“ Maatschappij Vrachtvaart” bestelde in oktober 1939 het vracht-passagiersschip ms. Tiro, dat
door het uitbreken van de oorlog, nog niet gebouwd kon worden. Het ms. Tero, bouwnr.222,
is op 13 november 1948 alsnog te water gelaten en heeft van 1949 tot 1967 onder die naam
gevaren. De laatste 5 jaar van haar bestaan, tot aan de sloop in 1972 in Taiwan, voer ze onder
de naam ms. Adriatic.

Ms. Tero (www.shipmotions.nl ).
We slaan rechts af het laantje in en komen in de Corydastraat, waar we rechts aan houden. We
lopen langs de huizen van de families Kroeze en Van Dale. Dochter Marja v. Dale was een
trouwe bezoekster van de jongeren Sociëteit Quintin, waar ze veel vrijwilligers werk deed. Ze
heeft daarnaast ook meegeholpen aan de festivals op het Rondoplein en in het park De Heij.
We slaan linksaf de Ampenanstraat in en gelijk weer rechts het Arcturuspad in.
Hier woonde o.a. de familie van Vuuren en J. van Yperen. Dhr. J. van Yperen is tussen 1954
en 1969 diaken geweest in de Elimkerk, zijn vrouw werd in juni 1971 de eerste vrouwelijke
ouderling van dezelfde gemeente.

1990 – Elimkerk links zaten de ouderlingen en rechts de diakenen. (foto VWH).
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Het Arcturuspad dankt die naam aan de loodsboot, waarvoor op 28 maart 1943 de kiellegging
was en die op 23 december tewatergelaten werd met de naam ss. Koblenz.
Het schip is als oorlogsbuit teruggekomen en verbouwd bij de RDM, bouwnummer 254. Op
18 februari 1948 is het loodsvaartuig omgedoopt tot ss. Arcturus en heeft vervolgens tot 1967
als zodanig dienst gedaan. Daarna is het in Rotterdam gesloopt.

Ss. Arcturus (www.kustvaartforum.com ).
Aan het eind van het Arcturuspad gaan we rechtsaf voor de Gymnastiekzaal de Corydastraat
weer in.

1983 - Clubtoernooi Sportschool Heijplaat (foto familiearchief van der Stoep – Versluis).
In de Corydastraat woonde in de bovenwoningen van het blok bij de gymzaal, o.a. de families
E. Latorre, De Jagt en Noordzij, beneden de families De Rooy, De Haan, Poel en Buitendijk.
Meneer en mevrouw Buitendijk waren jarenlang actief lid van het koor “Euphonia”, ook
gaven ze leiding bij de GJO en aan het kinderkoor “Phylomena”.
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1961 – Optreden kinderkoor “Phylomena” (foto familiearchief van der Stoep-Versluis).
De Corydastraat is genoemd naar het ms. Coryda, in opdracht van de Bataafse Petroleum Mij.
gebouwd in 1938, met bouwnummer 202. Het schip is in december 1959 gesloopt in Hong
Kong.

Ms. Coryda (www.shipmotinons.nl + www.cnoots.nl ).
We gaan linksaf de Karimunstraat in waar de speeltuin van de Buurtvereniging was. Die
moest in 1965, toen nog gelegen aan de Rondolaan, wijken voor de uitbreiding van de haven.
De Buurtvereniging kreeg in eerste instantie een onderkomen aan de Duivendrechtstraat en
verhuisde later naar de Eemhavenweg.
Op deze locatie was voorheen de peuterspeelzaal, nadat die weg moest uit het zaaltje naast de
Sint Bonifatiuskerk.
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Peuterspeelzaal (foto Wil Mangelsdorf).

1967 – Speeltuin (foto familiearchief van der Stoep – Versluis).
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Iedere Koninginnedag, werden ‘s morgens om 10 uur, als start van de festiviteiteten, de
wedstrijdballonnen opgelaten op de speeltuin daarna barste dan de feestvreugde los met
kinderspelen en in de middag werden er voor de ouderen weer andere spelen georganiseerd,
waar ook andere verenigingen aan deelnamen.
Zo deden CJV/YMCA Heijplaat samen met het “Ludiek Theater” mee aan een gekostumeerde
voetbalwedstrijd.

