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Voorwoord van de samensteller

Bij de eerste besprekingen over de voorbereidingen van het 90-jarig bestaan 
van Terbregge´s Belang is gesproken over het uitgeven van een boekje met 
daarin de geschiedenis van Terbregge´s Belang. Echter, bij het inventariseren 
van het archief door de historische commissie bleek dat er meer materiaal 
beschikbaar was dan we aanvankelijk dachten. Ook het onderzoek in de oude 
geschriften bleek aanzienlijk meer tijd te kosten dan  was ingeschat. Het zou 
zeker geen recht doen aan al onze voorgangers om slechts minimaal gebruik 
te maken van het vele materiaal  dat in de loop de decennia bij elkaar is 
geschreven en gebracht.

Daarom is gekozen voor deze beknopte historie met een inleiding van de 
heer Wagemans, tot voor enkele jaren terug voorzitter van Terbregge´s 
Belang en momenteel lid van de historische commissie. Drs. Chr. Schreuder, 
voorzitter van 1966 tot 1996 heeft bij het 75-jarig bestaan van de vereniging 
in 1993 een uitvoerig artikel geschreven in het programmaboekje van dat 
jubileum. Dat artikel staat in het geheel weergegeven.

Daarnaast zijn enkele kleine aanvullingen opgenomen, onder andere het 
programma van een feestavond en een overzicht van de voorzitters die 
Terbregge´s Belang heeft gehad.

We hopen dat deze beknopte historie u inzicht mag geven in het vele werk 
dat de vereniging Terbregge´s Belang de afgelopen 90 jaren heeft verricht 
voor de Terbregse gemeenschap.

Het is zeker de bedoeling dat een uitgebreidere geschiedschrijving op papier 
wordt gezet, maar dat zal toch wel de nodige tijd aan onderzoek vragen.

Rotterdam,
30 mei 2008,

Tom Janse.



4

Een respectabele leeftijd!

Inleiding

Voor u ligt een uitgave die betrekking heeft op het 90-jarig bestaan van de 
Bewonersorganisatie Vereniging Terbregge’s Belang. Met een leeftijd van 90 
jaar heeft de Bewonersorganisatie een respectabele leeftijd bereikt. Reden 
genoeg om wat langer stil te staan bij de Bewonersorganisatie en de prestaties 
over de afgelopen 90 jaar.

Al in 1918 werd de Bewonersorganisatie opgericht, voor die tijd (vlak na het 
einde van de 1e Wereldoorlog), een waarlijk unieke gebeurtenis. 
Heden ten dage zou het niemand verbazen als een groep bewoners zich 
verenigt om op deze manier een aantal doelen te bereiken. Immers momen-
teel is er sprake van een aanzienlijk hoger algemeen opleidingsniveau als in 
1918. Bovendien is er momenteel sprake van een veel grotere mondigheid als 
in 1918, men komt makkelijker voor zijn mening uit en men heeft, over het 
algemeen, een veel meer uitgesproken mening over zaken als in 1918.
Des te meer is het bijzonder te noemen dat men al in 1918 heeft besloten 
zich te verenigen. Binnen het huidige bestuur heeft men lange tijd veronder-
steld dat de oprichting van de Bewonersorganisatie te maken gehad moet 
hebben met de opluchting van het einde van de 1e Wereldoorlog en een 
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mogelijk daarmee samenhangend gevoel van eensgezindheid, een gezamenlijk 
streven naar een betere toekomst.
Uit onderzoek naar aanleiding van het verschijnen van deze uitgave uit 1975 
bleek  - voor zover wij nu weten - de reden om de Bewonersorganisatie op 
te richten veel eenvoudiger te liggen en betrekking te hebben op het directe 
belang van de bewoners van Terbregge. 
Rond 1918 was er sprake van een begin van een discussie rondom Radio-
distributie in Rotterdam.  Al in het begin van de discussies bleek al snel dat 
Terbregge uitgesloten zou worden van Radiodistributie. Omdat het in 1918 
zo was dat slechts een enkeling de beschikking had over een radio-ontvangst 
toestel, zouden de bewoners van Terbregge verstoken blijven van het nieuws.  
Ondermeer deze achterstelling van de bewoners in Terbregge bleek een be-
langrijke reden om zich te verenigen.

