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VOORWOORD

Heel gaarne voldoe ik aan het verzoek vatr detr uitgeveÍ om een

kort voorwoord te schrijven in dezen Gids.

Eigenliik is het geheel overbodig nieuwe belangstelling te vragen

voor Hillegersberg, ondat di€ belangst€lling er reeds is. Jarenlang

ziin de nooie en uitgestrekte plassen voor vele honderden een sterk

aantrekkingspunt geveest, en hebben velen genotetr van de groote

sport- en ontspanningsgelegenheid die de plassen verschaÍfen.

Deze aardige en met mooie foto's geïllusrreerde Gtds zal echter

die belansstelling verhoogen, en tevens nog veel lneer laten zien van

wat HillegeNberg aan buitenstaanders te bieden heeÍt.

Deze Gids zal daaron zi,n weg wel vinden.

'- Moge hii veler een vraagbaak zijn, en allen die zich op velerlei

gebied voor Hillegersberg interesseeren een betrouwbaÍen Gids.

De Burgeneester vafl Hillegersberg,

F. H. VAN KEMPEN.

Hillegersberg, Àpril 1932.
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HILLEGERSBERG

I. INLEIDING.

Voor weinlge jaÍen qas Hiilegersberg nog een plaftetandsdorpje.
eer kleiD uur gaa.s te,1 noorden !an Rotterdaft, §elks bestaan buiren
de onniddellijke omsevinq lauselijks bek.nd was.

Toen in 1904 hel zuideljjksre gedeelte, dar her dichtst aan RoÈ
terdam aansloot en daardooÍ de beste onts,ikkelingskansen had. door
annexatie aan de groote stad s,erd toegevoegd. bleef er \\,einig meer
over dan de beide oude dcrpskonmen: Hillegersbero en Terbreese.

et te zamen slechts eet paar dtrize.d ingezetenen. ieÍwijl onqeveer
drie vierden van de inge:etenen Cer oude gemeente Hillegersberg
Rotterdammers u,aren gervorden.

Van de lcvensvatbaarheid van het zoo sterk qeamputeerde dorpje
rverden geen hooge verivachtinoen gekoesterd. Doch de maaischap-
peliike ontwikkeling nan eer onveN,achte lvending: In de na-oorlog,
sche jaren met de reusachtige o.r§ikkeling van het snelverkeer ont,
stond als bet ware een uittocht va. sredelingen. die de stad. \,aarin
ze *,erkten als \eoongemeeDte der rug toekeerden etr een rustiger
§oonplaats zochten in de randgemeenten. Rondom al de groote sreden
zagen we dan ook de snelle oplonrst van de foreDsenptaatser. Zoo
ook in de omgevi.g var Rotterdam. terwijl van de randqemeenien
nabij deze wereldhalen het waterrijl<e Flillegersbers alras het meesi
in trek k\?m. Het best komt dit ror uitdrukking in de snelle bevol-

Met de volkstelliDg per 3l December 1920 relde Hiltege.sberg
4995 inge,etenen. Per I Ianuari 1927 §as her aantal gestegen tot
10.{49. dus biDnen zes jaren een verdubbeljns va. zielenrat. Bii de
volkstelling per 3l Decenber IqlO werden er 15.955 ingezetenen ge-
teld. ln de 10 jar€D tussche, de beide volkstelliDs€n dus een toe,
n€mins in inwonerstal \an 220 9À. Op I Ja.uari t93l telde de ge
meente Hillegersber,r 17.190 inqezeteDeD.
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2, HILLEGERSBERG ÀLS WOONGEMEF],NTE,

Dat Hillegersberg onder cle randgemeenten van Rotterdan d.
eerste plaats heett ingenomen, is nier ,onder oorzaak.

Het gedeette van ons vaderland, waar dere §,ereldslad met haar
omgeving is gelegen, is niet rijk aan natuurschooD, maar het natuur-
schoon dat er is, viDdi ge te Hiilegersberg in ruime mate, n.l. het
schoon van het Hollandsche landschap met zijn verr€ verten en de
hooge luchten, gestoífeerd net nolens en kerktorens. Daalbii kont
.os voor Hillesersbers de bijzondere bekoring van de Bergsche plas-
sen, het laatste o!eÍblijlsel van de uitgestrekre veenplassen. welke ir

G.:icht ap de vootplas met de Prince Molen. setegr aan de RoLtc.
Geki.kt uit een tilla aan Plasoor.l

dit gebied hebben bestaaD en Nelks behoud thans verzekerd is, nu
hier door het krachtig optreden van het gemeentebestuur een naruur,
reservaat is gevesiigd, §aardoor de strild tusschen bouwspeculant en
naiuurschoon is beëindigd tÈn gunste van de Bergsche plassen.

Het was echter niet het natuurschoo! alleen. dat dÈ nieuve in,
gezetenen trok, doch van niet mindei belang ras de goede verbinding
rvelke met de stad bestotrd door middel van tram (liin 14 en 2,1). bus
en telefoonnet, terwijl het strevetr naar lage belastingen voor velen
het nemen van de besl,ssinq veroemakkelijkte.

1l
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3. OORSPRONG GESCHIEDENIS EN LIGGING.

Het ambacht Hillegersberg, omvattende het dorp Hillegersberg
met verschillende onvangrijke polders (qaaronder de Bergpolder, de

Berg- en Broekpolder, Bloktand. de Boterdorpsche polder. de Bosch
polder. de Om-oordsche polder), vas reeds in de vroege middel'
eeurven het grootste van het hoogheenraadschap Schieland en is ge-
iegen ter weers,ijden van de rivier de Rotte. lseile van noord naar
zuid het Hollandsche polderland doorsnijdt en !e Rott€rdam de Maas
bereiki. VolgeDs sommigen heelt deze Rotte in het grijs verleden in

gemeenschap gestaan met den (Ouden) Rijn en zou als zoodanig een

overblijlse, zijn van een oude d*arsverbhd,ns in de Riin- e!

Villa s langs & Burg. de I'i//enerresingel in het Molenlaankoattiet.

Tijd en §'ijze van stichting der plaats Hillegersberg liggen in het
onzekere en de zonderlingste verhalen doen de rondte omtlent deo

oorspong van den zandheuvel. uaarop Àet anbachtsheerlijke slot. het

zg. ,,Reuzenhiis' vas gebouwd. hetgeen het c€ntrum vormde van

Het schijnt niet uitgesloten. dat reeds de Romeinen op dezen zand-
leuvel een versterkten post hadden, ter bervakinS van den Maasmond

er in dat geval zor Hillegersberg :iin te rekenen tot d€ oudste laste
nederzettingen in ons land en op een ,ijn siaan met plaatsen als Nii-
megen. IJtrecht (Vechten) e. Kat§,ijk (Brittenburg).

Het sprookje rerhaalt evens'el van zekere reuzin (volgens ande-
ren een vaarzegster) die deze plek had uitgekozen voor haar slot, en

toen om den slappen grond ie verz{aren. jn haar boezelaat zand
haalde van het strand der zee. Deze reuzin zol1 .,Hillesord" oÍ ,,Hille-

13
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gardis' geheeten ziin, welke naam in vereeniginq met de heriDnering
aan den door haar sesrorten zandheuvel de verklarins noer z,jn van de,
plaatsnaaft: Llillegaerrsberg ol Hjtlegondsberg; tater: Hillegersberg.

