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VOORWOORD

Mijn druivenoogst staat in een grote pan te pruttelen op 
het fornuis om er druivensap van te maken. Deze geur in 
huis en de kleuren buiten maken duidelijk dat de zomer 
plaatsmaakt voor de herfst. Een moment om even terug te 
kijken op het afgelopen halfjaar. 

KLIMAATVERANDERING
Voor veel mensen die in Nederland op vakantie gingen, was 
het een zomer met weinig mooi weer. Zeker als je dit ver-
gelijkt met de zomers van de afgelopen drie jaar, maar dat 
waren dan ook jaren met temperaturen die alle records 
overtroffen. Dit jaar kwam het weer juist in het nieuws door 
de heftige regenbuien: eerst in het voorjaar in de kop van 
Noord-Holland en later nog veel heftiger in Zuid-Limburg, 
met grote schade als gevolg. 

Tegelijkertijd kwam er een rapport in het nieuws, het zogenaamde 
IPCC-rapport, waaruit duidelijk blijkt dat door ons menselijk 
handelen de CO2-uitstoot zorgt voor klimaatverandering. Alleen 
wijzelf kunnen ervoor zorgen dat dit niet leidt tot een echte kli-
maatcrisis. Dat de zeespiegelstijging niet te groot wordt, dat er 
genoeg zoet water beschikbaar blijft voor drinkwater, de agrari-
sche sector, bedrijven, voldoende grondwater, etc.

WATEROVERLAST 
Toch zullen we ons nu al moeten voorbereiden op en aan-
passen aan de huidige klimaatverandering om te zorgen 
dat we wateroverlast van heftige buien, hittestress van 
extreme warmte en een tekort aan water zo goed mogelijk 
het hoofd kunnen bieden. Dat is niet iets dat we aan de 
overheid alleen over kunnen laten, dat moeten we allemaal 
samen doen, omdat heel veel buitenruimte in bezit is van 
particulieren en bedrijven. Het gaat om uw en mijn tuin en 
huis. Het belangrijkste is om regenwater zoveel mogelijk 
op te vangen en te gebruiken of in de grond te laten zakken, 
om te voorkomen dat de riolen het niet meer aankunnen 
en de straten blank komen te staan of erger. Wij kunnen 
bijdragen door het aanleggen van groene daken, tegels te 
vervangen door plantjes, een regenpijp in een regenton te 
laten uitkomen etc. Vele kleine beetjes hebben bij elkaar 
wel degelijk resultaat. Kijk op de website van het hoog-
heemraadschap naar de subsidie -mogelijk heden (www.
hhsk.nl, zoek op: subsidiechecker) of scan de QR-code.

BEHOUD VAN ONZE OMGEVING
U zult nu misschien denken: “Wat heeft dit met de VSW  
te maken?”. Welnu, het behoud van onze omgeving heeft 
ook te maken met een gezamenlijke inspanning om de kans 
op wateroverlast te verkleinen. Wateroverlast kan grote 
gevolgen hebben voor wie het treft, denk maar aan 
Zuid-Limburg. 
Voor het behoud van de houten fundering van huizen, zoals 
vooral in onze omgeving het geval is, is het belangrijk dat 
het grondwater zoveel mogelijk wordt aangevuld met 
regenwater. En niet minder belangrijk: een groene wijk 
geeft minder hittestress dan een versteende wijk. In de 
versteende binnenstad kan het wel 8 graden Celsius 
warmer zijn dan daarbuiten. Vergroenen van tuinen helpt 
dus ook om hitte stress tegen te gaan. 

Het behoud van groen  
en de aandacht daar -
voor heeft in dat kader 
altijd de aandacht van de 
VSW gehad en zal dat 
ook houden. 

GEEN 
NAJAARSVERGADERING
Tot slot wil ik u erop wijzen 
dat we dit jaar nog geen 
najaarsvergadering hou-
den, maar in september 
wel een excursie door het 
Kleiwegkwartier hebben 

georganiseerd. Bestuurs lid Henk Koetsveld, auteur van het 
boek Een eeuw Kleiwegkwartier, verzorgde de rondleiding. 
Deze aankondiging hebt u begin september via onze 
nieuwsbrief in uw mailbox gekregen, mits uw mailadres 
natuurlijk bij ons bekend is. 
Nu alle coronamaatregelen steeds verder teruggeschroefd 
worden, zal naar verwachting de Algemene Ledenver-
gadering op woensdagavond 18 mei 2022 weer op de 
normale manier plaatsvinden. We houden u via onze digi-
tale nieuwsbrief en de website op de hoogte.
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Vragen over het oude amphitheater in het Plaswijckpark

‘ Wie weet hier 
het fi jne van?’

Het “verhaal” Plaswijckpark begint in 1914 
met de aankoop door C.N.A. Loos van Villa 
Buitenlust (de latere deelgemeentesecretarie) 
en hij veranderde de naam in Villa Plaswijck; 
hij maakte er met achtergelegen terrein de 
“theeschenkerij en Societeit Plaswijck” van.  
Deze villa werd in 1920 aangekocht door de 
gemeente Hillegersberg als nieuw raadhuis, 
omdat het oude aan de Kerkstaat te klein werd.
Loos ontwikkelde hier vanaf 1922 plannen 
voor een recreatieterrein langs de Bergse 
Achterplas. In het begin, na de opening in 
1923, was het net groot genoeg voor een fami-
lie-uitje, later werd het gebied sterk vergroot. 
De achtergelegen tuin van Plaswijck werd 
door Loos uitgebreid met diverse terreinen 
richting Inktpot en  Ringdijk en werd onder 
andere het  Plaswijck Paviljoen gebouwd, het 
later bekende Van der Valk restaurant. Het 
gebied werd in de loop der tijd ingericht als 
park - Engelse landschapstuin - met dierenver-
blijven, vogel- en reptielenpaviljoen met plaats 
voor diverse soorten dieren zoals apen, vogels 
en herten (de echt wilde dieren zijn nooit 
gekomen) en met veel plantensoorten. Ook de 

kinderen werden niet vergeten, zij kregen een 
grote speeltuin. Later (1928) werd er een ten-
nispark aangelegd, van het park gescheiden 
door de nieuw aangelegde Plaswijcklaan. Ook 
een windhondenrenbaan, en later de uitkijk-
toren, behoorden tot de attracties.

Hillegersberg was trouwens niet slecht bedeeld 
met uitspanningen. Plaswijck, Plaats 
Lommerrijk (Vrouw Romein), � eetuin Tivoli 
en Jardin de Plaisance - Tuin Feericks bevonden 
zich binnen de gemeentegrenzen.  

Aan de bestaande bouwsels werd in 1928 een 
bijzondere horecavoorziening toegevoegd, 
namelijk het “amphitheater”, aan de zuidoost-
zijde van het park aan het water van de Bergse 
Achterplas. Het ontwerp was van architect L.N. 
Krijgsman die veel andere gebouwen in 
Hillegersberg heeft ontworpen. Tekeningen 
ervan zijn nog aanwezig in het archief van het 
NAI. Het was een langwerpig gebouw met 
gebogen einden, waar via twee buitentrappen 
het dak met een dakterras werd bereikt. De 
gebogen ramen gaven het een bijzonder uiterlijk.

De tuin er omheen was trapsgewijs opge-
bouwd met niveauverschillen, met aan de zijde 
van de plas een halfronde vijver in het terras. 
Aan de andere zijde (noordwest)  was eveneens 
een terras, met aan de overzijde van de sloot 
een “Versailles”-tuin, met langwerpige water-
partij, een ronde vijver in het midden en aan 
de einden een dwarse waterpartij . Dit is ook 
nu nog een duidelijk tuinelement.

In 1934 werd op het amphitheater  een tweede 
bouwlaag gemaakt en verdween het buiten-
dakterras. De trappen kwamen inpandig, en 
de trapsgewijze opbouw van de buitenruimte 
verdween, evenals de vijver. In deze tweede laag 
kwam de horeca, de begane grond (onder-
bouw) werd dienstruimte en museum. Het 
geheel in een dichtbegroeide ambiance.
Dit amphitheater is het eigenlijke onderwerp 

Aquarel van het Amphitheater, gemaakt door Jack Fens.

Wie kent niet het Plaswijckpark, en wie van de ouderen onder ons kent 
niet het Amphitheater, hetzij als bijzonder gebouw in dit park, hetzij als 
bezoeker van het horeca-gedeelte ervan. Dit Amphitheater bestaat niet 
meer; het is in 1982 gesloopt omdat het in een dusdanig slechte 
bouwkundige staat verkeerde dat restauratie duurder werd geacht dan 
een geheel nieuw gebouw. Bij het 90-jarig bestaan van het park wil 
bestuurslid Jack Fens nader op dit toen fraaie gebouw ingaan. Er leven 
bij hem vele vragen inzake dit oude gebouw.  

van dit stuk. Veel oudere  Hillegersbergenaren 
zullen zich dit pand nog goed kunnen herin-
neren;  Het was dan ook een bijzonder vorm-
gegeven gebouw. Oorspronkelijk met zicht-
bare baksteen, later met een witte gevelbepleis-
tering. Helaas hee�  de fundering veel minder 
aandacht van de bouwer gekregen, want in de 
loop der tijd ging het pand verzakken en veel 
scheurvorming vertonen. Uiteindelijk is het in 
1982, na een mislukte poging tot restauratie, 
gesloopt en vervangen door het huidige pavil-
joen dat in 1983 werd geopend op geringe 
afstand van de oorspronkelijke bouw.

Er leven bij mij nogal wat vraagtekens rond het 
oude gebouw, en dan vooral betrekking heb-
bend op de periode dat de eenlaagse bebou-
wing werd verhoogd met een tweede bouwlaag.
Het verschil in hoogte van de gebogen ramen 

roept vragen op: was het terras aan de ene zijde 
hoger gelegen dan aan de andere kant? Hee�  
het te maken met de functieverschuiving van 
de begane grond? Wat is er gebeurd met het 
grote halfcirkelvormige terras met vijver aan de 
plaszijde toen de tweede bouwlaag erop werd 
gezet. Kennelijk is dit verhoogde terras in zijn 
geheel afgegraven. 

Foto’s van de noordwest-zijde zijn talrijk, maar 
van de zuidoostkant is nauwelijks iets te vin-
den, of alles is verscholen achter een dichte 
begroeiing van struiken en bomen, zodat er 
nauwelijks iets zichtbaar is. De tekeningen 
geven ook niet direct de gewenste duidelijk-
heid. Wel is het hoogteverschil van de buiten-
ruimte “voor” en “achter” soms herkenbaar. 
Wie weet hier het fijne van of heeft goede 
duidelijke foto’s van die kant?

De hier bijgevoegde aquarellen geven een hel-
der beeld  aan de NW-zijde; aan de ZO-kant 
is er met de nodige fantasie gewerkt, namelijk 
wel een pand in twee bouwlagen, maar ook 
met het halfronde terras ervoor met de vijver, 
de trappen en de rondgaande paden. Twee 
bouwfasen lopen dus door elkaar heen. Wie 
helpt en kan de gewenste nadere informatie 
geven?

JACK FENS

Bronnen:
- boek Yvonne Boot

- vele krantenartikelen van Rotterdams 
Nieuwsblad en Koerier.

- diverse beschikbare foto’s
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Jack Fens zwaait af

‘Al heel snel vonden we elkaar’

“Afzwaaien. Meestal is dit een term die wordt 
gebruikt wanneer iemand zĳ n militaire diensttĳ d 
heeft beëindigd, maar in breder verband is het 
ook toepasbaar wanneer men stopt met bepaal-
de activiteiten. Dit laatste is nu bĳ  mĳ  het geval. 
Na een half (mĳ n halve) mensenleven betrokken 
te zĳ n geweest bĳ  de VSW lĳ kt het mĳ  de tĳ d rĳ p 
om er een punt achter zetten. Het is voor mĳ  een 
plezierige en ook spannende, of zelfs soms frus-
trerende  tĳ d geweest, in mĳ n “actieve leven” bĳ  
de VSW en daar kĳ k ik toch graag even op terug.
We gaan dan terug in de tĳ d naar de jaren 70, 
toen er een aantal gebeurtenissen heeft plaats 
gevonden die mĳ  zeer raakten, en met mĳ  vele 
anderen. In Kralingen, waar ik toen woonde, 
werd onder andere de bekende Koninginnekerk 
gesloopt en de sociëteit “Eendragt maakt magt”. 
Toen ik in 1974 in Hillegersberg ging wonen wa-
ren er plannen om in de Bergse Plas een groot 
woongebouw te bouwen, en in mĳ n directe 
woonbuurtje – de Kerkstraat - waren er ideeën 
om de bebouwing tussen Kerkstraat en Bergse 
Dorpsstraat te slopen en er een groot parkeerter-
rein voor het winkelcentrum aan te leggen.  Niet 
voor te stellen dat dit zo maar zou kunnen ge-

beuren, en gelukkig is het dan ook niet gebeurd. 
Vele mensen waren het duidelĳ k niet eens met 
deze wilde plannen en al heel snel vonden wĳ  el-
kaar om te beraden hoe hier tegenin te kunnen 
gaan. Na het nodige overleg is toen contact ge-
zocht met een architect van de Dienst 
Stadsontwikkeling, die de taak had in de te her-
structureren stadsvernieuwingsgebieden te 
onderzoeken welke delen cultuurhistorisch van 
belang waren om te behouden. Op ons verzoek 
was hĳ  bereid ook ons verder te helpen.
Met hem, ir. Herbert de Roy-van Zuydewĳ n,  is 
door een klein groepje mensen, gewapend met 
een grote gebiedskaart, de hele wĳ k doorgelopen, 
en werd alles genoteerd wat, naar onze mening, 
van belang was om te streven naar behoud. 
Dit was de eerste, zĳ  het primitieve, inventarisatie  -
kaart, ofwel een “historische kwaliteitenkaart”. 
Hiermee, het was inmiddels 1976, werd voor be-
langstellende bewoners in een zaaltje de 
uitkomsten van ons werk gepresenteerd, en werd 
besproken hoe nu verder te gaan. De uitkomst 
was duidelĳ k: er moest een vereniging worden 
opgericht om deze gegevens in een breder ver-
band onder de aandacht te brengen, en daarmede 
meer invloed proberen uit te oefenen op het ruim-
tebeleid in onze wĳ k en later deelgemeente. 
Een voorlopig bestuur werd samengesteld om hier-
mee door te gaan en het nodige voor te bereiden.
Een voor vele belangstellenden gehouden pre-
sentatieavond heeft geleid tot de oprichting van 
de Vereniging Stedebouwkundig Wĳ kbehoud 
Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge, kortweg 
VSW. Op 24 augustus 1977 werd de VSW for-
meel opgericht door het passeren van de 
notariële akte van oprichting, de oprichtersver-
klaring en de statuten.
Deze oprichters waren: J.A.van Arkel (Jan), 
D.Carlier (Dick), J.Fens (Jack), D.Klamer (Dirk), 
L.C.Kok, (Leen) A.Tuĳ nenburg Muĳ s-Breugem 
(Ank), F.Weyand (Frank) en J.J.Zanstra (Jan).