1970 – Koninginnedag (foto familiearchief van der Stoep – Versluis).

Bouw clubgebouw BVH (foto Wil Mangelsdorf).
De speeltuin kreeg een opknapbeurt bekostigd door het toenmalige Gemeentelijk
Havenbedrijf. Helaas bleken de speeltoestellen niet kindvriendelijk en ook niet veilig te zijn.
Vanwege de bezuinigingen bij de gemeente Rotterdam werd de speeltuin gesloten.
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De Karimunstraat is vernoemd naar het vracht-passagierschip de ms. Karimun, gebouwd in
opdracht van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, bouwnummer 282. Op 15 augustus
1951 werd de kiel gelegd en de tewaterlating kwam op 15 mei 1952. Het schip voer inmiddels
voor Nedlloyd toen het in 1984 werd gesloopt.

Ms. Karimun (foto www.shipmotions.nl ).
Aan het eind van de Karimunstraat gaan we de Duivendrechtstraat in. Daar op de hoek
verrees uit elementen die over waren van het evenement C70, het onderkomen van de
Buurtvereniging Heijplaat.

Gebouw van de BVH (foto Wil Mangelsdorf).
Tijdens de schoolvakanties werden er diverse activiteiten georganiseerd. Verder werden er
dart- en klaverjastoernooien gehouden en tafeltenniscompetities. En kon de jeugd onder de 16
naar de disco-avonden.
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1980 – tafeltennistoernooi BVH (foto Wil Mangelsdorf).
Voordat het gebouw er stond was het een stuk braakliggend land en keek je zo op de dokken 9
en 10 van de RDM.

Duivendrechtstraat (foto VWH).
In de Duivendrechtstraat woonden de families Van Putten en Van Hoek. Wim van Hoek was
lid van de bedrijfsbrandweer RDM en gaf leiding binnen de GJO. Ook ging hij ieder jaar met
zijn hele gezin mee op het GJO kamp naar de “De Koebel” in Burg-Haamstede.
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1968 – GJO-Kamp (foto familiearchief van der Stoep-Versluis).
Op de hoek van de Duivendrechtstraat woonde de familie B. Besterveld. Bertus was lid van
de vakbond CNV en trouw lid van het Hervormd koor en van Muziekvereniging Dockyard.

1968 - Muziekvereniging Dockyard (foto Aad de Wolf + Jolanda van Herk).
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De Duivendrechtstraat, kreeg de naam van het motortankschip ms. Duivendrecht. Dat in
opdracht van” Stoomvaart Maatschappij De Maas” met bouwnummer 256 werd gebouwd. Na
de kiellegging op 17 december 1948 werd het schip op 10 oktober 1949 tewatergelaten. Vanaf
1962 tot aan de sloop in Spanje, 1975, wisselde de Duivendrecht nog drie maal van eigenaar.

Ms. Duivendrecht (www.shipmotions.nl ).
Op de plaats waar ooit de ijsbaan en het houten gebouw van de Buurtvereniging Heijplaat
waren, stonden eigenlijk al jaren lang twee straten op de nominatie om gerealiseerd te worden
Uiteindelijk werden die plannen eind jaren 50 ten uitvoer gebracht.
Rimonpad, genoemd naar een passagiers-vrachtschip, in 1951 gebouwd als bouwnummer 281
t.b.v. de Israëlisch Zim Line.

Ms. Rimon (www.shipmotions.nl ).
De tweede straat, het Karapad, dankt de naam aan een tanker, bouwnummer 292, die in 1955
t.b.v. de Petroleum Maatschappij “La Corona” van stapel liep.

Ms. Kara (www.shipmotions.nl ).
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Aan het Karapad woont de familie A. de Wolf, Aad heeft op de Dockyard IX gevaren en staat
al jaren in het ledenbestand van voetbalvereniging RDM, ook Aad heeft een heel fotoarchief
van de geschiedenis van Heijplaat, de Heij en de RDM.
Na de Duivendrechtstraat gaan we de Heijsekade op. Hier woonde de heer Roobol, vele jaren
een van de bekende gezichten van Muziekvereniging Dockyard.