Het initiatief om de Bewonersorganisatie op te richten werd destijds geno-
men door de heer N.J. van der Valk. De heer van der Valk was bovenmeester 
van de Christelijke school in Terbregge en daarmee (waarschijnlijk) één 
van de weinigen in Terbregge met een vrij brede oriëntatie op de wereld en 
gebeurtenissen daarbinnen.  Hij was waarschijnlijk destijds de enige in 
Terbregge  die een samenhangend betoog op papier kon zetten en in staat 
was een organisatie zoals Terbregge’s Belang op te richten.
Vergeleken met de huidige tijd, was de Bewonersorganisatie een uiterst brave 
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organisatie te noemen die de belangen van de bewoners vooral door overleg 
trachtte te behartigen. Acties, zoals men die nu wel ziet, pasten in het geheel 
niet in de gedachten die men had. Kortom “acties” pasten niet in het tijds-
beeld in 1918.

Ook in de daaropvolgende jaren tot ver na de 2e wereldoorlog was de stijl van 
de Bewonersorganisatie nog steeds gericht op overleg. Slechts  in zeer bijzon-
dere omstandigheden werd overgegaan tot het uitoefenen van iets meer druk 
door (nog steeds zachte) acties.
De belangrijkste belangen die in de afgelopen jaren zijn behartigd hebben 
zich gericht op:
•   De aanleg van de Rijksweg A20, waardoor talloze mensen gedwongen 

moesten verhuizen;
•   De herziening van een groot deel van de erfpachtcontracten in Terbregge 

door het Hoogheemraadschap van Schieland, waardoor mensen werden 
geconfronteerd met gigantische prijsverhogingen;

•   De aanleg van aardgas in Rotterdam, waarbij een deel van Terbregge als 
onrendabel gebied werd gekenmerkt en daardoor niet in aanmerking 
kwam voor aardgas;

•  De vervanging van de Irenebrug (de oude ophaalbrug was versleten)
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•  De bouw van een oorlog- en herdenkingsmonument nabij de Irenebrug;
•   De bouw van de VINEX-locatie NieuwTerbregge, waarbij in het voorma-

lige Stoopweggebied circa 860 woningen werden gebouwd.

Kenmerkend voor de momenten waarop het bestuur van de Bewonersorga-
nisatie het nodig vond om initiatieven te nemen, bleek vaak de min of meer 
achtergestelde situatie te zijn waarmee Terbregge voornamelijk door externe 
omstandigheden te maken kreeg.
Terbregge ligt in een vrij landelijk gebied dicht tegen Rotterdam aan en het is 
dus vrij logisch dat de opdringende verstedelijking ook zijn effecten heeft op 
Terbregge. Deze effecten worden zeker niet altijd gewaardeerd.
Er bestaat binnen Terbregge meer een gevoel een dorp nabij de stad te zijn, 
maar zeker ook heeft men een hekel aan de nadelige effecten de het leven 
in een stad met zicht meebrengt. Allerlei bedreigingen voor het vrij rustieke 
leven en rustige leven in Terbregge geven Terbregge’s Belang nog een 
bestaansrecht voor de komende decennia. Dat de Bewonersorganisatie deze 
taak maar zo goed mogelijk moge uitvoeren is de wens van heel wat bewoners 
in Terbregge.

Werk zat dus!
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Terbregge’s Belang in vogelvlucht 

De vereniging Terbregge’s Belang is opgericht op 30 mei 1918 en gevestigd 
in Hillegersberg. Zij is toen aangegaan voor een periode van 20 jaren. De 
Koninklijke goedkeuring is gevolgd op 19 oktober 1920, nr. 130. Deze is 
vermeld in het ‘Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatcourant’ van maandag 
22 november 1920, no. 227. 

In de goedgekeurde Statuten van de vereniging lezen wij: 

DOEL 
De vereeniging stelt zich ten doel het bevorderen van samenwerking der 
leden, ten einde met gepaste en wettige middelen alles aan te wenden wat 
de welvaart en den bloei van de buurtschap Terbregge en naaste omgeving 
bevorderen kan, alsmede wat kan dienen tot behartiging van de belangen der 
leden op sociaal en maatschappelijk gebied. 