Wĳ  waren toen een offi ciële vereniging gewor-
den en één van de eerste acties was het 
aanbieden van de inventarisatiekaart aan de 
toenmalige wĳ kraad, om als referentiekader te 
dienen bĳ  ruimtelĳ ke plannen. De wĳ kraad was 

echter heel voorzichtig: accepteren als beleids-
instrument kon niet (het was particulier initiatief 
en het mocht eens geld gaan kosten), maar men 
was wel bereid de kaart onder dankzegging te 
aanvaarden. 
Om het vele werk, dat ons verder te doen stond, te 
kunnen verrichten werden enkele commissies in-
gesteld: een commissie Studie en Inventarisatie, 
een commissie “Waakhond”, een Financiële com-
missie en een commissie Publiciteit.
Ons initiatief werd breed onder de aandacht van 
de wĳ kbewoners gebracht en de VSW groeide 
heel snel tot wel bĳ na 1000 leden. Vele acties 
hebben wĳ  ondernomen, soms met enig succes, 
maar ook soms met grote teleurstelling. 
Veel werk is verricht in het bestuderen en hierop 
anticiperen van ruimtelĳ k plannen (bouw- en be-
stemmingsplannen) waaronder het roemruchte 
bestemmingsplan “Kern en Plassen”, en ook 
veel publicaties en boeken behoorden tot onze 
activiteiten. En ik mag mĳ  verheugen hieraan 
mĳ n nodige steentjes te hebben bĳ gedragen. 
Dit was mede de reden dat ik mĳ n afstudeerpro-
ject (1979) aan de TU-Delft heb gericht op ons 
eigen werkveld: een historisch en ruimtelĳ k 
kwalitatief onderzoek naar verleden, heden en 
toekomst van ons gebied, onder de titel: 
Hillegersberg-waarheen? Na mĳ n afstuderen in 
1980 vond men dat ik maar mĳ n plaats moest 
innemen in het bestuur, dat was in 1981. Van 
1982 tot en met 1992 fungeerde ik als voorzitter 
om daarna weer op mĳ n oude plaatsje als ge-
woon bestuurslid terug te keren. Tot heden 2017, 
ons veertigste jubileumjaar..
Daarmede zĳ n we weer terug bĳ  het begin: tĳ d 
om “af te zwaaien” en mĳ n plaats af te staan aan 
een volgende, die de nodige tĳ d en energie wil 
besteden aan de groei en bloei van onze VSW.
Tenslotte de opmerking dat ik deze vele jaren 
vanaf het begin in 1976 tot heden (waarvan on-
geveer 37 bestuursjaren) met veel plezier me 
heb kunnen en willen inzetten voor onze VSW. 
Tevens wil ik mĳ n waardering uitspreken voor 
mĳ n medebestuurders in al die perioden voor 
hun enorme inzet. De  leden bedank ik voor hun 
vaak vele jaren trouwe lidmaatschap.”  

 JACK FENS

Bestuurslid Jack Fens, één van de 
oprichters van de VSW, zwaait af 
ofwel stopt na veertig jaar met zĳ n 
activiteiten voor de vereniging. Hĳ  
kĳ kt er zelf op terug:
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ACTUALITEITIN MEMORIAM

Jack Fens
15 augustus 1944 – 10 augustus 2021

Jack Fens: zijn naam is onverbrekelijk verbonden met 
de VSW. Hij was één van de oprichters en 40 jaar actief 
bestuurslid. Na zijn aftreden, in 2017, ontving hij de 
Speld van Verdienste uit de handen van voorzitter 
Agnes van Zoelen. 

Norman Langelaan

Na een slopende ziekte overleed Jack deze 
zomer. Tijdens de uitvaart mocht ik namens de 
VSW enkele woorden spreken:

“Ik sta hier namens de Vereniging Stedebouw
kundig Wijkbehoud (VSW). Lang geleden, het zal 
20 à 25 jaar terug zijn geweest, vroeg Jack me 
om in het bestuur te komen. Hij was zelf één van 
de oprichters van de VSW, nu 44 jaar geleden. 
Jack is 40 jaar bestuurslid geweest van de VSW 
die op een gegevens moment meer dan 900 
leden kende. Hij had ongelooflijk veel bouw
kundige en historische kennis. 
Een jaar na de oprichting van de VSW, in 1980, 
studeerde Jack af aan de TUDelft, richting 
Bouwkunde. Zijn afstudeerscriptie werd tege
lijk de eerste publicatie van de VSW, het boek 
‘Gebouwd in de wijk’. Het boek beschrijft alle 
oude gebouwen in Hillegersberg, met foto’s 
erbij. Het wordt tot op heden geraadpleegd. 
De VSW heeft in de loop der jaren vele panden 
voor sloop kunnen behoeden, niet in de laatste 
plaats door de tomeloze en gedreven inzet van 
Jack. Daar zijn we hem zeer dankbaar voor.”

In zijn schaarse vrije tijd aquarelleerde Jack 
graag. Ook dan waren gebouwen in de omge
ving vaak het onderwerp. Zie bijvoorbeeld de 
prachtige aquarellen van het baarhuisje, die de 
omslag van TW&R 70 sierden. 

Hij was ook als auteur nauw betrokken bij ons 
magazine Tussen Wilgenplas en Rotte. Door de 
jaren heen publiceerde hij vele artikelen. Ik 
denk aan zijn bijdrage over het oude amfithe
ater in het Plaswijckpark, in TW&R 71 van mei 
2013, met een mooie aquarel van het amfithe
ater van zijn hand.

Zijn laatste bijdrage verschijnt in TW&R 79 van 
mei 2017. Ter gelegenheid van zijn afscheid als 
bestuurslid beschrijft hij in één pagina 40 jaar 
VSW. Een aanrader voor wie in een paar minuten 
de geschiedenis van de VSW wil 
lezen (www.vsw.biz, zoek op 
‘magazine’) of scan de QR-code. 

Open 
Monumentendag
Het was zaterdag 11 september een komen en 
gaan op de Ringdijk 43, met enkele bijzondere 
bezoekers.

Loes Wijnbergen

Zaterdag 11 september waren begraaf
plaats en baarhuisje op de Ringdijk 
opengesteld voor bezoekers, ter gele
genheid van het Open Monumenten 
weekend 2021. Hadden mensen behoefte 
aan een activiteit, gingen wandelingen 
in de coronaperiode over de Ringdijk en 
was dat de aanleiding voor een bezoek, 
was men op zoek naar zijn/haar wortels? 
We weten het niet precies, maar we 
mochten een record aantal bezoekers 
verwelkomen: 71! Nog nooit bezochten 
zó veel mensen begraafplaats en baar
huisje op Open Monumentendag. 

Eén van die bezoekers was wel heel 
bijzonder: Tiger Nicholaas, nazaat van 
Gerrigje NicolaasBak, de vrouw die het 
mogelijk maakte dat begraafplaats en 
baarhuisje nog steeds bestaan. Eind 
augustus ontving de VSW een mailtje 
met de tekst: ‘My name is Tiger Nicholaas. 
My family used to live at the farm known 
as Dorprust in Schiebroek before they 
emigrated to America. …. I’m travelling to 
Amsterdam next week and would really 
love to visit the place where the house 
once stood.’

Lang verhaal kort: we nodigden hem uit 
om op zaterdag 11 september de begraaf
plaats te bezoeken. Voorzitter Agnes van 
Zoelen en bestuurslid Jan Cees van Duin, 
tevens voorzitter van Stichting Historisch 
Hillegersberg en Schiebroek, ontvingen 
Nicholaas, leidden hem rond over de 
begraafplaats en lieten hem zien waar 
zijn voorouders begraven liggen. 

Mocht u nu denken ‘Hé, de achternaam van 
Gerrigje is Nicolaas en deze man heet 
Tiger Nicholaas. Hoe kan dat?’, dan hebt 
u volkomen gelijk. Het antwoord is simpel: 
bij de aangifte van de geboorte van Tiger 
maakte de ambtenaar van de burgerlijke 

stand een schrijffout. Overigens een 
Amerikaanse ambtenaar, want Tiger is 
een nazaat van Pieter Nicolaas, de oudste 
zoon, die naar Amerika emigreerde. 
Tiger is de zevende generatie. Even op een 
rijtje: Gerrigje  Pieter  Izaak Pieter  
Frances  Roxie  Sara  Tiger. Maar, 
zult u zich nu afvragen, hoe komt Tiger 
aan de achternaam ‘Nicholaas’? “Dat zit 
zo”, vertelde Tiger, “mijn moeder is 
grotendeels opgevoed door haar groot
moeder, Frances. Uit eerbetoon voor 
haar en omdat in deze tak van de familie 
de naam Nicolaas zou verdwijnen, wilde 
mijn moeder de meisjesnaam van haar 
grootmoeder dragen. Daarom heeft mijn 
moeder om naamswijziging gevraagd. 
Daarvoor kreeg zij toestemming, zij werd 
dus weer een ‘Nicolaas’. Bij de aangifte 
van mijn geboorte ging het dus ‘mis’ en 
daarom is mijn achternaam Nicholaas. 
Overigens ben ik, voor zover ik heb 
kunnen nagaan, de enige ‘Nicholaas’ 
 ter wereld’

Ook nakomelingen van andere daar 
begraven personen waren blij verrast het 
graf van hun voorouder(s) te vinden. 
Zoals mevrouw Van Broekhoven, achter
kleinkind van de heer en mevrouw 
Petersvan Egmond. 

Onder alle aanwezigen waren ook 
Norman Langelaan en Anton Schrama. 
Langelaan was het afgelopen jaar de spil 
en de spin in het web rondom de funde
ringswerkzaamheden van het baarhuisje. 
Dankzij zijn inzet waren alle werkzaam
heden vóór 11 september afgerond. 
Schrama onderhoudt – samen met Harry 
Pruijsten – al sinds jaar en dag de 
begraafplaats. Zij zorgden er ook dit jaar 
voor dat de begraafplaats er weer pico 
bello uitzag. Mannen: BEDANKT!
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1968

Schiebroekse 
postkantoren

Harry Pruijsten, inwoner van Schiebroek, beschikt over een foto van een  
90 jaar oude postzegel. Het stempel op de postzegel leidde tot een 
speurtocht naar postkantoren in Schiebroek.

Harry Pruijsten

Van 1924 tot 1948 waren de postzegels 
van Chris Lebeau de meest gebruikte 
zegels in Nederland. Op alle zegels 
staat een duif afgebeeld met een 
cijfer dat de waarde van de zegel 
uitdrukt. Een grijze zegel van 1½ cent, 
met daarop een poststempel met de 

woorden ‘Schiebroek Adrianalaan 1929’ wekte mijn nieuws
gierigheid. Ik was benieuwd waar dit postkantoor ooit had 
gestaan. Stond het er misschien nog en had het nu als 
woning een andere bestemming gekregen? Er is ten slotte 
geen postkantoor meer op de Adrianalaan. Ik plaatste een 
oproep in de krant ’De Oud Rotterdammer’ en niet zonder 
resultaat: ik kreeg veel reacties. 

ADRIANALAAN
Er bleken veel meer kantoren geweest te zijn dan één en 
niet alleen in de Adrianalaan. 
Het oudste postagentschap was gevestigd op de Adriana
laan 22, getuige een artikel in ’Voorwaarts’, een sociaal 
democratisch dagblad, van 29 april 1927. Op 2 mei 1927 werd 
dit kantoor geopend in de ’Tuinstad Schiebroek’, ten huize 
van J.P. van den Akker. Het is inmiddels gesloopt en er ligt 
nu een gazon, nabij het parkeerterrein van ’Plaswijck’. 
In 1950 werd in dezelfde laan nog een agentschap geopend, 
op nummer 148. Het bericht vermeldde ook dat de moeder 
van het gezin zelf achter de toonbank van het kantoor zat 
en een telefoonnummer had van vijf cijfers: 43190. 
Ook meenden enkele berichtgevers dat op nummer 240 in 
deze laan, de woning van de familie Hartmann, sigaren 
winkel en verkoper van treinkaartjes, ook een postagent
schap was gevestigd. Alsof dat nog niet genoeg is, werd er 

in de 50er jaren in de Lijsterbeslaan op nummer 86, door 
de familie Straetemans, ook een postagentschap beheerd. 