Een herinnering aan dit sprookje vindt men nog in her oude
wapen. roorstellende een vro!\tie met een schorr vol zand. stÀàndp

De kerkkapel. \'elke bij het oude slot stond. s,as sewiid aaD de
he,lige Hillegardis, hetgeen voigens anderen in verband sraat met

Hoek Burg. de Villene uesinset en Brcitne.jinset.

zekere Hillegardis, die in de 12de eeuq, abdis ge§.eesr zou zijn van
een Benedictijner abdij nabil Bingen, aan den Riin qeleqen. De vj€rins
.an de naS,d".hreni. rdn deze I. ,ge dr. rn 78 rou z1n orerr"deri
is brj de Roomsche Kerk bepaald op 17 Seprember.

Bteítne$ingel in het Moleniaankoartier.

15
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Tijdens de oorlosen, waardoor Holland onder de grafeljjke re-
geeringe" werd geteisterd (Hoeksche en Kabeljautr'sche t$,isteD),
speelde het kasteei te Hillegersbers een beiangrijke rol. herseen leidde
ror dp \erwoeïrng n h"r i"er l{2o. \d ee ge o\prsinnrrsen \d,)
Iacoba van Beiereí op de Kabeliau§'schen. werd door den Kennemer
edelman en balju* Wilk:n Nasel. een stroop, en p1!ndertocht onder,
nomen. lvaarbij de kasteelen van Kabeljauwsche edelen het moesren
ontgelden. Het reuz€nhuis te Hillegersberg i! dien tijd bewoond door
Adriaan uan MaÍe,essc werd zoodaniq vem,eld. dar aa, opbouwilq
blijkbaar niet m.er is gedacht.

D. aude Hnl.sak.la kerk ap Ce zandhewel, oiisercn do.Í
de kerkelijke en genrcentelijke besraaiplaats.

Van eeo klein gedeelte van den hooldtoren van het kast€el is e€n
ruine blijven bestaan en de z\vaarte van de muurblokken en de atmc,
tinger der stee.e. geven een indruk va. wat dit reuzenhuis eens moet

Thans vindt mer in deze ruine en onmiddeilijk daaronheen de

srafkelders van verschillende aa.zienlijke Rotterdamsche {amilie s.
De eerste arnbachtsheer die met lane wordt genoemd is Heer

K.6tant ran de Be.ge, die van 1345 tot li95 het ambt bek!€edde
van Hoogheenraad van Schieland.

17
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De laatste ambachtsheer schijnt te zijn geweest lan nn Matt.
ne.rse, die in i574 iD verband met de binnenlandsche oniusten gevtucht
is, in verband waarmee de heeren van de Rekenkamer aan de heeren
Regeerders van Rotterdam oacht gaven om ,,de anbten te begeven'
en het votie gezag van ambachisheer uir te oeÍeneD, rervijl de heeren
Hoogheemraden van Schieland oÍder ontvingen on de rekeninsen,
het ambacht betreffende, op te nemen. Deze beide collegièn hebben
sedert dien tijd deze rechten behoudetr tot in hei begin van de negen-
tiende eeuv. Sinds 1574 schjint ook het eig€n §,apen. het vrouwtie het
de schort vol ,and voorsiellende,,n gebruik te zijn sekomen. Voo.
dien was het wapen van HillesÈisberg hetzelfde als dar van de heeren

D. tilla s net iieie,] /.ap aa, ,J.n plas.
E"lnalaan ho.k Heínsitstaan (Statenkdattier ) .

De nane. ,,Kerstant van de Berge' en ..AdÍiaan van Matenesse'
zijn ,ooals va. zelf spreekt vereeu\\,igd in de staatnaoen, doch het-

seen minder vanze)fsprekend is, ook de,aan van den Inan, die zich
tegenover Hl1)egersberg minder gunstig gedroeg, de naam ,,Willem
Nagel" Í,erd vereeuÍ,iÍd. (Spel vaD het Doodlot of historische slipper?)

Bij vergeliiking van de landkaa(ten van verschillende tiiden, bl,ikt
dat het aanzien van deze landstreken nogal eens is gewijzigd.

Door vervening en afgraving ontstonden steeds grootere plassen

en *.aterpartijen, waardoor de bronnen van bestaan Íegelmatig aÍ-
namen en de streek zeif steeds ongezonder werd.

ln het laatst der zeventi€nde eeuw lverd bi,na de geheele opper-
vlakte van de tegewoordige gemeerte Hillegersberg inge.omeD door
veenplasser. In 1769 werd door de Staten van Holland en West-
Friesland aan de besturen van Hillegersberg en Bleis$.ijk oachtiging
verleend tot de droogmaking var de polders ten west€n van de Rotte,

19
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in beide geheenten gelegen. In de negentiende eeu$ werden de plas,
sen ten oosten van de Rotte drooggelegd. zoodat sindsdien va! alle
veehplassen nog slechts oversehleven ziin de Voolplas en de Achter,
plas, ter veerszijdeb van den Straatweg cn let Zqarte Plasje, thans
ncg bekend als zrvembad. Ook aan deze laarsre plassen is iD den loop
der eeuwen al heel *,at gebted ontnomcD. Door denpen van de oever
gedeelten trachue men steeds neer grond beschikbaar te krjigen voor
het bouwen van villas en builenhuisies. Hieraan is thans voor goed
een eind gemaakt. Doordat de plassen met de eilandjes en de oevers
in het Íitbreidingsptan zijn opgenoren neL de bestemming van varer,
partijen en plantsoenen. is het behoud va! deze plassen als natuur,
monument gewaarborgd.

De Rotte n.t ap\aalbrug te Tetbrcgg.-

De tegenvoord,ge gemeenre bestaat uit twee gedeelt€n, n.l. het
grootste gedeelte, hetwelk is gelegen re. westen van de Rotte en ver-
votgens het poldergedeelte. ten oosten van deze ,,rivier'.

Ten westen van de Rotte v,nden $e in het zuid€D ter weÈrs,
zijdeD van den Staatu,egr het Kleiwegkwartier en het Statenkwarrier
eenerzijds en het Oranie-Nassauk§arrier anderzijds. In her noorder
vinden we de oude dorpkom ..den Berg" met het BerglustkNaÍtier en
het Molenlaankwartier.

Noord en zuid worden verbonden door den Straatweg, opsesto,
ten tusschen Voorplas en Àchterplas met aan weerszijd€n groote
villa's en heerenhuizen. van waaruit de bervoners een heerlijk uitzichr
hebben op het rvater.

Het buurtschap Terbregge ligr ter weerszijden van de Rolre, daar
qaar deze *,ordt gekruist door der weg van Kralinsen naar het noor-
den. Àan de brug welke hier oler de Rotte lisr, dankt dir buurtschap
zijn naam: Ter Brugse of Ter Bregge.