MIDDELEN 
De vereeniging tracht haar doel te bereiken langs wettigen weg en wel : 
a.  door het houden van vergaderingen ter bespreking van gemeenschappe-

lijke belangen;
b.  door, indien noodig of wenschelijk, bij Gemeente- of Rijks regering op te 

komen voor de belangen der buurtschap; 
door te pleiten voor goede volkhuisvesting en pogin gen in die richting te 
steunen. 

In de Koninklijke goedkeuring worden de oprichters/be stuursleden vermeld: 

 N.J. van der Valk, Voorzitter; 
 P.J. Lans, Secretaris; 
 W. van der Torre, Penningmeester; 
 A.C. de Ridder; 
 C. Combee; 
 C. Houweling Jr. en 
 J.H. Schouwink. 

Uit beide formuleringen zijn belangrijke conclusies te trekken. 
Het bevorderen van samenwerking der leden en beharti ging van de belangen 
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der leden uit het DOEL duidt op een organisatie, die wij nu een soort van 
actievereniging zouden noemen. 
De MIDDELEN geven echter aan dat het gaat op te komen voor de belangen 
van de buurtschap als geheel, de volkhuisvesting inbegrepen. Nu noemen wij 
zo’n vereni ging een bewonersorganisatie. 
Bestuurlijk zijn de oprichters/bestuurders dus in wezen hun tijd vooruit 
geweest. Hier past erkentelijkheid voor de duidelijke vingerwijzing hoe de 
vereniging diende te worden bestuurd. Tot vandaag de dag is deze leidraad 
gevolgd. 

De andere conclusie heeft er betrekking op dat het niet alleen gaat om het 
‘dorp’ Terbregge, waarnaar de behar tiging uit is gegaan. De naaste omgeving 
hoorde er even eens bij. Het betreft ook het gebied van Ommoord en dat aan 
de Hoofdweg. 

Na het verstrijken van de genoemde 20 jaar volgt dan een verlenging tot 30 
mei 1947. 

Voor zover is na te gaan wordt het bestuur van de vereniging dan gevormd 
door: 

 S. Dirkzwager, Voorzitter; 
 F.H.C. Luit, Secretaris; 
 J. Rijsdijk, Penningmeester; 
 W.L. Vogelzang; 
 J. van Slingerland; 
 W. Huisman en 
 Jac. van Baarle. 

Daarna besluit de Minister van Justitie, gelet op artikel 1 der Duur-
verlengingswet: 
‘na de per 29 mei 1947 verstreken duur van de te Hi11e gersberg, thans 
gemeente Rotterdam, gevestigde vereni ging aan de meer bedoelde vereniging 
een verlenging te verlenen met een tijdvak van 29 jaren en 11 maanden’. 
Grappig is dat deze duurverlenging wordt verleend op 6 juni 1963. 
En dan volgt in verband met het gewijzigde Burgelijk Wetboek per 29 sep-
tember 1980 een aangepaste statutenwijziging. Het wezen van de doelstelling 
van de vereniging blijft uiteraard gehandhaafd. 
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Een belangrijke aanpassing is wel dat de vereniging nu voor onbepaalde tijd 
is aangegaan. Het bestuur bestaat op dat moment uit

 Drs. Chr. Schreuder, voorzitter; 
 W.C. Weltevrede, secretaris; 
 H. Hoogland, penningmeester; 
 J. Rijsdijk; 
 J. van der Valk en
 P. Hordijk. 

In het zeer recente verleden is er nog een wijziging der statuten doorgevoerd 
met de bedoeling duidelijk vast te stellen wat het werkgebied van de vereni-
ging omvat.

Bij het 75-jarig bestaan van Terbregge’s Belang is de bestuurssamenstelling als 
volgt:

 Drs. Chr. Schreuder, voorzitter; 
 J.B. Verdouw, secretaris; 
 H. Hoogland, penningmeester; 
 P. Hordijk, vice-voorzitter; 
 Mw. C. Pieterson-Moerman; 
 L. Verkade en 
 H. Dijkxhoorn. 

