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Het verhaal erachter...

De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge

Graag nodigt het bestuur van de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud  
Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge u uit voor een openbare vergadering  
op woensdag 13 november 2019 in Lommerrijk, Straatweg 99 te Rotterdam.

Als ik op vakantie ga, vind ik het altijd interessant om mij behalve in het landschap, het stedenschoon of de keuken (ik houd 
van lekker eten), ook in de historie van dat land of die streek te verdiepen. Zo was mijn vakantiebestemming dit jaar het 
zuidelijke deel van Sardinië. Nooit eerder had ik gehoord van de nuraghe-cultuur, waarvan talrijke sporen op het hele eiland 
zijn terug te vinden; de hoog ontwikkelde cultuur van een volk in de bronstijd, met zijn kenmerkende cyclopische ronde 
torens en bronzen beeldjes. Ook wist ik niet van de Spaanse overheersing rond 1500, met als relict de huidige vlag van Sardinië 
met vier Morenhoofden op een witte achtergrond. En er zijn nog veel andere historische gebeurtenissen, waarvan de sporen 
zijn terug te vinden in het landschap en de steden aldaar.

Waarom vertel ik u dit? Eigenlijk niet anders dan dat dit ook geldt voor onze eigen omgeving. Of het nu gaat om Nederland 
als land of een wijk hier dicht bij huis als Hillegersberg, Schiebroek of Terbregge. Als je je verdiept in de geschiedenis en hoe 
het hier ooit is ontstaan, kijk je er toch met andere ogen naar. 
Twee jaar geleden hebben we als vereniging een poging ondernomen om in grote lijn de ontstaansgeschiedenis van deze wijk 
voor het voetlicht te brengen. Een grote manifestatie vanwege ons lustrum, maar ik denk dat het onze blijvende aandacht 
moet krijgen, omdat een wijk pas echt gaat leven als je de geschiedenis eruit kunt lezen. Een misschien niet zo opvallend huis 
kan bijzonder worden, door wie er gewoond heeft. Een straat kan een verhaal vertellen door wat er zich ooit heeft afgespeeld. 
Een wijk, die eerst een dorp was, maar door annexatie bij de stad kwam, is als zodanig nog herkenbaar.
Niet voor niets hebben wij als vereniging de banden aangehaald met de Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek. Juist 
om dichter bij het verhaal achter de bakstenen te komen. Wij vinden deze stichting een waardevolle aanvulling op onze 
vereniging en houden u daarom op de hoogte van de interessante lezingen, die deze stichting geregeld organiseert. 

In dit licht wil ik u ook graag wijzen op een recent verschenen boek over het Kleiwegkwartier van Henk Koetsveld, ons nieuwe 
bestuurslid sinds mei van dit jaar. Juist dit boek gaat over de ontstaansgeschiedenis van een wijk in relatie tot de mensen die 
er hebben gewoond. Als u dit boek gelezen hebt, zult u zeker anders door het Kleiwegkwartier lopen.
We zijn verheugd dat Henk Koetsveld op onze komende openbare vergadering in Lommerrijk met zijn lezing een inkijkje 
zal geven in de ontwikkeling van het stedelijk landschap in Hillegersberg-Zuid en in Schiebroek.

De andere lezing op deze avond zal in het teken staan van de Christus Koningkerk. U zult zich waarschijnlijk herinneren dat 
in de algemene ledenvergadering van mei een schildje is toegekend aan het tot appartementen verbouwde kerkgebouw aan 
de Statenlaan. De architect, de heer Paul van der Weijden, zal ons uitgebreid verslag doen van dit grote project.
Ik denk dat het weer een zeer informatieve en gezellige avond gaat worden en ik hoop dan ook u weer te mogen begroeten.

AGNES VAN ZOELEN, voorzitter VSW

Foto cover: Bij Freericks, marsch voor piano (met dank aan Frans van Vliet)

Voorwoord voorzitter

AGENDA:

19.30 uur  Zaal open
U bent van harte welkom en de koffie/thee staat klaar

20.00 uur  Opening
Agnes van Zoelen, voorzitter van de VSW

20.10 uur Van kerk tot koning
De voormalige Christus Koningkerk in het Kleiwegkwartier heeft een ingrijpende 
verbouwing ondergaan. Het pand had de status van gemeentelijk monument. De verbouwing 
tot appartementencomplex vergde dan ook veel maatwerk en het vinden van creatieve 
oplossingen. Paul van der Weijden, de architect die de verbouwing begeleidde, maakt de 
aanwezigen deelgenoot van wat hij zoal tegenkwam op de weg van transformatie van 
katholieke kerk tot Statenkoning. 
  

20.55 uur Pauze
  

21.15 uur Een eeuw Kleiwegkwartier
Eind september verscheen het boek Een eeuw Kleiwegkwartier van de hand van bestuurslid 
Henk Koetsveld (zie ook TWR 83, mei 2019). In zijn presentatie voor de VSW belicht hij de 
ontwikkeling van het stedelijk landschap in Hillegersberg-Zuid en in Schiebroek.

22.00 uur  Afsluiting
 

Vanzelfsprekend bestaat de mogelijkheid om onder het genot van een drankje nog even 
na te praten.

DE JAARLIJKSE
ALGEMENE LEDENVERGADERING  

vindt plaats op  
donderdagavond 14 mei 2020  

om 20.00 uur.  
Plaats wordt nog bekend gemaakt.
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LezingLezing

Van kerk tot koning
De afgelopen jaren is er in Tussen Wilgenplas en Rotte geregeld over de 
Christus Koningkerk geschreven. Zo beschreef Norman Langelaan in TWR 
81 (mei 2018) de aanleiding tot de verbouwing die toen in volle gang was. 
Na een 1,5 jaar durende verbouwing was het in maart 2019 zo ver: de 
nieuwe bewoners kregen de sleutel van het door hen gehuurde pand. Net 
vóór de eerste huurders het complex betrokken kon een aantal VSW-leden 
een excursie naar de kerk maken. De belangstelling was groot: binnen twee 
dagen waren beide rondleidingen vol. Een foto-impressie was opgenomen 
in TWR 83 (mei 2019). 

Maar hoe gaat zo’n overgang van kerk naar appartementencomplex in 
z’n werk? De kerk stond op de gemeentelijke monumentenlijst, dus  
‘zo maar’ gaan bouwen was niet mogelijk. Wat komt er dan allemaal bij 
kijken, waarmee moet rekening worden gehouden, waar lopen architect 
en projectontwikkelaar vooraf en tijdens de bouw tegenaan? Kortom: wat 
waren de uitdagingen en (mogelijke) risico’s? Coördinerend architect, Paul 
van der Weijden, zal ons daarover vertellen op de openbare VSW-vergadering 
op woensdagavond 13 november.
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SchildjescommissieSchildjescommissie

Wat doet de 
schildjescommissie?
De VSW kan degene, die bijzondere zorg heeft besteed aan instand houding, herstel 
of nieuwbouw van bouwwerken van cultuurhistorisch of architectonisch belang in 
Hillegersberg, Schiebroek of Terbregge een waardering uitreiken in de vorm van een 
oorkonde en een (gevel)schildje. De schildjescommissie adviseert het bestuur. In 
deze bijdrage vertelt de commissie hoe zij tot een advies komt.

Iedereen, lid of geen lid, kan een suggestie doen aan 
het bestuur van de VSW voor een pand dat in 
aanmerking zou kunnen komen voor een schildje. 
Het bestuur bekijkt eenmaal per jaar of de aangemelde 
objecten binnen het schildjesreglement passen. 
Vervolgens biedt het bestuur de schildjescommissie 
een lijstje van drie tot vier ‘schildjeswaardige’ panden 
aan met het verzoek te adviseren welk pand het meest 
voor een schildje in aanmerking komt. 