21
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ïttt00[ [3025 . lllLtt0il$Btfl0 . [En0[0m n

J. BOEKHOUT
BLOEMENMAGÀZIJN

Le.,e.'i,,g'an Arti"ti.k Blo.r',*e"L
A^'rl.g 

",, "'tJ".l.,ouJ 
uo,, T,,i,r.n

Klei*.g 1 0, TJ"f. 4105 5, Gi,. 105 881

K*.eterij G.i,rt*eg t ol, Hill.ge."L.rg
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4, GEN,IEENTE-BESTUUR BN
GEMEENTEI-IIKE ]NSTELL]NGEN,

Àan het hoofd der gemecnte s(aat de Genreenreraad. §.elke r7
leden telt, en wel { Anti Re!olutronair.n. 4 Sociaàt DenocrateD.
3 Christ€lijh Hisrorischer. I \/ÍijheidshoDders e! I Roomsch Katho

De Sttaatueg. de ,loold'c.Íec.s,e9. u,cttte un Zrni
orer een /eagre en 1700 L4. de s.nkerÍ. taotsníjdÍ

o..r-§:rdd d. ,,iii. I ., .je hc..c4hui:en.

- :.!rÈ . í

Het dageliiksch bestuur der gefteent. \.ordr gevoÍmd door hei
colleoe van Burgeneesrcr .,r 'rr,rethorders, bestaande trir:

den Burgemeesrer: F. H. lan Kempenr
de WethoÍders, W. L. N.L Daniets (r. k. ) \.aarnemend burgem..

M. C. Siezen íc. h.)
Gemeente Secreta, . f. van Ballegooy lr.
De geoeente,se.i.tarie is ge!estigd i. her Raadhuis, Straatweg

nr 223 en is dagelijhs voor hel publiek toesankelijk van 9_ I .n lan
2 3 uur.

In het raadhujs ?ijn tevers gev.stigd: de dierst voor bourv- el1
voDingioezrcht en de centrale boekhouding der genee.te-bedrijven.

Gemee,t€,onrvang€l ]. Kluit.
Élet o.tvang.rs-kantoor is ge!esriqd in hel pe.ceet Stritarseg

nr. 186a en !oo. betalinq van beiastingen geopend op N,laandag. Dlns-
das en Donderdàg van 9 I uur.
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A. SCHILDKAMP
KLET\^/EG 204'?06 - TtL 433e1

SCHITBROIK

ÉLECTRISCHE SMEDERIJ EN

WAGENMAKERIJ - AUTOGÉNE

LASCH- EN SNIJINRICHTING

RIJKSGEDIPLOMEERD H O E FS M I D

1 ste Hillegersbergsche
Spuitinrichting

Riltuig en Betimmeringen

S p eci a al adres voor

Modem Schilderwetk

VRÀAGT U EENS PRIIS

vooR uw ÀuTO !

Hoogachtend,

R, FU RST
BUIJÍEWECHSTR. 182

ROTTERDAM
ÍELEFOONNUMMÉR 36931

FILIALEN I

Taandersstraat 158, Telef, 31473

U iiwee 11, Schiebroek, Tel, 4401O

Handel in:

Ged istilleerd, Wijne n

Bieren, Limonades
M in erale Wateren. -..

H. f. Blok Jr.
Mr. Schilder

Bergsingel l9 - Hillegersberg

DROGISTERIJ DE ESCU LAAP
cHÉMtcaLrÉN'

DORPSSTRAAT I3 - TEL' 40706
H IL LEGE RS B E RG
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De Technische diensr der gemeente-bedrijven is gevesrigd Kert(
straat nr. 12.

De Technische dienst van gemeente,werl<en en van de gemeenre-
reiniging is gevestigd Rechter Rortekade.

Inspecteur van potitie: J. de vries.
Het Politie,bureau is gevestigd Htilegondasrraat nr. 3, terwijl ee,

huippost is geplaatst in her buurts.hap Terbregge, Linker Rottekade

De Brandweer staat oDder leiding van den opper-brandmeester
À. F. D. Hueck.

Oude boederij aan de St.eknatt.
ptachtig laotbeeld oan de tustieke tust uan het aude patd..land.

eaaruan hog ieÍs &,ed gespaard in de onníddèllijke
nabijhei.l det nieuoe d aoijken.

De semeentelijke seldmiddelen vorden in hoofdzaak sevonden
uit de belastingen en uit de winsten der geneente,bedrijven.

De directe belastingen die geheven worden ten be,
hoeve van de gemeente Hillegersberq. brachten in 1930 sezameilijk
ï 563.230. op, terwijl in dar jaar de winst uir de bediijveD
/ 49.062. bedroeg. Sindsdien is er §el een sroote verandering ge-
konen in de gemeebte,fiDanciën en wel door invoerjÍg van de wet op
de Fjnancieele Verhouding tusschen her Rijk en de Geme€nten. In de



Manufactuten, Lingeriën, Kousen'

Sokken, Vilrages, Bedden' I)ekens'

Zeil, Karpetten

Hillenien - Hillegersberg
Hilleniussingel I9
V.ricnsdc ran d' Krlhstraai

- 
A ZanlÍ\an -=

Stoomen - Filiaal Hoevels - Verven

T. C. SCHIERECK J,.
Hillegersberg

Kleiweg 29 - Telefooí 40214

Kleiwes 127 - Telefoon 43981

GiroÍekening 17108

KOLONIÀLE W ÀREN
COMESTIBI,ES

Prima Kwaliteit
Concurreerende Priizen

Soeciale adresse n voor

bezorqing aan huis

:====:

V,O, WAARDEN'S
SLAGERIJ EN

FIRMA H.VAN BERKEL
OPGERlCHT 1865

SLAGERIJEN DOOR

GEH EEL ROTÍERDAM
a

GROOÍSÍE EN ZIN D E-

LLJKSTE INRICH ÍING
a

ÉILIAALTÉ H ILLEG ÉRSBERG

sÍRAATWEG ":'LJ^Xo#

---::-'-
TELEFOON 4O99O

#----'"""'-

Eer- zaak l-an vertrouwen lsl- Y
d,r us H\ARD \.'rvu-ds s-prr'rl'r,q'.il .iÏïlllï i"1,1""
i::,;: Ij.ll:;" i"r;;,;;' ï* b,,Lé rdÍc\en terer rere':-e

i:i':i,. .;.; "" TTA^RDEN ÉN KACHELS' \ r -s C"r"roir"''

Ër.Ëcin. sMEDERU c' H' cossEE
:-"; ",' ; 

-i'.; 
g' L o r n' I Ktt' oar.i;, 

ï:if :ïïf I(bri den Klei$'egl I < r'ecr

O Rilk"gedlPlo-eerd I{oef smid
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begrooring voor 1932 werd in verbard met den regelmatigen groei
gemeente geraamdl

als opbrengst der directe belasringer ....._...... / 689.000.
als winst uit de gemeente,bedrijven ...... ..._. ï 64.975._

5, BELAS'TINGEN EN TARIEVEN.
Hoewel door de gedrukte economiscLe cn financiëele voo ,tzi.h,

ten eenige verhooging van belastingen en tarieven niet kon worden
ontgaan. zijn in her algemee. de betasting.r en tarieven in Hileqers_

De Molcnslaót, Íusschèn Wiue Nagellaan en Be.stustlaah, geett í.
.ien hoe de lielhebbe.s 

"an 
de eatetspart hun @axuisjes

acht., huis lastnee.en. Dit tuater staat rechtstreeks
in uerbinding »rei lzoorpla-s en Àchterptas.

beÍg niet hoog en kunnen,ij een vergetijking met andere gemeenten
zeer goed doorsraan.