Ereleden

Bij het terugtreden als bestuurslid zijn enkele leden wegens hun verdienste en 
langjarig lidmaatsehap in de desbetreffende ledenvergaderingen benoemd tot 
Erelid van de vereniging. 

 Het betreft: 
 F.H.C. Luit; 
 W.C. Weltevrede;
 Jac. van Baarle en
 J. Rijsdijk. 

Hoofddoel van de vereniging is vanaf de beginjaren geweest de bewoners, lid 
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of geen lid, met raad en daad terzijde te staan. Van al die zaken wordt weinig 
ophef gemaakt, zo begrijpen wij uit de schaarse notulen. Er wordt gewoon-
weg, waar mogelijk, geholpen. 

Typerend voor de oprichters/bestuursleden is dat zij zich niet beperkten tot 
Terbregge’s Belang alleen. Meerderen van hen vervulden ook bestuursfunc-
ties in andere organisaties. 
Dat geldt onder andere voor de Boerenleenbank, de Christelijke School, de 
Woningbouwvereniging ‘De Goede Woning’ en de Oranjevereniging om 
er enkele te noemen. Duidelijk is de hulpverlening tijdens de laatste wereld-
oorlog geweest, zowel in het verzet als bij de voedsel voorziening. In het verzet 
heeft de legendarische meester N.J. van der Valk de tol van zijn leven moeten 
betalen. Ook bij de voedselvoorziening heeft gegolden: er is hulp nodig en 
dan geef je die zonder daarvan gewag te ma ken. 
De voedseldroppings in 1945 liggen bij velen van de bewoners nog goed in 
het geheugen. In veel gezinnen hangt de plaat van ‘Van de Weg’ waarop de 
dropping boven Terbregge is afgebeeld. Bovendien is er een repro ductie van 
twee foto’s gemaakt. 

En dan, in het midden der 50-jaren worden de rustieke Terbregseweg en 
Ommoordseweg aangetast. De sloten aan weerszijden van beide wegen moe-
ten worden gedempt om daarin een riolering aan te brengen. Later is twijfel 
ontstaan of dit argument wel het juiste is geweest. 
Immers, wel wordt het riool aangelegd, maar het wordt dan niet aangesloten 
op de zuiveringsinstallatie. Dat gebeurt pas in de tachtiger jaren. Het is dan 
ook niet ten on rechte te veronderstellen dat er een geheel andere reden was 
om het riool in beide wegen aan te leggen. Deze reden lijkt voor de hand te 
liggen namelijk een wegverbreding ten behoeve van het autoverkeer van en 
naar Hillegers berg/Kralingen/Ommoord.

Begin van de jaren ‘60, namelijk in 1963, worden de volkstuinders verplaatst 
van de terreinen waar de Neder lands Economische Hoge School zal worden 
gebouwd. De leden van de vereniging ATV hebben zich goed in de Terbregse 
gemeenschap geïntegreerd. Zij vormen nu een ge waardeerd en onlosmakelijk 
gedeelte van Terbregge. 

Aan het eind van de zestiger jaren heeft zich weer een voor Terbregge belang-
rijke wijziging voorgedaan. Er wordt een begin gemaakt met de ontsluiting 
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van Ommoord. Hoewel de plannenmakers zeker niet hebben vergeten de 
wegenaan leg voor het verkeer vanuit Ommoord in de plannen te betrekken, 
zijn deze helaas toch tegengehouden door andere gebieden. Daar vreesde 
men verkeersoverlast. Het gevolg is wel dat de bewoners aan de Terbregse-
weg, de Ommoordseweg en ten dele ook de Molenlaan hiervan tot de dag 
van vandaag de dupe zijn. Dat de gevreesde overlast in die gebieden toch is 
ontstaan, daarover praten de bewoners daarvan nu niet meer. 

In het kader van de viering van het zilveren bevrijdings feest C’70 is mede-
werking verleend aan de festiviteiten onder andere in Terbregge. De toen 
gehouden en geslaagde gondelvaart op de Rotte is er een van. 