1967 – Muziekvereniging Dockyard (foto www.shipmotions.nl ).
We passeren de Moordrechtstraat, de naamgever van deze straat zou oorspronkelijk op de
werf van RDM gebouwd worden, maar werd, vanwege drukte rond de bouw van het ss.
Rotterdam, uiteindelijk gegund aan Koninklijke Maatschappij de Schelde te Vlissingen.
Maar er werd ooit wel een ss. Moordrecht gebouwd bij RDM. Dat gebeurde in 1930 en was
een tankschip voor Stoomvaart Maatschappij “De Maas”, dat toen bouwnummer 171 kreeg.

Ss. Moordrecht (www.shipmotions.nl ).
Aan de Heijsekade woonde een aantal brandweerlieden, zoals de heren Schuller, Verhoeks en
Van der Berg. Om de hoek in de Moordrechtstraat woonden er nog een paar: de heren Log en
Breur.
Aan het begin van de Heijsekade kon een zak patat gehaald worden in de keet van A. van de
Steen.
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De patatkeet aan de Heijsekade (foto A. van Engelen).
Op de plaats van de patatkeet staat nu de flat “De Heijse Blik” en zo goed als alle woningen
uit 1955 die er in de buurt stonden, zijn inmiddels gesloopt. We hopen dat er 100 jaar na de
oplevering van de eerste huizen, gestart wordt met de bouw van het nieuwe Heijplaat.

1955 – De nieuwe buurt op de achtergrond buurtschap De Heij. (foto A. van Engelen).
We eindigen onze wandeling bij het monument in het Henk Huisman plantsoen, daar waar
ieder jaar op 4 mei “ De herdenking der gevallenen “wordt gehouden.

2013 – Herdenking der gevallenen.
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15.

Geschiedenis van de scholen van buurtschap De Heij en Tuindorp
Heijplaat.

De eerste school, die in archieven genoemd wordt, is de kloosterschool in Utrecht, die
omstreeks 750 opgericht werd door Gregorius, een leerling van Bonifatius.
De echte geschiedenis van het onderwijs in het rijk der Franken en Frisia begon in 789, toen
Karel de Grote een wet uitvaardigde die gebood dat er scholen moesten worden gesticht om
jongens te leren lezen en schrijven. Die scholen waren verbonden aan de kerk en bestonden
uit 2 delen. Er was een binnenschool, waar jongens opgeleid werden tot monnik of priester en
een buitenschool. Daar werd aan de gewone jongens behalve lezen, schrijven en rekenen, ook
godsdienst- en zangles gegeven. (koorzang).
In de 12e eeuw werd pas bepaald dat iedere parochie een schoolmeester moest aanstellen,
meestal was dat gelijk de koster van de kerk. Hier was dat de parochiekerk in Pernis.

School in de middeleeuwen met lijfstraffen.
De jongens leerden eerst schrijven op een wastafeltje met behulp van styli, schrijfstiften van
ijzer of messing. De kleinste stylus ooit gevonden werden van been gemaakt.

Wastafel met stylus
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In de 15e eeuw werden de parochiescholen steeds vaker overgenomen door de steden, die
eigen scholen stichtten.
Na de reformatie bleven de scholen in onze directe omgeving verbonden aan de kerk.
Zo gingen de kinderen uit een gedeelte van buurtschap De Heij in 1610 in Charlois naar
school, bij de ontslagen dominee Mr. Ds. Johannes IJzerman. Hij was koster, schoolmeester
en chirurgijn tegelijk.
In 1738 gingen de kinderen uit de Deijffelse polder, als ze niet op het land hoefden te helpen,
in Pernis naar school, waar een oud Groenlandschipper, Martinius Reinierse Reijne de
schoolmeester was. De kinderen uit de buurtschap De Heij in de polder Robbenoord, gingen
bij mooi weer, als ze niet op het land hoefden werken in Charlois naar school. In 1765 kregen
ze daar les van meester Jacob Maartenszoon Klinkenberg.