Als betastillsen worden te Hi egersbers geheven:
80 opce»ten op de hooldson der grondbeJasting op

. 20 opcebten op de hoofdsom der grondbelasring op de ongebou§-

eigen geneentelijke straatbetasting;
60/140 opcente. op de hoofdsom der personeete belasrins, \\,aar_



G. W. HOOGEWEIJ GWz.
NIEU\/VE KERKSTRAAT 9A TELEFOON 41435

LOODGIETER, GASFITÏER EN ELECÏRICIEN
\/vINKEL IN ELECTRISCHE LAMPEN, KRONEN

KÀCHELS EN

BRANDST@FFEN
INWONERS VAN HILLEGERSBERG

ZOEKT GU EEN GOED ADRES VOOR

BRANDSTOFFEN
WENDT U DÀN
OUDS BEKENDE

TOT HET VÀN
ÀDRES VÀN

I lJlll tl,ttt[ilt's lt0Lfliltflt[tt
BERGWEG 3 . TEL.
ROTTERDÀM

41477 -122E3

HILLEGERSBERG

OPTIEK- EN FOTOHANDEL

DE ESCULAAP
LEVERING VÀN BRILLEN 

'P 
VOOR-

SCHRIFT VÀN HH. OOGÀRTSEN
REPÀRÀTIES WORDEN UITGEVOERD

- 

TERWIIL U WACHT 

-EIGEN SLIIPERIJ
ONTWIKKELEN, ÀFD R UKKEN,
V E RGR OO'IEN VÀN UW FOTO'S

MAKEN VÀN REPRODUCIIES, ENZ
INLUSI'ENVAN FOTO ENPLÀÀTWERK

DORPSSTRÀÀT 33 - TELEFOON 40706 - HILLEGERSBERG
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bii de g€meerre \ooÍ her o\erqÍoore gedeelrÉ È gerangschikr rn de
r$eecle llas ren voor her poloergpd(et.p rcl Oosr"n vdn de Rorre
alsmede her buurtschap Terbregge in de vierde kias), terwi,l de ra_
rieven volgens de wet ongewiizigd ziin qelatenj

. .55 op."nrer op de hootdsom der gem.cnre Íondsbetaw.ng. uaar
brr de semee rre ic rnqedeÈtd n d" eer\ e àr

50 opcenren op de hoofdsom der vernogensbelasting.
De rar;cren zrrn alr volgr vasrge.reld:

VooÍ eiectricireitr voor ticht. gesoDe priis, 28 cent per K.W.LL:
woonhuis-abonnement: vasr tarief naar de grootte van her woon_

huis en bovendien 7 ce.t per verbruikre K.W.U.|
voor kracht: l8 cent per K.W.U.

Voor gas: ge*,ore meterprijsr l] cent per M,.;
murtmeterprijs: 14 ce.t per M .l

Bu.seneesÍer Lele..e Mcntisnytaan, eindpunt van lijn 14, hootd-
verkeersweg rcar het nieu@ aangelegde Motentaankll.artieí.

woonhuis,abon.enent: vast tarief en boven.lien 7 cent per ver-
bruikte M,.
Voor wat€r: 25 cent per M,.

- 
Het telefoonnet re Hi]tegersberg is eigendom van de gemeente

Rotterdam en geefr daardoor verbindins met L"t poaeiau.sct .
De Rotterdanrsche tetefoondie.st brengt ook te Hitlegersberg de

radiodistributie over haar nef

6, HET KERKELIJK LEVEN.
Op kdkelijk terrein heefr HillegersLerg een grijs verleden. De

eerste kerk was een kapel, behoorende bii het kasre;I. De tesenwoor_

r
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Er is seen beter adres te vinden
voor sisaren, Tabak, sisarerten
en ve.dere Rookersbenoodjgd-

SIGÀRENMÀGÀZI]N
HETWAPENVÀN
HILLEGERSBERG
Daar vindt LI ruime sorteeri.g

van Iste klas fabrikaai.
Groote collectie pijpen voorradig

Beleefd aanbevelend.

I. M. DE BRUrN
Dorpsstraat 19 - Telefoon 43706

HILLEGERSBERG

Oudste en vertroqvdste adres van Hillegersberg

ManuÍacÍuren maeaziin ,,De Zon"
SlÍeetweg 5t - Hifleg€]rbeig - fetetoon 4944A
Manufacturer, Linoeries, Garen, Band, Wol,
Saiet. Tricot- en Jaeger Goederen eiz.

Groote sorteering ir Kousetr

Schorten - Kindergoed - Witte en ge,
kleurde Overhemden - Boorden - Daxen e"..
D, 

"p6t "..r St"...
30
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dige dorpskerk, de ,,Hillegondakerk', staar nog op dezetfde p]aars
ais die oude kapel, n.l. op den orden ,andheuvel.

De juiste datum van srichting der tegetrwoordige kerk is nier
bekend; toch schijnt de toren van ouderen datun dan het kerkge-
bouw. terwijl het oostelijke koor later is aan,rebouwd.

De eerste steen van dien bii-bouw is blijkens opschrift gelegd
6 Septenber 1687. De fraaie preekstoel, rvelke een nabootsins moet
zijn van dien in c1e Fransche kerk te Rouerdam. dagteekent van 1631,
Het kerkorgel is eerst iD de negentiende eeuv geplaatst.

De oude welluidencie klokke. die jn 1597 in de toren waren op-
gehangen. zijn sindsdien door nieuwe vervdrscn.

Ge.icht op de Raue, beLansrik oot Ce Date$pott.
Re.li.s ler torcrrle Én & Alcïande*c,k te TeóreUge.

sinds 1626 zijn kerk er kerl<hof met n mlrur omgeven. 2 Zrvare
antiek-ijzeren hekken mer hardsteener stiilen, sluiten het kerkhof af.

Oorspronkeliik in gebruik bij den Roomsch-Kathotieken eere-
dienst is dit kerkje in het laatst van de zesriende eeu§,overgegaatr in
handen van de Protestanten. Reeds in Maart van het jaar 1572
srhiint net den protesrantschen kerkdierrst ee! aanvang re zijn ge-
nomen, hoewel beweerd wordt dar eerst iD 1575 de laatsre pasroor,

Iohan ]acobyoon, vicaris van de St. Laurenskerk re Rotterdam. het

ln het jaar 1928 Nerd aan de Linker Rottekade in het buurt-
schap Terbregge een ts,eede Hervormde kerk, de Alexanderkerk jn
sebruik genonen, terwijl rhans de bouw van een derde kerk, in het
Kleiwegkwartier, in voorbereiding is. De Nederd. Herv. Kerk te Hjl-
legersberg beschikt thans over t*'ee vaste predikanten.