HERINNERINGEN
Een uitgebreide reactie stuurde de heer Dille, een voormalige 
inwoner van Schiebroek: ”Ik ben Piet Dille, geboren in maart 
1933 op de Plataanweg 21 in Schiebroek en ik woon nu al enige 
tijd in Bergen op Zoom. Op de Lijsterbeslaan 86 werd een post 
kantoor beheerd door mevrouw Straetemans. Zij woonde 
zelf op de Adrianalaan 93. In het telefoonboek van 2004 
kom ik haar telefoonnummer nog tegen: 010 461 29 57.  
Zelf woonde ik op de Plataanweg 21, vlak achter de fam. 
Hartmann op de Adrianalaan 240. Zij verkochten rook 
artikelen, snoep en ook treinkaartjes 
maar hadden geen postagentschap. 
Mevrouw Niesje Hartmann – Loeve 
was weduwe en had een zoon die 
Vladimier heette. Op het kerkhof 
aan de Ringdijk is haar in 1936 over
leden man begraven”.

Dille vervolgt zijn verhaal: ”Op mijn 
verdere zoektocht vond ik in mijn 
archief een stortingsbewijs van 
cursusgeld, dat mijn vader in 1952 
voor mij betaalde op het postkantoor 
aan de Lijsterbeslaan. Dit bewijs gaat 
hierbij, afmeting 120 x 75 mm. De 
kinderen van de familie Straetemans 
zaten bij ons op school. Ik heb met Peter 
en Ton nog bij hun thuis gespeeld. Als 
ik wat geld gespaard had, ging ik met 
mijn Postspaarbankboekje daar dat 
geld storten”.
Dille woonde vanaf 1933 tot 1958 in Schiebroek en zegt daar
over: “Ik heb daar ondanks de ellende van de oorlog een 
heerlijke tijd gehad, er was veel gemeenschapszin in een 
landelijke omgeving. Ik kreeg daar een stevige basis voor 
de rest van mijn leven”. 

Tot zover het verhaal van de heer Dille. Alle postagentschap
pen zijn inmiddels verdwenen. En terwijl het inwoneraantal 
verveelvoudigd is, is er maar één kantoor voor teruggeko
men: een postagentschap in de Bruna op de Peppelweg.

Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek

Postagentschap Adrianalaan 240, ca. 1925
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ACTUALITEIT

Raad van Advies 
Bouwzaken

Binnen VSW werken verschillende leden samen in commissies. Onlangs zijn twee 
commissies samengegaan, namelijk de Commissie Studie&Inventarisatie en de 
Commissie Bouwzaken. Besloten is tot een andere werkwijze: geen maandelijkse 
vergaderingen meer, maar een aanpak van projecten door een beperkt aantal 
mensen. De beide commissies zijn een Raad van Advies geworden. Op 28 september 
kwam deze Raad van Advies Bouwzaken voor het eerst bijeen. 

Jan Cees van Duin

WERKWIJZE
De Raad van Advies bestaat uit circa tien mensen van wie 
enkelen op basis van hun belangstelling, enthousiasme en 
deskundigheid een advies geven. Dat advies wordt per mail 
gedeeld aan de hele groep en gaat vervolgens naar het 
bestuur van VSW. De Raad van Advies komt als geheel een 
keer per jaar bijeen. Alleen als het echt nodig is vaker. 
Nadere informatie zoals wie deel uitmaakt van de Raad van 
Advies staat op de VSWwebsite: www.vsw.biz, zoek op 
Raad van Advies Bouwzaken of scan de QR-code. 

ADVIES OVER SPECIFIEKE ONTWIKKELINGEN
VSW is opgericht, zoals de naam aangeeft, voor het steden
bouwkundig wijkbehoud. De Raad van Advies ziet voor 
zichzelf een signaleringsfunctie. Zodra iemand hoort van 
een mogelijke ontwikkeling die consequenties kan hebben 
voor de beleving van onze buitenruimte, wordt dat gedeeld 
en vervolgens (via de mail) besproken. Indien nodig gaan 
een paar mensen dit dan oppakken en komen ze met voor
stellen. De Raad van Advies, dat wil zeggen die leden die 
dat kunnen of willen, geeft bij een ‘bouwzaak’ gevraagd en 
ongevraagd advies aan het bestuur van VSW. Het is vervol
gens aan het bestuur om actie te ondernemen op basis van 
zo’n advies, zoals het in overleg gaan met de eigenaren van 
de betreffende panden.

PROJECTMATIGE AANPAK
In de eerste bijeenkomst is ook een viertal projecten gede
finieerd waarmee de leden van de Raad aan de slag willen. 
Het gaat om het afmaken van de projecten die er nog lagen: de 
actualisering van de waarderingskaart en de inventarisatie 

van beelden in de buitenruimte. Twee nieuwe projecten zijn 
het inventariseren van zodanig waardevolle objecten dat 
deze wellicht in aanmerking zouden komen voor de status 
van gemeentelijk monument, en het documenteren van 
verdwijnende objecten (door sloop en dergelijke).

MONUMENTEN
Het summum van een behoudenswaardig bouwwerk lijkt 
het zijn van ‘monument’. Bekend is welke bouwwerken in 
ons gebied rijks of gemeentelijk monument zijn en welke 
bouwwerken op de nominatie staan dat te worden. Een 
aantal leden van de Raad van Advies zal zich buigen over 
de voor en nadelen van de status van ‘monument’ en voor 
welke bouwwerken een status van ‘monument’ te overwe
gen zou zijn.

Het bewonen of bezitten van een monument is zowel een 
lust als een last. De maatschappelijke waardering van ‘jouw’ 
monument zal goed doen, maar je krijgt te maken met 
beperkingen bij aanpassingen van het monument. Het is 
daarbij niet zo dat het pand in oorspronkelijke toestand 
teruggebracht moet worden. De situatie op het moment van 
aanwijzing wordt beschermd. Oorspronkelijke onderdelen 
die dan al verwijderd zijn, kunnen dus ook niet beschermd 
worden. En latere wijzigingen die voor het monument niet 
van belang zijn, worden als ‘indifferent’ vermeld en vallen 
daardoor buiten de bescherming. Maar soms zijn er ook 
latere aanpassingen die alsnog onderdeel van het monu
ment zijn. Als een 19eeeuws pand in de jaren ’20 een 
nieuwe pui heeft gekregen, wordt deze vaak ook als onder
deel van het monument gezien. Aanpassingen die de 

Bergpolderplein 18 (transformatiehuisje, 1920)

Ringdijk 50 (voormalig raadhuis van Schiebroek, 1928) 
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Naar school  
1942-1945

De Emmaschool aan de Hilleniussingel ging in 1911 van start. Dertig jaar 
later ging Henk Schreuder er naar school. Hij haalt enkele herinneringen 
aan die jaren op, nu bijna tachtig jaar geleden. 

Henk Schreuder

In het verre jaar 1942 werd het voor mij menens: ik ging naar 
school. De Emmaschool in Hillegersberg. Niet naar het 
robuuste, bakstenen gebouw aan de Hilleniussingel, maar 
naar de Bergkapel, het hulpkerkje dat verborgen lag achter 
de Oude Raadhuislaan. De Duitsers hadden de Emmaschool 
gevorderd. In de noodschool waren de klassen min of meer 
van elkaar gescheiden door gordijnen. Wie te laat kwam, wist 
alle ogen op zich gericht. We leerden schrijven met een kroon
tjespen en een pot galnoteninkt, want de potloden waren op. 
Wekenlang kwam ik blauw thuis, maar het lukte. Wat minder 
goed lukte, was rekenen, speciaal hoofdrekenen. Dat was 
pingpong tussen een paar vluggerikken; ik droomde weg.

In de eerste klas zat ik bij juffrouw Van den Houten. Een 
vrouw met karakter: midden in de oorlog liet ze haar huis 
oranje verven. Tegen mijn moeder zei ik: “Het is niet erg als 
je dood gaat, want dan ga ik bij de juffrouw wonen”. Dat gaf 
krassen op mijn moeders ziel. 
Van meester Van Saanen, die moeite had met orde, mocht 
ik later opstelletjes schrijven, dan had hij geen kind aan me. 
Tot mijn vader naar school ging om beleefd te vragen of ik 
ook rekenen mocht leren. Ik leerde het, maar niet zonder 
tranen en trauma’s.
Bovenmeester Huisman, die in de Dorpsstraat woonde, gaf aan  
wie dat wilde na schooltijd Frans: ‘Papa fume une pipe’ – roken  
had nog status. 

Het mooiste was zingen, en het voorlezen aan het einde van 
een lange schooldag. Het was echt een ouderwetse dorps
school, regelrecht uit de boeken van Van der Hulst. We 
kregen les, verder niet. Er was trouwens ruimte noch mate
riaal voor iets anders. We liepen op klompen, want schoenen 
waren niet te krijgen. In de pauzes werd er geknikkerd. Op 
de oude stenen van het muurtje langs de straat hebben 
generaties knikkerende kinderen hun sporen achtergelaten. 

Diepe indruk maakte op mij de zendeling die ons op een keer 
opwachtte om te vertellen over zijn werk, dat hij door de oorlog 
had moeten onderbreken. Een donkere man in een wit pak met 
een tropenhelm op, voor de ingang van wat een tropenkerkje 
had kunnen zijn. Alleen de palmbomen ontbraken.
Bij luchtalarm kropen we onder de banken. Die hadden 
immers al zo veel doorstaan. 
In januari 1944 overleed mijn schoolgenootje op de 
Emmaschool Arie Borst, vermoedelijk aan een van de 
besmettelijke ziektes die er toen rondgingen. Het gezin 
woonde in een klein huisje aan de Strekkade. Hij was zeven. 
Met de klas zongen we bij zijn begrafenis naast de 
Hillegondakerk, een gebeuren dat me altijd als schrikwek
kend is bijgebleven. 

In de hongerwinter van 194445 ging de schooldeur voor 
lange tijd dicht. Er heersten besmettelijke ziektes, schoon
maakartikelen en leermiddelen waren op, er was voedsel  
gebrek. Het ging erom te overleven. En wat dat rekenen betreft: 
tussen de cijfers en mij is het nooit helemaal goed gekomen. 
De letters hebben me gered.

Bergkapel, 1941

Emmaschool, 1928 
FOTO: Krijgsman

Straatweg 125 (voormalige woning met wagenschuur, 1890)

Chabotlaan 10 (woonhuis, 1929)

monumentwaarde niet schaden. Zo is bijvoorbeeld het 
aanbrengen van een dakraam in een dakvlak dat niet zicht
baar is, of het aanbrengen van een zorgvuldig vormgegeven 
dakraam dat geen afbreuk aan het dak doet, altijd mogelijk. 
De gemeente is vaak bereid om mee te denken.
Het initiatief om te komen tot de monumentenstatus van 
een bouwwerk kan komen van de eigenaar of van de over
heid. De extra kosten die een eigenaar moet maken voor 
behoud van het authentieke karakter, worden veelal niet 
geheel vergoed. Daar staat tegenover dat de huizenprijzen 
vaak hoger liggen in gebieden met relatief veel monumenten 
omdat mensen dat waarderen. Niet alleen maatschappelijk, 
maar ook financieel.
Een (gemeentelijk) monument kan meer zijn dan een 
gebouw. Zo is het hek voor de begraafplaats Schiebroek aan 
de Ringdijk een gemeentelijk monument. En ook kan bijvoor
beeld het interieur van een winkel als (gemeentelijk) 
monument worden aangewezen.

RIJKSMONUMENTEN IN HILLEGERSBERG
In Hillegersberg en Terbregge zijn vijftien rijksmonumenten, 
in Schiebroek zijn geen rijksmonumenten. Deze rijksmo
numenten zijn:
1. Burchtruïne (restant na verwoesting in 1426)
2. Hillegondakerk, herbouwd in de 15e eeuw
3. Het hek van het kerkhof bij de Hillegondakerk uit 1626
4. Prinsemolen uit 1648
5. Het voormalige raadhuis van Hillegersberg uit 1752
6.  De houten schutsluis ’Boterdorpse Verlaat’ uit ca. 1770
7. Molen ’De Vier Winden’ uit 1776
8.  Boerderij en koetshuis Grindweg 97/99,  

onderdeel van ’Bergwijck’ uit 1859
9.  De houten schutsluis ’Berg en Broekse 

Verlaat’ uit 1866
10.  Woonhuis Grindweg 93,  

onderdeel van ’De Jongejoris’ uit 1878
11.  Koetshuis, Grindweg 95,  

onderdeel van ’de Jongejoris’ uit 1878
12.  Villa Buitenlust, het voormalige raadhuis van 

Hillegersberg uit 1884
13.  Villa Margaretha, Straatweg 206,  

met voortuin en tuinhek uit 1894
14.  Woonhuis met schuur, Terbregse Rechter Rottekade 

240 uit 1905
15. Het woonhuis aan de C.N.A. Looslaan 15 uit 1939

NIEUWE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN
In ons gebied zijn naast de rijksmonumenten circa dertig 
gemeentelijke monumenten. Daarvan is een aantal nog 
maar kort geleden door de gemeenteraad aangewezen. Op 
19 januari 2021 zijn als gemeentelijk monument in ‘ons 
gebied’ aangewezen: 

  Bergpolderplein 18 (transformatiehuisje, 1920)
  Chabotlaan 10 (woonhuis, 1929)
  Ringdijk 50 (voormalig raadhuis van Schiebroek, 1928
  Straatweg 13 (dubbel woonhuis, 1895)
  Straatweg 1319 (woonhuizen, 1915)
   Straatweg 125 (voormalige woning met  

wagenschuur, 1890) en 
   Weissenbruchlaan 10148 (appartementencomplex 

met winkels, 1958).

Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek
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WINKELEN IN HILLEGERSBERG 1950 TOT 2000
Het winkelgebied in het centrum van Hillegersberg bestond 
in 1950 uit de Bergse Dorpsstraat en de Kerkstraat. In 1956 
werd de Weissenbruchlaan aangelegd en in 1958 werden 
de huizen, met de winkels daaronder, gebouwd. De flat met 
de winkels aan Streksingel dateert van 1969. Albert Heijn 
verhuisde in dat jaar van de Bergse Dorpsstraat naar de 
Streksingel. Daar zit nu de Hema. De supermarkt aan de 
Streksingel was de grootste AH van zijn soort in het land. 
Deze zaak werd geopend door mijnheer Albert Heijn zelf. 
In 2007 verliet AH de Streksingel en betrok AH een groot 
nieuw pand aan de Argonautenweg.
De Bergse Dorpsstraat en omgeving ontwikkelde zich 
vanaf de jaren ’50 tot een top-winkelgebied, met name in 
het segment mode. Het was in een tijd dat Rotterdam 
vooral een werkstad was, er werd in het centrum veel 
gewerkt en weinig gewoond. Met als gevolg dat er ook 
weinig winkels waren voor het ‘betere segment’, en met 
een goede service. Voor dat type winkels ging je naar 
Hillegersberg. Dat gold ook voor de mensen uit het omlig-
gende gebied; in Bergschenhoek en Berkel waren nog geen 
grote nieuwbouwlocaties en geen grote eigen winkelcentra.

BERGSE DORPSSTRAAT 95
Tot 1957 woonde Nico Griep met zijn gezin achter de zaak 
aan de Bergse Dorpsstraat 95. De zaak zelf was feitelijk 
slechts een kleine werkplaats, het was geen winkel, er 
waren twee planken waarop wat artikelen stonden voor 
de verkoop. In 1957 verhuisde de familie Griep naar de 
nieuw gebouwde wijk 110-Morgen, een huis aan het 
Parnassuspad. Jan Griep kwam na het vervullen van zijn 
militaire dienstplicht in januari 1959 in de zaak van zijn 
vader, maar hij werd geen schoenmaker. Jan ging leder-
waren verkopen, vader Nico Groep repareerde schoenen. 
Jan ‘runde’ de zaak, stapje voor stapje breidde hij het 
assortiment uit met allerhande ‘kleinlederwaren’. De 
verkoopruimte moest ook worden uitgebreid. Dat kon 
door een deel van het voormalige woongedeelte te 
gebruiken. Er was niet veel geld, gelukkig hielp de opa 
van Jan, de vader van zijn moeder, die timmerman was. 
Voor vader Nico bleek nog een bescheiden hoekje 
beschikbaar. Dat was genoeg, in de kelder had hij zijn 
reparatiemachine staan. In de kelder, omdat er anders 
te veel hinder voor de buren zou zijn als hij nog laat in de 
avond doorwerkte.

In de schoenen van 
Griep: 1959 - 1999

Hoe was het leven van een ‘willekeurige’ Hillegersbergse middenstander 
in de tweede helft van de vorige eeuw? Jan Griep is in 1938 geboren in de 
schoenreparatiezaak van zijn vader aan de Bergse Dorpsstraat 95. Van 
1959 tot 1999 hadden zijn vrouw en hij een lederwarenzaak aan de Bergse 
Dorpsstraat. In de vorige twee nummers van ‘Tussen Wilgenplas en Rotte’ 
haalde Jan herinneringen op over zijn jeugd, over zijn vader, de zaak van zijn 
vader en zijn dorpsvriendjes. Nu leest u over de Bergse Dorpsstraat, over 
het leven van het echtpaar Griep en over hun winkel.

Jan Cees van Duin

Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek

Bergse Dorpsstraat 95,  
met op het balkon  
‘opoe’ Werkhoven
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Jan trouwde in 1961 met Corry van der Net. Corry had voor 
haar huwelijk verschillende kantoorbanen. Zij ging na het 
huwelijk in de schoenenzaak helpen. Eerst alleen op zaterdag, 
later (veel) meer. Toen de twee dochters daarvoor de leeftijd 
hadden, sprongen ze ook bij met het werken in de zaak. Jan 
en Corry woonden na hun huwelijk niet ‘in’ de zaak of boven 
de zaak, maar in de stad, in de Gerrit Jan Mulderstraat, op 
een bovenwoning. Dat was inwoning met een veeleisende 
benedenbuurvrouw die niet tegen het geluid van kinder
voetjes kon. Het was een moeilijke periode. Na vier jaar 
verhuisden ze naar de Van Heukelomstraat in de 
Alexanderpolder, waar ze negen jaar woonden. Vanaf 1974 
wonen Jan en Corry zeer tot hun genoegen in een eigen huis
mettuin in Ommoord.

Aanvankelijk verkochten Jan en Corry geen schoenen, dat 
kwam pas toen Jan mooie open zomerschoentjes kon inko
pen. Die ‘liepen als een trein’: in tien dagen werden wel 
honderd paar verkocht. Er moest een vervolg komen met 
winterschoenen. In Düsseldorf waren grote beurzen, ook 
voor schoenen. Omdat de zaak alleen op zondag dicht was 
moesten Jan en Corry op die dag naar de beurs. Bij de inkoop 
was de invloed van Corry groot. Zij was altijd al gek op 
schoenen geweest, en pas als ook zij er een goed gevoel bij 
kreeg en de schoenen lekker vond zitten, werd een bestel
ling geplaatst. Veelal Italiaanse schoenen. De ’schoenen 
van Griep’ sloegen aan bij de Hillegerbergse dames, zeker 
ook in combinatie met tasjes. Die combinatie was de grote 
kracht. De lederwarenzaak werd zo in belangrijke mate een 
schoenenzaak met ook lederwarenverkoop. Het assortiment 
bleef overigens divers. Naast de circa 50% schoenen en 
laarsjes werden veel tasjes, handschoenen, ceintuurs en 
kleinlederwaren verkocht. Jan en Corry hebben zelfs ook 
nog lederen kleding verkocht.
Boven de zaak waren woonhuizen, daar woonden Henk en 

Sjaan PersoonWerkhoven, Sjaans moeder ‘opoe’ 
Werkhoven en Sjaans zus Marie. Opoe Werkhoven en haar 
jong overleden man woonden eerst bij de ophaalbrug over 
de Strekkade aan het einde van de Bergse Dorpsstraat, 
‘Vrouw Werkhoven’ was daar brugwachter. ‘Tante’ Sjaan was 
een heel goede huisvriendin van Corry en Jan Griep.
Vader Griep repareerde schoenen tot in 1982. Nico Griep 
was toen al 76. Na 1982 kon je bij Griep geen schoenen meer 
laten repareren. Jan had veel succes met de verkoop van bij 
elkaar passende schoenen en handtasjes. Stap voor stap 
groeide de zaak verder, zowel wat betreft het klanten
bestand als de sortering. Jan en Corry hadden het pand 
meermalen ‘stevig aangepakt’. Het pand met in grote letters 
boven de etalage “luxe lederwaren – jan griep” zag er 
modern en goed verzorgd uit. Toch moesten Jan en Corry 
Griep gaan uitzien naar een ander, groter pand. In 1986 
verhuisden ze schuin naar de overkant, naar Bergse 
Dorpsstraat 86.

Het pand Bergse Dorpsstraat 95 werd overgenomen door 
Beryl en vanaf dat moment werd daar “voor de chique spor
tieve vrouw” damesmode verkocht. Die tekst kwam in grote 
letters boven het pand te staan. Het pand Bergse 
Dorpsstraat 95 kende na 1986 nog verschillende andere 
gebruikers totdat, in 2016, het pand bij de naastgelegen 
zaak van Kool Optiek werd getrokken. Bij de verbouwing van 
het pand door Kool Optiek kwam ineens de naam JAN GRIEP 
tevoorschijn, geschreven op de muur met de verf die 
normaal gebruikt wordt na het opnieuw zolen en hakken 
van schoenen. Bij het vertrek uit het pand had Jan dat ‘ter 
herinnering’ op de muur geschreven. Het stond er twintig 
jaar later dus nog steeds. In het door Jeroen van Esdonk van 
Kool Optiek verbouwde pand zijn verschillende elementen 
van ‘vroeger’ nog goed zichtbaar. De scheiding tussen het 
vroegere woongedeelte en de zaak is herkenbaar. Ook de 

plek waar de haard in het woongedeelte stond, is er nog. De 
oude telefoon die in de schoenenzaak hing, heeft Jan Griep 
teruggegeven. De telefoon met het vertrouwde telefoonnum
mer, 186476, hangt als ornament op de oorspronkelijke plek.

BERGSE DORPSSTRAAT 86 
Het pand aan de Bergse Dorpsstraat 86 was het pand van 
de loodgieter A. Hueck. Een deel van het pand was woon
huis en een ander deel was de zaak. Toen Hueck stopte, 
wilde loodgieter Piet Korsten het pand van Hueck huren. 
Maar huren kon niet, Korsten moest het pand kopen. 
Achteraf gezien voor Korsten geen slechte zaak. Ook lood
gieter Korsten stopte en verhuurde het pand aan een 
meubelzaak. Na een paar jaar, in 1986, kwam het pand weer 
in de verhuur, op een moment dat Jan Griep echt weg wilde 
uit het pand aan de Bergse Dorpsstraat 95. De zaak ging 
‘naar de overkant’.

Griep ging naar de bank, kreeg een lening en verbouwde het 
pand radicaal. Van buiten en van binnen. Hij legde er een 
mooie stevige nieuwe vloer in, maakte de ramen van waar
uit je keek op de Kerkstraat dicht, zodat de winkel optimaler 
kon worden ingericht. De etalageramen en de winkeldeur 
werden vernieuwd. Het pand werd wit geverfd en kreeg een 
moderne uitstraling, onder andere door een grote luifel. Op 
het pand kwam te staan “jan griep – leder fashion”. 
Verlichting langs de daklijsten en langs het dakraam zorgde 
’s winters en tijdens de vrijdagse koopavonden voor een 
feeëriek gezicht. Corry zorgde voor prachtig ingerichte 
etalages. Er kwam een mooi nieuw interieur, dat door Jan 
en Corry was ontworpen, dat ‘maakte het af’.

Het was een prachtig en mooi pand, eigenlijk was het enige 
nadeel dat het schoenenmagazijn boven was, een trap op. 
Dat maakte het werken best zwaar. Schoenen is mode. Elk 

seizoen moest er een andere collectie zijn. Wat er over was 
van de ‘oude’ collectie ging in de uitverkoop. Het begon dan 
met 20% korting, maar dat liep wel op tot 80%. De voor
raad moest weg: de ruimte, ook in het nieuwe pand, was te 
klein om restanten te houden.
Het was altijd hard werken. De eerst twaalf jaar van hun 
winkeliersbestaan zijn Jan en Corry niet met vakantie geweest. 
De zaak was zes dagen in de week open. Niet op zondag, niet 
op maandagmorgen en wel op vrijdagavond. Later ging de 
zaak de hele maandag dicht. De persoonlijke benadering van 
de klanten was essentieel. Ook de betrokkenheid van het 
personeel was groot, de ‘meisjes’ werkten hard en met veel 
plezier. De meesten bleven wel meer dan tien jaar. In al die 
veertig jaar is de zaak twee werkdagen dicht geweest omdat 
Jan en Corry ziek waren: ze hadden griep (!).

In 1999 stopten Jan en Corry Griep. Eigenlijk om gezond
heidsredenen. De leegverkoop duurde zo’n half jaar. 
Wekelijks adverteerde Griep in de lokale pers, waarbij hij 
geen geheim maakte van de reden om te stoppen. Elke week 
een ander rijmpje, zoals: “Onze knieën zijn een sof, maar 
onze schoenen zijn tof!”. En ook teksten als: “Het is onvoor
stelbaar maar echt waar: in Hillegersberg al 73 jaar.”. Bij die 
73 jaar zou het dus blijven. Bij zijn afscheid op 13 maart 1999 
kregen Jan en Corry van de collegawinkeliers een mooi 
afscheidscadeau: een replica van het beeld van Hillegonda 
dat schuin tegenover de exschoenenzaak staat. 

“Tja, en dan komen er anderen in het pand. Het pand wordt 
dan weer verbouwd, is onherkenbaar. Alsof je nooit bestaan 
hebt. Wel raar…, maar zo gaat dat. We hebben een heel 
mooie tijd gehad”. 
Het gaat goed met Jan en Corry. Anno 2021 zijn zij nog 
steeds samen gelukkig, gezond en genieten van het leven 
met hun kinderen en kleinkinderen.

Bergse Dorpsstraat 95, 1985

Jan Griep in de zaak Bergse Dorpsstraat 86Verbouwing Bergse Dorpsstraat 86

Jan en Corry voor hun zaak Corry Griep in de zaak Bergse Dorpsstraat 86

Feeërieke winterverlichtingBergse Dorpsstraat 86, 1986
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De berk
In vervolg op de vorige twee artikelen over de els en de wilg 
komt nu een derde inheemse boomsoort aan bod: de berk. 

