.V.D.P. werden alle vergaderingen 
gehouden in de apotheek Exler en werd de voetbalkleding 
gemaakt door mevrouw Exler. De basis voor De Jonge Wacht/
De Pioniers werd gelegd op het terrein waar nu de 
Hillegondaflat staat (Chabotlaan 1). Vroeger was hier de boer
derij met een groot stuk grond van Vermeulen. 

De hockeyafdeling van de S.V.D.P. werd opgericht in 1938, 
maar moest enkele jaren later ten gevolge van een bisschop
pelijk besluit worden gescheiden van de sportvereniging 
S.V.D.P. Een zelfstandige vereniging onder voorzitterschap 
van Herman Exler werd gevormd. Hij stond altijd langs de lijn 

en bemoeide zich overal mee. Dat zou vandaag de dag niet 
meer mogen, maar hij was zo: gedreven en enthousiast. 
Exler kreeg in 1940, samen met J.H. Bouman, J.G. Dorpmans 
en W.J. Jongeneel, van de gemeente Hillegersberg de verant
woordelijkheid voor de exploitatie van de sportterreinen. 

Een andere activiteit in Hillegersberg was zijn inzet voor de 
Bond Zonder Naam, een organisatie, in 1938 opgericht door 
pater Henri de Greeve, die zich inzet voor mensen die het 
moeilijk hebben. De bond zorgde voor verbinding binnen de 
katholieke gemeenschap. Exler was voorzitter van de verga
deringen die bij hem in de apotheek plaatsvonden, hij was 
nauw betrokken bij de organisatie van de SintNicolaasfeesten 
en toneelstukken. De toneelstukken werden opgevoerd in 
Lommerrijk.

TOT 1972
Kort na de viering van het 40jarig bestaan in 1972 overleed 
Herman Exler aan een beroerte. Truus Exler, die zich ook altijd 
erg voor de S.V.D.P. had ingespannen, werd in maart 1972 
erevoorzitter van de S.V.D.P. Eind 1972 werd de apotheek over
genomen door J.A. van der Graaff. Bij het 50jarig bestaan 
van de S.V.D.P. in 1984 is veelvuldig stilgestaan bij haar oprich
ter, Herman Exler.

Exler te midden van zijn apothekersassistentes, 1969

EEN PERSOONLIJK VERHAAL
Mijn ervaring met apotheek Exler en de apotheker Exler 
begon in 1961/1962. Via een advertentie koos ik voor deze 
apotheek in Hillegersberg omdat hij als enige mijn kamer-
huur van 25 gulden per maand wilde betalen. Toch een mooie 
aanvulling op het CAO-salaris van die tijd (175 gulden?).

Ik werkte met twee van zijn acht dochters, later kwam ook 
één van de twee zoons in de apotheek werken. De heer Exler 
werkte zelf altijd hard mee. Hij was best streng en verwachtte 
van zijn personeel, maar zeker ook van zijn dochters, de volle 
inzet. Een sluitingstijd van half 6 kenden we nauwelijks. We 
sloten de deur als de laatste patiënt zijn medicijnen opge-
haald had en dus werd het vaak 7 uur of half 8 in de avond 
voor we naar huis gingen.

Ik genoot een groot vertrouwen van ‘de baas’. Hij nam alleen 
een dagje vrij als ik er was en de opdracht had ‘een oogje in 
het zeil te houden’. In 1965 trouwde ik en in 1970 raakte ik in 
verwachting van mijn zoon. Het was zo druk in de apotheek 
dat ik ook in de zes weken voor de bevalling parttime bleef 
doorwerken. Hij belde me één dag voor de uitgerekende 
datum op met de vraag of ik de volgende dag kon komen 
werken. Mijn antwoord was: Áls de bevalling morgen 5 juni 
niet begint, kom ik. Helaas moest ik hem de volgende ochtend 
al vroeg laten weten dat ik verstek moest laten gaan. Ik dacht 
toen dat het einde van mijn dienstverband in zicht was. Niets 
bleek minder waar. Ik had recht op zes weken salaris totaal. 
Mijn verbazing was groot, toen ik de tweede termijn van mijn 
salaris ophaalde en er een volle maand salaris in het zakje 

zat. Meneer Exler zei tegen mij: “Ik blijf je betalen tot je weer 
terug kunt komen”. En hij deed wat hij zei. Na vier maanden 
voelde ik me verplicht weer te gaan werken.

De heer en mevrouw Exler waren inmiddels verhuisd van de 
bovenwoning aan de Bergse Dorpsstraat naar een apparte-
ment aan de Weissenbruchlaan. Een kamertje op de lege 
bovenverdieping werd ingericht als babykamer. Ook de nacht-
diensten werden toen door mij gedaan. Mijn man en zoon 
gingen dan gewoon mee. Alle voorzieningen waren aanwe-
zig en het was ook veiliger om er niet alleen te overnachten. 
Ik heb veel te danken aan de heer Exler en heb altijd met 
plezier voor hem gewerkt.

Het overlijden van de heer Exler heeft me destijds erg 
geraakt. Ik had het gevoel dat m’n vader overleden was.

Opgetekend door Joke Weemering-Scholing

Jubileumboek bij het 
50-jarig bestaan van de 

S.V.D.P., 1984

Kaft van het ‘liedboek’ 
bij het 40-jarig bestaan 

van de apotheek, 1972

ACTUALITEIT: Bestemmingsplan Kern en Plassen

CONCEPT  
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN  
KERN EN PLASSEN

VOORGESCHIEDENIS
In de vorige bijdrage komt met name de voorge
schiedenis van het bestemmingsplan aan de orde. 
Belangrijk hierin is dat de Stichting Behoud Kern 
en Plassen te Hillegersberg samen met de VSW 
en de vereniging Bergse Plassen in 2008 een 
burgerinitiatief heeft ingediend bij de gemeente 
met het verzoek het plangebied aan te wijzen als 
beschermd stadsgezicht. Het gaat immers om 
een bijzonder gebied in de stad met hoge land
schappelijke, cultuurhistorische en recreatieve 
waarden. Dit burgerinitiatief is unaniem aanvaard 
in de gemeenteraad en in het college. De gemeente 
heeft de Rijksoverheid verzocht die aanwijzing uit 
te voeren. Echter, juist op dat moment had de Rijks 
overheid besloten dat dit niet langer haar taak 
was. De gemeente wilde het bestemmingsplan 
niet aan het burgerinitiatief aanpassen. Nadere 
bescherming is vormgegeven in onder andere de 
welstandsnota, het beeldkwaliteitsplan en Bouwen 
aan een groen Hillegersberg Schiebroek. Toege
zegd is dat er ten behoeve van de eerstvolgende 
herziening een cultuurhistorische verkenning zal 
worden uitgevoerd.

PROCEDURE
Gedurende het jaar 2020 heeft de 
gemeente het concept ontwerpbe
stemmingsplan opgesteld. Dit 
concept is gepresenteerd aan de 
groep betrokken burgers (Stichting 
Behoud Kern en Plassen en VSW) die 
ook bij de start van het bestem
mingsplan aanwezig was. Het 
concept is nu in het stadium van 
vooroverleg (overleg met wettelijke 
overleginstanties). Wij mochten daar 
informeel aan deelnemen. Na de 
presentatie kregen we nog enkele 
weken tijd om een reactie op te 

stellen. Onze bijdrage hebben wij naar de opstel
lers van het bestemmingsplan en aan de gebieds 
commissie gestuurd. De gemeente gaat het plan 
naar aanleiding van het vooroverleg aanpassen 
tot het ontwerp, dat  naar de gemeente hoopt  
voor deze zomer in procedure zal gaan. Dat plan 
ligt dan zes weken ter visie, in die periode kunnen 
zienswijzen worden ingediend.

HET CONCEPT ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
Het concept borduurt als het ware voort op het 
plan dat onherroepelijk is geworden in 2009. Ook 
nu is het consoliderend met weinig ontwikke
lingsmogelijkheden. Maar als je goed kijkt wat er 
de afgelopen elf jaar is gebeurd, zijn er een aantal 
essentiële ontwikkelingen geweest die het waar
devolle groene karakter van het plangebied 
aantasten, zoals: de woning achter Straatweg 
171 (midden in de Achterplas), een nieuwe recre
atiewoning op een eilandje achter Straatweg 129, 
de vergrotingen van de recreatiewoningen 
Strekkade 42 en 36, en heel veel illegale boten
loodsen en steigers.

Wij hebben heel zorgvuldig geïnventariseerd welke 
ontwikkelingsmogelijkheden in het concept moge
lijk worden gemaakt. Aan de Achterplas vallen dan 
op de locatie Perridon (Van der Valk), de locatie 
Rijndam en de bebouwingsmogelijkheden van het 
Plaswijckpark. Langs de Strekkade gaat het om 
vergroting en uitbreiding van recreatiewoningen, 
verhoging van woonboten en bebouwing met 
schuurtjes en kassen op de volkstuinen. Alles bij 
elkaar kan dat leiden tot een verdere aantasting 
van juist hele kwetsbare gebieden in het plange
bied. De cumulatieve effecten daarvan zijn niet in 
de overwegingen meegenomen.

ONZE BIJDRAGE EN HET EFFECT DAARVAN
Wij hebben onze bijdrage vooral gericht op de stel
ling dat het waardevolle plangebied is aangewezen 
als beschermd stadsgezicht en dat plannen als 
de Welstandsnota de afgelopen jaren onvoldoende 
bescherming hebben geboden. Wij hebben 
suggesties gedaan om te bereiken dat vooral de 
groene oevers beter worden beschermd tegen 
bebouwing en bouwwerken. Onze inbreng is posi

tief ontvangen! Op dit moment is de 
gemeente bezig om het conceptplan 
aan te passen naar het ontwerpplan. 
Daarbij redeneert de gemeente nu 
ook vanuit de visie dat het gebied is 
aangewezen als beschermd stads
gezicht. We zijn benieuwd of dit 
voldoende oplevert naar onze 
wensen. Als het ontwerp beschik
baar is, informeren we u verder!

Het plan voor de herziening van het bestemmingsplan Kern en Plassen is begin 2020 gestart. 
Naar aanleiding van die start zou Tineke van Oosten in de meivergadering 2020 een lezing 
verzorgen. De vergadering kon vanwege corona niet doorgaan, maar een bijdrage van haar hand 
over het bestemmingsplan stond wel in Tussen Wilgenplas en Rotte nr. 85. In onderstaande 
bijdrage beschrijft Tineke de stand van zaken. 

TW&R 85, mei 2020

MEER INFORMATIE:
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Wonen in  
de Leeuweriklaan  

1941-1945
De straten in het huidige Molenlaankwartier dragen namen van vogels, componisten, 
schilders en lokale bestuurders. In deze bijdrage vertelt Henk Schreuder over zijn jeugd in de 
Leeuweriklaan.

Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek

OORLOGSJAREN
Overdag kon je in 1943/44 de enorme luchtvloten van de 
Amerikanen over zien komen, wat een constant laag gebrom liet 
horen. ’s Nachts vlogen de Britten en zij gooiden stroken zilver
papier uit om de Duitse radar te misleiden, maar waarvan wij 
beneden de zin niet inzagen. Een van de nachtelijke vliegers kwam 
niet verder dan het weiland ten noordwesten van de Grindweg, 
in de buurt van de Lage Limiet. De bemanning schijnt het geheel 
of gedeeltelijk te hebben overleefd en is snel door de ondergrondse 
in veiligheid gebracht, zo werd verteld. Onze buurjongen kwam 
triomfantelijk thuis met het stuurwiel. Op een keer zagen we heel 
laag iets overvliegen met een brandende staart maar zonder vleu
gels. Niemand wist wat het was, maar het moet een verdwaalde 
V1 (of misschien een V2) geweest zijn, die ergens in de richting 
van Delft neergekomen moet zijn.