Hoe de schildjescommissie tot een 
voorstel komt
De schildjescommissie gaat vervolgens de panden 
bekijken. Het is belangrijk te oordelen volgens de 
criteria die in het schildjesreglement zijn vastgelegd. 
Het is dus altijd belangrijk persoonlijke smaak of 
woonwensen ondergeschikt te maken. Het gaat er 
niet om of we er zelf zouden willen wonen! Het gaat 
om de duidelijk omschreven criteria op gebied van 
stedenbouwkundige, landschappelijke en architec-
tonische waarden en respectvol onderhoud en beheer.
De drie leden van de schildjescommissie gaan met 
elkaar de panden bekijken. In eerste instantie maken 
de leden een individuele beoordeling. Elk lid van de 
commissie verdeelt tien punten over de panden. Het 
meest geschikte pand krijgt de meeste punten, het 
minst geschikte pand krijgt de minste punten. 
Vervolgens tellen we de punten bij elkaar op en komt 
er een rangorde uit. 

Dan zijn we er nog niet. Nu begint pas het echte 
werk. Waarom geeft het ene lid veel meer punten voor 
een pand dan een ander? Nu komt de inhoudelijke 
discussie aan de hand van de criteria. Soms gaat het 
dan over de details zoals een daklijst. Dan weer gaat 
het over de positie van het gebouw in het landschap. 

Soms worden de oorspronkelijke bouwtekeningen 
geraadpleegd die gevonden worden in het ge meen-
telijk archief.
Uiteindelijk wordt de commissie het eens en komt 
met een advies aan het bestuur.

Van belang bij de beoordeling
Bij “wonen” is de woonomgeving van groot belang; 
deze bepaalt mede of men zich in die omgeving thuis 
kan voelen of niet. Een van de aspecten die wij daarbij 
als belangrijk ervaren, is de stedenbouwkundige  
opzet van die omgeving met de daarin aanwezige 
architectonische (en andere) elementen. Het zijn 
vooral deze elementen die een buurt of wijk een eigen 
karakter geven en zo’n buurt onderscheiden van 
andere wijken.
In het grote geheel van de stad zorgen wijken met 
gevarieerde karakteristieken voor een levendig 
stadsbeeld. Het is voor zowel de stad als de wijk van 
groot belang dat die karakteristieke elementen zoveel 
mogelijk worden bewaard en in stand gehouden 
(natuurlijk wel met een open oog voor de eisen die 
nieuwere tijden stellen). 

Wij onderkennen in dit verband drie soorten 
gebouwen: monumentwaardige, beeldbepalende en 
beeldondersteunende. 
Zo hadden (om een concreet voorbeeld te noemen) 
de bewoners van een pand in oud-Hillegersberg het 
beeldbepalende terdege onderkend en bij de reno-
vatie de eigen identiteit met respect behandeld en 
beschermd. Ze hebben dit bouwwerk gezien als een 
karakteristieke uiting uit de periode van de dertiger 
jaren; ze zagen dat het een markante positie inneemt 
en een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van 
de omgeving.

Ook het Boterdorpse Verlaat  is van een VSW-schildje 
voorzien: bij de restauratie zijn de authentieke details, 
afmetingen en verbindingen gerespecteerd en 
behouden; de sluis is zoveel mogelijk in de originele 
staat hersteld.

Rond de eeuwwisseling moest het monumentale 
Huize Bergsteijn aan de Grindweg  het veld ruimen 
voor de nieuwbouw van een groot kruideniersbedrijf. 
Door zeer grote aandrang van de VSW is het fraaie 
bouwwerk enkele jaren later vijftig meter verderop 
aan de Grindweg herbouwd en geeft het de voor-
bijganger een nagenoeg getrouw beeld van het 
oorspronkelijke klassieke gebouw.

Aan de Hoge Limiet is een oude veenboerderij  uit 
1879 omgetoverd tot een geriefelijke, moderne 
woning. Maar de authentieke uitstraling bleef intact, 
dankzij de ambachtelijke werkmethoden en het 
gebruik van oude materialen, het herplaatsen van de 
oorspronkelijke deuren, het handhaven van de 
raamformaten, enz. 

Terecht heeft de VSW enkele jaren geleden gezegd: 
wij gaan, met advies van de schildjescommissie, ook 
nieuwe bouwwerken beoordelen. 
Zo past de Tooropmavo aan de Grindweg,  ondanks 
het forse volume, wonderwel in de tamelijk klein-
schalige omgeving. Het smalle front is waarachtig als 
een deel van de lintbebouwing te kwalificeren. Ook 
het materiaalgebruik en de kleur passen uitstekend bij 
de omgeving. Maar de boeiendste architectonische 
elementen en de zeer fraaie detaillering van het 
bouwwerk zijn vooral aan de zuidkant te zien. Een 
aanwinst voor het scholenbezit van ons stadsdeel en 
daarom een VSW-schildje aan de gevel ten volle waard. 

Advies aan het bestuur
De schildjescommissie beoordeelt de voorgelegde 
objecten als hiervoor beschreven en geeft het bestuur 
advies welk object naar haar oordeel voor een VSW-
schildje in aanmerking komt. Bij hoge uitzondering 
kan een tweede object ook in aanmerking komen 
voor een schildje. Het bestuur beslist over het al dan 
niet toekennen van de onderscheiding.

De commissieleden
De commissie bestaat uit Ton van Hoorn, Tom 
Remken en Jan Meijdam en beschikt daarmee over 
een ideale mix van deskundigheid op het gebied van 

architectuur, stedenbouw en cultuur. De schildjes-
commissie is al vele jaren in deze samenstelling actief 
en staat altijd open voor anderen die een bijdrage 
willen leveren aan het waarderen van onze leef- en 
woonomgeving.

DE SCHILDJESCOMMISSIE
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‘Beleef Het Verleden/Aaltje Lepelaar’

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 stimuleren reikt de VSW een onderscheiding 
uit aan iemand die daar bij restauratie 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. Zie voor 
meer informatie www.vsw.biz/nominaties/schildje/vsw/ 
Wilt u iemand nomineren voor een schildje? Dat kan via http://
www.vsw.biz/pand/object/nomineren/schildje/, mail naar 
info@vsw.biz of stuur een brief naar het bestuur (Postbus 35054, 
3005 DB Rotterdam). 

Uw nominatie voor een schildje 2020 ontvangen we graag uiterlijk 
15 december 2019.

Schildje De theetuinen van Hillegersberg

En het schildje is 
toegekend aan...

Zo maakte voorzitter Agnes van Zoelen tijdens de 
Algemene ledenvergadering op donderdag 16 mei 
2019 bekend wie dit keer het schildje uitgereikt 
zou krijgen. Het werd de voormalige Christus 
Koningkerk. Het gebouw heet nu Statenkoning, en 
heeft een grootscheepse transformatie ondergaan, 
waarbij het exterieur nauwelijks is aangetast. Het 
resultaat vond de schildjescommissie zó bijzonder 
(‘architect H. de Vries zou verrukt zijn over de 
balkonnetjesoplossing tussen de steunberen en 
de consequent aangebrachte raampartijen in het 
dak’), dat zij het bestuur heeft geadviseerd om het 
schildje in 2019 toe te kennen aan Accresco, 
projectontwikkelaar en eigenaar van het gebouw. 

Het schildje is op zaterdag 22 juni op de kerkmuur 
bevestigd. Aanwezig waren Léon Brandwijk 
(projectontwikkelaar Accresco die de transformatie 
heeft gerealiseerd), bestuursleden en leden van de 
schildjescommissie.
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Norman Langelaan 
boort de gaten voor 

de bevestiging  
van het schildje

Léon Brandwijk, 
projectleider en 

Agnes van Zoelen, 
voorzitter VSW

Ton van Hoorn, 
voorzitter 

schildjescommissie

Op de thee  
in Hillegersberg  
in de 19e eeuw
Met de opkomst van de theecultuur in het midden van de 19e eeuw 
ontstonden er in Hillegersberg, waar de plassen grote aantrekkingskracht 
op bewoners van de stad uitoefenden, tal van theetuinen. Rijke 
kooplieden bouwden er hun buitens en het gewone volk ontspande zich 
in de aanwezige theetuinen met allerlei vormen van vermaak, waaronder 
ook roei- en zeiltochtjes over de plassen.

De weg naar “Den Berg”
De huidige Straatweg heette toen nog 
Bergweg, omdat deze naar de enige “berg” 
leidde die de omgeving rijk was: Hillegersberg, 
vroeger ook wel Den Berg geheten. Hij begon, 
zoals ook nu nog het geval is, aan de Schiekade 
(vóór 1897 als Oost-Blommersdijkseweg) en 
behoorde toen bij Hillegersberg. 