Sinds Iuli 1898 hielden de Gereformeerden in het buu schap

31
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Gebrs. v. Ham, Hillegersberg

Rolluiken en Markiezen

Fabriek en Kantoor
Willem v. H illegaersbergstraat 8O-BB

Telefoon 4O5O3

N.V. CAFE-RESTAURANT
PLAATS LOMMERRIJK

STRAATWEG 99
H ILLEGE RSBERG
TELEFOON 42077

ZALEN TE HUUR
VOOR ALLE DOEL.
EINDEN VAN 30 TOT
8OO PERSONEN o c

IN LOMMERRIJK ZIJN GEVESTIGD
VEREENIGINGEN OP ELK GEBIED

PIET VAN EIJK

DORPSSTRÀAT 40

TIMMERMÀN AANNEMER

MACHINALE HOUTBE\MERKING

o
HILLE GERSBERG



Terbregge hun onderiinge bijeenkonsten. hetgeen leidde tot instiruee,
ring van de kerk in 1899 en het in gebruik nemen van het aan de
Rechter Rottekade gelegen houten kerkje, hetwetk in l93l vervangen
qierd door een ruimer en meer modertr kerkje, eveneens van hout.
doch op steenen voet. Een eigen predikanr Í,erd ingaande lO October
1909 beÍoepen.

In het iaar 1924 begon men in her zujden der geneente met her
organiseeren van kerkdiensr voor de Gereformeerden in de oroore

De Nassau-kerk aan den Kleíweg.

zaal van Lonneri,k, hetgeen per 1 lani€,ri 1926 teidde tot de insri-
tueeÍing van de Gereformeerde Kerk te Hi]tegersbers (Straatwes),
waaNoor insaand 3 ApÍil 1927 een eigen predikant werd beroepen,
terwijl 21 Septemb$ 1927 het nieuwe kerkgebouw, de Nassaukerk
aan den Kleiweg in sebruik werd genomen. De beide Gereformeerde
kerken, die van Terbregge en die van HiJtesersberg (Srraatweg) be_
schikken thans te zamen eveneens over rv€e predikanren.

Zooals gezegd moest de Iaatste pastoor der R. K. Kerk in 1575
het veld ruinen in verband net de doorweÍkiDo der reformatie. luis!
dfle honderd \itÍtlq iaar larpr. n.l. rn her \oorjddr van t925 werd de

lr

r_---.
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KENNISGEVING
Ondergeteeteode beveelt zich beleetd bii
U aan voor de I€vering van diverse
PLUIMVEEVOEDERS, VOGEL.,
LAND- EN TU IN BOUWZADEN

voor plateel AquarjuD-, Honde.- etr Hengelsport-artikelen

v. D. woLF
KLEIWEG 109 - HILLEGERSBERG

G, IUIC,STERT
Telefoon 41932

Dorpsstraat 97 - Hillegersbcrg

wEtf ÀltswEG A9 - ROTTEROA t

5 o/o

[0nil[0 Kruideniers- en
Grutterswaren

Comestibles - Fiine Vleeschwaren

Diverse soorten Wijnen
:: en Limonades 

-

Betrelt tJw .,.1""".1, ,,it J. "i',J"
185 8 opg..i.Lt. Vl".".LLor*..ij

,,NOOIT GEDACHT"

Straatweg 236-%8 - T.l. 41lZ I
C. ". J.DOOL

IIill"g.."L."g
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|,-

gelesd voor een nieuive R. K. Kerk voor de parochie vande Heilige Liduïna, welke kerk aan de Burgemeesrer r.erevre de Mon_tignylaan is gelegen. in het ztch sterk uitÀreictende..".d"" d*;;meente. het,,MolentaaDkwaÍti€r..

^ ï I ,.",i"^ro.10 h"d .er\otsrn" de pte(h,,se rr$,rd,r.rprddr: rdn de ru"ede R K Ker/ re H,I,qcrsbers. ", ""r a," ,"" aiparochje ,.Christus Koning,. Dir -o",rrr".rut" "i ** ."a*" ,i,g"-
I::'j" "",1r":."" loo he. :u,der,ir sÉdeer.. dej s".*,," ," i"regen aan de SÍàrentaan

R. K K"tt, don de s,n,è4tàrt.

, .T., -rïl:,11, 
qebièd \dr d" pd,n,nies.chri.ru. Kol,nq r.u:-dPr r?1 5r. Liduin" rrooid"rr b.ioo., oo. de gc.,e.nre Schkh,oej..

. Thans bestaan er reeds plannen om in het Noorden van Schie,brcek,nabij de Adrianalaan 
"". ni"r*" n. (. Kerk te bou*,en.

.Voor de R. K. Kerk zijn tha.s in Hitlesersbers ,;""-;;",""."

. . u::,_"":"".1n'"r. ran . v,iiz,nnig Her,ormde r . opseÍ!i:h, 20

1.", , 
,",,, houdr +defl 61_, ' getnarrq [.r].p,iirrp bree rtromsre, rreen dpr 2dten \dn Lommerriit e" berhi\r !no" SÈprember to2bover een eiqen predikant.

. .Ten slotre zij nog vernleld, dat sinds eenigen rijd in één der Chris_telrlLe s.hoi.n der Zondag. b,Èe,komsr $orc, qehouo"j, .dn .te
urrrsrelUk Ueretormeerden

r
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KANOWERF DE
LINKERt?OlTL M,. 58 Í..,. ,.1 S/rIlVP

J" P" DE N4AN

. (ANOS TE IlUUR EN
TI:, KOOP VANAI: f ,15,

OOK I?UIME
RI.:PCPI,AATS

TELEF" 4@@V2

ELECTRISCHE BROOD-.
EIESCHUIT- EN KOE}<BAK}<ERIJ

A. M. BREVET
HILLEGERSBERG

DORPSSTRAAT 56

SPECIALITIIT IN

ZEEUWSCH TARWEBROOD

DROGISTERIJ
A" VRIELENK

APOTHEKERS-ASSE.
DORPSSTRAAT 99
BIJ DÉ EIRUG . TEL.ZT2554

H ILLEGERSBE RG
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7. ONDERWIIS.
Inrrchtinsen \an M,ddetbaar of Vó,*ij: :i,n ,n È,,,es.rsb;;;;;:;";;,:: ,;;:*"r"idend 

Hooger onde,
\erheids-ondeN iic. o" à,.,aai,r,,r"''.ï 

e\enmin schole, \oor N,i
xorrerdam mer de ruihe 1.",,,- . ^- , 

birh"rd van de groore .rad
b;"a 

,i.. 
,;1", ;, ;;: 

,; 
::ï: '*.::,ï1,11".,;,x.;;,, * 

" 
- ,"

. .. 
uo* n:, m,dd"tbaar "r voorbererdÈrd l"os". _d",*,i. *,. l,oriortef,ldms, he ,ari"r voor de hu[ent"e,t;nserr op ,,rj", ,..,"i n"-

u.L.o. e

',o'irptèt \ 4ot . ,t h.t tu:aadet an.t,,
Dèr d" .r/.oo/. tdq"rc ..hool_,ríool ,oo,e.n gqntnastiekLokaal atLes aeteoenaan de lntnottt""

*:fl_ *., h,,Í,r qerd ,anuese he, H,rreer.berss.he qereenLeDestuur vooEE,r door heroeen .oor h,,,*
"", l"l::,, dan voor Ro erdanme. ;ii1:il;i;;","* -.^ ".,
, \rroote onrusr verd verooLzaakr do.