De Leeuweriklaan onderscheidde zich ten opzichte van de stra
ten in de buurt: de elektriciteit werd er niet afgesloten. In elk geval 
niet in ons blok. Dat kwam doordat in het hoekhuis Duitse militai
ren ingekwartierd waren en die zaten net als wij niet graag in het 
donker. Nu leek dit een gelukkig toeval, maar je kon er maar heel 
mondjesmaat gebruik van maken want de meters liepen natuur
lijk door en er mocht bovendien geen streepje licht naar buiten 
doorschijnen. Alles bijeen hadden de bewoners er dus niet zo veel 
aan. We brachten op het laatst om nog een beetje warm te blij
ven een groot deel van de dag lezend in bed door (ik kon juist 
lezen!). ’s Avonds zag je niet genoeg om te lezen.

Toen de Duitsers in 1944 de grote razzia van Rotterdam hielden, 
deden ze dit planmatig, en ze gebruikten daarbij kaarten van voor 
de oorlog. Daar stond de Leeuweriklaan nog niet op. Zo gebeurde 
het dat de huiszoekingen precies aan de kop van de laan, op het 
kruispunt met de Merellaan, ophielden. Ze zagen vanzelfsprekend 
dat daar nog een straat was, maar daar hadden ze nu eenmaal 
geen opdracht voor. Zo kon het gebeuren dat de mannen die daar 
op zolders zaten te sidderen, er ongeschonden vanaf kwamen. Ik 
heb me altijd afgevraagd of hier bij de Wehrmachtsoldaten nu sprake 
was van doorgeschoten bureaucratie of van lijdelijk verzet.

Tegen het eind van 1944 hadden niet alleen de Rotterdammers 
maar ook de Duitse troepen gebrek aan van alles. De bevoorra
ding stokte. Vandaar dat er op een dag aangebeld werd en een 
Wehrmachtsoldaat beleefd saluerend vroeg of we bijgeval ook 
een deken konden afstaan. Of dat zo was, herinner ik me niet (het 
valt te betwijfelen, omdat verschillende familieleden bij het 
bombardement alles verloren hadden en er dus druk uitgewis
seld werd). Hoe dan ook, de militair raakte met mijn vader in 
gesprek en het bleek dat ze in andere tijden allebei voor de klas 
stonden. Dat schiep een band. Bovendien was de man bijzonder 
beleefd. De Duitser kwam uit Hannover en zei: ”Als ik op mijn blote 
voeten naar huis kon lopen, dan deed ik het.” Of hij daar, in de 
zwaar gebombardeerde stad, zijn huis ooit nog teruggevonden 
heeft, vertelt de geschiedenis niet.

De Duitsers vreesden luchtlandingen ten noorden van Rotterdam 
en zetten daarom de weilanden blank. Bovendien zetten ze er palen 
in, wat voor een dalende parachutist een onprettige landing bete
kende. Maar ’s nachts werden we wakker van het gehak en gezaag 
in het weiland (en ook in de ondergelopen voetbalvelden van 

Sportvereniging ’De Pioniers’, tegenwoordig VV Hillegersberg aan 
het Duivenpad (zie ook het artikel over apotheker Exler elders in 
dit blad). Dat was niet alleen onaangenaam omdat anderen met 
dat zo nodige hout aan de haal gingen, maar ook omdat de Duitsers 
geneigd waren de bewoners erop aan te kijken. 

Het was trouwens helemaal niet zeker dat de Duitsers niet álle 
sluizen zouden openzetten en dan verdween het hele buurtje 
enkele meters onder water. Daarom had men het zo geregeld dat 
alle bewoners van de aan de voetbalvelden grenzende kant van 
de Leeuweriklaan een roeibootje in de achterliggende sloot 
hadden, om in het uiterste geval het vege lijf te kunnen redden. 
Jammer alleen dat in ons geval dat bootje zo lek als een vergiet 
was en bovendien geen roeispanen had. 
Na de bevrijding bleek mij dat in het pikzwarte veenwater onder 
het bootje de fietsen van mijn ouders een goed heenkomen 
hadden gezocht, zodat er na mei 1945 weer gefietst kon worden!

In het verlengde van het voorafgaande staken de buurtbewoners 
de koppen bij elkaar en dienden het verzoek in een klein, laag dijkje 
te mogen aanleggen om de buurt heen. Dat mocht, en zo gingen 
de mannen onder de zestig in het soppige weiland met hun tuin
gereedschap aan het werk. Dat viel niet mee: in het veen 
vastzuigende graspollen stapelen en aanstampen, in de hoop dat 
dit water zou tegenhouden. Het dijkje werd niet hoog, maar heeft 
toch wel korte tijd een nuttige rol vervuld.

DKW
Tot slot nog een vrolijke herinnering aan onze buurman in de 
Leeuweriklaan, een machinist op de grote vaart. Hij was juist met 
verlof van de HollandAmerika Lijn in Nederland, toen hij door de 
oorlog werd overvallen en aan de wal moest blijven. Waarschijnlijk 
om aan tewerkstelling in Duitsland te ontkomen had hij een baan 
bij de DIWERO, de Dienst Wederopbouw Rotterdam (zie www. 
wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/wederopbouwplan-witte-
veen of scan de QR-code ). In zijn functie had hij de beschikking 
over een auto! Dat was een pruttelend tweetaktDKW’tje. 
Wanneer hij uitgeput van een zware dag thuis kwam, wilde hij liever 
niet uitstappen om het tuinhek van het hoekhuis en de garage
deuren te openen. Hij zette zijn autootje dwars op de straat tegen 
het hek en claxonneerde lang en hard. Daarop vloog zijn wat zwaar
lijvige vrouw naar buiten, deed gedienstig het tuinhek en de 
garagedeuren open en buurman schoof zijn bolide naar binnen. 
Dit gaf in de buurt een hilarisch momentje in een grauwe tijd. 

Leeuweriklaan richting Merellaan anno 2021, opgeleverd in 1941
Het hierachter liggende deel is in 1959 gebouwd

Henk Schreuder

Dienst  
Wederopbouw

De Leeuweriklaan was de nieuwste straat in de vogelbuurt van 
wat later het Molenlaankwartier zou worden genoemd. Wij woon
den in het laatste blokje van vijf, in een middenwoning. Die was 
pas in oktober 1941 klaargekomen. Dat was te zien: de vloeren 
waren van geperste vezelplaat (dat vocht aantrok) en de water
leidingen waren, vanwege schaarste aan koper en lood, van ijzer. 
Ons ijzergehalte moet in die tijd op peil geweest zijn.

JAN EN ARIE
De Leeuweriklaan liep dood op het land van “Jan en Arie”, twee 
broers die een boerderij hadden dichtbij de kop van de 

Strekkade, bij de Bergsche Dorpsstraat. Door de nieuwbouw 
waren ze steeds verder af komen te wonen van hun land. Op 
dat weiland hadden ze tijdens de Tweede Wereldoorlog hun 
koeien staan, die (ik meen twee maal per dag) gemolken moes
ten worden. Ze kwamen dan met paard en wagen. Maar de 
buurt moest er wel om lachen dat ze ’s morgens steeds later 
kwamen. Van vroeg opstaan hielden ze blijkbaar niet. De kinde
ren uit de buurt hielpen dan met het bijeendrijven van de 
koeien. Ook speelden we in de weilanden. Bovendien liepen 
we op klompen, omdat er in de oorlog geen schoenen meer 
waren. Zo waren we plattelandskinderen in de grote stad.

12 13



Begin maart 2020 kreeg de VSW de eerste 
signalen dat de ramen zeer waarschijnlijk niet 
gered konden worden. Dat mag niet gebeuren, 
vonden de VSW en de Werkgroep Monumentale 
Kunst van Erfgoedvereniging Heemschut. We 
sloegen de handen ineen en zo konden uitein-
delijk - na veel inspanningen en met mede - 
werking van de gemeente Rotterdam (Bureau 
Monumenten en Cultuurhistorie) en projectont-
wikkelaar Accresco - de ramen behouden blijven. 
Op 1 maart 2021 begon de sloop van de kerk. De 
slopers hebben met grote zorgvuldigheid en 
bewonderenswaardige precisie alle ramen in 
een frame geplaatst om ze naar de tijdelijke 
opslag te vervoeren. Ze liggen nu veilig opge-
borgen in een hal in het havengebied, in 
afwachting van een nieuwe bestemming.

WAAROM IS GLAS-IN-BETON ZO BIJZONDER?
Liesbeth Boon wijdde haar masterscriptie aan 
glas-in-beton in Nederland (2017). Zij schrijft: “In 
de meest ideale situatie zijn raamontwerpen 
opgenomen in het architectuurontwerp, kunste-
naar en architect werken samen, wat bij glas in 
beton vaak het geval is. Betonramen integreren 
daardoor meer met de architectuur, vormen een 
eenheid. Het effect van de kleurige en glinste-
rende gevel in het interieur is indrukwekkend en 
glas in beton geeft de gevel aan de buitenkant 
ook een gezicht.”
Ze legt het verschil met glas-in-lood uit: “Glas in 
lood is door het patroon van de loodlijnen meer 
tekenachtig, grafisch. Glas in beton oogt grover 
door de gekapte stukken en stukjes dik glas tussen 
de lijnen en vlakken van beton.” De scriptie is te 

ACTUALITEIT: Glas-in-betonramen Vredevorstkerk

Norman Langelaan en Loes Wijnbergen | Foto: Michael Siebel

Glas-in-beton-kunstwerk gered van sloop
De Vredevorstkerk in Schiebroek (hoek Wilgenplaslaan/Teldersweg) is, na 
jaren leegstand, begin maart 2021 gesloopt. Even leek het erop dat ook de 
prachtige, kleurrijke glas-in-betonramen van de Rotterdamse kunstenaar 
Johan Verheij (1906-1975) niet aan de slopershamer zouden ontkomen. Het 
kostte wat inspanningen, maar het kunstwerk is behouden gebleven.

vinden via www.glasatelierliesbethboon.nl/
cv-liesbeth-boon of scan de QR-code. 

WEDEROPBOUW 
“De glas-in-betontechniek is tijdens de weder-
opbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog als 
een van de modernste monumentale glastoe-
passingen geïntroduceerd. De techniek is – in 
de vorm van het Arabische glas in stucco – feite-
lijk al eeuwenoud, maar pas in de twintigste 
eeuw gingen een aantal Franse glazeniers weer 
met het glazen ‘mozaïekraam’ experimenteren”, 
merkt Boon op. 
Niet alleen Johan Verheij, ook andere kunste-
naars gebruikten deze techniek. Bijvoorbeeld 
Louis van Roode, die in 1962 een glas-in-beton-
werk ontwierp voor het Wolfert Dalton aan de 

Argonautenweg (zie ook het artikel ‘Raad van 
Advies Bouwzaken’ elders in dit blad). 
Glas-in-betonramen zijn typerend voor de 
naoorlogse periode en inmiddels behoorlijk 
zeldzaam.

DOORTOCHT DOOR DE RODE ZEE
Het kunstwerk bestaat uit veertien panelen en is 
drie meter hoog en elf meter lang. Het verbeeldt 
de vlucht van de Israëlieten uit Egypte door de 
tijdelijk droge Rode Zee, terwijl hun achtervol-
gers door het plotseling snel opkomende water 
worden verzwolgen. Dat is ook goed te zien op 
de panelen: rechts staan de vluchtende Israëlieten 
met hun vee aan de overkant, links zijn hun 
achtervolgers te zien. De ramen zijn een school-
voorbeeld van wederopbouwkunst. 

NIEUWE PLEK
De ramen zijn opgeslagen, in afwachting van een 
nieuwe bestemming, in Rotterdam of eventueel 
elders. Het zou goed passen in een kerk, de hal 
van een verzorgingshuis, een appartementenge-
bouw of in een school, is de gedachte. Hebt u een 
suggestie? Meldt het ons via secretaris@vsw.biz.