Schoolmeester geschilderd door Jan Steen.
Lodewijk Napoleon, onze eerste koning, verordonneerde dat de overheid verantwoordelijk
was voor het onderwijs. In 1806 kwam dan ook de eerste onderwijswet tot stand.
In 1848, met de grondwetherziening, werd de vrijheid van onderwijs vastgelegd en kwam de
schoolstrijd op haar hoogtepunt.
Kinderen waren echter niet verplicht om naar school te gaan, kinderarbeid was in die tijd
gewoongoed in Nederland. Het kinderwetje van Samuel van Houten bracht daar in 1857
verandering in: het werd fabrieken verboden om kinderen onder de 12 jaar in dienst te
hebben. Ze mochten echter wel op het land blijven werken, zoals ook gebeurde in buurtschap
De Heij.
Die wetgeving zorgde er wel voor dat er, zeker in de wintermaanden, meer behoefte aan
klaslokalen en schoolmeesters kwam.
In 1881 werd in Pernis de Gereformeerde School gesticht en het jaar erop de School voor
Christelijk Onderwijs in Charlois.
In 1884 kreeg Pernis er nog een school bij, dit maal een Christelijke. Die school kreeg de
naam van de initiatiefnemer en werd de Ds. W. van den Bijtelschool.
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Pas in 1900 kwam er definitief een eind aan de kinderarbeid dankzij de leerplichtwet. De
kinderen tot 12 jaar van De Heij en omliggende polders moesten nu verplicht naar school in
Pernis of Charlois.
In het najaar van 1904 kwamen in de pastorie van de Nederlands Hervormde Kerk te Pernis 3
personen bijeen, Ds. Ozinga, de heren. T. Schalekamp en J. van der Pols. Deze heren hadden
het plan om te zorgen dat er ook een school op De Hey zou komen. De kinderen uit dat
buurtschap moesten immers door weer en wind, een flinke afstand afleggen om naar school te
gaan. In eerste instantie zocht het groepje samenwerking met de Gereformeerden, want die
beschikten immers in de buurtschap al over het kerkgebouw Elim, maar die haakten af.
Ten behoeve van de school stond de heer J. Struyck een stuk grond af voor f 375,00.
Op 7 augustus 1906 was de aanbesteding rond. Voor het bedrag van f. 4.550,00 zou de school
naar ontwerp van architect C.A. Dekker neergezet worden.
De eerste steen kon gelegd worden en dat deed Murk Ozinga op 14 september 1906.
De school van buurtschap De Hey was een feit en op 31 oktober 1906 opende zij officieel
haar deuren. Het eerste jaar werd de school al bezocht door 53 leerlingen.
Het gebouw werd in eerste instantie schoongehouden door Mej. Marinus en later door
Barendje Ketting- Van Steensel.
Het eerste hoofd der school was de heer. J.C. van Luyk, voor wie, voor de som van f. 3000,--,
een onderwijzerswoning was gebouwd.

1e schoolfoto links juffrouw J. Eskes en rechts het hoofd der school meester J.C. van Luyk.
(Foto uit Het gouden gedenken)
Vanaf 1924 viel de school in de onteigeningsplannen van de Gemeente Rotterdam, die voor
het complex f 18.800,00 betaalde.
In 1927 werd er met het oog op de havenplannen van Rotterdam besloten om de school niet
uit te breiden met een stenen lokaal, maar met een houten. Die uitbreiding was noodzakelijk
omdat het leerlingenbestand inmiddels gestegen was tot boven de 100 (meer dan op dit
moment op de huidige basisschool “De Klaver Heijplaat”).
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De school op de Hey (foto uit Het gouden gedenken).
De oorzaak van die stijging was de invoering van het 7e leerjaar.
Op 4 augustus 1928 verleende de gemeenteraad van Rotterdam toestemming tot de
noodzakelijke uitbreiding. Er werd, voor de som van f. 4.325,00 een houten lokaal geplaatst
achter de twee bestaande.
Van het bestuur van de vestiging “De Hey” maakten in verschillende samenstellingen deel uit
de heren P. van de Pols, J. Boer, N. Boer, L. Lodder, C. van der Pols, F. Koster en C. Boender