Eerste Omnibusdienst 
De eerste omnibusdienst tussen Rotterdam en 
Hillegersberg werd opgericht in 1874. De 
vergunning daarvoor werd verleend aan de 
heer G.A. Freericks, die in die tijd eigenaar was 
van een café met daarachter gelegen ‘Jardin de 
Plaisance’. 
De heer Freericks had deze gelegenheid in het 
dorp Hillegersberg overgenomen van de heer 
J. van den Akker die op zijn beurt het, als 
sociëteit en koffijhuis bekendstaande “Wapen 
van Holland”, in de zomer van 1863 overnam 
van Mej. De Wed. H.M. van der Hove. En 
hoewel “Het Wapen van Holland” al in het 
begin van de 19e eeuw werd genoemd als een 
centrum voor tal van activiteiten, zoals 
openbare verkopingen, vergaderingen en 
ruimte voor concerten, feesten en partijen, was 
het de heer G.A. Freericks die het vanaf 1873 
liet uitgroeien tot een plek van vermaak, die 
de mensen vanuit een zeer wijde omgeving 
naar Hillegersberg deed komen. 
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De theetuinen van Hillegersberg De theetuinen van Hillegersberg

 In de hoogtijdagen van zijn ‘Jardin de 
Plaisance’ werd zelfs beweerd dat deze 
pleziertuin een grotere bekendheid 
genoot dan de mondaine badplaats 
Scheveningen van destijds. Het aantal 
bezoekers dat gebruik maakte van zijn 
omnibusdienst overtrof dan ook alle 
verwachtingen: werden er in de maand 
augustus 1874 zo’n 747 passagiers 
aangevoerd, in 1880 waren dat er in 
diezelfde maand al 7240, lezen we in een 
krantenadvertentie uit 1880 . Vooral als 
je bedenkt dat Hillegersberg rond 1885 
zo’n 2.000 zielen telde, kun je je 
enigszins voorstellen wat voor invloed 

een dergelijke toeloop van bezoekers op 
het dorp moet hebben gehad. 

Een centrum van vermaak
Het moet een zeer gezellige en 
aangename tuin zijn geweest die de heer 
Freericks, propriétaire van de Jardin de 
Plaisance, exploiteerde. Behalve heerlijk 
eten in een ‘restaurant au premier’, waar 
déjeuners, soupers en diners werden 
geserveerd, kon men er ook dansen op 
muziek van de pianino of het aanwezige 
orchestrion. Het laatste kon worden 
vergeleken met een dertig personen 
tellend orkest. Het bracht ‘s maandags, 
woensdags, donderdags en zaterdags 
marsen, ouvertures en dansmuziek ten 
gehore. Maar vooral vermaakten zijn 
gasten zich in de achterliggende aan-
gelegde tuin waar men kon genieten op 
de terrassen onder de lommerrijke 
bomen, terwijl anderen zich uitbundig 
vermaakten in de verschillende speel-
toestellen en waarbij de heer Freericks 
zich beroemde op steeds het nieuwste 
van het nieuwste. Zoals de vélocipède-
caroussel, cirque de bateaux et nautique, 
een draaimolen, gymnastiek  toestellen, 
schommels, rekstokken en wippen. 
Daarnaast maakten velen gebruik van de 

botenverhuur voor een roei of zeiltochtje 
over de plassen. Of men koos voor een 
rit te paard met een van de ruim tachtig 
aanwezige paarden. 
 Na aankoop van een naast gelegen pand 
en perceel -in de loop van 1882- was er 
sprake van een 30.000 m2 groot 
complex, waar ook een prachtige met 
bijzondere bloemen, planten en heesters 
aangelegde tuin ter grootte van 4.000 
m2 deel van uitmaakte en waar men kon 
genieten van de prachtige natuur met 
uitzicht op de plas. Al met al durfde 
Freericks zijn tuin te rangschikken tot 
een der grootste en schoonste 
“uitspanningsplaatsen” van Nederland. 

De smaak naar meer 
Ongetwijfeld hebben de initiatieven van 
de heer Freericks andere ondernemers 
geïnspireerd en hen ertoe aangezet om 
eveneens munt te slaan uit de voor-
bijtrekkende stroom van bezoekers. De 
‘Jardin de Plaisance’ bevond zich im - 
mers aan het einde van de Bergweg,  
vlak onder de Strekkade in het dorp 
Hillegersberg. Ongeveer een “half uur 
gaans” (wandelen) vanuit Rotterdam. 
Het concept van de theetuin, aangevuld 
met vermaak in de vorm van roeien, 

zeilen, vissen en zwemmen, nam 
daardoor snel in aantal toe.
Een grote bijdrage aan het groeiende 
aantal bezoekers uit de stad leverde de 
paardentram, die in 1882 op feestelijk 
wijze in gebruik werd genomen, nadat 
ook de bestaande Tivolibrug in dat jaar 
werd vervangen door een nieuwe ijzeren 
ophaalbrug. 
 
Andere theetuinen 
Twee jaar daarvoor al was Adriana 
Romein in haar achtertuin, waar 
bezoekers van een prachtig uitzicht op de 
Bergse Achterplas konden genieten, 
eveneens een theetuin gestart. Zij 
noemde het “Plaats Lommerrijk”. Een 
naam die overigens al bij een veiling in 
1833 door notaris Reinier Bordewijk 
wordt genoemd en die ongetwijfeld te 
danken is aan de schaduwrijke plekjes 
onder de vele kastanjebomen die er staan. 
Het is er heerlijk toeven en aan dagjes-
mensen en passanten serveert zij op verzoek 
verse melk, limonade of bier en boe-
renbrood met kaas. Ook is er een speeltuin 
met een heuse draaimolen, maar ook met 
schommels, wipplanken en rekstokken, 
waar kinderen zich naar hartenlust kunnen 
vermaken. Al snel wordt ook hier de 
gelegenheid geboden om boten te huren, 
waarmee roei- en zeiltochtjes over de plas 
kunnen worden gemaakt.
 Naast “Plaats Lommerrijk” ligt “Café 
Plaats Tivoli”. “Naar buiten, naar 
buiten!“ adverteert de heer C. Voorrips 

in het Rotterdamsch Nieuwsblad van 
1889. Evenals “Plaats Lommerrijk” 
beveelt hij zijn tuin in het bijzonder aan 
als een schaduwrijke rustplaats vanwege 
de prachtige ligging met een riant 
uitzicht op land en water. Deze plaats, 
die sinds ca. 1877 aan beide plassen werd 
geëxploiteerd en later “Zomerlust” 
wordt genoemd, was gemakkelijk per 
paardentram te bereiken en speciaal 
liefhebbers van roeien, zeilen en vissen 
kwamen hier aan hun trekken. En net als 
bij Freericks was ook hier sprake van een 
flinke stalhouderij met een keur van 
rijtuigen die ter beschikking staan om 
onder andere families naar de stad te 
brengen. 
Schuin aan de overzijde bevindt zich 
Plaats Welgelegen, de theetuin van  
S. Lucassen, later voortgezet door de 
heer A. van den Berg. Hier worden bij 
gunstig weer elke maandag en don-
derdag rond 4 uur ‘s middags muziek-
uitvoeringen gegeven. Ook deze tuin 
wordt aangeprezen als een geliefd plekje 
voor vissers of liefhebbers van een roei- 
of zeiltochtje over de plassen.

In 1894 verkoopt Vrouw Romein haar 
lommerrijke theetuin aan de plas. Het 
zijn dan de gebroeders Stal die er een 
grote zaal bouwen waar dansfeesten, 
vergaderingen en congressen kunnen 
worden gehouden. Heel bijzonder om 
hierbij te noemen is wel de aankondiging 
in de openingsadvertentie van de heer 

A.J. Stal, waarbij de naam van 
“Koffiehuis en Jardin de Plaisance” 
wordt gehanteerd, naar het idee van 
Freericks. 