Scriptie  
Liesbeth Boon
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WAT IS ER IN HILLEGERSBERG VERANDERD?
Bedoeld is echt in de laatste twintig jaar. Dus geen ontwikke
lingen die voor 2000 hebben plaatsgevonden. Nieuwe 
ontwikkelingen. De ruime opzet van de wijk, het Zwarte Plasje 
en Plaswijckpark waren en zijn al heel lang van zeer groot 
belang voor het welbevinden. Dat is niet nieuw (maar moet 
wel blijven!). 

Ook is het behoud van het dorpse karakter wezenlijk voor ons 
welbevinden: behoud van karakteristieke oude gebouwen en 
geen grootstedelijke wolkenkrabbers in Hillegersberg. Dat 
behoud is een ‘eeuwigdurende’ jarenlange strijd, ook van ver 
voor 2000. De aanleg van de A13A16 speelt ook al van ver 
voor 2000, maar de definitieve beslissing tot aanleg is wel 
genomen na 2000. 

EEN VOORZET
Tien onderwerpen van groot belang voor Hillegersberg in de 
periode 20002020, die de wijk heel erg verbeterden of juist 
verslechterden:
1. Aanleg nieuwe rijksweg A13A16 (het kan de Molenlaan 

minder druk maken, maar geeft overlast en tast de 
groene omgeving aan).

2. Sluiting restaurant Plaswijck (veel mensen hadden veel 
plezier van het restaurant en het terras met het prachtige 
uitzicht over de Bergse Achterplas).

3. Afschaffing van het eigen bestuur (opheffen deelge
meente HillegersbergSchiebroek, 2014).

4. Verplaatsing van de Albert Heijn uit het primaire dorps
centrum (mooie grote nieuwe winkel, maar de functie 
van AH als ‘publiekstrekker’ is minder).

5. Uitstraling van het winkelcentrum (telkens meer winkels 
komen leeg, maar ook: nieuwe inrichting van de 
Weissenbruchlaan).

6. Veel nieuwbouw in het deel van Hillegersberg 110Morgen 
(het is daar nu fijner wonen).

7. Telkens minder voorzieningen zoals sluiting van post
kantoor, banken, bibliotheek, burgerzaken.

8. Restauratie van het oude Raadhuis aan de C.N.A. Looslaan 
(het gebouw ziet er weer heel mooi uit).

9. Nieuwbouw Vakcollege Hillegersberg aan de 
Argonautenweg.

10. Schoonmaak bodem van de Bergse Achterplas.

REACTIES OP SCHIEBROEK 2000-2020
Een lezer miste als één van de tien punten dat Schiebroek in 
de periode 20002020 tijdelijk werd geconfronteerd met veel 
overlast door jongeren uit de binnenstad die op het Noord
randcollege aan de Hazelaarweg bij het Schiebroekse park 
op school gingen. De overlast is inmiddels over omdat de 
school is afgebroken. 

Een ontwikkeling om trots op te zijn zou ook aan het lijstje 
kun nen worden toegevoegd, namelijk dat de leerlingen van de 
mytylscholen aan het eind van de Kastanjesingel (Myosotis) 
en naast de Fatimaschool op vrijdag boodschappen mochten 
doen en werden geholpen door kinderen van groep 7 en 8 van 
andere scholen. Een prachtig samenwerkingsproject! Beide 
mytylscholen zijn nu overigens ondergebracht in Máximaal 
aan de Aleyda van Raephorstlaan. 

VRAAG AAN DE LEZER
Ik vraag u wederom: “Vindt u dit ook de tien belangrijkste 
onderwerpen die in de afgelopen 20 jaar het Hillegersbergse 
leven hebben bepaald?”

Hillegersberg 
2000-2020

Vakcollege Hillegersberg, opening 2018Weissenbruchlaan: nieuw straatbeeld, 2018

Sloop restaurant Plaswijck, 2019

110-Morgen, Minervaplein, vanaf 2011

Met elkaar maken we vandaag de geschiedenis van morgen. Moderne geschiedenis gaat over 
wat wij zelf hebben meegemaakt. In de vorige editie van Tussen Wilgenplas en Rotte is een 
voorzet gegeven van tien onderwerpen die in de laatste twintig jaar mogelijk wezenlijk zijn 
geweest voor het wonen, leven en werken in Schiebroek. Nu de moderne geschiedenis van 
Hillegersberg. Wat is er in uw ogen tussen 2000 en 2020 wezenlijk (ten goede of ten slechte) 
gebeurd in Hillegersberg?

Jan Cees van Duin | E: jc.vduin@hccnet.nl | M: 06- 40 41 51 08

Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek
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Van Enckevoirtlaan
Van alle straten in Schiebroek zijn er slechts enkele vernoemd naar 
personen. Een daarvan is de Van Enckevoirtlaan, vernoemd naar Willem van 
Enckevoirt (ook wel gespeld als Van Enckenvoirt). Deze Brabantse jongen 
uit een oud riddergeslacht bracht het tot kardinaal en bisschop. Wie was hij?

Straatnaam

Miranda van der Burg | Commissie Communicatie

JEUGD
Willem werd in 1464 geboren op een boerderij in Mierlo, Noord
Brabant. Zijn familie was afkomstig uit een oud en roemrijk 
riddergeslacht, vermoedelijk uit NoordLimburg. Na het overlijden 
van zijn vader in 1477 werd de opvoeding van Willem toevertrouwd 
aan zijn oom Zeger van Enckevoirt, een geestelijke met een goed 
inkomen uit verschillende ambten, waaronder rector van een 
instituut te Coudewater bij Den Bosch. Wellicht door de invloed 
van zijn oom Zeger, ambieerde Willem een loopbaan als geeste
lijke en bezocht hij de Latijnse School in Den Bosch. Tijdens zijn 
studie aan de universiteit van Leuven raakte hij bevriend met Adriaan 
Boeyens uit Utrecht. In 1489 vertrok Willem naar Rome, waar hij 
aan de Sapienzauniversiteit verder studeerde en zijn graden in 
wereldlijk en kerkelijk recht behaalde. 
 
ROME
Zoals veel van zijn ambtgenoten slaagde Willem er al snel in een 
plaats te verwerven in de curie, het pauselijk bestuursapparaat. 
In 1495 werd hij kamerheer van paus Alexander VI en vijf jaar later 
werd hij benoemd tot notaris van het tribunaal van de Romeinse 
Rota, een kerkelijke rechtbank van het Vaticaan. 
In die periode bouwde hij een aardig vermogen op door inkom
sten uit de talloze kerkelijke functies, vaak zelfs van parochies 
waar hij nooit fysiek aanwezig was (in die tijd gebruikelijk). 

PAUS ADRIANUS VI
Onder de pausen Julius II (15031513) en Leo X (15131521) steeg 
hij geleidelijk in de hiërarchie der geestelijken, maar zijn carri
ère nam pas echt een vlucht in 1522. Zijn oude studievriend 
Adriaan Boeyens, inmiddels bisschop van Tortosa, was in 
opdracht van keizer Karel V voor staatszaken in Spanje. Bij 
afwezigheid en zonder zijn medeweten werd Adriaan in Rome 
tot paus gekozen: Adrianus VI. Onder de Romeinen heerste 
grote verwarring over deze benoeming. Een paus uit de Lage 
Landen? Die niet eens aanwezig was bij de stemming? Ook 
maakten de Romeinen zich zorgen dat deze onbekende noor
derling korte metten zou maken met het wijdverbreide 

nepotisme. Hun vrees was niet geheel onterecht. Eenmaal in 
Rome aangekomen, trof Adrianus VI een lege schatkist. Zijn 
voorganger Leo X had met zijn extravagante levensstijl veel 
geld uitgegeven en Adrianus VI zag zich genoodzaakt flink te 
bezuinigen. Kardinalen werden gekort, de hofhouding werd 
grotendeels ontslagen en hij leefde zelf sober. Hij omringde 
zich met medewerkers uit de Lage Landen; Willem werd een 
van zijn vertrouwelingen. Ook benoemde Adrianus hem tot 
dataris, een belangrijke functie die bestaat uit het klaarma
ken en dateren van pauselijke stukken. Daarnaast volgde 
Willem de paus op als bisschop van Tortosa.

KARDINAAL 
In 1523 werd Adrianus ziek. Toen hij zijn einde voelde naderen, 
benoemde hij Willem tot zijn executeurtestamentair en verhief 
hij hem tot kardinaal, overigens tegen de wens van de meerder
heid van de kardinalen. Enkele dagen later overleed paus Adrianus 
VI op 64jarige leeftijd, in het bijzijn van drie vrienden onder wie 
Willem, na een pontificaat van amper 600 dagen. Voor de geruchten 
van vergiftiging werden nooit bewijzen gevonden. Willem nam 
het initiatief tot de oprichting van een grafmonument voor zijn 
oude vriend in de Santa Maria dell’Anima, waarop ook zijn eigen 
naam en wapen voorkomt. 

BISSCHOP VAN UTRECHT
Adrianus VI werd opgevolgd door paus Clemens VII. Willem bleef 
dataris en pauselijk secretaris. Nadat Willem een belangrijke rol 
had gespeeld in de overdracht van het wereldlijk bestuur van het 
bisdom Utrecht aan Karel V, werd hij in 1529 beloond met de titel 
bisschop van Utrecht. Hij was ook daar echter nooit fysiek aanwe
zig en liet de honneurs waarnemen door zijn neef Michiel van 
Enckevoirt. Een van de belangrijkste momenten in zijn carrière 
vond ongetwijfeld plaats in 1530, toen hij paus Clemens VII mocht 
assisteren bij de zalving en kroning van Karel V tot keizer van het 
Heilige Roomse Rijk.
 
OVERLIJDEN
Willem van Enckevoirt overleed op 19 juli 1534. Zijn lichaam werd 
bijgezet in de Santa Maria dell’Anima. Overeenkomstig zijn wens 
lag zijn grafmonument tegenover dat van Adrianus VI, maar in 
1575 werd het verplaatst naar een plek bij de hoofdingang, waar 
het nog steeds te bewonderen is. In 1999 is het graf van Willem 
gerestaureerd, mede met financiële ondersteuning vanuit Mierlo.

APOSTELHUIS
Willem van Enckevoirt had zich door middel van zijn vele functies 
altijd weten te verrijken, zonder dat daar al te veel inspanning tegen
over stond. Toch heeft hij altijd sober geleefd en was hij erg begaan 
met zijn familie in Nederland en met zijn geboorteplaats Mierlo. In 

1531 stichtte hij in zijn geboortedorp het Apostelhuis: een hospi
tium met kapel, dat pas drie jaar na zijn overlijden werd voltooid. 
Het was bedoeld voor twaalf oude hulpbehoevende mannen. In 
de eeuwen die volgden, raakte het Apostelhuis in verval; rond 1870 
werd het gesloopt. Het kapitaal is tot in de 20e eeuw gebruikt voor 
fondsen ten behoeve van diverse sociale voorzieningen in Mierlo. 
 
Met dank aan de Heemkundekring Myerle voor het gebruik 
van een aantal afbeeldingen. Meer informatie is te vinden op: 
www.heemkundekringmyerle.nl, zoek op: kardinaal of scan 
de QR-code. 

BRON: Heemkundekring Myerle

Santa Maria dell’Anima
BRON: Heemkundekring Myerle

Graf van paus Adrianus VI
FOTO: Paul Hermans (Wikimedia, 11-24-44)

Het Apostelhuis
BRON: Heemkundekring  

Myerle

Detailfoto grafmonument  
Willem van Enckevoirt

BRON: Heemkundekring 
Myerle

Graf van  
Willem van Enckevoirt

FOTO: Lalupa  
(Wikimedia, P1100338)

Heemkundekring  
Myerle
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Tien jaar  
Stolpersteine in 
Hillegersberg-
Schiebroek

Het is tien jaar geleden dat de eerste negen Stolpersteine werden 
gelegd in Hillegersberg-Schiebroek. Dat zijn bronzen steentjes die in het 
trottoir worden gelegd voor de huizen van mensen die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog door de nazi’s werden verdreven, gedeporteerd en vermoord. 
Vier van deze negen stenen waren voor leden van de familie Frenkel.