,r-. I,1. " lo:l*n": o".. 
" ";; ;ï,;ï,n:l a,l,*,,;;,ïi..:: i, l::l,eeflrngen bii her M,ddetbaar Onder$ i,. idch, hF, irkompn) ., ,; ;;;;,""11,:" 

'rerren op /.600 - Íonse.
Hooser ordeÍwrs op r soo - ï ,'"1^'n"' 

brr hPr Vootberetdend

"o.e. r oi b."i:; 
-;"; ;";.1ï*:ïï;.":ï:í,,::,JïjJ;:ï"ï;

::,:19,n 
en,e,wach ."s *.,""" a", ï,, a",*,1,,rr,"a". l)."a#onrsraan ook voor de burtengeneerren nrBeharve,an +,",;;"i",,i" 

". i"i:ï Jï ï:,l;i;jj,:ïï.

f,
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KOOPT U\V MEUBELEN BIJ DEN FÀBRIKÀNT

THEO I. BOUMAN
COMPLETE MEUBILEERING

REPARATIE SPOTGOEDKOOP EN DIRECT TERUG
WM. v. HII-DEGÀERSBERGSTR. I 31-l 33

TELEFOON 43223
GEOPEND VÀN 8 TOT 5 UUR

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

.I. v. o. B A N

D.",,.,,,..", ,o ,, - TJ.,. ,rru
HI LLEGERSBERG

Sp..in.l ^J'"",,nu. Cl,o..,l"J", S',iL".-

'"..1.",,, lij,r" Bo"1,""., L.,," Doo,.,
.,, Bnt..-C.L",

E.,t 
"t..,.,1" 

o,,"

Z..rr* 
".1..

T."-"L.ooJ
c,, fii,' 'W-i 

r l,rootl
L.'.' ", ',,, r,.,,,,, .,, i,,r,r,, ',^, r',,,,,.,,

Fotagrafisch frtelier E. -,tan Oudgaarden
gepswes 1.5s Roilerclam - letelaan 4ó132

Fata's vaor e|k doel

Wil mahen de ac:tdigaÍe Rinderopnamen
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bereidend hooger onderwiis re Rotterdam, wordt door de Hilegers-
bergsche ingezetenen gebruik gemaakt van de Riiks H. B. S. te Schie,
dam, het Rotterdamsch L),ceun lneutraat), de Christetiike H. B. S.
e het Marnix cynnasiun en de R. Karholieke ondersr'ijsinrichringen

In scholen voor sewoon lager ondeN,iis is de gemeente goed ge_

?

Ennaschool loot Ch.istelijk lager andetuíjs. getegen aan
den Hitteniussinget.

Openbate scholen:

1. aan den Terbregschen weg (Terbregge)r
2. aan het Jacob Marisptein (Motentaankwarrier ) ;3. aan de Àdriaan van Marenesselaan ( Berglustkwartier ) ;4. aan de Hillesondastraat (Oratrje-Nassaukwartjer ) ;5. aan den Electroweg (Kleiwegkwartier ).
Bovendien is aan de Hilegondastraar gevesrigd het gecentrali,

seerde 7de leerjaar van de onder 2 tot en mer 5 genoe,rde scholeD.

Bíjzonde.e schoten:

l. Bi,zondere schoot aan de Rechrer Rotrekade (Terbresge)r
2. Emmaschool aan den Hileniussinsel i Berclustkwarfier );I lJl,dnaschool aan de jut,an.taan,Ordnie.Ndssautw?!rier);
{. Wilhelninaschool aan de Magrietshaat (Kleiweskwartier ) |5. Nassauschool aan de Ànt. Duyklaan ( Starenkwarrier ) |6. St. Liduinaschool aan het Liduinaptein ( Moientaankwartier ) ;
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-l
. .7. St. Asnesschoot (voor meisjes) aan den Grindwes (Molen_

8. Sr. Tarciciusschoot aan de Jan de Wittlaatr (Srarenkwaft,er ) ;9. R. K. neisjesschoot (in aanbouv) aan de Tan de WiÍtàan
{S,drellud ,er).

Voor her trgel|d ld,1p, na,te,ults retr de q,meenre s.e.hr. dnr
5rholpn n l. rsee openbare - hol$ beiden s"rs511q6 aan de Hr eson-
daÍraat en ee Protesranrsch-Christetijke school. gevestigd aan de
fulianaiaan.

In de gemeente beviDden ,ich thaDs vier gy,nnasrie*IoÀale,. rer
wijl een vijfde in aanbouw is. Deze lokalen ziin allen naar deD eis.h
dpi,jd\ rngernhr en berrrder zr.h a,s ro gr
een semeenlelijk lokaat bii her scholenconptex,n de Hjlesondastraat:
een particulief lokaal (prot.) bij het scholencomptex in de Itrlianataan;
een pdnr.ulier loj,"dl ,r.k I Dri h.Í -holen,onptey rn her Motentdar-

een semeentelijk lokaal iD sebruik bij openbaar en bijzonder onder_
wijs te Terbresse.

In aanbous. is: een particrllier lokaat (r.k.) bij het scholencompler in
het Sratenkwartier.

,, _ Voor het lager en uilgebreid lager onderwijs behoort de gemeenre
Hjllesersberg rot de Riiksonder§,ijs,iDspecrie Schiedam.

Land - e n htinbotu'ander u,ij s.

Te Terbregse wordt ieder jaar eeD tandbcuw,viDrercursus e,1
een tuinbousLwintercursus gehouden, welke onder roezicht staan van
den Rijkslandbouw- en van den R,jkstuinbou\\Lconsuient.

B e w aa1§c hoolon.i. t u, i s.

In de gerneente Hi eqersbers bevjnden zich drie openbare en zes
bijzondere (4 Prctestantsche en 2 R. Kathotjeke) scholen voor voot-
bereidend laser onderwiis.

Om [i.anc,ëe]e redener is besloten mer I Iuli 1932 de operbare
scholen voor voorbereidend 1. o. op te hetten. Ind,en de schoten daar_
ra ats neutrale vereenigingsschoten worden geëxploiteerd. ktrnnen de
besturen aanspraak naker op een gelijk subsidie uir de gemeentekas
als ook zal worden geseven aan de bijzondere s.hoten "";",. l. o.

8. INSTELLINGEN VÀN LIEFDÀDIGHEID RN
SOCIÀLE ZORG,

Van ouds was de geneenre artr aan instelti.gen van we)rladig,
heid. arohuizen, weeshuizen, rusthuizen erz.

wat l,en hier thans viDdt ,s alles ut den lareren tiid.
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Àls eisenliike instetlinsen van iiefdadighejd kunnen feltelijk a]_
leen in aanneririns komen het Burgerlijk Armbestuur, cte Nederd.
Herv. Diacol]ie, de betde Gereforrneerde D,aconièn en rvee R. K
Parochiale Àrmbesturen.

Als instetiingen van sociale ,org noemen \\'er
..De Adriaanstithting voor ticha eliik sebrekkiqe kinderen n1et

oaaÍddr veÍbordir .choo, \oor bu,rergeu^or r"ge. ""ae,*,;.,,,ilichamelijl< gebr.kligen.
H.t Kinderhuis ..Mocia er het Kinderhuis .Hernlanda. loot

opneming eD verpieging van veNaartoosde kirderen.

De Kofteu'eS net zijn schildetuchÍige dlLa s langs den VoorpLas.