Tineke van Oosten

VEENGEBIED
Net als de twee eerder behandelde bomen gaat het bij 
berken om soorten die mede het veenlandschap hebben 
opgebouwd waarop wij nu wonen. Na de ijstijd ca 12.000 
jaar geleden, waarbij alle vegetatie was afgestorven, werd 
het langzaam warmer. De berk was een van de eerste 
boomsoorten die zich in dit koude woestijnachtige gebied 
kon vestigen. Een paar duizend jaar later volgde de els en 
nog weer later de wilg. Achter de strandwallen langs de kust 
ontstonden moerassen, waarin met het rijzen van de 
zeespiegel een steeds dikker pakket plantenmateriaal werd 
afgezet, uiteindelijk meer dan twintig meter dik. Het riet, 
andere moerasplanten en de omgevallen bomen van de 
genoemde soorten vormden het dikke pakket veen.

SOORTEN
De berken behoren met de 
els, haagbeuk en hazelaar 
tot de berkenfamilie. Deze 
hebben als gemeenschappe 
lijk kenmerk dat de bloemen 
in katjes zijn gerangschikt. 
De berken zijn eenhuizig en 
hebben zowel mannelijke 
als vrouwelijke katjes aan 
dezelfde boom. Tijdens de 
bloeiperiode hangen de 
mannelijke katjes, zij zijn 
aanzienlijk langer zijn dan 
de rechtop staande vrouwe
lijke katjes. Na de vruchtzet 
ting gaan de vrouwelijke 
katjes ook hangen.

Er bestaan veel soorten berken, veel zijn geïmporteerd uit 
het buitenland onder andere vanwege hun fel witte schors 
of hun bijzondere treurvorm. Ze kruisen makkelijk zodat er 
vele tussenvormen zijn ontstaan. In ons veengebied gaat 
het om de zachte berk, ook met een witte stam, maar niet 
egaal wit. De zachte berk wordt gekenmerkt door opstaande 
twijgen, de twijgen zijn behaard en in de nerfoksels aan de 
onderkant van het kleine ruitvormige blad zitten haartoef
jes. Vaak zijn de bomen meerstammig. De bomen worden 
niet ouder dan circa zestig jaar. Ze zijn ook kwetsbaar voor 
aantasting door de berkenzwam. 

GEBRUIK
Het hout van de berk is erg zacht en wordt daardoor weinig 
als constructiehout gebruikt. Het wordt gemakkelijk 

aangetast door houtworm. In de meubelindustrie wordt 
berkenfineer wel toegepast vanwege de mooie lichte kleur 
van het hout. De witte schors werd vanaf de 16e eeuw wel 
gebruikt als schrijfpapier. En inderdaad: je kunt er heel goed 
op schrijven! De soepele twijgen werden tot voor kort 
gebruikt voor het binden van bezems.

ARCHEOLOGIE
Archeologisch is er nog meer over het gebruik van de berk 
te vertellen. Recent is een stenen werktuig met een pekach
tige substantie op de Zandmotor (een kunstmatige zand 
bank voor de kust van Ter Heijde en Kijkduin) gevonden. 
Datering heeft uitgewezen dat het gaat om een 50.000 jaar 

oude substantie, gemaakt van berkenbast. Verondersteld 
wordt dat de Neanderthalers destijds met complexe tech
nieken in staat waren om met berkenpek – de zwarte 
substantie op de foto met de pijlpunten  de ’eerste lijm’ te 
produceren waarmee twee soorten materiaal (steen en 
hout) aan elkaar bevestigd konden worden. 
Minder oud, maar ook heel interessant is de vondst van en 
het onderzoek naar Ötzi, de zogenoemde ijsmummie die na 
5300 jaar is gevonden hoog in de Alpen. Over zijn lichaam 
en uitrusting voor een lange tocht is veel te vertellen. We 
blijven bij de berk. Aan zijn riem droeg hij twee doosjes, 
genaaid van berkenbast (mogelijk om voedsel in te bewa
ren). Ook had hij twee stukjes gedroogde zwammen bij zich, 
de tondelzwam om vuur te maken en de berkenzwam als 
geneesmiddel. De berkenzwam blijkt een antibacteriële 
werking te hebben!

BOMEN OVER BOMEN

Berkenzwam

BOVEN RECHTS: vrouwelijk katje
ONDER: twee mannelijke katjes

Pijlpunten van steen en hout, 'gelijmd' met berkenpek

Berkenschors
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FOTOWEDSTRIJD

DE PRIJSWINNAARS
DE 1ste PRIJS is gewonnen door Mandy van 
Houten. Zij ontving een bon om bij De Buren 
(Adriaen van der Doeslaan) te gaan eten.

DE 2de PRIJS is voor Tineke van Oosten. Zij is 
van harte welkom bij Brasserie Thuis (Hoge 
Limiet 275). 

DE 3de PRIJS is toegekend aan John de Vries. 
Hij kreeg een bon voor een hapje en een 
drankje bij De Avonden (Kleiweg 48b).

De VSW feliciteert de drie prijswinnaars van 
harte en dankt alle inzenders voor hun enthou-
siaste deelname. Alle deelnemers hebben een 
cadeaulidmaatschap van de VSW van een jaar 
ontvangen. Degenen die al lid zijn, kunnen 
hiermee een ander weer verrassen.

Net als in 2020 organiseerde de VSW ook dit 
jaar een fotowedstrijd, dit keer met als thema 
Fotogenieke bouwwerken. De jury boog zich 
na de zomer over de inzendingen en was er 
snel uit.

Chris Buitendijk

2de prijs  
Ook dit beeld springt direct in het oog. Voornamelijk 
door de kleuren en de weerspiegeling is het een inte
ressant beeld om naar te kijken. De verschillende lijnen 
en structuren maken het een spannende foto. Daarbij 
vond de jury het een geslaagde foto omdat het 
gebouw niet bij veel mensen bekend is en het daar
door goed binnen de opdracht past. Het is een 
verrassende foto van een prachtig gebouw!

 3de prijs 
Wederom een foto met 
een weerspiegeling. 
Maar niet alleen dit 
aspect maakt het een 
geslaagde foto. Ook de 
kleuren, de lijnen en de 
composi t ie  zorgen 
ervoor dat de jury dit 
beeld erg geslaagd vond. 
Het gebouw is, zonder 
beledigend te willen zijn, 
geen architectonisch 
hoogstandje, waardoor 
het juist de verdienste 
van de fotograaf is om 
het op deze aantrekke
lijke manier vast te 
leggen. Goed gedaan!

1ste prijs  
Bij een eerste aanblik van de ingezon
den foto’s viel deze foto de jury direct 
op: “Door de verrassende kleurencom
positie en prachtige doorkijk worden je 
ogen direct naar dit beeld toegetrok
ken. Bij het nauwkeuriger bekijken van 
alle ingezonden foto’s moeten we 
concluderen dat dit simpelweg de 
beste foto is. Het is heel sferisch, en 
heeft een pittoreske en schilderachtige 
uitstraling, waardoor het een aantrek
kelijk beeld is om naar te kijken. En 
ondanks dat het een heel bekend 
gebouw is, is het toch weer op een hele 
originele manier vastgelegd!”

Inzendingen van 
hoge kwaliteit

2de prijs 
Tineke van Oosten

1ste prijs 
Mandy van Houten

3de prijs 
John de Vries
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De Telegraaf, 31-12-1939

Janjaap Clinge Doorenbos:

Op een mistige woensdagmiddag in november 1939 worden de 
bewoners van wat nu het Molenlaankwartier is, opgeschrikt door een 
hard en doordringend geluid, gevolgd door een doffe dreun. Achter de 
boerderij van de familie Sieling is een vliegtuig neergestort, waarvan de 
resten tot op de dag van vandaag niet zijn geborgen. Bij het ongeluk 
kwam de piloot en enige inzittende Janjaap Clinge Doorenbos om het 
leven. Wie was hij en wat is er precies gebeurd?

Miranda van der Burg en Hans Ketel

Janjaap Clinge Doorenbos wordt op 22 april 1916 geboren in 
Bussum. Zijn vader, Johannes Pieter Jacobus Helmich (Hens) 
Clinge Doorenbos, komt uit een rijke Twentse fabrikanten
familie. Hens en zijn echtgenote Wobbina de Blécourt 
vormen samen een beroemd artiestenechtpaar. In de Eerste 
Wereldoorlog treden ze op voor gemobiliseerde militairen. 
Na de oorlog trekken ze door het land met een liedjespro
gramma met conferences; hij schrijft de teksten, zij de 
muziek. Ook schrijft Hens operettes, kinderboeken, liedjes 
en strips voor kranten. Behalve Janjaap hebben ze een doch
ter (Sophie, geboren in 1919). 

OPLEIDING TOT PILOOT
Janjaap is geïnteresseerd in alles wat met motoren te maken 
heeft en is vaak aan het sleutelen in de garage. Met zijn 
voorliefde voor snelheid en techniek is het geen verrassing 
dat hij na het lyceum kiest voor de opleiding leerlingpiloot 
bij de KLM. Tijdens een reis die zijn ouders maken naar 
Denemarken, behoort hij tot de bemanning. Na het behalen 
van zijn militaire vliegbrevet wordt hij aangesteld tot reserve 
militaire vlieger. Vanwege zijn capaciteiten wordt hij inge
deeld bij de Javaafdeling (JaVA = JachtVliegtuigen Afdeling) 
om verder opgeleid te worden tot jachtvlieger. Volgens zijn 
toenmalige commandant kapitein J.L. Zeger is Clinge 
Doorenbos wel een roekeloze vlieger: ”Is geneigd te veel 
risico te nemen waardoor een en ander hem weleens 
mislukt. Moet door zijn commandant te allen tijde 
geremd worden.” 

DICHTE MIST
In 1939 is de mobilisatie in volle gang. De 23jarige Janjaap 
heeft net zijn militaire brevet voor de eenmotorige jacht
vlieger Fokker D.21 op zak als hij op 22 november de 
opdracht krijgt om een kleine lading revolvers en munitie 
over te vliegen van Soesterberg naar vliegveld Waalhaven 

in Rotterdam. Op Waalhaven is er sinds de ochtend sprake 
van een steeds dichter wordende mist. Ondanks een mist
waarschuwing vanuit Waalhaven aan Soesterberg stijgt 
Janjaap om 14.00 uur op. Met een snelheid van circa 400 
km/h kost het Janjaap ongeveer een kwartier om de afstand 
van 60 kilometer van Soesterberg naar Waalhaven af te 
leggen. Vanwege de dichte mist kan hij de basis niet vinden 
en hij vliegt terug naar Soesterberg. Als hij daar rond 14.30 
uur aankomt, is ook daar de mist inmiddels te dicht om te 
kunnen landen; Janjaap vliegt terug naar Waalhaven. In 
Rotterdam is inmiddels een vuur ontstoken om de basis 
beter zichtbaar te maken voor de onervaren piloot. 
Waarschijnlijk ziet hij het vuur niet, want ondanks dat zijn 
collega’s in Rotterdam hem horen overvliegen, keert hij toch 
weer om. Met alleen een kompas en een hoogtemeter is de 
Fokker D.21 eigenlijk alleen geschikt voor ’zichtvliegen’; er 
is geen radio aan boord. Het is goed voor te stellen dat de 
jonge Janjaap in paniek raakt, zo zonder zicht op een 
geschikte plek om te landen. Waarschijnlijk vertrouwt hij nu 
op zijn intuïtie en vergeet hij op zijn instrumenten te kijken. 
Niet lang na het passeren van de Rotte stort het toestel neer 
onder een hoek van 18 graden. Het motorblok, de cabine en 
een stuk van de staart dringen diep de grond in; de triplex 
vleugels van het toestel versplinteren.

Archief Ministerie van Defensie

Schilderij Stanislav Hájek voor Special Hobby Czech Republic (modelbouw)

Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek

een kort leven
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BRON: onderzoeksrapport Ministerie van Defensie, 1939

FOTO: Roel Dijkstra

Gezinskaart Catharina 
Roodzant-Glimmerveen
Stadsarchief Rotterdam,  
nr. 428859

STRAATNAAM

BERGING
De geur van benzine en verbrand rubber hangt in de mistige 
lucht. In een modderig weiland is een gat ontstaan met een 
doorsnee van acht meter en een diepte van drie meter, met 
daarin de restanten van het vliegtuig. Door de harde klap 
liggen er zelfs tot op enkele honderden meters afstand 
onderdelen van het toestel. In de nabij gelegen St. 
Liduinaschool zijn soldaten gelegerd; samen met omwo
nenden haasten zij zich via het pad langs de boerderij van 
Sieling naar de achtergelegen weilanden om te beginnen 
met de reddingswerkzaamheden. De politie arriveert en zet 
de plaats van het ongeluk af om kijkers op afstand te 
houden. De bergingswerkzaamheden worden ernstig 
bemoeilijkt door het opdringende grondwater waardoor er 
steeds een bekisting moet worden aangebracht. De brand
weer probeert met een pompinstallatie het water uit de kuil 
te pompen en het toestel met touwen en haken omhoog te 
trekken, maar alle moeite is vergeefs. Pas na drie dagen kan 
de cockpit worden uitgegraven en het lichaam van Janjaap 
onder toezicht van militaire artsen worden geborgen. 

Het lichaam van Janjaap wordt thuis opgebaard, de kist is 
bedekt met de nationale driekleur. Diverse personen en 
instanties sturen condoleances en bloemen, zoals de opper
bevelhebber van Land en Zeemacht, de commandant der 
Zeevaartschool en de soldaten die gelegerd waren in 
Hillegersberg die hadden meegeholpen het wrak en het 
lichaam uit te graven.