STOLPERSTEINE
De Duitse kunstenaar Gunter Demnig wil een monument 
maken voor alle slachtoffers van het Nationaalsocialisme uit 
het Europa van de vorige eeuw. Hij nam als uitgangspunt: ‘Een 
mens is pas vergeten als zijn of haar naam vergeten is’. Hij 
bedacht dat de naam van elk slachtoffer voor de deur van zijn 
of haar laatste woning zou komen te liggen. In 1995 legde hij 
de eerste stenen in Keulen. In Nederland werden de eerste 
stenen gelegd in 2007. In 2009 gaf de toenmalige deelge
meente HillegersbergSchiebroek het boekje ‘Een gedenkteken 
en een naam’ uit. Anton Stapelkamp beschrijft herinneringen 
aan Joods Hillegersberg en Schiebroek met daarin alle namen 
en adressen van de slachtoffers uit beide voormalige gemeenten. 
In Rotterdam werden in 2010 de eerste Stolpersteine gelegd. 
Een jaar later liggen de eerste negen stenen voor de huizen 
van de slachtoffers uit HillegersbergSchiebroek. In Tussen 
Wilgenplas en Rotte 67 van mei 2011 doet Tineke van Oosten 
verslag hiervan (zie www.vsw.biz, zoek op: 67 of scan de 
QR-code). 

NIEUWE GEMEENSCHAPPEN
In mijn boek ‘Een eeuw Kleiwegkwartier’ heb ik de jaren twintig 
gekenmerkt door Optimisme&Idealisme waarin kwalitatief 
goede huizen werden gebouwd voor gewone mensen en waar 
tuindorpen ontstaan aan de randen van de steden. Ten noorden 
van Rotterdam breidt de voormalige gemeente Hillegersberg 
enorm uit in het Berglustkwartier, het Molenlaankwartier en het 
Kleiwegkwartier. Ook groeit de voormalige gemeente 
Schiebroek flink door de bouw van woningen tussen de Kleiweg 
en de Achterweg en in de tuindorpen in de Schiebroekse polder. 
Op deze manier ontstonden er nieuwe gemeenschappen in 
beide dorpen die bestonden uit de oorspronkelijke bewoners en 

veel ‘nieuwkomers’ uit Rotterdam. De vooroorlogse samenleving 
in Nederland was sterk verzuild. Ook in Hillegersberg
Schiebroek leefden mensen in hun eigen ‘bubbel’. De 
confessionelen met elk een eigen kerk, eigen scholen en 
verenigingen. Ook de liberalen, humanisten en de sociaalde
mocraten hadden hun eigen zuil met bijbehorend netwerk.

Er ontstaat ook een Joodse gemeenschap in beide gemeenten. 
In 1933 richt deze gemeenschap de ‘Vereniging ter behartiging 
van de belangen der Joodsche inwoners van Hillegersberg, 
Schiebroek en Noord Rotterdam Tsofouna’ op. In Lommerrijk 
worden gezellige bijeenkomsten gehouden, er is op zondag 
Joodse les in de openbare Hillegondaschool en in een gebouwtje 
op de hoek van de KleiwegStraatweg komt een chewresjoel 
(een hulpsynagoge die veelal werd gerund door een Joodse 
vereniging). De sjoel wordt ingericht met inventaris die door 
het Rotterdamse kerkbestuur is uitgeleend, en wordt bekleed 
met allerlei ‘Perzische kleeden’ die eigendom zijn van 
bestuursleden’.

DE FAMILIE FRENKEL
Hessel Frenkel (18911944) ontwikkelt zich als handelaar en 
importeur. In 1915 trouwt hij in Zaandam met Rebecca Druijff. 
In juni 1918 overlijdt Rebecca. Hessel hertrouwt vrij snel met 
Elisabeth Anna van Os (18911944). Ze wonen in Amsterdam. 
Eén jaar na Rebecca’s dood wordt Andries Hessel geboren 
(19191944). Blijkbaar verhuist het paar al vrij snel naar 
Rotterdam, want daar wordt in 1920 hun dochter Anna 
Elisabeth (19201944) geboren. Waarschijnlijk komt het Joodse 
gezin Frenkel in 1938 naar Hillegersberg. Het heeft een huis 
gekocht op nummer 26 in de Burgemeester Lefèvre de 
Montignylaan. Van Anna is niet veel bekend. Andries gaat 

In het lage gebouwtje 
naast Modehuis Do  

was de chewre-sjoel 
gevestigd

FOTO: archief BOK, 
fotograaf onbekend

Henk Koetsveld

Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek

rechten studeren in Leiden. In de krant staat dat hij in septem
ber 1939 zijn kandidaatsexamen heeft gehaald en dat hij in 
november 1941 zijn studie Nederlands recht heeft afgerond. 
In de tussentijd verlooft hij zich op 20 oktober 1940 met de 
Amsterdamse kruideniersdochter Sophie Regina Poppelsdorf 
(19201944). Ze trouwen op 31 maart 1942.

DONKERE WOLKEN
De jaren ’30 laten een hoge werkloosheid, veel armoede en soci
ale ongelijkheid zien, die een voedingsbodem is gebleken voor 
fascisme, nationaal socialisme en antisemitisme. Schiebroek staat 
onder toezicht vanwege financiële problemen als gevolg van de 
garantstelling van de woningbouw in tuindorp Schiebroek.

De NSB krijgt in Nederland tijdens de Provinciale Staten verkie
zingen in 1935 ruim acht procent van de stemmen. In 
Hillegersberg stemt zeventien procent van de inwoners op 
deze partij. De beweging krijgt een eigen kringhuis op de hoek 
van de StraatwegPhilips Willemstraat en later in het Villapark. 
In Schiebroek stemt éénentwintig procent van de inwoners op 
de NSB. De beweging opent een kringhuis aan de Adrianalaan. 
Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 1937 halveert de 
aanhang van de NSB naar vier procent. In Hillegersberg blijft 
de aanhang echter ruim tweemaal zo groot en in Schiebroek 
rond de tien procent. In de buurt van het Schiebroekse kring
huis wonen in de Adrianalaan, Larikslaan, Elzenlaan en 
Ribeslaan tal van Joodse gezinnen. Eén van hen is het gezin 
van het Schiebroekse gemeenteraadslid Rudolf Querido. Niet 
ver van de familie Frenkel in Hillegersberg woont in dezelfde 
straat een vooraanstaande en fanatieke NSBfamilie.

Vrij snel na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog volgen 
de maatregelen om Joden te isoleren. Joodse ambtenaren en 
leraren worden ontslagen. Querido wordt ontheven uit zijn 
raadslidmaatschap. Joodse bedrijven worden geïnventariseerd 

en iedereen moet zich in januari 1941 registreren. In Hillegers
berg registreren zich 398 mensen en in Schiebroek 133 
mensen. In 1942 wordt er vaart gemaakt met het wegvoeren 
van Joden. Een deel van de mensen vluchtte naar elders of 
dook onder gedurende de oorlog. In ‘Een gedenkteken en een 
naam’ staan 248 namen van mensen uit ons gebied die zijn 
vermoord. Niet om wie zij waren als persoon, maar omdat  
ze tot een bepaalde groep behoorden. Hessel Frenkel en  
Elisabeth van Os worden op 6 maart vermoord in het concen
tratiekamp Auschwitz. Ze zijn dan 52 jaar. Van hun kinderen 
Andries en Anna is bekend dat zij via kamp Westerbork naar 
Auschwitz zijn gebracht. Ook Sophie Poppelsdorf, de vrouw 
van Andries, is die weg gegaan. Alle drie zijn ze daar vermoord 
op 31 juli 1944. Andries is 25 jaar geworden, Anna en Sophie 
waren 23 jaar. Waar Andries en Sophie na hun huwelijk hebben 
gewoond, heb ik niet kunnen vinden.

MONUMENT
Na die eerste negen stenen die in 2011 werden gelegd, volg
den er in 2012 nog vijf, in 2014 acht en in 2016 één steen. De 
laatste negen stenen zijn gelegd op 9 november 2020 (Prinses 
Margrietlaan 20b en 23a en Maarten Dijkshoornlaan 17 en 36). 
Totaal 32 stenen voor elf verschillende deuren. Alle stenen 
liggen in straten van de voormalige gemeente Hillegersberg. 
Natuurlijk hebben alle 248 Joodse slachtoffers uit Hillegersberg 
(203 doden) en Schiebroek (45 doden) een naam gekregen 
en is het boekje van Stapelkamp een gedenkteken geworden. 
Het monument dat Gunter Demnig voor ogen heeft, is nog 
lang niet af. Elk slachtoffer verdient het om opgenomen te 
worden in het monument zodat zijn of haar naam niet verge
ten wordt. Een monument in de openbare ruimte, dat de 
huidige en latere generaties blijvend herinnert aan de uiter
ste consequenties die het zaaien van haat, het toestaan van 
uitsluiting en het verheerlijken van geweld kan hebben.

TW&R 67

MEER INFORMATIE:

www.joodsmonument.nl

www.loods24rotterdam.nl

Deze stenen zijn  
op 9 november 2020  
voor de Prinses  
Margrietlaan 20b gelegd
FOTO: Joop Reijngoud
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Knotwilgen, Berg- en Broekpark
Knotwilgen, Berg- en Broekpark

Kraakwilg, Bergse Voorplas

Schietwilg, Bergse Voorplas

De wilg
Zoals in het vorige artikel 
over de els aangekondigd 
ga ik het vooral over 
inheemse bomen hebben. 
Deze keer de wilg.

INHEEMS
Wat is dat eigenlijk: ’inheems’? Onder inheems wordt verstaan dat een soort binnen zijn 
natuurlijke verspreidingsgebied voorkomt. Tot ongeveer 1500 kwamen er overal in de 
wereld vooral bomen en struiken in hun eigen, natuurlijke verspreidingsgebied voor. Met 
de reizen naar Amerika, Azië en Australië is het invoeren van exoten in de vorm van 
zaden en stekken begonnen. Dit heeft geresulteerd in een bijzondere situatie, waarbij 
er naar schatting meer dan 3000 exoten in Nederland aanwezig zijn tegenover onge
veer slechts 110 inheemse soorten bomen en struiken! De bomen die hier voorkomen 
vanaf de laatste ijstijd zijn door meer dan dertienduizend jaar evolutie en genetische 
selectie zeer goed aangepast aan de plaatselijke bodem en klimaatomstandigheden.

SOORTEN
In Nederland komen sinds het verdwijnen van het landijs negen soorten inheemse 
wilgen voor, waarvan er twee boomvormers zijn: de schietwilg (Salix alba) en de kraak
wilg (Salix fragilis), de overige zijn struikvormig. De schietwilg is wel dé meest bekende 
boom van het lage landschap waar wij wonen, vooral als knotwilg. De habitus (de vorm) 
van schietwilg en kraakwilg is heel anders: de schietwilg is een opgaande boom, terwijl 
de kraakwilg meestal meerstammig is. De twijgen van de schietwilg zijn heel soepel, 
terwijl die van de kraakwilg gemakkelijk afbreken (’kraken’). Een in de grond gestoken 
tak van een schietwilg, ’schiet’ heel snel wortel en groeit uit tot een boom. De blade
ren van beide soorten zijn lang en smal, en lichtgrijs van onderen.