Bloeitijd en neergang 
In 1899 komt, met het oog op de 
ouderdom van de heer Freericks en 
familieomstandigheden, de complete 
tuin van Freericks inclusief opstallen in 
de veiling. De 20e eeuw breekt aan.  
De theetuinen beleven hoogtijdagen, 
maar tegelijkertijd rukt de verstede-
lijking op. Het 
verkeer wordt druk-
ker. De Bergweg 
wordt Straatweg 
en  a a n  b e i d e 
zijden verrijzen 
nieuwe “buitens”. 
In 1934 wordt 
Het Wapen van 
Holland door 
brand verwoest. 
Het betekent het 
einde van tuin 
Freericks. Nu herinnert nog slechts de 
naam Freericksplaats aan deze mondaine 
periode.

SIJMEN ALEMAN

Foto’s en advertenties: bewerkt op basis 
van beschikbare afbeeldingen uit 

(kranten)archieven en verzamelingen 
met dank aan de Stichting Historisch 

Hillegersberg Schiebroek.

“Kom, laat ons  
thee drinken  
en doorgaan  

met praten over  
vrolijke dingen. 

Chaim Potok
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In 1884 bouwde notaris De Kadt zijn 
buitenhuis Buitenlust. Op die locatie stond 
destijds een boerenwoning met in de 
achtertuin een flinke rode beuk, zeker vijftig 
jaar oud. Bij het ontwerp van buitenhuis en 
tuin werd rekening gehouden met de plaats 
van de rode beuk. In de destijds in zwang 
zijnde landschapsstijl werd een tuin ont-
worpen voor het gehele terrein achter het 
buitenhuis dat reikte van de Straatweg tot aan 
het bruggetje in de C.N.A. Looslaan en van de 
watergang achter de Berglustlaan tot en met 
het gebied waar later het huidige Wilgenoord 
is bebouwd. Vanuit de plas werd een grote 
vijver gegraven waarop het huis uitkeek. Deze 
vijver met eilandje erin ligt er nog steeds. Dicht 
achter het huis lag een door taxussen omgeven 
ruimte met twee bomen in het gazon: de rode 
beuk en een hemelboom.

De volgende eigenaar was de heer C.N.A. 
Loos. De heer Loos was dol op het groene 
Hillegersberg en vestigde in Buitenlust een 
sociëteit, die ’s zondags te bezoeken was , waar 
een (alcoholvrij) drankje te nuttigen was en 
waar gewandeld kon worden. In 1922 
verkocht hij Buitenlust aan de gemeente 

Hillegersberg als nieuw raadhuis omdat het 
raadhuis aan de Kerkstraat te klein was 
geworden. Slechts een klein deel van de tuin 
bleef behouden, de rest werd verkocht en 
verkaveld (onder andere woningen aan 
Wilgenoord). De gemeente gaf in 1927 aan de 
vermaarde tuinarchitect Leonard Springer 
opdracht om een plan voor de resterende tuin 
bij het raadhuis te maken. Het werd een ronde 
centrale ruimte met beplanting er omheen. In 
de ronde ruimte stonden prominent twee 
bomen: de rode beuk en de hemelboom. De 
hemelboom is dood gegaan, de rode beuk 
heeft het toen overleefd.

In 2007 wilde de gemeente het oude Raadhuis, 
dat destijds functioneerde als deelgemeente-
kantoor, uitbreiden met een grote moderne 
aanbouw die de hele achtertuin in beslag zou 
nemen. Door de inzet van de Vereniging tot 
Behoud van Kern en Plassen Hillegersberg is 
dat voorkomen.

Kindergarden, de huidige gebruiker van 
Buitenlust, wilde de tuin als speelterrein 
inrichten, maar de bodem was vervuild. Voor 
het gebruik als kinderdagverblijf diende de 

grond tot drie meter diep te worden ontgraven. 
In dat geval zou er helemaal niets van de 
beplanting en rode beuk zijn overgebleven! De 
oplossing is gevonden in een ronde omheining 
zodat de kinderen niet tussen de beplanting en 
de bodem daar kunnen komen en een volledige 
afdekking met bestrating en kunstgras van de 
middenruimte. Daarbij is optimaal rekening 
gehouden met de wortels van de beuk.

De storm van begin 2018 vormde de volgende 
bedreiging van buitenaf. De grote oude 
coniferen in de tuin knapten als luciferhoutjes 
af en leunden zwaar op de oude beuk. 
Kindergarden was bang dat de beuk het zou 
begeven en op het gebouw zou vallen. Zij 
evacueerden de kinderen naar de naast gelegen 
makelaar en jachthaven. Maar de beuk hield 
stand!

Helaas bleek de boom bij de recente controle 
toch te sterk aangetast door schimmels, hij 
groeide niet meer en stond niet vol in blad. 
Jammer, maar toch eerbiedwaardig oud 
geworden.

Dankzij de oude rode beuk is de groene ruimte 
achter het voormalige raadhuis in stand 
gebleven. Er zullen nieuwe bomen worden 
geplant in de ronde ruimte van de tuin en de 
stomp van de stam … die wordt bewerkt tot 
speelobject voor de kinderen.

TINEKE VAN OOSTEN

Voorzitter Stichting Behoud van Kern en 
Plassen Hillegersberg

De oudste beuk van Hillegersberg was ongeveer 200 jaar oud en stond in 
de achtertuin van het Oude Raadhuis Buitenlust, nu Kindergarden 
(C.N.A.Looslaan 1-3). Helaas “stond”, want hij was ziek en onbetrouwbaar 
wegens aantasting door schimmels (tondelzwam). Al jaren werd gecontroleerd 
of de boom nog veilig was, deze winter (2018/2019) werd echter gecon-
stateerd dat het niet langer verantwoord was om hem te handhaven. Op 
16 februari verdween die hele boom in een paar uur in de versnipperaar. We 
hebben het over een vrijstaande boom van ca 22 m hoog, kroondoor snede 
van 20 m en een stamdikte van 1 m! Een echte majestueuze reus!

De oude rode beuk De oude rode beuk 

Herinneringen aan  
de oudste beuk  
van Hillegersberg
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Schiebroek 1920 - 1941 Schiebroek 1920 - 1941

De ontwikkeling  
van Schiebroek
Schiebroek was tot ca. 1920 ‘slechts’ landelijk gebied. Er was sprake van een beperkt grondoppervlak 
en circa 200 verspreid in het gebied wonende inwoners. Er was enige concentreerde bebouwing aan de 
Kleiweg en langs de Hoge Limiet, maar er was nog geen sprake van een dorpskern. Vanaf 1920 kwam 
de ontwikkeling van Schiebroek op gang.

In 1920 was het inwonertal van Schiebroek 772. 
Terwijl aan het begin van de twintigste eeuw op 
de Rotterdamse zuidelijke Maasoever gestaag een 
arbeidersstad groeide, maakten de noordelijke 
randgemeenten plannen voor woningbouw voor 
gegoede Rotterdammers. Particuliere onderne-
mingen namen vanaf ca. 1920 het initiatief om 
in Schiebroek te bouwen. Hier was stevige klei-
grond waarop goed en goedkoop kon worden ge-
bouwd: er hoefde immers niet te worden geheid.

De bouwkundige ontwikkeling van 
Schiebroek
In 1923 tekende ontwerper J.L. Zaaijer een be-
stemmingsplan voor Schiebroek. Een van de 
woningbouwplannen was van de N.V. Molen-
vliet die op een langgerekte strook grond tussen 
de Ringdijk en de Hofpleinspoorlijn wilde gaan 
bouwen. De lat lag hoog: in drie woonbuurten, 
inclusief een nieuw dorpscentrum, zouden 
12.000 nieuwe inwoners een plek vinden. De 
gemeente Schiebroek legde bij voorbaat een goe-
de infrastructuur aan, en zorgde zo voor een 
snelle en goede verbinding met Rotterdam. De 
Ringdijk werd verbreed van zes tot vijftien me-
ter en geasfalteerd. Er kwam een brug aan het 
uiteinde van de aan te leggen Wilgenplaslaan. 
Van het plan van de N.V. Molenvliet is uiteinde-
lijk echter alleen het gebied rondom de 
Molenvijver daadwerkelijk uitgevoerd. 