1927 - Schoolfoto mej. J. van Kekum en Mej. N. Vis (foto Oudheidskamer Pernis).
Het schoolgebouw bood ook onderdak aan andere activiteiten: er werd zondagsschool
gehouden, zangvereniging “Exelsior” hield er haar oefeningen en de leden van
jongelingsvereniging “Obadja” kwamen er bij elkaar.
De School kreeg in 1945 de naam van de stichter, en ging de Ds. Ozinga School heten.
Op 16 april van het jaar 1955 werd de school ontruimd en op 23 december 1955 officieel
opgeheven. De laatste 10 leerlingen werden overgeplaatst naar de Christelijke school aan de
Letostraat. Ook de leerkrachten, meester Stolk en juffrouw Vis, zetten daar hun werk voort.
Het gebouw van de School voor Christelijk Onderwijs is neergezet in de eerste bouwfase van
tuindorp Heijplaat. Bij de oplevering van het dorp, in 1915, werd het schoolgebouw aan de
Letostraat direct in gebruik genomen.
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1915 – Christelijke School.
Vanaf 1934 tot in de jaren 60 was de heer C. van Walsum de hoofdonderwijzer.

6e klas met meester C. van Walsum
Na meester Van Walsum, kwamen meester Teijsseling, Askes, De Jong en Van de Werf.
Het schoolgebouw was niet alleen voorzien van 6 klaslokalen, maar beschikte ook over een
grote moderne gymnastiekzaal. Behalve de school die er haar gymlessen gaf, maakte ook de
turnvereniging “Willen is Kunnen” gebruik van de gymzaal.

1961 – Meisjesgroep trainer dhr. Roskam (foto familiearchief van der Stoep – Versluis).
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Voor de arbeiderskinderen, van wie de ouders de voorkeur gaven aan Openbaar Onderwijs,
werd op het Rondoplein een houten noodgebouw neergezet. En voor de kinderen van de
bewoners van de arken in de havens kwam een houten Schippersschool. Naast onderwijs
werden er in de houten gebouwen op zondag de kerkdiensten voor diverse gezindten
gehouden. In eerste instantie vonden die godsdienstoefeningen plaats in de centrale kantine
van de RDM, maar werden daar dusdanig verstoord door de herrie die uit de dokken kwam,
dat uitgeweken werd naar de schoolgebouwen.

1918 – Openbare school en noodkerk (foto VWH).

1915 – klas V en VI van de openbare school. (foto Frans Polak).
Aan de Schippersschool gaf juffrouw Oldenburg – Sonne les.
De in de 1e wereldoorlog uitgebroken Spaanse griepepidemie maakte veel dodelijke
slachtoffers. Ook de man van juffrouw Oldenburg –Sonne hoorde daarbij. Hoewel getrouwde
vrouwen niet mochten werken, kon zij als weduwe haar werk als schooljuffrouw wel
voortzetten en kwam in 1918 in dienst van de Schippersschool.
Veel kinderen bleven tussen de middag op die school over. Eén daarvan, Govert Versluis,
moest altijd voor de juffrouw tussen de middag bij de slager lever en pekelvlees halen, want
hiermee werd je weerstand verhoogd, volgens de juf en het ijzergehalte in je bloed aangevuld.
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1964 – juffrouw Sonne bij haar pensioen (foto familie archief van der Stoep – Versluis).
In 1920 kwam de gelijkstelling van het Openbaar en het Bijzonder Onderwijs. Toen de
Schippersschool daardoor eind jaren 20 van de vorige eeuw werd opgeheven, trad mevrouw
Oldenburg-Sonne in dienst van “Het Zaathout”. Tijdens de 2e wereldoorlog heeft ze in haar
eentje de school gaande gehouden, door de lessen te verzorgen aan de Courzandseweg, thuis
bij een directielid van de RDM.
Juffrouw Oldenburg – Sonne mocht 103 jaar oud worden en beschikte haar hele leven over
een uitstekend geheugen.
De Christelijke bewaarschool had tot 1923 haar onderkomen in gebouw Elim gelegen aan de
Heijdschesluis. Het gebouw werd schoongehouden door mej. Trijntje Ketting.