BLOEIWIJZE
Wilgen zijn tweehuizig, dit betekent dat er aparte mannelijke en vrouwelijke bomen zijn. 
De bloeiwijzen bestaan uit katjes. De mannelijke katjes hebben stuifmeel, tijdens de 
bloei kleuren ze daardoor geel. De vrouwelijke katjes vormen pluizen als de zaden rijp 
zijn. De zaden worden door de wind verspreid. De bestuiving vindt plaats door insecten, 
de katjes hebben daarom ook honingklieren. Dit in tegenstelling tot de mannelijke katjes 
van de elzen, waarvan het stuifmeel door de wind worden verstoven.

GEBRUIK
De wilgenboom doet het heel goed in het laagveengebied waar wij wonen, het hout en 
de twijgen zijn ook heel handig voor allerlei gebruik in het dagelijkse leven. Vandaar dat 
de schietwilg volop is aangeplant langs sloten, wegen en dijken, meestal als knotwilg.

Het hout van de boomvormige wilgen was tot in de negentiende eeuw het klompenhout 
bij uitstek. Later ging men daarvoor populierenhout gebruiken. Verder werd het gebruikt 
voor minder belaste delen van werktuigen en molens, zoals karren en molenvloeren, 
ook in de scheepsbouw werd het hout toegepast.

Het is uit archeologische vondsten bekend dat al vanaf 5500 voor de jaartelling wilgenhout 
veelvuldig werd gebruikt, in de steentijd en de ijzertijd. De twijgen van de schietwilg 
zijn gebruikt als vlechtwerk, bijvoorbeeld voor huizen, maar ook is in het Bourtangerveen 
een gevlochten weg terug gevonden en bij Valkenburg een gevlochten visfuik (te zien 
in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden).

Behalve als vlechtwerk zijn en worden wilgentakken nog steeds gebruikt bij de versterking 
van zeedijken. De wilgentenen hiervoor worden in buitendijkse grienden gekweekt. Ze 
worden als fundering voor dijken gebruikt waarop stenen worden gestort.

De struikvormige wilgen werden vroeger ook in grienden gekweekt, elke soort voor 
specialistische toepassingen van bepaalde manden. Een mandenvlechter beschikte 
over zes of zeven variëteiten wilgentenen.

Als brandhout is wilgenhout eigenlijk te licht, maar omdat het zo volop aanwezig was, 
werd het er toch voor gebruikt. Zelf beheren wij acht knotwilgen achter ons huis en we 
gebruiken de tenen, in stukjes geknipt en een jaar gedroogd, om onze haard aan te maken.

Hippocrates en andere geleerden uit zijn tijd gebruikten wilgenbast als pijnbestrijdings
middel. In het begin van de 19e eeuw werd uit het salicylzuur van de wilgenbast aspirine 
als medicijn gefabriceerd. In onze tijd gaat men weer terug naar het wilgenbastextract, 
omdat hiervan bij langdurig gebruik geen bijwerkingen optreden.

Een wilg is een algemeen voorkomende, gewone boom, maar wél uiterst veelzijdig!

Tineke van Oosten

Bomen over bomen
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PODIUM VOOR…

Miranda is een zeer actieve vrijwilliger binnen de VSW. Niet alleen 
als lid van de Commissie Communicatie, ook als een bezorger 
onverwacht uitvalt, springt ze in om TW&R te bezorgen. Wie is zij 
en wat beweegt haar?

JE WOONT IN HILLEGERSBERG. BEN JE DAAR GEBOREN EN 
GETOGEN OF BEN JE ER OP LATERE LEEFTIJD KOMEN WONEN? 
Ik ben geboren in Spangen en opgegroeid in Ommoord. In 
2014 ben ik in het Molenlaankwartier in Hillegersberg komen 
wonen. Ik kende deze buurt niet zo heel erg goed, maar toen 
ik de woning (een dubbele bovenwoning uit de jaren ’20) tijdens 
een open dag bezocht, was ik eigenlijk meteen verkocht. Ik 
heb eerst nog een tijdje verbouwd om het naar mijn eigen 
smaak aan te passen, maar de karakteristieke elementen 
zoals de bewerkte plafonds en de en suite deuren, heb ik 
behouden. Ik geniet nog steeds elke dag van mijn huis. 

WAT VIND JE HET FIJNSTE VAN HET WONEN IN HILLEGERSBERG 
(EN HET MOLENLAANKWARTIER IN HET BIJZONDER)?
Ik vind het dorpse karakter in de nabijheid van de stad heel 
prettig. Ik geniet erg van de mooie omgeving, ga graag hard
lopen langs de Rotte of om de Bergse Voorplas. En op de fiets 
of per tram of auto ben ik zo in de stad om te winkelen of naar 
de film te gaan. 

HOE KWAM JE IN CONTACT MET DE VSW EN WAT MAAKTE 
DAT JE LID WERD? 
Toen ik in Hillegersberg kwam wonen, werd ik door een vriend 
geattendeerd op de VSW. De missie sprak me aan omdat ik zelf 
ook vind dat we trots moeten zijn op wat de wijk mooi en leuk 
maakt, en we ook moeten zorgen dat het mooi en leuk blijft. 

WAT HEEFT JE DOEN BESLUITEN VRIJWILLIGER TE WORDEN? 
Tijdens een ledenvergadering in 2016 werd gevraagd of er 
vrijwilligers waren die de website wilden vernieuwen. Ik heb 
me spontaan aangemeld omdat het me leuk leek daarover 
mee te denken. 

JE BENT LID VAN DE COMMISSIE COMMUNICATIE. WAT KUN JE 
VERTELLEN OVER DE ACTIVITEITEN VAN DEZE COMMISSIE? 
Met de Commissie Communicatie hebben we de website onder 
handen genomen en deze gemoderniseerd. Normaal gespro
ken komen we regelmatig bij elkaar om activiteiten te 
bedenken voor leden, en acties om nieuwe leden te werven. 
Helaas loopt het ledenbestand terug dus we moeten ons best 
doen om dat weer te laten groeien. Als Commissie 
Communicatie hebben we ons ten doel gesteld om de VSW 
naar 1.500 leden te brengen (onze appgroep heet ook “VSW 

1500”). Dat is erg ambitieus, maar wel echt nodig willen we 
ook in de toekomst een verschil kunnen maken. 

WAT ZIJN VOOR JOU DE MEEST AANSPREKENDE 
GEBOUWEN IN HILLEGERSBERG/SCHIEBROEK?
Er zijn in de wijk heel veel aansprekende gebouwen, maar 
voor mij is het vooral het totaalplaatje waardoor de wijk 
aantrekkelijk is. Er is een gebouw dat ik wel wil noemen: 
Aan de Straatweg 8, vlakbij Station Noord, staat een prach
tig huis uit 1898. Van buitenaf te zien heeft het wel wat 
onderhoud nodig; elke keer als ik er langs fiets, breekt mijn 
hart. Ik hoop oprecht dat dit gebouw ooit de aandacht krijgt 
die het verdient. 

WAT HAD ER HIER NOOIT MOGEN GEBEUREN? OF JUIST WEL!
In onze wijk vind ik hoogbouw niet zo mooi. Wat mij betreft is 
drie etages wel zo’n beetje het maximum. Ik ben weliswaar 
opgegroeid in een buurt met alleen maar flats, maar ik vind dat 
hoogbouw wel in de omgeving moet passen; je kunt niet zomaar 
ergens een flat neerzetten, hoe mooi het ontwerp ook is. 
Aan de Straatweg vind ik de renovatie van Villa Elisabeth heel 
mooi gedaan. De nieuwe woning die op het terrein is gebouwd, 
vind ik persoonlijk iets te strak, maar de oude villa is helemaal 
in ere hersteld en ziet er schitterend uit. 

WAAR BEN JE WAT BETREFT DE VSW HET MEEST TROTS OP?
In het algemeen ben ik trots op de motivatie van het bestuur en 
de leden om te behouden wat mooi is. Er is binnen de VSW ontzet
tend veel kennis aanwezig over de historie van de wijk, ik vind 
het leuk om daarover te horen. De manier waarop bestuur en 
vormgever dit blad een hele nieuwe look hebben gegeven, is ook 
echt een compliment waard. Verder vind ik de transformatie van 
de Christus Koningkerk naar een appartementencomplex en de 
renovatie van het Baarhuisje en de begraafplaats ook echt iets 
waar we met zijn allen trots op mogen zijn. 

HEB JE NOG TIJD VOOR ANDERE ACTIVITEITEN EN ZO JA, WELKE?
Mijn grootste passie is safari. Toen ik voor het eerst in de 
Serengeti was, stonden we met de auto midden in de Grote 
Trek, een kudde van wel honderdduizenden zebra’s en meer 
dan een miljoen gnoes. Ik voelde me zo ontzettend dankbaar 
dat ik daar mocht zijn! Vanwege mijn interesse in safari’s ben 
ik oude boeken over safari’s en ontdekkingsreizen in Afrika 

Miranda  
van der Burg

Loes Wijnbergen

FOTO: F. Hakkenberg
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Jan Cees van Duin

De jonge Jan Griep in 
zijn Hillegersberg (2)

gaan verzamelen. Maar hoe leuk ik het lezen ook vind, daar 
zíjn is pas echt magisch. Wat is er mooier dan ’s nachts een 
leeuw horen brullen terwijl je in een tent in de Serengeti ligt? 

Een andere hobby van mij is vogelen. Door het enthousiasme 
van een bevriende vogelaar ben ik me meer gaan interesseren 
voor onze gevederde vriendjes. Vogelen is een laagdrempelige 
hobby die makkelijk uit te voeren is: het enige wat je nodig 
hebt, is een verrekijker. Mijn partner en ik hebben onze focus 
een beetje verlegd van leeuwen en luipaarden naar kolibries 
en toekans. Wij hebben in de afgelopen jaren een aantal landen 
in Midden en ZuidAmerika bezocht. Tijdens die reizen, waar
bij voor ons de nadruk ligt op natuur in het algemeen en vogels 
in het bijzonder, hou ik me meestal bezig met het spotten en 
identificeren van vogels, terwijl mijn vriend zich toelegt op het 
fotograferen ervan. Maar ook in mijn directe omgeving geniet 
ik van vogels. Op mijn balkon zie ik regelmatig koolmezen, 
pimpelmezen en een roodborstje. Als ik tijdens een wandeling 
in het Bergse Bos een groene of een bonte specht hoor, zoek 
ik het liefst net zo lang tot ik ‘m gevonden heb. Ik heb me laten 
vertellen dat er ook een ijsvogel zit, dus daar ga ik binnenkort 
nog naar op zoek. 

HEB JE EEN HARTENKREET VOOR DE LEZERS VAN TW&R? 
Jazeker! Als je met plezier in de wijk woont, vraag je dan eens 
af hoe dat komt. Wat maakt de wijk zo leuk of bijzonder? Grote 

kans dat de VSW precies datgene in stand wil houden. Om dit 
ook in de toekomst te kunnen blijven doen, hebben we (meer) 
leden nodig. Dat kunnen leden zijn die de VSW steunen door 
een jaarlijkse (financiële) bijdrage, of leden die op regelma
tige basis tijd en energie doneren. Iedereen die de wijk en dus 
de VSW een warm hart toedraagt, kan op zijn/haar eigen 
manier een steentje bijdragen. Ook zou ik alle lezers willen 
oproepen om met ons mee te denken: Hoe kunnen we ons 
ledenbestand vergroten? Hoe kunnen we bewoners, oud en 
jong, overtuigen om lid te worden? Alle ideeën zijn welkom!