In 1924 bouwde de woningbouwvereniging 
Onderling Belang de eerste sociale woningen in 
Schiebroek aan de De Villeneuvestraat en de 
Adrianalaan: vier blokken van vier woningen. 
Het typische bebouwingsbeeld van dit deel van 
Schiebroek – royale woningen aan de singels, in 

Verenigingsgebouw Arcadia (1932)

Attractiepark Wilgenplas (1934)

Adrianalaan in aanbouw (1930)

de zijstraten meer stedelijke blokken – is in deze 
fase vastgelegd, en zou ook in de naoorlogse af-
rondingsplannen een leidraad blijven. In de pe-
riode 1927-1932 zijn ook de huizen gebouwd 
ten noorden van de Kleiweg, wat nu de Edel-
stenenbuurt is. Maar het zwaartepunt van 
Schiebroek ging van het Kleiweggebied naar de 
polder. Symbool hiervan was de verplaatsing van 
het raadhuis van de Kleiweg naar een locatie aan 
de Ringdijk vlakbij het daar in aanbouw zijnde 
tuindorp. Het nieuwe raadhuis, dat door de 
Schiebroekse gemeentearchitect H. Russcher 
was ontworpen, werd op 22 april 1930 geopend. 
Tussen 1930 en 1934 bouwde Hendriks met 
zijn N.V. Vooruitstrevend zo’n 350 woningen 
rond de Adrianalaan. Schiebroek verstedelijkte. 
Op het resterende platteland verkeerde men nog 
wel in ‘oude tijden’: zo kookte boer Kloot nog 
op moerasgas uit een bron in zijn land. Maar op 
warme dagen kon boer Kloot niet koken, dan 
was er te weinig druk.

In 1932 was Schiebroek al wat geworden. Relatief 
veel mensen ‘van buiten’ kwamen in Schiebroek 
wonen. Er kwam ook een verenigingsgebouw: 
Arcadia (later: De Brandaris; hoek Adrianalaan/
Meidoornsingel). In dat jaar had Schiebroek 
4100 inwoners. In 1932 tekende Russcher een 
herziening van het uitbreidingsplan. Russcher 
vatte de gehele gemeente ook op als één grote 
tuinstad met een open en landelijke bebouwing, 
maar was daar minder rigide in dan zijn voorgan-
ger Zaaijer. Omdat er veel vraag was naar goed-
kope huisvesting werd het mogelijk boven- en be-
nedenwoningen te realiseren. Een belangrijke 
plek in het plan was het plein bij de nieuw ge-
projecteerde treinhalte Wilgenplas. Russcher  
tekende een groot stationsplein waar diverse  
hoofd wegen op uit zouden komen. Om de toe-
ganke lijkheid vanuit de stad te vergroten werd de 
Wilgenplaslaan aangelegd. Deze 1,5 kilometer 
lange en vijftien meter brede klinkerstraat liep 
door de weilanden en was een snelle route van de 
stad naar het attractiepark ‘De Wilgenplas’. 

Vanaf 14 mei 1940, na het bombardement op 
Rotterdam, nam het aantal inwoners van 
Schiebroek fors toe. Krantenberichten uit die 
tijd spreken van “een stroom van vluchtelingen 
uit Rotterdam” die zich die namiddag naar 

Schiebroek begaven. Ongeveer 7000 vluchtelin-
gen streken tijdelijk in Schiebroek neer. Na en-
kele weken gingen vele ‘vluchtelingen’ terug naar 
Rotterdam, naar hun gespaard gebleven wonin-
gen of naar familie. Op enig moment waren er, 
aldus krantenberichten, nog 1000 vluchtelingen 
in Schiebroek. Er waren concrete plannen hen 
-uit oogpunt van hygiëne- elders onder te bren-
gen. Dat gebeurde niet: de laatste 1000 vluchte-
lingen vestigden zich blijvend in Schiebroek.

Het leven in Schiebroek
In Schiebroek was het vanaf het begin prettig 
wonen. De huren van de nieuwbouw waren 
laag, voor 35 gulden per maand had je een huis 
met voor- en achtertuin, met een bad en met 
centrale verwarming. Dat de huren, ook voor 
die tijd, laag waren kwam ook omdat er (te) veel 
werd gebouwd, ook bijvoorbeeld in het nabij-
gelegen Blijdorp en Bergpolder. De lage huren 
moest de leegstand zien te voorkomen.

Ook het openbaar vervoer was goed. Op 1 okto-
ber 1908 startte de exploitatie van de treinverbin-
ding Rotterdam-Hofplein naar Scheveningen 
door de ZHESM. Een van de haltes was 
Schiebroek. Op 17 maart 1924 komt er nog een 
halte in Schiebroek, aan de Adrianalaan. Deze hal-
te blijft in gebruik tot 1932, dan wordt even ver-
derop de halte Wilgenplas in gebruik genomen. 

In en rond Schiebroek was veel ruimte op te spe-
len en te recreëren. Er was nog veel weiland: 
ruim uitzicht en ‘speelterrein’ voor de kinderen. 
Schiebroek kreeg ook een mooi recreatiegebied: 
De Wilgenplas, een volgelopen kuil van de zand-

afgraving voor de bouw van de spoorlijn. De 
Hillegersbergse ontwikkelaar A. Poot realiseer-
de daar in 1931 een openluchtzwembad van 300 
x 120 meter met 1800 kleedhokjes), inclusief 
een lunapark, compleet met een achtbaan. Het 
zwemmen en zonnebaden was een groot succes 
(100.000 bezoekers in het seizoen), het pretpark 
niet. In 1932 kwam even ten noorden van het 
attractiepark een voetbalstadion voor Xerxes. 
Ook het stadion was een initiatief van onderne-
mer Poot. Het stadion had 32.000 plaatsen en 
was na het Olympisch Stadion het grootste sta-
dion van Nederland. Begin 1940 ging het pro-
ject failliet. Het stadion werd ontmanteld.

Het culturele leven in Schiebroek beperkte zich 
tot de activiteiten in het verenigingsgebouw 
Arcadia. Een (enigszins) bekende kunstschilder 
uit deze tijd was Kees de Voogt (1893-1973). 
Hij woonde aan de Hoofdlaan in het toenma-
lig Schiebroekse deel van het Kleiwegkwartier. 

1941: opheffing gemeente 
Schiebroek
Op 1 augustus 1941 werd de gemeente 
Schiebroek opgeheven en werd het grondgebied 
van 622 ha met zijn inwoners toegevoegd aan 
Rotterdam. Het raadhuis van Schiebroek krijgt 
de functie van wijkkantoor van de afdeling 
Sociale Zaken voor Hillegersberg en Schiebroek. 
Schiebroek krijgt geen eigen hulpsecretarie “aan-
gezien het voormalige Raadshuis aan de Ringdijk 
op een afstand van slechts 15 minuten lopen van 
het Raadhuis van Hillegersberg is gelegen”.
 

JAN CEES VAN DUIN

Openbare school aan de Adrianalaan (1934)
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Interview Interview

Na zo’n 20 jaar bestuurslidmaatschap heeft Wim Meijer afscheid 
van het bestuur genomen. Hoog tijd om eens een praatje met 
deze VSW’er in hart en nieren te maken en kennis te maken met 
zijn verzameling Hillegondakerkafbeeldingen.

Je woont in Hillegersberg. Ben je daar geboren 
en getogen of ben je er op latere leeftijd komen 
wonen? 
Ik ben een grensgeval. Begin jaren vijftig ben ik aan de 
Gordelweg geboren. Eens hoorde dit deel van Rotterdam 
Noord ook bij Hillegersberg. In de loop van de vijftiger 
jaren kwam, tegenover ons huis, het Rozenlaanviaduct 
gereed en dat viaduct inspireerde mijn ouders tot het 
maken van ontdekkingstochten per fiets door Hillegers-
berg. Al vrij snel werd een woning gevonden aan de Nieuwe 
Kerkstraat in Oud Hillegersberg. Hier bracht ik mijn jeugd 
door: ik speelde met vriendjes rondom de Bergse Plassen, 
op en in de ruïne naast de Hillegondakerk en in ’t Zwarte 
Plasje. Mijn eerste betaalde baantje was in het Plaswijckpark 
bij de roeibootjesverhuur. 