Ca. 1923 – bewaarschool “De kleine wereld”.
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1923 – bewaarschool “De kleine wereld”.
In 1923 werd de christelijke bewaarschool aan de Alcorstraat opgeleverd, waar juffrouw Slof
aan het roer kwam.

1929 – bewaarschool (foto familiearchief van der stoep – Versluis).
Na juffrouw Slof leidde Juffrouw Hendriks de Bewaarschool “De kleine wereld”.

1950 – Juffrouw Hendriks, Wols en Versluis (familiearchief van der Stoep – Versluis).
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Juffrouw Hendriks werd na haar pensioen in 1969 opgevolgd door juffrouw Sint Annaland,
die tot 1985 de leiding over de kleuterschool hield.

Eind jaren 60 – juffrouw Sint Annaland.
Na de afbraak van de school aan de Alcorstraat werd er een noodgebouw geplaatst aan de
Courzandseweg.
In 1965 hielpen een aantal leerkrachten bij het organiseren van de vakantiebesteding.

1965 – Vakantiebesteding (foto juffrouw Vroman).
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In 1985 werd de Wet op de Basisschool ingevoerd. Het samengaan van kleuter- en lager
onderwijs. De Rank had de eer om een van de eerste basisscholen van Rotterdam te worden.

1925 – Openbare school voor Lager onderwijs.
In 1924 betrok de Openbare School haar nieuwe gebouw aan de Vestastraat.
Het hoofd der School was de heer Ter Horst. Eigenlijk had hij een dubbele functie: hoofd van
de Schippersschool en van de school voor G.L.O.
Tijdens de oorlog nam de Duitse bezetter het gebouw in gebruik. Gedurende een groot deel
van de oorlog werd daardoor in het gebouw aan de Letostraat les gegeven door zowel de
Christelijk school als door de Openbare.
De meesters Spruyt, Hoekman en de Jong waren achtereenvolgens hoofd van de G.L.O.-A90.
In diezelfde tijd was op de bovenverdieping van het gebouw de vaktekenschool van de RDM
gevestigd.
Na de oorlog werd de school aan de Vestastraat opgeknapt en kreeg het de naam “Het
Zaathout”.
Eind jaren 50 kwam er ook een openbare kleuterschool bij op Heijplaat, “Het Kraaiennest”.
Op de openbare school werden ook godsdienstlessen gegeven door o.a. ds. Jongebreur en
pastoor Tromp. Nadat die laatste afscheid had genomen werd zijn werk voortgezet door
mevrouw Boogaarts, die vanaf die tijd de lessen verzorgde.

1976 – Meester Rozendaal en pastoor Tromp(foto H. Vroman).
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Bij het van kracht worden van de Wet op de Basisschool in 1985, kreeg de school een nieuwe
naam “ Openbare Basisschool de Ostrea”.

1982 – De Ostrea (www.shipmotions.nl ).
Nadat in 1990 de sloopplannen voor Heijplaat van de baan waren bleef het voortbestaan van
de scholen echter onzeker.
De vervangende nieuwbouw in een deel van het dorp zorgde voor een kleine stijging van het
leerlingaantal, maar het bleek onvoldoende om de twee als zelfstandige scholen te handhaven.
Daarom werd er in november 1996 de Samenwerkingsschool “De Klaver Heijplaat”
opgericht, waar volgens de statuten onderscheid wordt gemaakt tussen Openbaar en
Christelijk onderwijs als het om levensbeschouwelijke lessen gaat. Omdat zij toch in het land
waren overhandigden Sinterklaas en zijn Pieten bij die gelegenheid de nieuwe Klaverschoolvlag aan meester Jan Donker.

1996 – Fusie de Ostrea en de Rank. (foto familiearchief van der Stoep – Versluis).
Het leerlingen aantal bleef echter afnemen en nu is de school een dependance van “De Klaver
Carnisse”.
In het voorjaar van 2015 is er gestart met een duurzame renovatie van de school, zodat de
school de kinderen van het Nieuwe Heijplaat kan ontvangen.
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