ZIJN ER ZAKEN ONDERBELICHT GEBLEVEN EN/OF ZIJN ER 
ZAKEN DIE JE GRAAG NOG WIL TOELICHTEN?
Ik dacht altijd dat een vereniging ‘niets voor mij zou zijn’. Het 
leek me lastig te combineren met een fulltime baan, en ik dacht 
altijd dan ik dan verplicht zou zijn om minimaal een aantal uur 
per week een bijdrage te leveren. Niets is minder waar. Het voelt 
juist ontzettend goed om een bijdrage te kunnen leveren, ook 
al is dat misschien een kleinere bijdrage dan ik soms zou willen. 
Ik denk altijd maar: alle beetjes helpen en samen kunnen 
we alles!

Wilt u ook vrijwilliger worden? Wilt u uw kennis en ervaring 
voor de VSW inzetten? Hebt u ideeën hoe we ons ledenbestand 
kunnen vergroten? We horen het heel graag. Uw reactie kunt 
u sturen naar secretaris@vsw.biz of scan de QR-code.

FOTO: F. Hakkenberg

FOTO: F. Hakkenberg

bon, ook voedsel. Bij de Freericksstraat, waar later de 
Weissenbruchlaan zou worden gebouwd, werden gedurende 
een aantal jaren na de oorlog op het open land aardappelen 
verbouwd. 

In de Bergse Dorpsstraat waren begin jaren ’50 nog verschil
lende oude panden, maar ook panden die nog maar zo’n tien 
jaar oud waren, zoals de panden die waren gebouwd op het 
terrein van de in 1934 afgebrande uitspanning Freericks. Daar 
waren de apotheek van Exler en de banketbakkerij van Pöckel Jan Griep, 1950

Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek

Hoe was het leven van een ‘willekeurige’ Hillegersbergse jongen in de jaren ‘50? 
Jan Griep is in 1938 geboren in de schoenreparatiezaak van zijn vader aan 
de Bergse Dorpsstraat 95. In de vorige Tussen Wilgenplas en Rotte haalde 
Jan herinneringen op over de eerste tien jaar van zijn leven, over zijn vader, 
de zaak en de vriendjes uit zijn leven van toen. Nu over Hillegersberg in de 
jaren ’50, hoe Jan als tiener opgroeide in zijn ‘dorp’ en hoe Hillegersbergse 
dorpsjongens zich er vermaakten.

DE BERGSE DORPSSTRAAT IN DE JAREN ‘50
Vanaf 1885 stond in de Dorpsstraat in het deel tussen de 
Straatweg en de Kerkstraat een openbare lagere school,  
totdat deze in 1950 in rook opging. Aan beide zijden van de 
hele Dorpsstraat waren overigens vooral winkels. Vrijwel  
allemaal ’pappamamma’ winkels. Man en vrouw en vaak 
ook hun kinderen werkten in en voor de zaak. De winkels in 
Hillegersberg een hoge kwaliteit aan goederen en service. De 
winkelier kende zijn meeste klanten persoonlijk.

Na de oorlog kwam er nieuw elan in de winkels. Het was 
aanvankelijk nog wel improviseren, er was immers een groot 
tekort aan grondstoffen en materialen. Veel was nog op de 
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gekomen. Ook Nico Griep had daar zijn schoenreparatiezaak 
en Aad Kool verkocht er zijn brillen.

De Bergse Dorpsstraat was de hoofdwinkelstraat, die, vanuit 
Rotterdam gezien, begon met caférestaurant Review (nu: 
Abrazo). Door sommigen nog gekende zaken waren toen 
bijvoorbeeld loodgieter Hueck, drogisterij Geba, fietsenma
ker Fortuyn, slager Van Wensveen en kruidenier Jac. Kool. Van 
de zaken van toen bestaan er nog steeds enkele, zoals slage
rij Tol en smederij Cossee. In de Bergse Dorpsstraat was er, 
ook voor die tijd, druk verkeer. Het verkeer reed in twee rich
tingen. De tram reed ook in twee richtingen, de rails lag dicht 
langs de stoep. Dat leverde voor menig fietser een valpartij 
op. Er gold een parkeer en inhaalverbod.

HILLEGERSBERGSE JONGENS 
Bij veel winkeliersgezinnen was het geen vetpot. Hard werken 
voor grote gezinnen. Bij het gezin Griep was het niet anders. 
En dus niet veel geld, maar voor ieder kind kwam er wel een 
abonnement op het Zwarte Plasje. Daar maakten de kinde
ren Griep dan ook druk gebruik van: ze gingen er ‘iedere’ tussen 
de middag heen en tijdens ‘elke’ schoolpauze en ‘altijd’ na 
afloop van de school. 

De meeste dorpskinderen kregen geen zakgeld, Jan Griep 
kreeg het in ieder geval niet. Ook niet voor het werk dat hij 
voor zijn vader in ‘de zaak’ deed. Toch bracht hij vanaf heel 
jonge leeftijd de gerepareerde schoenen naar de klanten. Dat 
deed hij graag, want van die klanten kreeg hij fooi. Een stui
ver, en soms wel meer. 

Toen Jan Griep een jaar of 11, 12 was bestond de Freericksplaats 
nog niet. De bebouwing hield op waar nu de Derag tapijthan
del is, het gebied van de Freericksplaats was open gebied. Jan 
trok veel op met een grote groep jongens van zijn leeftijd, 
meisjes deden in die tijd niet mee. Veel van de jongens waren 
zonen van winkeliers aan de Bergse Dorpsstraat. Het waren 
onder anderen: Joop Brevet (van de bakker), Piet Brandwijk 
(van de kolenboer), Huug Hooft (van de bloemist), Henk Jansen 
(van de groenteboer), Gerrit van Leeuwen (van de garage en 
het benzinestation aan de Grindweg), Kees Groeneweg (vader 
werkte bij de gemeente) en Ton Verlaan (vader was handels
reiziger). Over ieder van de jongens heeft Jan Griep wel een 
verhaal. Mooie beelden van ‘de jeugd van toen’ en hoe zij zich 
vermaakten. Met heel veel plezier zegt hij: “Wat heb ik een 
ongelooflijk mooie jeugd gehad!” 
 
In dat open gebied achter de Freericksstraat wilden ze graag 
een voetbalveld… zo gezegd, zo gedaan. In een zomer gingen 
ze eerst de grond egaliseren. Dat was een heel werk, ze 
kwamen nog fundamenten tegen van het ‘Chinese’ thee
huis van Freericks dat daar had gestaan. Nu is daar het 
parkeerterrein van de HEMA. Natuurlijk moest op het terrein 
gras komen, anders was het geen voetbalveld. Nou dat kon: 
bij de winkel aan de Kerkstraat, wat nu de HUBO is, regel
den ze een handkar en op het land waar nu de wijk 
110Morgen is, gingen ze plaggen steken. Na veel werk was 
er een voetbalveld met echt gras… En toen kwam een poli
tieagent. Langer verhaal kort: de boer van wie het terrein 
was waar de plaggen waren gestoken, had ‘de diefstal van 
graspollen’ bij de politie gemeld. De jongens moesten alle 
plaggen weer terugbrengen, een kaal voetbalveld restte. 
Grote teleurstelling… 

Joop Brevet was wel eens wat ondeugend en op een keer 
moest hij voor straf naar de achterzolder van de bakkerij. Deze 
zolder grensde aan open gebied, waar de jongens ook veel 
speelden. Toen hij een groot blik vond met grote koeken daarin 
aarzelde hij geen moment. Als ware hij een volleerd discus
werper scheerde hij de koeken achter elkaar het raam uit naar 
zijn vrienden. Totdat zijn vader het in de gaten kreeg… en Joop 
nog meer straf kreeg.

Met Ton Verlaan ging Jan wel eens mee naar de katholieke 
Liduinakerk. Niet om een dienst bij te wonen, maar om onder 
de knielbankjes gevallen stuivers, soms een dubbeltje, op de 
rapen. Vervolgens werden daar bij Jamin ijsjes van gekocht…

Tja, dat was het Hillegersberg van de jaren ’50. Dat 
Hillegersberg bestaat niet meer… 

JAN GRIEP VINDT ZIJN BESTEMMING
Jan ging, net als zijn broer en zussen naar de Christelijke 
Emmaschool aan de Hilleniussingel. In de derde klas haalden 
zijn ouders hem van school af omdat hij daar lang geen les 
kreeg in verband met een zieke leerkracht. Hij ging naar de 
openbare school aan de Adriaen van der Doeslaan, de school 
van de heer Nieuwdorp. Dat was een grote overgang, op deze 
school zaten haast geen kinderen uit de middenstandsgezin
nen. Maar Jan redde het daar goed, maakte de school af en 
ging naar de ambachtsschool (LTS). Daar werd hij opgeleid 
tot instrumentmaker. Hij ging werken bij de bedrijfskantoor
machinehandel van de gebroeders De Hooge. 

Jan moest in militaire dienst toen hij 18 was, van 19571959 
diende hij. Hij werd uitgekozen om naar de Kaderschool voor 
onderofficieren te gaan. Als sergeant bij de Limburgse Jagers 
kreeg hij de verantwoordelijkheid voor 2025 man. Hij leerde 
als leidinggevende veel. Tijdens weekendverlof hielp hij zijn 
vader in de zaak. Jan wist wel wat hij na de diensttijd wilde 
gaan doen: terug naar gebroeders De Hooge en daar de 
commerciële kant op, in de verkoop. 

Maar het liep anders. Uit Jans weekendwerk in de schoenma
kerij leidde vader af dat Jan graag de zaak zou willen 
voortzetten, wat dus eigenlijk helemaal niet zo was. Toen 
waren de verhoudingen zo dat als vader dat wilde, je als zoon 
dat ging doen. Tegen je vader kon je geen nee zeggen. Jan 
kwam in 1959 in de zaak op de Bergse Dorpsstraat 95. 

In 1961 trouwde Jan met Corry van der Net. Samen runden ze 
de zaak. In de volgende ‘Tussen Wilgenplas en Rotte’ leest u 
over het leven van het winkeliersechtpaar Griep en de schoe
nenzaak die zij tot in 1999 hadden. V.l.n.r.: Ton Verlaan, Piet Griep, Jan Griep, 1950

Bergse Dorpsstraat 95, de “Schoenreparatie inrichting” van Nico 
Griep, naast de brillenzaak van Aad Kool, begin jaren ’50

Het open land waar  
de Weissenbruchlaan zal komen

‘Chinese’ theehuis van Freericks, op de achtergrond de Hillegondakerk
Chris Snijders (collectie SHHS)
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Verdere 
aantasting 
kerktoren 
voorkomen
De toren van de voormalige Christus Koningkerk fungeert 
tegenwoordig als zendmast. Vorig jaar werden de kleine antennes 
aan de toren vervangen door grotere. Dit werd zodanig gedaan dat 
het de waardigheid van de toren behoorlijk aantastte. De VSW 
heeft na de tip van een verontrust lid actie ondernomen, zodat 
deze aantasting enigszins kon worden hersteld.

GEMEENTELIJK MONUMENT
In maart 2019 trokken de eerste bewoners in hun appartement 
binnen de voormalige Christus Koningkerk aan het Statenplein. 
Dit gemeentelijk monument werd na een jarenlange leegstand 
en verpaupering prachtig getransformeerd tot het appartemen
tengebouw De Statenkoning. In dit blad werd in nummer 83 van 
mei 2019 verslag gedaan aan de hand van mooie foto’s (zie 
www.vsw.biz, zoek op: 83 of scan de QR-code). 
Het monument werd in dat jaar door de VSW beloond met een 
schildje. In het rapport van de schildjescommissie wordt ook 
een enkel woord gerept over de toren: “…Aan de torenbeëin
diging is zodanig gewerkt dat het idee van ‘een kapotte toren’ 
visueel nagenoeg is verdwenen. Erg jammer dat de raampjes 
in het torenlichaam op een minder fraaie wijze zijn gedicht…”.