Je woont op een zeer markant punt in 
Hillegers berg, in een huis dat van buiten nog de 
oorspronkelijke uitstraling heeft en van binnen is 
aangepast aan deze tijd met behoud van originele 
elementen. Kun je iets over je huis vertellen?
Mijn echtgenote Lily en ik wonen op een hoek in een 
winkel-woonpandje en vielen destijds gelijk voor de 
winkelruimte. Er had in de loop van de jaren een kan-
toorboekhandel annex buurtbibliotheek in gezeten,  
er zijn sigaretten verkocht, ook heeft er een wasserette 
gezeten en daarna een antiekwinkeltje en ten slotte een 
scheepvaartkantoor.
Gelukkig kwamen er vanachter de gesloopte materialen 
weer oorspronkelijke details tevoorschijn, zodat we deze 
konden laten namaken De winkel is een woonkeuken 
geworden en de woonetage zit op de eerste verdieping. De 
toonbanken hebben we behouden en daarin zijn nu de 
verwarmingselementen weggewerkt. Kort geleden nog 
hebben we samen met alle buren de originele geglazuurde 
en gemêleerd gelegde dakpannen voor identieke 
exemplaren laten vervangen.

Hoe kwam je in contact met de VSW? 
Ooit wilde de deelgemeente een groot aantal bomen aan 
de Streksingel en het Molenpad kappen, om mijns inziens 
zeer bedenkelijke redenen. Ik ben daar een soort privé 
flyeractie tegen begonnen en ik schreef er ingezonden 
stukken over. Toen ik daarna geïnterviewd werd door de 
Postiljon en de Havenloods zocht Jacques Fens, één van de 
oprichters van de VSW, contact met mij en binnen de 
kortste keren werd ik gevraagd voor het bestuur. Ik ben niet 
zo van de jaartallen maar Agnes, de voorzitter, heeft 
uitgezocht dat ik zo’n 20 jaar bestuurslid ben geweest.

Je komt uit het bedrijfsleven. Heb je van die 
professionele achtergrond profijt gehad voor je 
werk binnen de VSW?
Binnen mijn bedrijf had ik onder meer de commerciële 
activiteiten onder mijn beheer. Het viel mij op dat je met 
een vereniging of stichting bijna nooit hoefde te onder-
handelen over prijzen en condities. 
Bij de VSW werd ik verantwoordelijk voor het ontwerpen, 
produceren en uitgeven van alle VSW-publicaties, zodat ik 
kon onderhandelen met vormgevers, drukkers en uitgevers. 
Vanwege de grote kennis van zaken binnen de vereniging 
hebben behoorlijk wat interessante en belangrijke boeken 
het daglicht gezien. Ik heb me ervoor ingespannen dat de 
VSW-boeken met een batig saldo of quitte afgesloten zouden 
worden. Het door de VSW uitgegeven boek “Opeens vielen 
we onder de Coolsingel” van Anton Stapelkamp stond 
enkele weken in de top-tien bij de Bruna-vestiging aan de 
Argonautenweg, Heerlijk om te zien vond ik dat.

Wat zijn voor jou de meest aansprekende/
markante gebouwen in Hillegersberg/
Schiebroek/Terbregge?
Natuurlijk is het Hillegonda-ensemble met kerk, ruïne en 
de mooi onderhouden begraafplaats een pareltje. Daarbij 
hoort zeker ook de monumentale rode beuk. 

Podium voor  
Wim Meijer
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Edward Coumans is een verwoed verzamelaar van alles 
wat met Schiebroek te maken heeft. 

Schiebroek in beeld

Dagelijks leven in Schiebroek

Markant en imposant gezien de omvang vind ik de oude 
tramremise aan de Willem van Hillegaersbergstraat waarin 
het trammuseum is gevestigd. 
Verder vind ik de Straatweg als geheel echt markant. Het 
vormt een prachtige thermometer voor “het bouwen voor 
en door welgestelden” door de eeuwen heen. Je ziet er nog 
een oude buitenplaats zoals Hoeve Vruchtenburg plus 
deftige en stijlvolle woonhuizen uit de periode tussen 1880 
en 1920. Er staan behoorlijk wat juweeltjes van 30er jaren 
bouw, die nog de originele gevel hebben. Veel van die 30er 
jaren panden zijn onder invloed van de destijds populaire 
Jan de Bouvrie wit geverfd of wit gestuukt. Er is zelfs een 
30er jaren pand volledig omgekat tot een soort Drents 
plattelandshuis compleet met rieten kap. Ook staan er 
appartementsgebouwen uit de jaren 80 en 90 plus een 
riante pseudo Palladio villa. 
Bijzonder vind ik ook het ensemble van drie huizen met in 
het midden een uiterst moderne en strakke villa met veel 
glas en weinig muur. Aan de ene kant staat er een 30er jaren 
retro-woonhuis tegenaan en aan de andere zijde een 80-er 
jaren huis met bruine kozijnen. Een markant trio. 
Het maakt mij ook nieuwsgierig hoe de Straatweg er eind 
deze eeuw uit zal zien.

Waar ben je wat betreft de VSW het meest trots op?
Over de veelzijdigheid en de kennis die binnen de VSW 
aanwezig zijn. Met name de hardwerkende commissies en 
de betrokken leden. 

En als wapenfeit van de vereniging?
Laat ik het recent houden. De restauratie van het kerkhofje 
aan de Ringdijk met het baarhuisje en het smeedijzeren hek. 
Ik vind het fijn dat ik mijn steentje eraan kon bijdragen. 

Wat had er in Hillegersberg/Schiebroek/Terbregge 
nooit mogen gebeuren?
Toch weer de Straatweg! Het slopen van de Adriaan-
stichting kan ik nog steeds zonde vinden en ook het 
gebouw “De Brandaris” aan de Adrianalaan in Schiebroek 
is helaas niet aan de sloophamer ontkomen. Men zag toen 
de waarde van deze panden nog niet in. Ditzelfde zie je nu 
gebeuren met de aanstaande sloop van het Calandlyceum 
aan de Argonautenweg. 

Jullie zijn enkele maanden per jaar in Andalusië, 
één van de redenen voor jou om afscheid te 
nemen als bestuurder. Hoe komt dat zo en 
waarom Andalusië? 
Zo lang als ik mij kan herinneren ben ik een enthousiaste 
bezoeker van bijna alle uithoeken van Spanje. De allereerste 

keer ging de reis zelfs per bromfiets; de rit duurde tien 
dagen. Toen ik Lily ontmoette, bleek dat zij ook een echte 
Spanje liefhebber was. Na de vele omzwervingen die we  
in de jaren daarna door Spanje en de rest van Europa 
ondernamen, vonden we in de streek La Axarquia, iets  
ten oosten van Malaga, bijna alle dingen terug die we 
belangrijk vonden en vinden. Het fantastische klimaat met 
de milde winters, de sfeervolle witte dorpen, de rust maar 
de stranden toch vlakbij, de Andalusische steden met hun 
rijke geschiedenis en culturele agenda, de geïnteresseerde 
mensen en natuurlijk niet op de laatste plaats de Anda-
lusische keuken met zijn eerlijke en gezonde gerechten. 
Tegenwoordig heb ik er ook mijn werk en selecteer ik 
vakantiehuizen voor de verhuur.

Je verzamelt afbeeldingen van de Hillegondakerk; 
ze hangen langs de trap in je huis. Kun je iets 
over je verzameling vertellen?
Er hangen foto’s, ansichtkaarten, tekeningen en etsen 
tussen. Op één potloodtekening is de tekenaar bij de sokkel 
van de kerk begonnen. Gaandeweg kwam hij er achter dat 
het papier te klein was. Om het laatste stukje torenspits te 
kunnen tekenen heeft hij er nog een strook aan vastgeplakt. 
Dit soort details maken het werk alleen nog maar 
waardevoller voor mij. De meest bijzondere afbeelding vind 
ik de collage van de Hillegondakerk met het kasteel, 
gemaakt van postzegels. 

Welke boodschap wil je de lezers van TWR 
meegeven?
Geen boodschap maar meer een verzoek. Het zou mooi 
zijn wanneer ieder VSW-lid iemand een VSW-lidmaat-
schap cadeau doet. Je kunt daarbij denken aan een in de 
wijk wonend familielid of vriend of wellicht een nieuwe 
buur. Via de VSW-website is dat zo geregeld en je ontvangt 
een leuk welkomstpakket om cadeau te doen. Je kunt het 
cadeaupakket zelfs direct bij de gelukkige laten bezorgen.

