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Algemeen: 
Vanaf maart 2020 is de wereld geconfronteerd met het uitbreken van de coronapandemie. De 
maatregelen die de Nederlandse regering heeft genomen troffen ook de activiteiten van 
SHHS. Lezingen konden geen doorgang vinden, exposities zijn nog wel ingericht, maar konden 
lange tijd niet worden bezocht.  

In 2020 is de samenstelling van het bestuur van de Stichting ongewijzigd gebleven. Het 
bestuur bestaat uit: Jan Cees van Duin (voorzitter), Jan Sytze Bezemer (penningmeester) en 
Norman Langelaan (lid). Het samenwerkingsverband met de Vereniging Stedebouwkundig 
Wijkbehoud (VSW) is in 2020 verder geïntensiveerd. 

SHHS participeert in de Stichting ‘Rotterdam is vele Dorpen’.  

De Stichting beheert een tweetal expositieruimten: in het restaurant van het 'Huis van de wijk' 
Laurens Arcadia, Apollostraat 207 (een vitrine en een wand) en in het Gebiedskantoor 
Hillegersberg-Schiebroek, Argonautenweg 23 (drie vitrines en een wand). 

 

Exposities: 
In de vitrines is een min of meer permanente expositie. Het materiaal wordt af en toe 
aangevuld dan wel voor een klein deel vervangen. Aan de wand in het Gebiedskantoor zijn 
wisseltentoonstellingen betreffende het gebied dan wel betreffende personen met een 
achtergrond in het gebied. Aan de wand van het restaurant in het Huis van Wijk Arcadia zijn 
exposities die eerder in het Gebiedskantoor waren te zien. De volgende exposities waren in 
2020 in de hal het Gebiedskantoor Hillegersberg-Schiebroek: 

• Tot 7 januari 2020 was er een expositie met fotomateriaal van 1900-1935 van het 
Kleiwegkwartier. 

• Vanaf 7 januari 2020 was er een expositie met foto’s van werken van de 
Hillegersbergse edelsmid Siem van den Hoonaard. 

In “De Buurvrouw” in Schiebroek is vanaf 6 oktober 2020 een expositie ingericht met foto’s 
van Oud-Schiebroek. Hierbij is deels gebruik gemaakt van materiaal van een eerdere expositie 
in het Gebiedskantoor, maar voor deze gelegenheid is de expositie aanmerkelijk uitgebreid. 
Foto’s zijn gemaakt, wissellijsten zijn aangeschaft. De expositie kon helaas grotendeels van de 
tijd niet worden bezocht in verband met de coronamaatregelen.  

De Stichting staat open voor het in bezit of bruikleen krijgen van historisch materiaal van haar 
gebied teneinde dit onder ogen van een groter publiek te brengen. 
 

http://www.shhs.nl/
http://www.stichtinghistorieshillegersberg.nl/steun-de-stichting/


Lezingen/ publicaties: 
Op maandag 3 februari 2020 vond bij Boekhandel Maximus de jaarlijkse Willem van den 
Hoonaardlezing plaats. Frans van Duijn sprak over zijn nieuw verschenen boek over de 
Hillegersbergse edelsmid Siem van den Hoonaard. 

De volgende twee geplande lezingen konden geen doorgang vinden als gevolg van de 
coronamaatregelen.  

Om toch te kunnen voldoen aan de doelstelling informatie over historisch Hillegersberg en 
Schiebroek te verstekken en daarover een wisselwerking te hebben met ‘het publiek’ is er 
voor gekozen in samenwerking met de VSW in het blad “Tussen Wilgenplas & Rotte” (oplage 
ruim 700 ex.) extra artikelen te schrijven over historische onderwerpen in ‘ons’ gebied. Dit is 
in lijn met de bij de Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek aangevraagde en toegekende 
subsidie over 2021. Voor 2021 is  ook ingezet is op extra schriftelijke publicaties in “Tussen 
Wilgenplas & Rotte”. Dit omdat het -in verband met de coronasituatie- het organiseren van 
lezingen niet realistisch lijkt. 

 

Website: 
De website www.shhs.nl geeft de actuele informatie betreffende de activiteiten van de 
Stichting en wordt doorlopend  geüpdatet met historische informatie en materiaal. In 2020 
heeft de website een zoekfunctie gekregen. Ook nieuw is de mogelijkheid historische 
publicaties over Hillegersberg en Schiebroek via te website te kopen. SHHS fungeert hierbij 
slechts als intermediair en heeft hieruit kosten noch inkomsten. 

 

Overig: 
SHHS participeerde in de Kinderboekenweek die plaatsvond van 30 september tot 11 oktober 
2020. Boekhandel Maximus had een vijftal voorwerpen uit de verzameling van SHHS in de 
winkel staan. Bij elk voorwerp hoorden een multiple-choice vraag: De Hillegersbergse 
Geschiedenis Quiz. Kinderen die de vragen beantwoordden kregen van de boekhandel een 
presentje. 
 
In 2020 zijn ook schenkingen ontvangen, o.a. een schilderij uit 1974 van Jac. J. Bast 
betreffende de Nagelkruidstraat in Schiebroek. 

 

Financiën:  

• Banksaldo per 1 januari 2020: 1677 euro (incl. een reeds ontvangen bijdrage voor 
activiteiten voor 2021 van de Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek van 2500 euro, 
zodat -zonder donaties in 2021- sprake is van een tekort van 823 euro).  

• Banksaldo per 31 december 2020: 2276 euro.  

• Inkomsten in 2020: subsidies 2500 euro (ten behoeve van 2021), donaties 320 euro.  

• Uitgaven in 2020: exposities 305 euro, lezingen 65 euro, bijdrage aan TW&R 928 euro,                            
bankkosten e.d. 120 euro, website 323 euro, statutenwijziging 480 euro.  
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