EEN VERONTRUSTE MAIL
Een jaar later ontvangt het bestuur een verontrust mailtje van 
VSWlid Alwin Schogt die naast de kerk woont: ‘Zie tot mijn 
verbazing dat vandaag drie (grote en lelijke) antennes aan de 
toren van de Christus Koningkerk zijn bevestigd. Komt dat 
zien!’. We zijn gaan kijken en troffen inderdaad een allerminst 
aantrekkelijk beeld aan. Grote opvallende 4G of 5G antennes 
die slordig zijn bevestigd. De bedrading zit in het zicht en grote 
purschuimbaarden zijn duidelijk zichtbaar. Bestuurslid Norman 
Langelaan doet onderzoek naar de voorschriften van het 
antennebureau over gemeentelijke monumenten, de inhoud 
van de vergunning en de wijze van uitvoering. Hij komt tot de 
conclusie dat er een 4G bouwvergunning is afgegeven, maar 
dat er 5G antennes zijn geplaatst. Het geheel is niet conform 

de vergunning uitgevoerd. De antennes zouden een steen
kleur moeten hebben en niet aan de zichtzijde moeten worden 
opgehangen zodat de antennes zo onopvallend mogelijk 
worden en het gebouw niet zullen ontsieren. 

ACTIE EN RESULTAAT
De VSW heeft de betrokken partijen, gemeente Rotterdam 
(vergunningverlening en Bureau monumenten), Accresco 
Vastgoed (eigenaar van de toren) en Vodafone (opdracht gever), 
benaderd en hen gewezen op de onjuiste uitvoering met het 
verzoek dit te verbeteren en uit te voeren volgens de 
omgevingsvergunning. 
Opnieuw is er een enorme kraan het Statenplein opgereden. 
De antennes zijn in een betere kleur overgeschilderd, waar
door ze minder prominent aanwezig zijn. De purschuimbaarden 
zijn weggehaald. Aan de te hoge montage was kennelijk niets 
meer te doen zonder nog meer extra schade.
 
LICHT IN DE TOREN
De schildjescommissie sprak al over de minder fraaie afdich
ting van de ramen in de toren. De eigenaar zou nog plannen 
hebben om de toren op te knappen. Nu de lichten in de kerk 
branden en ’s avonds zo betoverend door de gerestaureerde 
glas in lood ramen schijnen, zijn er fantasieën ontstaan over 
de restauratie van de kleine raampjes in de toren. Hoe mooi 
zou het zijn als daar ook licht door gaat schijnen. De VSW 
heeft dit idee opgepakt en onderzoekt wat zowel praktisch 
als financieel de mogelijkheden zijn. 

Henk Koetsveld

Bouwtekening: vooraanzicht  
nieuwe situatie

ACTUALITEIT: Antennes Christus Koningkerk

SITUATIE VÓÓR

SITUATIE NA

SITUATIE VÓÓR

SITUATIE NA

TW&R 83
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Molendriegang Schiebroek: onder ‘Hille’ van Hillegersberg
Plaats Lommerrijk: rechts van het woord ‘Schiebroek’

Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek

Nooit  
genoeg kennis

De Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek (SHHS) verzamelt  
alle informatie over ons gebied, van lang geleden, maar ook wat recent  
is gebeurd. Daarmee is niet gezegd dat we alles weten. Integendeel.  
Soms denken we iets te weten, maar is het niet zo. We krijgen vragen 
die we niet kunnen beantwoorden. Daarom horen we graag van ieder 
die informatie heeft over ons gebied. Wat we weten, staat op de website 
van SHHS.

SAMEN MET VSW
De doelstelling van SHHS om kennis van het verleden van ons 
gebied of van mensen uit ons gebied te verspreiden, kon ‘even’ 
niet via het organiseren van lezingen omdat we niet met 
grotere groepen bij elkaar konden komen. SHHS is een stich
ting met niet al te veel donateurs, en is geen vereniging met 

honderden leden zoals VSW. Daarom is het vanuit SHHS zo 
fijn samen te werken met VSW. In plaats van lezingen kunnen 
we nu allerlei historische verhalen vertellen en informatie 
uitwisselen via Tussen Wilgenplas en Rotte. We krijgen veel 
reacties van de lezers, alleen maar opbouwend positief. 
Dank u wel! 

www.shhs.nl

Huizen  
Grootenboom  

van Os

De Vaan

Buitenherberg- 
den-oranjeboom

Vanaf 2020 wordt een grote nieuwe woonwijk 
gebouwd pal ten noorden van Hillegersberg: de 
nieuwbouwwijk Wilderszijde, met een park, een 
sporthal en drie basisscholen. Het gaat om 
2.500-3.000 woningen op zo’n 100 hectare 
grond. Als eerste wordt gebouwd de buurt 
‘Buyten’ aan de kant van de Wildersekade.

Het overgrote deel van de woonwijk ligt in 
Bergschenhoek, gemeente Lansingerland. Een 
klein stukje bij de Wildersekade niet, dat is 
grondgebied van Hillegersberg, gemeente 

Rotterdam. Althans tot 1 januari 2020. Een paar 
maanden voor de overdracht aan Lansingerland, 
op 30 augustus 2019, besloot het college van 
B&W van Rotterdam in dit gebied twee toekom-
stige straten een naam te geven: de 
Parnassialaan en het Gagelpad. Per 1 januari 
2020 is dit nu grondgebied van Lansingerland 
en maken de straten dus geen onderdeel meer 
uit van de openbare ruimte in Rotterdam. De 
gehele wijk zal ‘voor rekening en verantwoor-
ding’ komen van de gemeente Lansingerland.

Koninklijk bezoek aan  
Hillegersberg-Schiebroek

In het vorige nummer van Tussen Wilgenplas en 
Rotte legden we een vraag voor over molens bij 
Plaats Lommerrijk. Zo stond dat tenminste op 
een oude ansichtkaart. Klopt dat wel, was de 
afbeelding niet van elders? We kregen weer een 
aantal reacties, onder wie Werner Geevers, Hans 
Rietman, Bert Rosbach en Koos Stadhouders.
Het lijkt een foto te zijn van de in 1914 gesloopte 

molendriegang van Schiebroek. In 1772 zijn drie 
molens gebouwd voor het droogmalen van de 
plassen van Schiebroek en 110-Morgen. Er is 
sinds 1914 een elektrisch gemaal in gebruik. De 
drie molens stonden in een rechte lijn op de plek 
van de huidige Wilgenlei. De onderste molen 
stond bij de huidige Meidoornsingel, de midden- 
of tussenmolen stond bij de hoek van de 

Wilgenlei en de Paltroklaan en de bovenste 
molen stond nabij de Ringdijk. 
De kaart lijkt dus niets met Plaats Lommerrijk 
zelf te maken hebben, Lommerrijk ligt aan de 
overkant van de Bergse Achterplas. De kaarten-
maker zal een tekst in de buurt van de molenfoto 
hebben gezocht die bij ‘iedereen’ bekend was. 
Dat was in zijn ogen Plaats Lommerrijk.

Molens

Hillegersberg 
kleiner per 1 
januari 2020

* Het bezoek van koning Christian van Denemarken in 
1914 aan modelboerderij De Vaan (zie www.shhs.nl, zoek 
op: modelboerderij).

 * Het bezoek van koningin Juliana op 31 mei 1954 bij de 
opening van de Huizen Grootenboom Van Os aan de Van 
Goghlaan (zie www.shhs.nl, zoek op: huizen grooten-
boom van os).

* Er is ook een foto van een tocht van prinses (koningin?) 
Juliana en prins Bernhard aan de (Bergse) Dorpsstraat. 
Maar wanneer was dat? Nadere gegevens ontbreken…

IN MEER RECENTE TIJD KENNEN WE ENKELE 
KONINKLIJKE BEZOEKEN:

Bekend is dat er lang geleden stadhouders waren die 
Hillegersberg bezochten. Er zijn verhalen rond de 
Prinsemolen (mogelijk zo genoemd na een bezoek van 
stadhouder Willem VI in 1747) en de regelmatige bezoe-
ken aan de buitenherberg d’Oranjeboom o.a. vanwege 
de jacht (zie www.shhs.nl, zoek op: buitenherberg)

Koning Christian van Denemarken bij ‘De Vaan’, 1914

Juliana en Bernard door de (Bergse) Dorpsstraat

Jan Cees van Duin | E: jc.vduin@hccnet.nl | M: 06- 40 41 51 08

De sjah van Perzië, koningin Juliana en prins Bernard waren tegen het 
middaguur van 22 mei 1955 op doortocht vanuit Bergschenhoek via de 
Grindweg, Straatweg, Bergweg op weg naar het Stadhuis. Veel vaker 
reden ‘prominenten’ door Hillegersberg, namelijk als ze naar het centrum 
van Rotterdam reden vanaf vliegveld Zestienhoven. Dan kwamen ze via 
de Doenkade, de Grindweg en de Straatweg. Ook mensen als Elton John 
en Cliff Richard kwamen ‘langs’. Maar niet in een open wagen en zwaai-
end naar het publiek zoals de koningin en prins in de (Bergse) Dorpsstraat.

Vragen: Bij welke gelegenheid waren Juliana en Bernhard  
in de Dorpsstraat? Hebt u nog informatie (en eventueel ook 
foto’s) van de andere ‘hooggeplaatste’ bezoeken aan 
ons gebied?
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JAARREKENING 2020 EN BEGROTING 2021 
Financiën

In financieel opzicht is 2020 een goed jaar 
geweest voor de VSW. De totale baten [contri
buties en donaties (€ 12.113), de bijdrage van 
SHHS in de uitgave van TW&R nr. 86 (€ 928), de 
ontvangen rente (€ 8) en de verkoop van boeken 
(€ 270)] – samen € 13.320 – waren vrijwel 
conform de begroting. De totale lasten (€ 12.985) 
waren veel lager dan begroot: lagere Algemene 
kosten (€ 2.913 lager), geringe beheer en project
kosten bij baarhuisje en begraafplaatsje (€ 1.689 
lager, inclusief terugstorting van € 411 over de 
energiekosten 2019, en ondanks hogere promo
tiekosten (€ 2.236) met restyling van TW&R 
(eenmalig € 745) en de bezorging door PostNL 
(ca. € 750 per keer).

Met de inkomsten van € 13.320 en de uitgaven 
van € 12.985 sluit de Verlies en Winstrekening af 
met een klein positief saldo van € 335. Het 
bestuur stelt voor de opbrengst van de verkoop 
van boeken (€ 270) toe te voegen aan het 
Publicatie fonds (het VSWfonds waarin de 
productiekosten en de opbrengst van de 

verkochte boeken worden ondergebracht). Het 
resterende deel van het saldo (€ 335  € 270 = € 65) 
wordt aan het Reservefonds toegevoegd. Beide 
fondsen stijgen daarmee licht; tot respectievelijk 
€ 52.790 en € 34.310. 

In de Balans is onder Passiva Diversen een voor
ziening ondergebracht van € 2.500, bestemd 
voor het 9e VSWlustrum in 2022. Er is geen 
bedrag meer aan toegevoegd. Zo nodig kan 
volgend jaar een beroep gedaan worden op het 
Reservefonds. De post Activa Totaal betreft 
hoofdzakelijk bankreserves (ING en Roparco) met 
een klein bedrag aan nog te innen facturen. 
Op de Balans zijn de bezittingen van de VSW niet 
opgenomen; deze worden in het jaar van de 
aanschaf afgeschreven.

In 2020 zijn diverse voornemens niet gereali
seerd als gevolg van de coronacrisis. Bijeen  
komsten zijn niet doorgegaan, waaronder de 
twee ledenvergaderingen, commissiebijeen 
komsten en de vrijwilligersactiviteiten. Verwacht 

wordt dat ook in 2021 verschillende activiteiten 
niet doorgaan of op een andere wijze opgezet 
moeten worden.

De Begroting is daarom aangepast: zo is de post 
Drukwerk ledencontact (onderdeel van Promotie
kosten) van ca. € 5.000 in 2020 naar € 8.100 in 
2021 vanwege tweemaal TW&R door PostNL én 
vanwege de vergroting van het aantal bladzijden 
van 24 naar 36 per nummer.