Een week na het ongeluk wordt Janjaap begraven op de 
Oude Begraafplaats in Naarden. Tijdens de tocht van het 
ouderlijk huis naar de begraafplaats fungeren vier sergeant
vliegers als slippendragers. Onder de bezoekers van de 
begrafenis zijn de inspecteur van de Militaire Luchtvaart 
kolonel L.A. van Heyst, de burgemeesters van Bussum en 
Naarden en Albert Plesman namens de directie van de KLM.

Enkele restanten van het toestel liggen nog steeds onder 
de grond in de Pergolesilaan, aan de rand van het school
plein van de St. Michaelschool. De boerderij van de familie 
Sieling is in de jaren vijftig gesloopt. Op die plek staat nu de 
Fonteinkerk. 

Hoogovens Schaaktoernooi, 13 januari 1951 v.l.n.r.: 
Fenny Heemskerk, Max Euwe, Catharina Roodzant  

FOTO: Van Oorschot, Nationaal Archief/Anefo

Catharina Roodzant, 
schaakster

In deze editie van de straatnamenrubriek gaan we naar Nieuw Terbregge, 
waar veel straatnamen zijn vernoemd naar Nederlandse sporthelden. Zo 
vinden we er bijvoorbeeld de Piet van de Polsingel, de Meerum Terwogtlaan 
en de Leen Ventestraat, vernoemd naar respectievelijk een biljarter, een 
voetbalscheidsrechter en een voetballer. Tussen alle mannelijke sporters 
valt een vrouwelijke naam op: Catharina Roodzant, naar wie een hof en een 
pad zijn vernoemd. Wie was zij?

Miranda van der Burg | Commissie Communicatie 

SOCIAAL BEWOGEN
Catharina werd op 21 oktober 1896 geboren in de 
Snellemanstraat in het Oude Noorden in Rotterdam. Haar 
ouders waren Leendert Glimmerveen en Johanna Clara 
Deelman en kwamen beiden uit Rotterdam. Catharina was 
het vierde kind en het eerste meisje in dit arbeidersgezin 
met in totaal elf kinderen. Na de lagere school wilde 
Catharina graag doorleren, maar een eigen loopbaan was 
toen heel ongebruikelijk. In plaats daarvan moest ze bij haar 
tante in Pijnacker gaan helpen met schoonmaken; de extra 
inkomsten waren in het grote gezin meer dan welkom. 

Via haar moeder kwam Catharina al jong 
in aanraking met het socialisme en op 

haar vijftiende werd ze lid van de aan de SDAP verwante 
jeugdbeweging ’De Zaaier’. Binnen die vereniging, waar
voor ze ook secretarieel werk verrichtte, ontmoette ze 
David Roodzant, met wie ze op 2 januari 1918 in het huwe
lijk trad. Geïnspireerd door de Russische Revolutie van 
1917 vatten David en Catharina het plan op om via 
Engeland naar Rusland te emigreren. In februari 1919 
vertrok het jonge echtpaar naar de Londense voorstad 
Barking waar David aan de slag ging als technicus. Binnen 
korte tijd werden er drie kinderen geboren: zoon John 
(1919) en de tweeling Ivy en Reginald (1921). Toen David 
door zijn politieke activiteiten op een zwarte lijst  
kwam te staan en zijn baan verloor, keerden ze terug 
naar Rotterdam.
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Dames Danlon Schaaktoernooi, 21 oktober 1959 
LINKS: Catharina Roodzant
FOTO: Van Rossem, Nationaal Archief/Anefo

Het Catharina Roodzantpad in Nieuw Terbregge

RECHTS: Catharina Roodzant, 93 jaar 
COLLECTIE: Max Euwe Centrum

SCHAAKWERELD
David was een enthousiast amateurschaker en er kwamen 
dan ook geregeld vrienden over de vloer voor een partijtje. 
Terwijl Catharina zwijgzaam toekeek, maakte ze zich onder
tussen de spelregels eigen. Toen Catharina een keer tijdens 
het avondeten een stelling becommentarieerde, wist David 
meteen dat Catharina er aanleg voor had. David investeerde 
in haar verdere ontwikkeling: hij gaf haar les en als de kinde
ren ’s ochtends naar school waren, oefende Catharina. In 
1929 werd zij als eerste vrouw lid van schaakvereniging ’De 
Pion’. Vandaag de dag niets geks, maar in die tijd bracht het 
een schokgolf teweeg onder de leden. Echtgenotes van de 
schakende mannen waren behoorlijk kritisch op deze ontwik
keling in een van oudsher mannenbolwerk. En voor de 
mannelijke spelers was het even wennen om door een vrouw 
te worden verslagen. David had het talent van zijn vrouw 
goed ingeschat: in 1935, 1936 en 1938 behaalde Catharina 
de Nederlandse kampioenstitel voor vrouwen. Als gevolg 
hiervan ontving ze uitnodigingen voor inter nationale toer
nooien waar ze wederom goede zaken deed: een gedeelde 
derde/vierde plaats bij een twaalfkamp in het Oostenrijkse 
Semmering (1936) en een gedeelde tiende plaats bij het 
wereldkampioenschap dames in Stockholm (1939).
 
Deelname aan internationale toernooien bracht met zich 
mee dat Catharina haar gezin soms voor lange tijd moest 
verlaten. Dat daar schande van werd gesproken, deerde 
haar niet. Zo liet zij haar gezin in 1939 voor vier maanden 
achter om deel te nemen aan het wereldkampioenschap in 
Buenos Aires in Argentinië. De door haar behaalde zevende 
plaats (van twintig deelneemsters) bewijst dat zij echt tot 
de top behoorde. Tijdens dit wereldkampioenschap, dat 
tegelijk met de schaakolympiade voor landenteams werd 
gehouden, brak de Tweede Wereldoorlog uit. Omdat 
Duitsland dreigde geallieerde schepen te zullen torpederen, 
leek het er even op dat Catharina in Argentinië moest blij
ven. Uiteindelijk werd er een konvooi georganiseerd voor 
een veilige terugreis. 
 
Tijdens de oorlog werd er niet geschaakt; er kwamen nauwe
lijks internationale ontmoetingen tot stand. Na de oorlog had 
haar rivale Fenny Heemskerk, aan wie ze in 1937 al de nati
onale titel had moeten afstaan, de hegemonie gegrepen. 

Toch verdween Catharina daarmee niet helemaal van het 
schaaktoneel: ze behaalde de zesde plaats in het dames
toernooi van Venetië (1951), een gedeelde vierde plaats in de 
damesgroep van het Hoogovenstoernooi (1953) en een 
gedeelde derde plaats in het toernooi van Zagreb (1954).
 
EEN ERFELIJKE SPORT
Doordat David en Catharina beiden fanatiek schaakten, 
kregen hun kinderen de liefde voor de sport met de paplepel 
ingegoten. Alhoewel een moeder in die tijd geacht werd 
thuis te zijn bij de kinderen, werden haar schaakverplichtingen 
moeiteloos geaccepteerd door het gezin. De kinderen 
schaakten alle drie. Ivy trouwde met Henk Mesman, een 
sterke wedstrijdspeler, en hun zoon David Mesman nam het 
schaakvaandel weer van zijn ouders over. Ook de echtge
note van Reginald, Rie RoodzantBaris, werd een sterk 
schaakster dankzij haar intrede bij de familie Roodzant. Net 
als haar schoonmoeder nam ze deel aan het Nederlands 
kampioenschap voor dames. 
 
In 1957 overleed David na een langdurige ziekte. Catharina 
noemde dit verlies “de zwaarste partij van mijn leven”. Het 
zat echter niet in haar karakter om bij de pakken neer te 
zitten. Op haar zestigste vond ze via enkele kennissen uit de 
schaakwereld haar eerste betaalde baan. Ze bleef werken 
tot haar zeventigste. Op haar 89ste deed ze nog mee aan 
het dameskampioenschap van Rotterdam dat ter ere van 
haar het ’Catharina Roodzant toernooi’ werd genoemd. 
Daarbij speelde ze tegen haar dochter Ivy. Tot haar honderd
ste woonde ze zelfstandig en kookte ze zelf. Toen ze in 1996 
haar heup brak, kwam ze na revalidatie in een verzorgings
huis terecht. Ze kon daar niet goed aarden vanwege het 
gebrek aan zelfstandigheid en privacy. Catharina overleed 
op 24 februari 1999 op 102jarige leeftijd. Bij haar dood was 
ze de oudste clubschaker van Nederland. 
 
GERIDDERD EN VERNOEMD
Catharina was een vrouw met een eigenzinnige geest en 
een grote passie voor het schaakspel. Ze had een sterke 
drang om te winnen, ze speelde nooit voor de lol. Of zoals 
haar dochter Ivy zei: “Moeder speelt nu eenmaal met het 
mes op tafel”. In een interview ter ere van haar tachtigste 
verjaardag zei Catharina daar zelf over: ”Ik ben geboeid door 
het vechten, de strijd. De mensen denken als je zo vijf uur 
tegenover elkaar zit: wat een wezenloos spel. Niets is 
minder waar. Je maakt alle emoties door, dezelfde als in het 
gewone leven. Hoop, verslagenheid, blijdschap, verdriet”. 
Ze ging veerkrachtig om met tegenslagen: “Als je verliest, 
zet je de stukken op en probeert het opnieuw”. Catharina 
heeft veel blijken van verdienste mogen ontvangen. Naast 
diverse erelidmaatschappen ontving zij in 1996 ter gelegen
heid van haar honderdste verjaardag de onderscheiding van 
ridder in de orde van OranjeNassau. En bij besluit van 
Burgemeester en Wethouders van Rotterdam werden op  
21 september 1999 in de in aanbouw zijnde woonwijk  
Nieuw Terbregge een ’Catharina Roodzanthof’ én een 
’Catharina Roodzantpad’ vernoemd. Een waardige manier 
om Catharina Roodzant, de schaakkampioene, voor de 
Rotterdammers in herinnering te houden. 
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Siem van den Hoonaard, circa 1920

Marius Jansen, Hillegondakerk, 1939

SHHS en VSW: 
vruchtbare 
samenwerking
Door de coronabeperkingen kon SHHS lang geen lezingen organiseren. 
Om toch aandacht te geven aan de historie van Hillegersberg en 
Schiebroek zijn vanuit SHHS in dit nummer van Tussen Wilgenplas 
en Rotte, net als in de vorige twee nummers, twaalf extra bladzijden 
geschreven. Nu we telkens meer ‘het oude leven’ gaan oppakken, zou 
dat betekenen dat het over is met de extra dikke TW&R’s. Er zijn zo veel 
positieve reacties van de leden van VSW op deze historische artikelen, 
dat SHHS zich er sterk voor maakt dat dit ‘nog even’ zo kan worden 
doorgezet. 

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

SCHENKINGEN 
Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek kreeg in de 
afgelopen maanden enkele prachtige schenkingen. Een 
unieke kom van Annelies van den Hoonaard. Annelies is een 
volle nicht van Siem van den Hoonaard (19001938), de zo 
jong overleden veelbelovende edelsmid die een zaak had 
aan de Dorpsstraat. De kom is een jeugdwerk van Siem. 
Ook kreeg SHHS een prachtige tekening van de Hillegonda
kerk van de hand van Marius Jansen, ooit in het bezit van 
Herman de Wolff, organist van de Nassaukerk aan de 
Kleiweg. Voor nadere informatie: zie de website www.shhs.nl 
of scan de QR-code. 

HILLEGERSBERG 2000-2020
In het artikel Hillegersberg 20002020 in de vorige TW&R 
werd de vraag gesteld wat u de tien belangrijkste onderwer
pen vindt die in de afgelopen twintig jaar het Hillegersbergse 
leven hebben bepaald. Veel lezers hebben de jaren 2000
2020 actief in Hillegersberg meegemaakt en vonden het 
uitdagend om na te denken wat zij nu de belangrijkste posi
tieve of negatieve ontwikkelingen vinden. Er waren reacties 
van onder anderen Sijmen Aleman, Ria Gillet, Tineke van 
Oosten en Hans Troost.

Van de genoemde punten werd bijvoorbeeld de verplaat
sing van de Albert Heijn minder belangrijk gevonden. 
Toegevoegd werd dat niet alleen de restauratie van het oude 
raadhuis aan de C.N.A. Looslaan 1 genoemd zou moeten 
worden, maar meer in het algemeen de hausse aan restau
raties van veel panden in de laatste twintig jaar, bijvoorbeeld 

langs de Straatweg. In dit kader werd ook gewezen op de 
succesvolle ombouw van de Christus Koningkerk naar 
woningen, waarbij de uitstraling van het gebouw in stand 
is gebleven. Er is ook meer interessante nieuwbouw dan 
alleen het Vakcollege. Zo werd gewezen op de bouw van de 
Fonteinkerk aan de Terbregselaan en Máximaal Kinder
opvang, Onderwijs en Zorg aan de Aleyda van Raephorstlaan. 
Voorts werd herinnerd aan de strijd die bewoners voerden 
tegen de herinrichting van het Argonautenpark, vanwege 
het dreigende verlies van bomen. Maar ook dat achteraf 
gezien men erg blij is met hoe het park nu is geworden. Een 
aanwinst voor de wijk. Verder is men blij met de verbetering 
van de Strekkade en het pad rond de plas. Ook dat kwam 
zeer ten goede aan de beleving van wandelaars en sport
beoefenaars. Dat is genieten nu. 
Een bijzonder punt was ook dat het schoonmaken van de 
bodem van Bergse Plas natuurlijk een goede zaak is, maar 
dat er nog steeds te vaak blauwalg voorkomt en dat er veel 
bouwwerken aan de plassen zijn verrezen die de authen
tieke uitstraling van de plassen hebben aangetast.