Een goed doordacht plan, de aansluiting van het Terbregseplein naar Zoe-
termeer wordt in het begin van de 70-er jaren niet uitgevoerd. Een nieuwe 
teleurstelling voor Terbregge. Wel wordt later een noodmaatregel in de vorm 
van de aanleg van de zogenaamde PEP-weg uitgevoerd. Deze maatregel heeft 
evenwel echt niet de oplossing van de verkeersproblematiek gebracht voor 
Terbregge en Hillegersberg.

Een voorstel van een aangrenzende deelgemeente hield in dat de Rotte de 
scheidingslijn zou worden tussen de deelgemeente Alexander en Hillegers-
berg. Het gevolg hiervan zou zijn geweest een bestuurlijke tweedeling van 
Terbregge. Dit absurde plan is evenwel na  fel verzet van onze vereniging van 
tafel gegaan. Terbregge aan beide oevers van de Rotte is een maatschappelijke 
eenheid behorend bij Hillegersberg. En dat moet zo blijven. 
Overigens valt ook niet te tornen aan Terbregge’s Belang dat de bestuurlijke 
eenheid vormt voor de ‘parel aan de Rotte’. 

In het begin van de jaren ‘80 wordt het Structuurplan Rotterdam Noord 
uitgebracht. Onderdelen daarvan waren de verplaatsing van de Volkstuin-
vereniging, ATV en de bouw van 1100 woningen in het Stoopwegkwartier 
en een zelfde aantal in het Terbregsepark. De bouw van de woningen in het 
Stoopwegkwartier is toen niet doorgegaan omdat onder andere de ontslui-
tingskosten een veelvoud beliepen van de subsidie welke op ontsluiting zou 
worden verleend. De bouw van woningen in het Terbregsepark is opgeschort. 
Ook werd terecht afgezien van een verplaatsing van de volkstuinders. 

In 1988 is het 70-jarig bestaan van de vereniging ge vierd. Deze jubileumvie-
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ring is zeer op prijs gesteld door de bewoners. Ook oud-bewoners verblijvend 
in het buitenland zijn gekomen om deze ‘toogdag’ bij te wonen. Het succes 
van toen is mede aanleiding geweest te besluiten ook het 75-jarig bestaan te 
gaan vieren. 

Op 1 juli 1992 krijgt de bewonersorganisatie de kans om in een rechtstreeks 
en persoonlijk contact met de burgemeester van Rotterdam, Dr. A. Peper, in 
een uitgebreid rapport de wensen van en de aanbevelingen voor Terbregge 
kenbaar te maken. Ook de voorzitter van de deelgemeente is toen een exem-
plaar van dat rapport overhandigd. 

De aanleg van de verbindingweg vanaf het Terbregseplein naar de rijksweg A 
13. Rotterdam/Den Haag. wordt inmid dels alsmaar uitgesteld. Aanvankelijk 
zou deze verbin dingsweg operationeel zijn op 1 januari 1997. Deze ver-
binding wordt dan wel een onderdeel van het beraad over het Integraal Plan 
Noordrand Rotterdam. IPNR. Een beraad met een wel heel lange adem. 
Gelukkig heeft de Minister-President kortgeleden geopperd om de verbin-
ding vanaf het Terbregseplein los te zien van het IPNR-gebeuren. Hopelijk 
gebeurt dat dan ook.
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 Van der Valk, een beleerd en bezig mens

Nicolaas Jan van der Valk werd geboren op 22 november 1875 in Holwerd 
(Fr.). 
Als meester Valk later in Terbregge aardrijkskunde gaf, dan wees hij zijn 
ge boorteplaats nog eens extra aan en de hele klas moest de plaatsnaam dan 
opdreunen.

Spoedig verhuisde het gezin naar Capelle a/d IJssel, waar vader van der Valk 
hoofd werd van de Lagere School aldaar. Nicolaas Jan ging aan het Haring-
vliet in Rotterdam naar de ‘normaal school’, de huidige PABO. Hij werd 
onderwijzer op een tweemansschool in Schoonrewoerd, waar hij trouwde 
met PetronelIa Hoogeraad. Ze verhuisden naar Scheveningen en later naar 
Terbregge. 