Andere posten zijn gelijk gebleven of eventueel 
verlaagd. De medio 2020 georganiseerde fotowed
strijd was een groot succes en zal worden herhaald.
De post Productiekosten blijft pm gehandhaafd 
omdat de commissie Communicatie vanwege de 
coronacrisis niet aan de verwezenlijking van de 
plannen is toegekomen. De commissie hoopt later 
dit jaar met ideeën aan het werk te gaan. 
Financiering vindt dan uit het Reservefonds plaats.

Piet van der Veen | penningmeester

VERLIES- EN WINSTREKENING (€)
Realisatie 2019 Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021

BATEN
Inkomsten  11.976,27  11.860,00  12.113,46  11.860,00 
Bijdrage SHHS  0,00  0,00  927,55  1.650,00 
Rente  8,97  10,00  8,81  10,00 
Verkoop boeken e.d.  458,00  500,00  270,20  500,00 

Totaal  12.443,24  12.370,00  13.320,02  14.020,00 

LASTEN
Algemene kosten  4.366,64  6.500,00  3.587,12  5.000,00 
Baarhuisje  2.358,50  2.000,00  311,32  1.500,00 
Promotiekosten  6.663,65  6.750,00  9.086,35  9.350,00 
Productiekosten  0,00 pm  0,00 pm
Juridisch advies -334,00  0,00  0,00  0,00 

Totaal  13.054,79  15.250,00  12.984,79  15.850,00 

Saldo -611,55 -2.880,00  335,23 -1.830,00

BALANS (€)
31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020

ACTIVA
Totaal  93.748,14  90.033,53  89.364,48  89.644,72 

PASSIVA
Reservefonds  34.186,26  35.314,15  34.244,60  34.309,64 
Diversen  8.110,00  2.657,50  2.600,00  2.545,00 
Publicatiefonds  51.451,88  52.061,88  52.519,88  52.790,08 

Totaal  93.748,14  90.033,53  89.364,48  89.644,72 

©dp VSW

ACTIVITEITEN
De communicatie met de leden heeft nu vooral plaatsgevonden via de 
digitale nieuwsbrieven en het tijdschrift ‘Tussen Wilgenplas en Rotte’. In 
2020 heeft het tijdschrift een nieuwe vormgeving gekregen. Het novem
bernummer was extra dik en bevatte veel historische informatie over ons 
gebied, dit ook met dank aan de Stichting Historisch Hillegersberg 
Schiebroek waarmee de VSW nauw samenwerkt. In de zomer van 2020 
heeft VSW een fotowedstrijd georganiseerd; dit initiatief heeft de nodige 
publiciteit (en enthousiaste inzenders) opgeleverd.

SCHILDJE
Het bestuur kan een schildje toekennen dat op een pand wordt aange
bracht. Dit ter stimulering van een bijzondere zorg aan het in stand houden 
en/of herstellen van bouwwerken en/of locaties van cultuurhistorisch en/
of architectonisch belang alsmede ter stimulering van het realiseren van 
nieuwe objecten die zich onderscheiden door hun architectonische kwali
teiten en zijn ingepast met respect voor de omgeving. In 2020 heeft het 
bestuur, op advies van de schildjescommissie, een schildje toegekend aan 
de zeven nieuwe panden in de Margrietstraat.

BAARHUISJE
Een punt van grote zorg is de verzakking van ‘ons’ baarhuisje. In goed over
leg met de gemeente zal in 2021 het pand worden rechtgezet en opnieuw 
worden gefundeerd. De archieven van de VSW zijn overgebracht naar het 
Stadsarchief Rotterdam. 

BOUWZAKEN
Aandachtspunten wat betreft bouwzaken waren in 2020 onder andere de 
toren van de Christus Koningkerk, het notarishuis (Straatweg 2), de loon
maalderij (Bergse Rechter Rottekade 11), de eventuele nieuwe fietsbrug 
over de Rotte, de veiligstelling van het glasinbeton kunstwerk ‘Doortocht 
door de Rode Zee’ in de te slopen Vredevorstkerk en de veiligstelling van 
het glasinbeton kunstwerk en het betonreliëf van de kunstenaar Louis 
van Roode aan het Wolfert Dalton (Argonautenweg 55).

LEDENAANTAL
Het ledenaantal van VSW bleef in 2020 constant op 650. 
Het bestuur wenst alle leden veel sterkte in 2021 met het doorstaan van 
de pandemie. 

JAARSTUKKEN 2019
De jaarstukken over 2019 zijn opgenomen in Tussen Wilgenplas 
en Rotte 85 ( (mei 2020; www.vsw.biz, zoek op: 85 of scan de 
QR-code)

Diverse personen zijn statutair aftredend, sommigen hebben zich herkies
baar gesteld. Alle VSWleden ontvangen een inlegvel bij deze TW&R om 
hun stem hierover uit te brengen en om hun goedkeuring te geven aan de 
jaarstukken 2019 en 2020, ter decharge van het bestuur. Op het inlegvel 
staat op welke manieren dat mogelijk is.

JAARSTUKKEN 2020
Deze jaarstukken treft u elders in dit tijdschrift aan:
Jaarverslag 2020 zie pagina 35
Jaarrekening 2020, begroting 2021  
en toelichting door de penningmeester zie pagina 34

FINANCIËLE COMMISSIE 2021
Jan Schepel en Ab Spaan treden af. Het bestuur stelt voor Jenny van Sten
van ‘t Hoff en Susan van Waes te benoemen tot lid van de financiële 
commissie.

BESTUURSSAMENSTELLING
Statutair aftredend zijn de bestuursleden Agnes van Zoelen (voorzitter), 
Jan Cees van Duin (bestuurslid, tevens wnd. secretaris), Piet van der Veen 
(penningmeester) en Norman Langelaan.
De heer Van der Veen treedt af. Het bestuur stelt voor de heer Spaan als 
penningmeester te benoemen. De overige bestuursleden stellen zich 
herkiesbaar.

Nieuwe bestuursleden, in het bijzonder met bouwkundige kennis, zijn van 
harte welkom. Hiernaast is ook de functie van secretaris nog vacant. 

UITREIKING SCHILDJE 2021
De VSW kan degene, die bijzondere zorg heeft besteed aan instandhou
ding, herstel of nieuwbouw van bouwwerken van cultuurhistorisch of 
architectonisch belang een waardering uitreiken in de vorm van een 
oorkonde en een (gevel)schildje. Voordrachten waren mogelijk tot en met 
31 december 2020. 
Het bestuur heeft geen voordrachten ontvangen die hebben geleid tot 
toekenning van een schildje.

Als de coronamaatregelen het toestaan,wordt de najaarsbijeen-
komst gehouden op woensdagavond 17 november 2021. Plaats 
wordt nog nader bekend gemaakt.

BESTUURSINFORMATIE
In verband met de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus gaat de Algemene 
Ledenvergadering op donderdag 20 mei 2021 NIET door.

Het jaar 2020 stond vanaf maart in het teken van corona en de daarmee verband houdende 
opgelegde beperkingen. Er konden geen fysieke bijeenkomsten met de leden plaatsvinden. 
Zo kon er ook geen verantwoording en decharge van het bestuur over 2019 in een Algemene 
Ledenvergadering plaatsvinden. De bestuursvergaderingen zijn in plaats van fysiek digitaal 
geworden. De commissies en de vrijwilligers hebben ook niet zoals anders hun werk kunnen doen.

JAARVERSLAG 2020

Jan Cees van Duin | waarnemend secretaris
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Oude, nieuwe, hergebruikte en soms zelfs verdwenen schoolgebouwen van

Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge

De schooltijd beslaat een groot deel van onze jeugd. En het school-

gebouw speelt in al die jaren een belangrijke rol. Zoiets als je tweede 

thuis. Maar denk eens na: hoe zag die school, dat gebouw waarin u 

zelf, uw kinderen of kleinkinderen zoveel voetstapjes hebben liggen, 

er ook weer uit?

De leden van de commissie Studie & Inventarisatie van de Vereniging 

Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW) vroegen zich dat ook af. Ze besloten 

een boekje samen te stellen, waarin oude, nieuwe, hergebruikte en soms 

zelfs verdwenen schoolgebouwen van de voormalige deelgemeente 

Hillegersberg, Schiebroek, Terbregge een plaatsje zouden krijgen. 

En het blij�  in dit boekje niet alleen bij een tekst met foto van elke 

school: en passant wordt voor geïnteresseerden de geschiedenis van 

twee eeuwen bouwen voor een veranderend onderwijs beschreven. Vele 

typen schoolgebouwen passeren de revue. Van eenvoudig woonhuis, 

zoals de oudste school in Terbregge, tot de schitterende nieuwbouw 

van de St. Michaëlschool die als een witte villa ingebed ligt in de wijk. 

Staat uw school er ook bij?

Een initiatief van de commissie Studie & Inventarisatie van 
de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW)
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UITGAVEN VAN DE VSW

Lid worden
De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW) maakt 
zich sterk om historisch, architectonisch, stedenbouwkun
dig en landschappelijk waardevolle elementen in het gebied 
HillegersbergSchiebroek te behouden en zo mogelijk te 
herstellen. Wordt nu lid en help zo mee de kwaliteit en de 
aantrekkelijkheid van onze woon en leefomgeving te 
bevorderen. 
U ontvangt een welkomstgeschenk, 2x per jaar het tijd
schrift Tussen Wilgenplas en Rotte, uitnodigingen voor 
bijeenkomsten in mei en in november, maximaal 6x per jaar 
een digitale nieuwsbrief en de mogelijkheid om aan excur
sies deel te nemen. Meld u aan via www.vsw.biz>steun 
ons>word nu vriend van de VSW of scan de QR-code. 

Cadeaulidmaatschap
Op zoek naar een leuk cadeau voor nieuwe buren? Doe een 
VSWlidmaatschap van een jaar cadeau! Kijk voor de moge
lijkheden op onze website www.vsw.biz >steun ons 
>cadeaulidmaatschap of scan de QR-code.

Geen ALV op 20 mei 2021
De Algemene Ledenvergadering op donderdag 20 mei 2021 
kan als gevolg van de coronamaatregelen NIET doorgaan.

Najaarsbijeenkomst 
Als de coronamaatregelen  
het toestaan, wordt de  
najaarsbijeenkomst 
gehouden op woensdag
avond 17 november 2021. 
Plaats wordt nog bekendgemaakt.

< Gebouwen van Gezag  
Wie heeft er geen voetstappen liggen  
in de raadhuizen van Hillegersberg

(€ 5,-)

DEZE UITGAVEN ZIJN TE KOOP BIJ:
MAXIMUS, Bergse Dorpsstraat 122 • VER VAN HIER, Kleiweg 69

Dit is mijn school >
Oude, nieuwe, hergebruikte en soms 

zelfs verdwenen school gebouwen van 
Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge 

(€ 12,50)

< Kijk op de wijk
Een bundeling verhaaltjes over bijzondere 
plekken in onze deelgemeente

(€ 5,-)

Tempelen & begraven >
Bekende en onbekende kerken  

en begraafplaatsen in de wijk

 (€ 5,-)

< Het Geluk van de Rotte
Een bloemlezing op de Rotte -  
met veel kleurenfoto’s 

(€ 5,-)

Van Hildegaersberch >
gheboren

Kanttekeningen van een columnist  
uit de Middeleeuwen 

(€ 5,-)

< Van Boven Bekeken
 Luchtfoto’s Hillegersberg/Schiebroek 

(€ 15,90)

Opeens vielen wij >
onder de Coolsingel

Hillegersberg, van boerendorp tot  
stadswijk van Anton Stapelkamp 

(€ 14,90)

VERENIGINGS
NIEUWS