HOEZO PRINS HENDRIK MOLEN???
Stond er een Prins Hendrik molen aan de Rotte in 
Hillegersberg? De afgebeelde ansichtkaart lijkt dat te beves
tigen. Maar een molen van die naam is mij niet bekend. Of 
het moet de Prins Hendrik Molen in Zeeland zijn. Maar dat 
is een heel andere molen… Zou het dan ‘gewoon’ de 
Prinsemolen aan het Prinsemolenpad zijn? Een foto van  
de Prinsemolen van zo’n 110 jaar geleden lijkt dat ook 
aan te tonen. 

Aanvankelijk stond op de plaats van de Prinsemolen de in 
1587 gebouwde Berchsche Molen. In 1648 werd deze vervan
gen door een nieuwe Berchse Molen. De naamswijziging 
naar Prinsemolen wordt toegeschreven aan een bezoek van 
Stadhouder Willem IV in 1747. Dat heeft dus niet te maken 
met Prins Hendrik. 
Wie kan hier verder iets over zeggen?

HEBT U HERINNERINGEN AAN EEN SCHIEBROEKS PLEIN?
In het tijdschrift ’Ons Rotterdam’, no. 3 2020 stond een 

artikel over de architect Ernest Groosman. Hij woonde lange 
tijd in Hillegersberg in het in 1956 door hem zelf ontworpen 
huis aan het Prinses Beatrixplantsoen 10. Maar ook bouwde 
hij in Schiebroek. In 1952 ontwierp hij de woningen aan het 
plein dat op de foto is afgebeeld. 
Waar is dat plein precies? Hebt u nog herinneringen aan 
het wonen in die omgeving? Wilt u daar iets over vertellen?

Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek

Prinsemolen, circa 1910
BRON: boek ‘Molens maalden in Hillegersberg en Schiebroek’

Ernest Groosman, 1917-1999
COLLECTIE: Nationaal Archief/Anefo

Woningbouw Schiebroek, 1952
COLLECTIE: archief Ons Rotterdam
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PODIUM VOOR …

Ab Spaan
In mei 2021 werd Ab Spaan de nieuwe penningmeester van de VSW. Omdat 
er geen fysieke vergadering was, konden de leden ook geen kennismaken 
met hem. Daarom staat Ab centraal in ‘Podium voor …’

Loes Wijnbergen

Je bent een paar jaar lid van de financiële commissie van de 
VSW geweest. Vervolgens ben je in mei 2021 Piet van der 
Veen opgevolgd als penningmeester. Wat heeft je tot die 
stap doen besluiten?
Simpel gezegd, er was behoefte, er was gelegenheid, er was 
verbinding en ik kreeg het juiste zetje. 

Wat doe/deed je in het dagelijkse leven, en met name op 
financieel gebied?
Na mijn studie bedrijfseconomie en bedrijfskunde aan de 
Rotterdam School of Management van de Erasmus 
Universiteit ben ik gestart in het familiebedrijf, Spaan 
verpakkingen BV aan de Wilhelminakade in Rotterdam, 
precies waar nu de Erasmusbrug voet aan wal op Zuid zet. 
Vervolgens heb ik voor verschillende bedrijven gewerkt. 
Vanaf mijn 40ste werd ik ‘eigen baas’ en had ik mijn bedrijfs
kundig financiële interim en adviespraktijk. 
Ik was al snel verknocht aan de vraagstukken in het maat
schappelijk middenveld. Denk aan ontschotting van de zorg, 
invoering van diagnosebehandelcombinaties, concernvor
ming in de langdurige zorg, opzetten van shared service 
centra, financiering van vastgoed ten tijde van de financiële 
crisis, financiering van Jeugdzorg en financiële transparantie 
in de goededoelenwereld bij Cordaid en PAX.
Vanaf januari ben ik nauw betrokken bij participatie en 
medezeggenschap en de (financiële) transparantieuitda
gingen die daarmee samenhangen bij Stadsdelen en Wijken 
in Den Haag in de rol van business controller. 

Zijn er verder nog dingen over je leven buiten de VSW die je 
met de lezers wil delen?
Met mijn lieve vrouw Rita heb ik vier kinderen, van wie er 
twee in het buitenland wonen (Indonesië en Schotland). 
Gelukkig hebben we internet, zeker nu met de coronapan
demie en een inmiddels ruim 1,5 jaar oude kleinzoon Magnus 
in Schotland.

Heb je onderwerpen/aandachtspunten/wijzigingen waarop 
je je vanuit je functie als penningmeester wil richten?
Als ooit fanatieke surfer is het pakken van de goeie golven 
mijn levensmotto. Denk aan de internetgolf, de biotechgolf, 
de transparantiegolf en de ‘wat denk je zelf’golf. 
In mijn huidige werk richt ik me op die laatste golven. Ik geloof 

dus dat daar nu en in de komende tijd de belangrijkste maat
schappelijke veranderingen zullen plaatsvinden. 
De VSW is een van de vele waardevolle particuliere vereni
gingen of stichtingen die op een of andere manier het 
maatschappelijk belang binnen een leefgemeenschap of 
gebied willen bevorderen. Deze actieve organisaties zijn 
aangrijppunt voor de gemeentelijke organisatie om partici
patie en de fysieke en sociale leefomgeving te verbeteren. 
Om hier een rol van betekenis in te kunnen (blijven) spelen 
moeten we ook een bepaalde omvang en bestuurlijke kwali
teit behouden. En verder ontwikkelen met betrekking tot die 
actuele golf van transparantie en participatie. 

In mijn rol zal ik daarbij met name meedenken vanuit het 
financiële perspectief.

Je woont in Hillegersberg. Ben je daar geboren en getogen  
of ben je er op latere leeftijd komen wonen (en in dat laatste 
geval: hoe ben je er zo terecht gekomen?)
Mijn ouders woonden boven bij mijn grootouders aan de 
Breitnersingel toen ik werd geboren. Op een kleine escape 
van een jaar in Gouda en zes jaar in Kralingen na leef ik bijna 
mijn hele leven in Hillegersberg. We zijn de afgelopen vier
endertig jaar vier keer binnen een straal van 300 meter 
verhuisd, verkassend naar gelang ons gezin groeide en weer 
kromp. Dan mag je me toch wel een geboren en getogen 
Hillegersbergenaar noemen. 

Wat vind je het fijnste van het wonen in Hillegersberg?
Ik denk niet dat je aan Hillegersbergenaren hoeft uit te 
leggen waarom het hier zo fantastisch wonen is. Je hebt hier 
alles, met name natuur, mooie gebouwde omgeving, steen
worp van het centrum, noem maar op. Met name de Bergse 
Plas is heel belangrijk in ons leven. 
Heel bijzonder is natuurlijk het wonen aan de voet van de 
‘berg’ aan de Hilleniussingel. Als ik de berg oploop naar het 
dorp voelt dat heel ‘thuis’.

Je woont daar op een zeer markant punt, in een huis dat van 
buiten nog de oorspronkelijke uitstraling heeft en van binnen is 
aangepast aan deze tijd. Kun je iets over je huis vertellen?
Naarmate de kinderen uitvlogen, besloten we kleiner te 
gaan wonen. Niet zonder strubbelingen, maar toch als een 
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ACTUALITEIT

wonder viel dit huis uit 1928 ons in de armen. In feite niet 
één huis, maar een bovenwoning, drie garages in oorspron
kelijke staat en een karakteristiek winkeltje. We vonden de 
plek altijd al spannend wanneer we er langs liepen, vooral 
het winkeltje, dat voor Rita – die zelfstandig keramist is  nu 
een geweldige plek is om haar klanten te ontvangen. We 
hebben met een goede aannemer alles volledig gestript, 
alle rot verwijderd, het dak verstevigd en geïsoleerd, de 
wanden geïsoleerd, een deel van de fundering hersteld en 
het binnenwerk aangepast. De buitenkant is nagenoeg 
volledig in oorspronkelijke staat gebleven. We hebben met 
name in het oorspronkelijk houden van de garagedeuren 
geïnvesteerd door de deuren van talloze dubbelglazen 
elementen te voorzien. We wonen hier nu heerlijk in een 
prachtige omgeving en met gezellige mensen om ons heen. 

Hoe kwam je in contact met de VSW en wat maakte dat je 
lid werd? 
We waren al heel lang van plan om lid te worden van de VSW, 
maar het kwam er niet van. Toen we naar de Berglustlaan 
verhuisden, kregen we van onze overbuurman Koos Amesz, 
die toen penningmeester was, ruim twintig jaar geleden een 
jaarabonnement cadeau.
De betrokkenheid bij de wijk komt primair vanuit Rita. Zij 
was eerder voorzitter van de bewonersorganisatie Oud 
Hillegersberg en later fractievoorzitter van een politieke 
partij in de laatste termijn van de deelgemeente.

Wat zijn voor jou de meest aansprekende/markante 
gebouwen in Hillegersberg/Schiebroek?
Allereerst natuurlijk de oudste kerk van Rotterdam, de 
Hillegondakerk. Daar kijk ik iedere dag vol genoegen naar. 
De oude pandjes aan de Hoge Limiet heb ik altijd heel karak
teristiek gevonden. 
Maar eigenlijk stikt het van de plekken met mooie karakte
ristieke panden. Ook het Boterdorpse Verlaat is natuurlijk 
zo’n referentiepunt. De verbinding met de karakteristieken 
van het landschap maakt dit goud waard.

Wat had er in Hillegersberg/Schiebroek/Terbregge nooit 
mogen gebeuren?
Laat voorop staan dat het me altijd heeft verwonderd hoe 
harmonieus en bestendig de ontwikkeling van Hillegersberg 

is geweest. Iets wat mij verwondert als je in ogenschouw 
neemt hoeveel (tegengestelde) meningen over alle moge
lijke onderwerpen in alle mogelijke gremia worden gedeeld. 
Twee dingen hadden in mijn ogen echter nooit mogen 
gebeuren. In de eerste plaats het afbreken van de oude 
Adriaan, de voormalige Adriaanstichting op de Straatweg 
226, wat mij betreft ooit het mooiste pand van Hillegersberg. 
En in de tweede plaats het bouwen van de RABO precies in 
het hart van het dorp (waar nu Ekoplaza is gevestigd). Daar 
is destijds de gelegenheid geweest een dorpsplein te reali
seren na sloop van wat oude barakken. Hoe het gelopen is, 
weet ik niet, waarschijnlijk particulier bezit. Echter, een 
modern kantoorgebouw bouwen in het hart van de dorps
kern is in strijd met al mijn gevoel voor ‘dorpse’ schoonheid.
Overigens is dit geen recente historie. Deze gebeurtenissen 
liggen enige decennia achter ons.

Welke boodschap wil je de lezers van TW&R meegeven?
Ik denk dat we ons in ruimere zin moeten bezinnen op de 
functie van de schoonheid van de gebouwde omgeving. En 
daarin de effecten op de beleving meenemen. Die beleving 
bevorderen door mensen meer te betrekken. Meer te betrek
ken niet zozeer alleen op het gebouwaspect, maar hierin het 
leefbaarheidsaspect meenemen en wat we daarmee willen. 
Willen we een Costa del Hillegonda (en daar is zeker iets 
voor te zeggen), of willen we wellicht een plek voor rust en 
retraite met hier en daar een ‘festivieus’ accent. Wat willen 
de Hillegersbergenaren, in hoeverre wil men hieraan 
meewerken of juist tegenwerken. Debat!? Welke beïnvloe
dingsmogelijkheden zijn er? Hoe kunnen we aanhaken op 
de ‘golf’ van de participatiemaatschappij?

Heb je nog tijd voor andere activiteiten en zo ja, welke?
Ik heb altijd tijd te weinig, gelukkig.

Heb je een boodschap/hartenkreet voor de lezers van TW&R?
Om enthousiast lid van de VSW te kunnen zijn moet je 
natuurlijk een soort ‘behoud het goede’ hart hebben, dat 
pijn gaat doen wanneer mooie oorspronkelijke objecten 
dreigen te worden gesloopt. Tegelijkertijd is het de kunst 
open oog te houden voor de tijdsgeest en daar verbinding 
mee te realiseren. Laten we daar samen de schouders onder 
(blijven) zetten.

COLLECTIE: Stadsarchief Rotterdam

Landschapspark 
de Rotte

De komende jaren zullen er in Rotterdam en directe omgeving ruim 50.000 
woningen worden gebouwd. In de provincie Zuid-Holland zelfs 240.000. Dit 
is van grote betekenis voor het landschap rondom en in de nabijheid van de 
stad. Een landschapspark met de Rotte als drager en identiteitsbezorger 
moet het Zuid-Hollandse landschap beschermen en ten dienste staan van 
de mens. Uiteraard volgt de VSW deze ontwikkeling en draagt waar mogelijk 
een steentje bij.

Henk Koetsveld

LANDSCHAPSPARK
In mei van dit jaar werd het ontwikkelplan ‘Landschapspark 
de Rotte’ vastgesteld. De omvang van het te ontwikkelen 
landschapspark is 4000 hectare. Het park is gesitueerd  
om de Rotte vanaf haar oorsprong in de bovenloop, via  
de middenloop met een divers landschap tot de beneden
loop binnen de stad. In het plan is ruimte voor waterbeheer, 
natuur, landbouw, cultuurhistorie, recreatie, wonen en 
loop, fiets, auto en vaarroutes. Het ontwikkelplan is  

tot stand gebracht door het Recreatieschap Rottemeren 
(zie: www.recreatieschaprottemeren.nl, ga naar ‘Projecten’), 
een samenwerkingsverband van de gemeenten 
Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas. Naast deze 
gemeenten spelen ook de provincie, het Hoogheem
raadschap, Staatsbosbeheer en allerlei maatschappelijke 
organisaties zoals Stichting Plezierrivier De Rotte en 
Alliantie GroenBlauwe Rotte een rol bij de totstandkoming 
van het landschapspark.