Het int.tnàat ,.\/ted.steijn , uirgaande van dè vereenigjng:
,,Zoekt het lerlorene te Rotterdam, voor opneftitrg van psychopari_

Het .,5t. LiduoÉ-huis ' voor ouden van dagen.
Als veree.igingen, welke ,ich op maatschappeliik rerreitr be_

wegen .oemen §,e:

..Het Gtoene Ktuís Í. I7ítLege$berg ,j, ScÀ;eóloe/r, opcerjchr
rn loll qe le dls vourraan.rp rrat, heerr de r..rdndt-óJdrnq vdn F"r
§'ijkverpleging. De drie vijkverpteegsters doen tevens dienst als huis_
bezoeksters voor de luberculosebestriiding. De vereeniqinq bezjr een
u,rqebrerd mdqr-,in vin tpd,.énr"r,,.,*o",",.,e,pt",r,;o-",,,k"t.,,
e r zes lrq,er.?n. ln lo l qprd"n ts pa||ör,"r qezam.rtjrk ,oor 2271
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I

veryleegdagen uitgezonden naar sanatorium of zee,hospitiun. waaÍ-
van de kosten Í 6103.17 bedroegen.

Het consultatie,hureau voor zuigelingen, herwelk jedeÍe week
zitting houdt in het vijkgebotrw en onder leiding sraat van den be-
kenden Rotterdanschen Kinderarts Dr. L. B. de Monchy, directeur
van het Sophia-kinderziekenhuis, verd in Februari 1931, reÍ gelegen-
heid van het 2o-jads bestaan der vereenisjng ingesteld en bli,kt jn
een groote behoefte te voorzien. Het eerste jaar 'íeÍd voor 138 kinde-
ren 114{ consult€n gegeve., teIwijl door de wiikverpleegsrers nog 449
huisbezoeken u'erden afselegd.

Het succes met dÍ coDsultatie-bureau voor zuigelingen zal voor
het bestuur der vereeniging een aansporing zijn voor .le volgende
stap, n.l. het instellen van eer afdeeling .,Kleuteruorg', hetwelk een
schakel zal vormen tusschen zuigelingenzorg en medisch schoolroezicht.

Sinds 1925 §.ordt door ,.het Groene Kruis' eeD wiikdjensi voor
kraamveruorging in stand sehouden. door welke dienst jaarlijts een
90 à 100 kraamvrou\\,en worden geholpeD.

DÈ V.rceniging Nat Zí.kcnhuisrcryl.rif,g !s opgericht in 1928
en verzekert haar leden regen de seldelijke gevolsen van ziekenhtris,
verplegiDg.

In 1931 werd tuim / 7[,00.- aan de leden uitgekeerd, voor 2074
verpteegdasen. Het aontal leden bedroes I Januari 1932, 3472. t.,
taal aantal verzekerden (de gezinsleden beneden 17 jaar van teden
inbesrepen) bedroeg 5602.

Het Geel-Witte Kttlis richtte in 1931 te Hillegersberg een atdee-
lins op. Omtrent deze jetrgdige afdeeling. die haar zorgen hootdza-
keiijk uitstrekt over de R. K. ingezereDen, kan noq weiniq gezeqd

9, WONINGBOUW,VEREENIGINGEN.

In Hillegersberg zi,n gevesrisd de rolgende vereenisingen:
,,Àller Belang' met 24 woningen aan de Robert Owerstaat

(Kleilvegkwartier ).
..Algemeen Belang' met 16 s,o.ingen aan de Rechter Rottehade

(Terbregse).
,,Onze Wonjng" mer een complex van 1OO woninoen en een

complex van 74 woningen, beide in het N,lolerlaankrvartier.
,,De Goede Woning" heeft nog seen huizen gebouwd, doch

stelt zich ten doel in het lande,ijk deel der gemeente zeer eenvoudise
huisjes te exploiteeren voor arbeiders in de land- etr tuinbouwbedrijven.
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10. VEREENIGINGSLEVEN.

Te Hillegersberg js gevestigd een Departemeni van het ,,Nui
van t Algemeen , opgericht 21 ]uii 1813, vaardoor thans nog wordt
beheerd een zeer oude leesbibliotheek. Van deze bibliotheek. velke
is gevestigd in een der lokalen van het voormalig schoolgebouw aan
de Dorpsstraat, wordt een druk gebruik gemaakt.

Van de,1r.ien- en .angftrceniginlt.n
Muriekvereeniging,,Juliana"i
Terbregge's,,Mannenkoor'r
Mdrnenloor . Zang en Vnends,hdp .

Christelijke za.svereeniging ..Hailelujah";
Arbeiders zangveleeDiging,.MorSenrood .

Aan verschillende scholen,ijn kinderanskooirjes verbonden.
Als sportoueenisinsen vermetden *e,
De vatersportvereeniging,,AegiÍ". §,elke zich ten doel stelt

beoefeDing van de zeilsport op de plassen en de Rotte.
De b,lidfl\"re"n,Sins ..Hrllese,sbe,s er
de schaakvereeniging .,Hillegersbers, welke beiden de onder,

linge wedstÍijden en oeÍeravonden hoLrdeD in Lom eiijk.
De veree.iging ,,DuiuestÈijn erploiteert een sportpark aan den

Grindwes, het$,elk itr gebrujk js bij den R.K. Voetbalbond.
Achter het .,plasp,j,r/.pa1l" ziin door den heer C. L. A. Loos Sr.

ee. aantal ie,nisóa,e, aangelegd. welke om hun keurige,iqging er
inrichting alom worden geroemd.

De ,,Spo.t'erccnigins Hi egersbers (S.V.H.) e\ploiteerr in het
z.g. ,,zrvalle plasje , een natuurlijk water met eigen wellen, een zwem-
bad, dat e€n veel gezochte ontspanning biedt zoowel voor ingezetenen
van Hillegersberg als voor tal van Roterdainmers.

Ook de ,,CÀrisrel,r/.e jeusdo.sanisatie is werkzaaam in de rich-
ting van ontspanning door middel van licham€liike oelening.

II, MIDDEI-EN VAN VERVOER,

Lijn 14 vaD de Rotterdamsche Electrische tram (de stadstram,
vroeger de R.E.T.M.) geelt verbindins van het Molenlaankwartier
via Dorpskom, Straat*,eg en Kle,weg naar Rotterdam (Hofplein, Cen-
traal sration, Maasoever). De:e tramlijn doorstrijdt Hjllesersbers van
Noord naar Zuid en vormt daardoor een ideale verbinding, rerwijl
tot het Hofplein het gewone stadstariel geldig is.

Lijn 23 verbindt het Kleiwegkwartier via Hofplein met her Maas-
station. Ook hiervoor geldt het gewone stadstarief.

De Terbregsche Autodiensr (T.O.D.) ondelhoud reselhatiqe
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busd,ensten van Terbregge via MoleDlaan, Grindweg ei1 Straat§,es
naar het HoÍplejn van Schiebroek via Bergpolderplein
en Kleiweg naar het HoÍplei!.

Van de overige busdiensten nog de lijnen:
Zoetermeet 

- Rotterdan (via Bleiswijk).
Benthuizen Rotterdan (vià Belkel ).
Boskoop Rotterdan (via Zevenhuizenl.
Terbregge -- Schiedam (vja Hillegersberg Oversclie).