LOES WIJNBERGEN

Edward Coumans is een verwoed verzamelaar 
van alles wat met Schiebroek te maken heeft.

‘Ik ben geboren en getogen in Schiebroek en hou van 
geschiedenis, dus ook van de geschiedenis van Schiebroek. 
Daarom ben ik ‘Schiebroekse zaken’ gaan verzamelen. 
Ik weet niet uit welk blad deze krantenknipsels komen, 
maar ze zijn uit het voorjaar van 1937.
Uit de jaren ‘30 heb ik meer artikelen waarin men wilde 
laten zien hoe goed het wonen was in het toen nog kleine 
Schiebroek.

Ik heb zo’n 200 ansichtkaarten met de straten van 
Schiebroek, en ook artikelen uit kranten en magazines, 
theelepeltjes, speldjes, een dasspeld en tegeltjes met het 
wapen van Schiebroek. Van alles wat en allemaal zaken die 
tegenwoordig niet meer worden uitgegeven. 

Ik houd mij altijd aanbevolen als mensen ergens vanaf 
willen. U kunt mij bereiken op edco@xs4all.nl’

EDWARD COUMANS

Interview
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Studie&Inventarisatie Studie&Inventarisatie

Kunst in de 
openbare ruimte
‘Alles van waarde is weerloos’. Dit in neon over de stad uitstralende 
aforisme van Lucebert is aangebracht op het dak van een kantoorgebouw 
bij station Rotterdam-Blaak. De uitspraak vormt een leidraad voor de 
Commissie Studie&Inventarisatie. In deze bijdrage vraagt de commissie 
aandacht voor de kunst in de openbare ruimte.

Zonder titel 
André Volten, 1964 
Foto: Karel Fibbe

en het glas-in-betonraam van Johan Verweij  
in de Vredevorstkerk aan de Wilgen plas laan 
bedreigd door de slopershamer. 

Ontwikkeling in Rotterdam sinds 1945
Het beeld van André Volten past in de Rot  -
ter damse beeldenverzameling die sinds de 
wederopbouw is ontstaan met aankopen door 
particulieren van werk van grote kunstenaars, 
zoals de kunstwerken van Gabo (Coolsingel, 
voor de Bijenkorf ), Zadkine (Plein 1940) en 
Moore (Weena). 
In 1960 werd de Commissie Stadsverfraaiing 
in het leven geroepen. Zo’n twintig jaar zorgde 
zij voor de verlevendiging van de openbare 
ruimte met kunstwerken. Rotterdam verwierf 
onder meer werken van Rodin (Westersingel), 
Laurens (op het beeldenterras aan de Wester-
singel), Calder (in Hoogvliet), Rickey (tot 
2012 op het Binnenwegplein, thans in archief ) 
en van King (in het Zuiderpark). 
Nadat de Commissie Stadsverfraaiing eind 
jaren ‘70 een stille dood was gestorven, stelde 
het gemeentebestuur nog verschillende 
commissies in om het internationale beleid 
voor kunst in de openbare ruimte hoog te 
houden. Met als resultaat onder meer de 
aankoop van sculpturen van Förg (Doelstraat), 
Himmelb(l)au (Westersingel) en Artschwager 
(Westersingel). 
Na 1988 werd het stil rond het grootstedelijke 
kunstbeleid. Pas elf jaar later, op 8 december 
1999, werd, ter gelegenheid van Rotterdam 
Culturele Hoofdstad 2001, het beleid weer 
opgepakt. Er werd opnieuw een commissie in het 
leven geroepen met als taak de bijna vijftig - 
jarige traditie van het verwerven van beelden  
van nationaal- en internationaal vermaarde 
kunstenaars weer op te pakken. Deze commissie 
zorgde voor het beroemde beeldenterras in  
het verlengde van het Centraal Station. 

Ook in Hillegersberg-Schiebroek vond de 
grootste uitbreiding plaats in de optimistische 
vijftiger jaren en verscheen er met de nieuw-
bouw in het gebied op veel plaatsen ook kunst 
in de buitenruimte. Niet alleen autonome beel-
den in de ruimte maar ook toegepaste kunst in 
de vorm van reliëfs boven portiekdeuren, ramen 
en bekroningen. Later verplaatste de aandacht 
zich naar natuur beleving en recreatief gebruik 
van de buitenruimte, en was er voor kunst in de 
buitenruimte in wijken zoals Hillegersberg-
Schiebroek minder aandacht. Overigens is in 
de laatste decennia sprake van hernieuwde aan-
dacht, maar op een ander ‘niveau’, denk daarbij 
bijvoorbeeld aan het beschilderen van elektrici-
teitshuisjes. Ook is er van particuliere zijde aan-
dacht voor de geschiedenis van Hillegersberg, 
Schiebroek en Terbregge en worden er initiatie-
ven genomen voor het maken, plaatsen en be-
heren van nieuwe beelden.

Onderzoek 
De commissie Studie&Inventarisatie gaat een 
actualisering van de lijst van beelden in de 
openbare ruimte in ons gebied opstellen. Doel 
van dit onderzoek is om informatie te ver-
zamelen over de gegevens van de beelden zoals: 
door wie is het gemaakt en wanneer, in wiens 
opdracht is het aangekocht en wanneer en waar 
is het geplaatst of aangebracht, wat is de huidige 
staat van onderhoud, wat is de betekenis van het 
werk. Met deze informatie willen we woning-
bouwverenigingen, de gebieds commissie, 
particulieren en ook schoolbesturen erop 
attenderen zorgvuldig met de bestaande 
beeldencollectie om te gaan.
Vragen die hiermee direct verband houden zijn:
 -  Hoe staat het er voor met de beelden in de 

wijk? Welke staan nog fier overeind en welke 
beelden zijn, net zoals de hierboven genoemde 
voorbeelden, ten prooi gevallen aan 
verwaarlozing of verwijdering uit de buurt?

 -  Is er een mogelijkheid om verdwenen beel-
den terug te plaatsen? Wat zijn plaatsen waar 
een beeld of andere vorm van kunst in de 
openbare ruimte een toevoeging aan het 
welzijn van de wijk is?

 -  Hoe overtuigen we verschillende belang-
hebbende partijen om zorgvuldig met de 
bestaande beeldencollectie om te gaan?

Aanleiding 
Aan deze spreuk moest ik denken toen er 
binnen de VSW zorg begon te ontstaan over 
hoe er in ons gebied wordt omgegaan met  
de kunst in de wijk. Directe aanleiding hiertoe 
was de nonchalante manier waarop met de 
“roestbak” bij het voormalige Noordrand college 
(Abeelweg) werd omgegaan. Dit in de uiterste 
hoek van het terrein geplaatste beeld bleek bij 
nadere bestudering een object van de bekende 
beeldhouwer André Volten te zijn. Nu is dit 
beeld door de gemeente, die er ook eigenaar van 
is, in voorlopige opslag geplaatst om uiteindelijk 
ergens op Zuid herplaatst te worden. 

Beelden in de openbare ruimte worden 
gemaakt om een gebeurtenis of persoon te 
herdenken, of hebben de taak een plek te 
verlevendigen en de gemeenschapszin en 
saamhorigheid in een wijk te vergroten. De 
huidige tendens laat zien dat deze vorm van 
naoorlogse kunst onder druk staat. Er is 
blijkbaar minder waardering voor. 
Bij een eerste rondgang in Hillegersberg en 
Schiebroek viel op dat een aantal beelden op 
onverklaarbare wijze verdwenen is of op de 
nominatie staat om te verdwijnen. Naast uit  
de wijk verdwenen beelden zoals dat van André 
Volten, van Huib Noorlander en Cor van 
Kralingen (Argonautenweg) en van Adri Blok 
(bij het Rotterdamcollege aan de Aleyda van 
Raephorstlaan), worden ook het betonreliëf en 
het glas-in-betonraam van Louis van Roode in 
het te slopen Wolfert Dalton (Argonauten weg) 

 -  Is het mogelijk om een op de toekomst 
gerichte visie te ontwikkelen over kunst in de 
buitenruimte in ons gebied?

 -  Wat is de rol van de gebiedscommissie, en 
wat kan de functie van de cultuurscout in 
deze zijn?