Van meester Valk werd gezegd, dat je hem niet gauw boos kon krijgen. Je 
moest echter niet aan zijn sigaar komen. Jan van der Meer, een oud-leerling 
vertelde: 
Er kwamen eens twee schoolbestuursleden op school. Na afloop kreeg de 
heer van der Valk een sigaar, een traktatie in die tijd. Hij legde hem neer in 
het raamkozijn en ik pakte hem weg om hem later op het schoolplein op te 
roken. Dat kwam meester Valk ter ore en dat heb ik toen ook wel geweten. 
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Dat de heer van der Valk in die tijd ook nog wel wat anders deed dan enkel 
lesgeven, bewijst een overzicht van nevenfuncties (overgenomen uit de jaar-
gids van Hillegersberg uit 1938): 

•   Secretaris van het Groene Kruis, afdeling Hillegersberg /Schiebroek,  
van bovengenoemde vereniging tevens voorzitter 

•   Lid van de commissie voor Huiszorg en secretaris van de propaganda-
commissie, 

•  Penningmeester van de vereniging voor ziekenhuisverpleging, 
•  Voorzitter van de Volkswoningbouwvereniging “De Goede Woning”, 
•  Bestuurslid van de vereniging voor Volksbelangen, 
•  Voorzitter van Terbregge’s Belang, 
•  Adviseur van de Oranjevereeniging Terbregge, 
•  Voorzitter van de vereniging ‘De Hillegersbergse Burgerwacht”. 
•   Deze Burgerwacht werd opgericht na de poging van Troelstra in 1918 om 

de macht over te nemen. De Burgerwacht vergaderde in school en daaraan 
herinnerde een spreuk die in de gang hing: 

    Neerland, blijft u kalm gedragen,  Raakt het hoofd niet kwijt. 
    Want zij die revolutie vragen,   Zijn slechts in de minderheid. 
•   Eere-voorzitter van het Christelijk Gemengd Koor “Excelsior” te  

Terbregge, 
•  Lid van het college van gemachtigden van de Anti Revolutionaire Partij, 
•   Voorzitter van de Anti-Revolutionaire Kiesvereniging “Nederland en 

Oranje”, Hillegersberg-Noord, 
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De gevangenneming van meester Valk

Nicolaas Jan van der Valk is om twee uiteenlopende redenen door de Duit-
sers gevangen genomen. Ten eerste was hij in Terbregge en daarbuiten een 
gezien man, getuige ook zijn vele nevenfuncties. Het was voor de Duitsers 
belangrijk om zulke leidinggevende personen gevangen te nemen. Ze hadden 
de idee, dat anderen dat ervan zou weerhouden hun verzet tegen de Duitse 
overheersing vol te houden. 
Daarnaast was Van der Valk vader van een groot gezin en al zijn kinderen 
hadden nauwe banden met het verzet. De zolder van zijn huis was een opslag-
plaats voor wapens en ook stond er een Engelse zender. 
De Duitsers hoopten door zijn arrestatie ook zijn kinderen gevangen te 
kunnen nemen, maar dat is hun niet gelukt. Nicolaas Jan van der Valk is via 
Amersfoort naar het concentratiekamp Saxenhausen gebracht. 
Een triest detail is, dat hij werd vrijgesproken en dat men al benzine voor een 
auto had om hem op te halen. Dolle Dinsdag brak toen echter aan en alle 
concentratiekampen werden door de Duitsers volkomen van de buitenwereld 
afgesloten, zodat niemand er meer uitkwam. Op 26 januari 1945 stierf hij 
door uitputting.

Na de oorlog is door de Terbregse burgerij een herdenkingsraam geschonken 
aan het schoolbestuur en tijdens een sobere plechtigheid onthuld. Het raam 
was geplaatst in de voorgevel van het schoolgebouw aan de Rottekade. 
In 1970 is het raam opnieuw onthuld in een schoollokaal van het gebouw 
aan de Heybergstraat. Bij een brand in de school in de nacht van 1 januari 
1978 is het raam helaas vernield.
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Aan en aftreden van bestuursleden

Het bestuur van de vereniging heeft altijd uitvoerig bijgehouden een over-
zicht van aan- en aftreden van bestuurders. Uit dit overzicht geven we u graag 
de volgende feiten:

Voorzitters
De heer N.J. v.d. Valk   van 30 mei 1918 (oprichting) tot en met  

29 oktober 1945
De heer P. van Willigen   van 29 oktober 1945 tot en met  

5 november 1958
De heer S. Dirkzwager   van 5 november 1958 tot en met  

23 november 1966
De heer drs. Chr. Schreuder  van 23 november 1966 tot 1996
De heer B(ert) Wagemans van 1996 tot 2006
De heer R(andy) v.d. Lek in 2007

Momenteel (eind mei 2008) is er geen voorzitter.