Gezicht op cle moderne kunstnatige uaterparti oan Latnnenijk.

12, MIDDELEN VÀN BESTÀÀN,
In deze s'aterijke en veenachtige omgeving was vanouds her

turfsteken een der voornaamste bronnen van besraan. r,aarnaast de
vischvangst ook genoemd kon l,order.

Bi, de droogmakins van de veenplassen komen veereelr en land,
bouw gaande*,eg op, terwijl in den laatsten tijd ook de tuhbouw
(groenteteelt) aan tal van bewoners van het laÍdetijk gedeelte der
gemeente een Íuime bron van bestaatr biedt.

De snel in aantal toegenomen bevolkins in her meer stedelijke
gedeelte der gemeenie bestaat voor ee. groot deei uit Rotterdammers,
die hun bestaan vinden in de groote srad en Hillege6berg beschouwen
als woonwiik van die stad.
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In verband het de nabijheid van de gÍoote stad vestigdeD ?ich

in deze Seneenie enkele jndustrieèn.

De Rotterdamsche Ste€DhouÍ,erijr de Hillegersbergsche Houthan-
del; Watson s Vijl€nfabriek; Ringlever s fabriek voor sier- en kunst-
smeed*'erk; de Papierlabri€k van Stolk er Reese: de Conserventabriek

,.de Pelikaan voorheeD Middelburs .n Ter Marschr de Envelloppen-
fabriek; Àllan en Co. {abr,ek vooL meubelen. spoor{ascns, e.z.; De
Vere€Digde Bliklabriekenr El€ctÍostoom, Íabriek voor electrische ap-
paraten; Iosiah Russell en Co., fabriek van 1,ineraalvaters.

Ge.icllt ap Ílen Sttaatweg mct ,.Plaats Lanuneftijk ,

h.t madetne ontspanninasaad,let tuaÍerpattíjei.

Als speciale nijverheid in verband met de watersport ontstonden
verschillende den bous, en (eparatie vaD ,eilbooten.
Í,otorbooten, Deze *.erven ontwikkelden z,ch evenwel
nergeDs tot,.grootbedrijf".

De Incassobank N.V. te Ànsterdan vestiqde te Hillegersbers
een bijkantoorj pra(htig, modern ingericht bankgebouw net be§aar-
kluizen en safe]oketten in de kelderverdieping, welke aan de aller-
niPuwsre eis.hen vold6en

Boverdien tretfer rve te Hillegersberg nog een agentschap
van de Spaarbank te Rotterdam en van de Nederl. Middenstandsbank.

Te Terbregge zijn een tweetal boere.leenbanken sevestisd.
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13. st-oT.

De grootste aantrekkelijkheden voor Hillegersberg volmden van
ouds de plassen en nog steeds zijn het de plassen en de eenvoudige
landweggetjes, wetke daartanss voere., die d€n stedelins rrekken.

Het spreekt dan ook bijna van zelf, dat rve aan die plassen thans
nog de gewilde ontspanniígsoorden aantreflen. Zelfs,,uirspanningen'
en,,speehuinen" van zeer ouden datum zijn ool thans nog in eere.
We noemen daarran:

Voottuin tan .,plaàts Lannefiijk .

Langs den Sttaaautq de eaÍerparti.

,.Het Wapen van Holtand , in den volksmond beter bekerd
als kortweg ..Freericks naar den stichrer van dir hotel met ruin.
Gelegen in het centlum van het oude dorp mocht deze zaak in het
atse,oopeD jaar het 150-jaris besraan vieren. De aar de ptassen
gelegen speeltuin is onoetwijfeld de mooiste van de Hilegersbergsche
tuinen en draagt de rust van het oude polderdorp. daar het ,noderne
verkeer met alle la*-aal, is buitengeslote.. Daar de Eïploiianr n,et
voldoende ziin tjid heefr verstaaD, is deze inrichting in de ]aatste iaren

Evenreer van oud€! datuft is de dichrer bij Rotterdatu geleger
,,Plaats Lommerrijk, sinds eeDise jaren in her bezit van een N.V.,
gevormd door vooraanstaande Bergenaren, die her voortbestaa. van
deze inrichting een groor belaDg voor Hillege$berg achtten. Sinds-
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dien zijn er tal van verberedngen aatrsebrachr teÍwijl deze geheel
genodemiseerde inrichtitrg thans beschikt over groote en kleine ver-
gaderzalen, gezellige ziijes aan den Straatweg, aan de kunstmarige
waterpartiien e! een rustig zirje aan de achterzijde met het ver-
gezicht over de plas.

De Thees€herkedj .,Plaswiick", waaraan later is toegevoegd het
Plaswiickpdrk is een produLr \àn Iare,e jaren.

Watetspart op de Bergsche ptassen.

,,Adnndd ze;len

Deze theeschenkerij, gelegen aan een deÍ nooiste gedeelten van
de plassen, is voor een tietrrai iaren sesticht door den heer C. N. A.
Loos Sr. Het park is een vandeling rm voUe waard. Er ziin seen
kosten gespaaÍd om het voor den stedeliÍq aantrekkelijk te maketr.
Wij vinden hier een oiniaruur dierentuin mer vogelhuis en aquaria,
een uitzichttoÍen, een amphiiearer en srintertuin, veldijsbaan en tennis-
banen, kinderspeeltuin en rcsarium.

Het oude kerkje aan de Kerkstraat (de Hilleoondakerk) met

55



ruine werden Íeeds senoend. Niet ver van deze kerk, eveneens aan

de Kerkstraat, bevirdt zich het oude, voormalige raadhuis, net een

mooie gevelsteetr en als §dndvaan vrou$'Hill€gonda. het motiel van

het Hillegersbergsche wapen. Sinds 1922 is d,t sebouv niet meer

als raadhuis in gebrujk. doch doet het dienst als wiiksebouw voor
het Groene Kruis.

, On<ler zeil .

Op de Berssc/re P/as.

Het gebous,. dat;^ t922 als raadhuis in gebruik verd genomen

is een oud landhuis, gelegen aan den Straatweg naar Rotterdam

Tot de nooiste wandelingen behoorcn die in het Plaswijckpark
en die langs de Strekkade nei zijtr bou\\'vallige huisjes en z,in ver-

gezichien en langs de Rottekade.
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RECHTER ROTTEKADE. hoek Langeweg.

HILLEGERSBERG
TELEFOON
4t461,42839,42856

VUREN-,
GRENEN-

EN DENNENHOU'T
STELLINGPALEN, SPARREN, ENZ.
GROOTE VOORRAAD
CONCURREERENDE PRUZEN

alle



t-

Geverrigd le ÀmsÍerdam

KANTOOR.

HITTEGERSBERG
KAPITAAI il B^NK.

Et,r REsERvEN,, ittïliï:r,=.
c.. F 4O.O0O.OOO.- ilzarex

INCASSO-BANK *r.

KAI T(,C,RGEBOUW IE HI LLEGERSBERG
SIRÀÀIWEG o. ó7

Drukr N,V. ,,Dè Ee.ste Hilvérsumschà C€ntrale Drukkerlj"
Oiàmanlglraal 4S, Hilversun

KTUISINRICHTING
LOKETHUUR T3.. PER IAARET{ HOOGER