Ook sporen wij onze lezers van ‘Tussen 
Wilgenplas en Rotte’ aan te reageren op  
dit stuk of op een van de gestelde vragen 
(redactie@vsw.biz). Daarmee kunnen wij onze 
nog lang niet volledige kennis van bestaande 
of verdwenen beelden verder aanvullen.

KAREL FIBBE

Betonplastiek 
Huib Noorlander, 1962

Zonder titel 
Adri Blok

Zittend meisje 
Cor van Kralingen, 1962

Betonreliëf 
Louis van Roode, 1962 
Foto: Karel Fibbe

Glas-in-betonraam Vredevorstkerk 
Johan Verweij, 1967 

Foto: Loes Wijnbergen
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In nieuwe naam  
ook Schiebroek
De VSW werkt nauw samen met de Stichting Histories Hillegersberg, de stichting 
die zich bezighoudt met het opschrijven en documenteren van de geschiedenis 
van Hillegersberg en Schiebroek. En ook lezingen en kleine exposities organiseert. 
Sinds enige tijd heeft de stichting een aangepaste naam: stichting Historisch 
Hillegersberg Schiebroek. Op internet ook gemakkelijk te vinden: www.shhs.nl.

Materialen en/of verhalen?
In de vorige ‘Tussen Wilgenplas en Rotte’ deed 
ik vanuit de Stichting Histories Hillegersberg een 
oproep aan mensen die een interessant verhaal 
hebben over Hillegersberg of Schiebroek om 
contact op te nemen. Er waren enkele reacties, 
bijvoorbeeld van mensen die oude foto’s van 
gebouwen en mensen uit Hillegersberg en 
Schiebroek hebben. Deze foto’s mochten 
worden gekopieerd en zijn in het beeldarchief 
van SHHS opgenomen. Sommige foto’s vinden 
ook hun weg naar de website.
Als u verhalen of materiaal hebt: graag! Kijk  
ook naar de website: mist u interessante onder-

werpen, hebt u aanvullende informatie of 
ondersteunend materiaal, of zitten er nog foutjes 
in…? Het is natuurlijk nog in opbouw en kan, 
met uw hulp, uitgroeien tot een grote openbare 
informatiebron van Hillegersbergse en 
Schiebroekse geschiedenis.

Straatweg 57?
Interessant fotomateriaal… er is hier een foto 
afgebeeld van een huis, met een dame in  
het bovenraam. Kunt u helpen: weet u waar dit 
huis stond? En misschien weet u zelfs wie deze 
dame is …. Het huisnum mer is leesbaar: 57. 
Achter op de foto staat onder andere ‘Straatweg’. 

Kunt u dat bevestigen?

Schiebroek erbij
Expliciet staat nu ook 
Schiebroek in de naam 
van de stichting. Er was, 
historisch gezien, wat 
voor te zeggen Schiebroek 
niet zo veel aandacht te 
geven. In Nederland 
kwamen na de Franse tijd 
gemeenten, ook Schie-
broek werd in 1816 een 
zelfstandige gemeente. 
Schiebroek was ruim een 
eeuw later nog steeds 

‘slechts’ voornamelijk landelijk gebied, een 
drooggemalen polder met landbouw, veeteelt en 
molens. De gemeente Schiebroek stelde lange 
tijd dus eigenlijk weinig voor: een beperkt 
grondoppervlak en ca. 200 verspreid in het 
gebied wonende inwoners. Er was enige 
geconcentreerde bebouwing aan de Kleiweg en 
langs de Hoge Limiet, maar er was geen sprake 
van een dorpskern.

Het burgemeesterschap van Schiebroek was een 
bijbaan. Tot 1924 was de burgemeester van 
Overschie of van Hillegersberg tevens burge-
meester van Schiebroek. In 1865 telde de 
gemeente Schiebroek 335 inwoners. Een 
gebouwtje aan de Kleiweg op de hoek van de 
Hoofdlaan wordt in 1875 raadhuis. Dat gebouw 
was overigens ook het woonhuis van het hoofd 
van de openbare lagere school. 
In 1924 kwam de eerste (en de laatste) echt 
fulltime burgemeester van Schiebroek. De 
gemeentesecretaris Jan Pieter Henderik Dhont 
werd toen benoemd tot burgemeester. Hij zou 
dit blijven tot aan de opheffing van de 
gemeente in 1941.

Over Schiebroek werd geschreven als “een 
gemeente zonder bebouwde kom, zonder 
centrale punten, een kerk had het niet en geen 
enkel ander publiek gebouw”. Dat was ook zo. De 
gemeenteraad vergaderde in een buurtschooltje; 
politie en brandweer ontbraken. Tot 1920 werd 
er in Schiebroek hier en daar iets gebouwd, het 
inwonertal nam toe tot 772. Pas vanaf ca. 1920 
kwamen er grootse plannen voor woningbouw 
in Schiebroek. De ‘echte’ bouwstromen kwamen 
begin de jaren ’30 op gang. Vandaag de dag is 
Schiebroek een volwaardig stadsdeel van 
Rotterdam met ca. 16.500 inwoners.

JAN CEES VAN DUIN

E: jc.vduin@hccnet.nl 
T: 06 4041 5108

Molen binnen de 
gemeente Schiebroek 
(ca. 1900)
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@ Gebouwen van Gezag  Wie heeft er geen voetstappen  
liggen in de raadhuizen van 
Hillegersberg (€ 11,50)

Opeens vielen wij onder Hillegersberg, van boerendorp tot  
de Coolsingel  stadswijk van Anton Stapelkamp  

(€ 14,90)

Van Boven Bekeken  Luchtfoto’s Hillegersberg/Schiebroek 
(€ 15,90)

Van Hildegaersberch gheboren  Kanttekeningen van een columnist uit 
de Middeleeuwen (€ 12,50)

Het Geluk van de Rotte  Een bloemlezing op de Rotte - met 
veel kleurenfoto’s (€ 10,00 )

Tempelen & begraven  Bekende en onbekende kerken en be-
graafplaatsen in de wijk (€ 6,50)

Kijk op de wijk  Een bundeling verhaaltjes over  
bijzondere plekken in onze  
deelgemeente (€ 6,50)

Dit is mijn school  Oude, nieuwe, hergebruikte en soms 
zelfs verdwenen school gebouwen 
van Hillegersberg, Schiebroek en 
Terbregge (€ 12,50)

Deze uitgaven zijn te koop bij:
- Bruna, Argonautenweg 5e
- Maximus, Bergse Dorpsstraat 122
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Voor de inhoud zijn verantwoordelijk:
- de auteurs voor hun specifieke artikelen

- de VSW voor de verenigingszaken
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@UITGAVEN VAN DE VSWVERENIGINGSNIEUWS
Digitale nieuwsbrief
Het bestuur wil u maximaal 6x per jaar een korte nieuwsbrief sturen 
met informatie over activiteiten, excursies, uitnodigingen en andere 
VSW-zaken. De eerste nieuwsbrief werd eind februari verstuurd, 
met onder meer de aankondiging van de excursie naar de Christus 
Koningkerk (zie de pagina’s 16, 17 en 18). Hebt u de nieuwsbrief 
niet ontvangen en wilt u wel op de hoogte blijven van nieuwe 
activiteiten? Stuurt u uw mailadres dan naar secretaris@vsw.biz 

Cadeaulidmaatschap
Op zoek naar een leuk cadeau voor nieuwe buren? Doe een VSW-
lidmaatschap van een jaar cadeau! Kijk voor de mogelijkheden op 
onze website www.vsw.biz >steun ons >cadeaulidmaatschap.

Privacy
Uw mailadres en andere persoonsgegevens worden uitsluitend 
gebruikt ten behoeve van de ledenadministratie, de bezorging van 
Tussen Wilgenplas en Rotte (TWR), de verzending van de 
februaribrief en (eventueel) de nieuwsbrief. Uw gegevens zijn alleen 
toegankelijk voor de ledenadministrateur en voor zover nodig het 
bestuur of daartoe door het bestuur aangewezen personen 
(bijvoorbeeld voor de bezorging van TWR). Hebt u vragen over 
het gebruik van uw gegevens, neemt u dan contact op via 
secretaris@vsw.biz 