De heer F.H.C. (Frits) Luit is in het bestuur gekozen op 29 september 1937 
en is op 19 januari 1938 gekozen als secretaris. Hij heeft deze functie vervuld 
tot begin van de zeventiger jaren. Zijn inzet voor Terbregge’s Belang in het 
bijzonder en voor de Terbregse gemeenschap in het algemeen is erg groot 
geweest.  

Een fraai portret van 
de heer P. van Willigen
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Feestavonden

Dat Terbregge’s Belang haar doelstel-
ling in het verleden zeer ruim opvatte, 
moge wel blijken uit het feit dat jaarlijks 
feestavonden werden georganiseerd. 
Lommerrijk was een bekend zalencen-
trum en regelmatig werden daar die 
bijeenkomsten gehouden. Opzoomeren 
was dus toen al uitgevonden, want uit 
de grote belangstelling voor die feest-
avonden – in 1954 was er zelfs sprake 
van een tweede avond in verband met 
de grote toeloop voor de eerste – bleek 
wel dat er behoefte was aan deze evene-
menten die de samenhang in Terbregge 
alleen maar vergrootten.
Een blik op het keurig gestencilde pro-
grammaoverzicht uit 1955 laat zien dat de feestavond toen werd gehouden in 
het verenigingsgebouw van St. Liduina aan de Lefèvre de Montignylaan 15.
Hoogtepunt was de opvoering van het toneelspel Rimboe in Mokum, een 
zotternij in drie bedrijven. De avond werd muzikaal omlijst door medewer-
king van de accordeonvereniging Progressio die voor dat optreden ƒ 25,00 
vroeg. De feestelijkheden werden geopend door de voorzitter, de heer Wil-
ligen, zoals het in die tijd betaamde.

De rolverdeling laat bekende namen zien. Allereerst stond het stuk onder 
regie van S. Dirkzwager. Johannes Burgermans, fabrikant van elastiek, veters 
en band werd gespeeld door de heer N.J. Schram, Helena Burgermans zijn 
vrouw door mevrouw Dirkzwager en vervolgens
Yvonne Burgermans mejuffrouw A. Sonneveldt
Robrecht, journalist de heer C. Kooren
Betsy, dienstmeisje mejuffrouw J. Bevaart
Mies Valesca  mevrouw van Mourik
Oom “Rimboe”  de heer G. Pieterson
Bambo, een neger de heer P. Bevaart
Voorwaar, een illuster gezelschap, maar met ongekende talenten voor de 
Terbregse gemeenschap.
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Kosten
Wat kostte zo’n avond nou in die tijd. We memoreerden al de vijf-en-twintig 
gulden van de accordeonvereniging. 
Er waren inkomsten uit de kaart verkoop: 94 kaarten à 75 cent (ƒ 70,50) en 
de tombola: ƒ 120,00. 

Uitgaven hadden betrekking op 

Belasting op intreekaarten    ƒ 27,50 (waarop later ƒ 10,87 werd 
terug ontvangen)

Kosten Buma (auteursrecht)  -    3,12
Drukwerk van tombolanummers, 
programma’s, toegangsbewijzen 
en circulaires      -  29,94
kosten tombola (Fruit, tulband, rollades 
en taarten), totaal    -   25,14
zaalhuur     -  45,25
5 pakjes sigaretten – deze werden verdeeld 
over de tafels in keurig in glazen neergezet -   5,00
een politievergunning 1,00
kosten van het Reisgezelschap  -    2,50
4 Lepeltjes bij de Jong en Rodenburg -    6,00
De kosten van het Toneelgezelschap - 125,15 
 
                              