HILLEGERSBERG-SCHIEBROEK
Grote delen van het gebied Hillegersberg-Schiebroek vormen het zuide-
lijk deel van het landschapspark. Natuurlijk met de Rotte en haar oevers 
als kern. De Bergse plassen met daaromheen het Prinsemolenpark 
langs de Rotte en Park Berg en Broek langs de Ringdijk zijn onderdeel 
van het landschapspark. Net als het Lage Bergse Bos en het 
Schiebroekse Park.

DE POORT VAN NOORD
Voordat de Rotte de stad binnenstroomt, wordt zij vanaf de jaren ’30 van de 
vorige eeuw doorkruist door het Noorderkanaal en de Gordelweg/
Boezembocht. Al vanaf het einde van de 19e eeuw loopt van oost naar west 
een spoorlijn over de Rotte. Vanaf de jaren ’70 is er daarnaast nog eens rijks-
weg A20 bijgekomen. Dit knooppunt van infrastructuur vormt de poort van 
Noord die vanuit de stad toegang gaat geven aan het landschapspark. 

Boterdorpse Verlaat
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Van Transvalia  
tot woongebouw
Op de hoek van de Benthuizerstraat en de Bergweg staat een pand, dat bij 
velen van u in het geheugen zal staan gegrift als het oude pand van Correct 
en daarvóór bioscoop Victoria. Maar niet lang meer, want het gebouw wordt 
gesloopt om plaats te maken voor een wooncomplex. Het pand wordt 
gekenmerkt door een rijke historie, met Hillegersbergse wortels. Alle reden 
dus om eens in de geschiedenis van dit perceel te duiken.

Sijmen Aleman

EEN HILLEGERSBERGSE AANGELEGENHEID
De tijd die ik hier onder de aandacht wil brengen, is de peri
ode dat deze bijzondere plek in Rotterdam nog tot 
Hillegersbergs grondgebied behoorde. Hillegersberg werd 
in 1817 een zelfstandige gemeente. De grens tussen 
Hillegersberg en Rotterdam lag bij de kruising van de 
Schiekade en de Bergweg. In 1904 ging het hele gebied tot 
aan de huidige Ceintuurbaan over naar Rotterdam. 

TRANSVALIA
Aan het begin van de 20e eeuw exploiteerde de heer  
C.N.A. Loos hier het lokaal ’Transvalia’, een horecagelegen
heid die onder invloed van de ‘belle époque’ de uitgaanssfeer 
van die tijd ademde. 
Het is 1901 en de Boerenoorlog in ZuidAfrika is in volle gang. 
Dat de mensen zich in die tijd zeer betrokken voelden bij het 
leed dat de boerenvrouwen en kinderen werd aangedaan, 
blijkt uit het feit dat de Rotterdamse vereniging ’Het 
Noorden’ op het toen nog deels braakliggende stuk grond 
tussen de Bergweg en de Benthuizerstraat een Transvaal
tentoonstelling had aangelegd. De aanzet hiertoe werd 
zonder twijfel nog eens versterkt door het bezoek van Paul 
Kruger in juni van dat jaar, waarbij tijdens een rondrit door 
de stad ook de Bergweg werd aangedaan. 
De opening van deze tentoonstelling had officieel plaats 
medio oktober 1901 in het lokaal ’Transvalia’ door de eigenaar, 
de heer C.N.A. Loos. Hij had speciaal voor die gelegenheid 
op de muren een aantal levensgrote tegeltableaus laten 
aanbrengen, voorstellende de verschillende grote veldsla
gen tussen boer en Brit en portretten van bekende 
aanvoerders en personen als: Kruger, Steyn, Joubert, Botha, 
etc. De tableaus waren vervaardigd door de Amsterdamse 
plateelfabriek ’De Distel’, die in 1895 was opgericht. Voor de 
uitvoering van deze ’kunstwerken’ was de impressio 

nistische kunstschilder Cornelis de Bruin (18701940) 
verantwoordelijk, een docent aan de Amsterdamse 
Kunstacademie die tussen circa 1900 en 1903 ook als 
plateelschilder en keramist voor deze plateelfabriek werkte.

DE TRANSVAALTENTOONSTELLING
In zijn openingswoord schetste de voorzitter van vereniging 
Het Noorden, de heer J. Willeboordse, een leven van vrede, 
geluk en voorspoed voor de boerengezinnen tegenover de 
toestand van dat moment: “Een uitgemoorde bevolking, het 
land verwoest en de huizen verbrand. Grote mogendheden 
die het laten afweten en niet tussenbeide komen omdat er 
niets te verdienen is. Wat wij kunnen doen, is steun en hulp 
verlenen aan de vrouwen en kinderen in de kampen”. Ook 
dankte hij wethouder Drost van Onderwijs, leden van de 
Tweede Kamer, de gemeenteraad en allen die betrokken 
waren bij dit initiatief. De heer Drost sprak daarna nog de 
hoop uit dat deze tentoonstelling iedereen bewust zou 
maken van de situatie van de boeren. Daarna werd een 
krans om een beeld van Paul Kruger gehangen en werden 
alle aanwezigen over de tentoonstelling rondgeleid. 

Buiten was op een blinde muur aan de achterzijde ter deco
ratie een Transvaals landschap geschilderd. Voor de muur 
was een replica van een voortrekkerswoning geplaatst, 
opgetrokken uit steen en kalk en bedekt met riet. De woning 
was verdeeld in drie kamers met een keuken, een bergplaats 
en warande. Het Rotterdamsch Nieuwsblad schrijft op  
17 oktober 1901: “Het interieur van elk der vertrekken is 
volkomen naar den eisch, primitief maar typisch bewijs van 
den eenvoud der bewoners …. Een Transvaalsch meisje – óók 
al echt – en een aantal Transvalers maken het huis verder 
tot een ‘bewoond perceel’ en dus zooveel te interessanter 
en levendiger”.

Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek 1912
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UITGAANSLOCATIE VAN BETEKENIS
De gunstige ligging van grand caférestaurant Transvalia 
was al vanaf de start meteen duidelijk. De begrenzing door 
de Benthuizerstraat enerzijds en de Bergweg anderzijds 
maakte het tot een belangrijk trefpunt voor talrijke passanten. 
Dagelijks ging de tram erlangs, eerst de paardentram en 
later – en nu nog steeds – de elektrische tram. In de zomer 
wandelden duizenden Rotterdammers vanuit de stad naar 
Hillegersberg om zich met bootjes op de Bergse Plassen te 
verpozen, in de winter kwamen ze schaatsen op de fantas
tische ijsbanen aan de Bergse Plassen.
Hoewel de cinematografie nog maar in de kinderschoenen 
stond, werd in de wijde omgeving al snel gesproken van een 
‘modern bioscooptheater’ Transvalia, annex grand café
restaurant. Een bioscoopzaal met 400 zitplaatsen, centraal 
verwarmd, compleet met toneel en garderobe. Heel uniek 
voor die tijd, want daarmee behoorde het tot een van de 
eerste bioscooptheaters in Rotterdam. Het is allemaal te 
lezen in een advertentie in het Rotterdamsch Nieuwsblad 
van 1915, toen het hele complex inclusief drie bovengelegen 
woningen met een gezamenlijke oppervlakte van 800 m2 te 
huur en te koop werd aangeboden. Opvallend daarbij is dat 
met trots wordt gesproken van prachtige tegeltableaus, als 
wandversiering van de cafézaal die ten tijde van de 
Boerenoorlog ook populair was vanwege de propaganda
bijeenkomsten die er werden gehouden.

VAN TRANSVALIA NAAR VICTORIA
In de lente van 1935 echter, zo’n twintig jaar later, valt het doek 
voor deze pionierscreatie van de filmwereld. Het theater 
Transvalia had toen inmiddels de bijnaam ’t Schuurtje gekregen. 
Vanaf dat moment wordt gestart met een grote verbouwing. 
Tegen de winter, in november 1935, is er een geheel nieuw 
bioscooptheater ontstaan dat, ironisch genoeg, de naam 
’Victoria’ kreeg. 
Het theater beantwoordt aan het nieuwste dat op dat 
moment aan theaterbouw kan worden geleverd. De zaal 
biedt plaats aan 800 personen en langs de gehele voorgevel 
is een luifel aangebracht, zodat bezoekers bij regenachtig 
weer de getoonde filmfoto’s kunnen bekijken. Aan alles is 
gedacht inclusief de brandveiligheid. Niet alleen kan de zaal 

in 1,5 minuut tijd worden ontruimd, ook de filmcabine zelf, 
die van gewapend beton is, moet voorkomen dat een even
tuele brand kan overslaan naar de aangrenzende ruimten. 
Het is een prachtig filmhuis waarmee de stad is verrijkt.

DE TABLEAUS VAN LOOS 
Niemand echter is zich op dat moment bewust van het feit, 
dat de prachtige tegeltableaus over de Boerenoorlog achter 
de wandbekleding zijn verdwenen. Het duurt nog tot 1971 
voordat ze worden herontdekt. Ruim 35 jaar later. Het is op 
dat moment, bij een grote verbouwing na de sluiting van het 
Victoriatheater dat de tableaus weer tevoorschijn komen. 
Helaas blijkt dan dat circa 4 m2 verloren is gegaan, maar het 
overgrote deel is nog onbeschadigd. Men spreekt van een 
opzienbarende ontdekking en de heer T. Koot van het 
Amsterdamse Rijksmuseum schat de waarde van de 
tableaus op zo’n kwart miljoen gulden. De heer M.L. Rook 
van het Victoriatheater neemt echter contact op met jonk
heer mr. K.E.O. von Bose van de Nederlandse ZuidAfrika 
Vereniging (NZAV) en die licht op zijn beurt de heer W.H.J. 
Punt, directeur van de ZuidAfrikaanse Simon van der Stel 
Stigting, in. Een organisatie, opgericht in 1959 ter bescher
ming van het ZuidAfrikaanse Erfgoed. De heer Rook bood 
de tableaus aan voor ruim fl. 35.000 (€ 15.882), inclusief 
restauratiewerken. De heer Punt vond dat een zeer billijke 
prijs en daarmee was de deal rond. 
Dit alles ondanks het feit dat personen uit Amsterdam en 
de VS grote bedragen boden voor de tegels. Maar Rook was 
van mening dat de tableaus thuishoorden in ZuidAfrika en 
in juli 1970 werden de tegels verscheept naar ZuidAfrika 
om uiteindelijk een permanente plaats te verwerven aan de 
muur bij het ministerie van Defensie te Pretoria.

WAT DE LOCATIE TE WACHTEN STAAT 
Over de verdere geschiedenis van deze historische plek in 
de stad, de verhalen rond theaterbioscoop Victoria en de 
ingebruikname erna door Correct is uiteraard nog heel veel 
te vertellen. Leuke herinneringen die bezoekers van de 
bioscoop ongetwijfeld hebben te vertellen. Om maar niet  
te spreken van de jarenlange exploitatie door Correct.  
Als Correct niet had wat je zocht, kon je het wel vergeten. 
Zonder meer een bijzondere geschiedenis, maar wel een 
apart hoofdstuk.
Het doek is gevallen en de restanten, waar deze historische 
gebeurtenissen plaatsvonden, zijn met de grond gelijk
gemaakt. Dan verrijst op diezelfde plek een wooncomplex 
met 83 huur en koopwoningen. Het zou mooi zijn als  
het hierboven vertelde verhaal extra inspiratie oplevert  
voor de officiële naamgeving van dit woongebouw, die de 
historische start van deze locatie op een bepaalde wijze eer 
zal aandoen.

Paardeberg 

Magersfontijn 

COLLECTIE: Stadsarchief Rotterdam

Reddersburg

Stormberg 

Spionskop 

Modderrivier 

Colenso 

Lady Smith

Rotterdamsch  
Nieuwsblad,  

3 oktober 1916

EGM Architecten
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UITGAVEN VAN DE VSW

Lid worden
De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW) maakt zich sterk om histo
risch, architectonisch, stedenbouwkundig 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 tijdschrift Tussen Wilgenplas 
en Rotte, uitnodigingen voor bijeenkomsten in mei en in november, 
maximaal 6x per jaar een digitale nieuwsbrief en de mogelijkheid 
om aan excursies 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 mogelijkheden 
op onze website www.vsw.biz>steun ons>cadeaulidmaatschap 
of scan de QR-code.

Algemene Ledenvergadering 2022
De Algemene Ledenvergadering vindt plaats  
op woensdagavond 18 mei 2022.

Najaarsbijeenkomst 
De najaarsbijeenkomst op woensdagavond  
17 november 2021 gaat NIET door. 

< 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

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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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)

V ERENIG ING S
NIEU W S

SCHILDJE 
WILT U IEMAND NOMINEREN? 
De VSW heeft onder meer als doel “cultuurhistorisch waardevolle 

elementen in ons werkgebied te behouden en waar mogelijk te herstellen”. Om 
dit te belonen reikt de VSW een onderscheiding uit aan iemand die daar bij restau-
ratie of nieuwbouw bijzondere zorg aan heeft besteed. Iedereen, lid of geen lid 
van de VSW, kan iemand voor een schildje voordragen bij het 
bestuur van de VSW. Wilt u meer informatie of wilt u iemand nomi-
neren? Kijk dan op www.vsw.biz/nominaties/schildje/vsw/ of 
scan de QR-code.


