
HET KASTEEL EN DE KERK TE HILLEGERSBERG

DOOR C. HOEK

IN 1969 en 1970 is de ruïne van het voormalige kasteel 'Het huis
ten Berghe', gelegen op de begraafplaats naast de Hervormde
Kerk te Hillegersberg in opdracht van de Kerkvoogdij aldaar

geconserveerd, met financiële steun van de gemeente Rotterdam,
de Stichting Bevordering van Volkskracht, de Erasmusstichting,
het Rijk en de provincie Zuid-Holland.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder directie van de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg in overleg met de afdeling Oud-
heidkundig Onderzoek van de Dienst van Gemeentewerken Rot-
terdam.

Het kasteel is gebouwd in de eerste helft van de 13de eeuw en
achtereenvolgens in het bezit geweest van de geslachten Stoop, van
Raephorst genaamd van den Berghe, van der Goude genaamd van
den Berghe en later genaamd van Matenesse.

De ruïne van het kasteel is opgetrokken van baksteen, groot
7,5/7,7 x 15 x 28,7/29,5 cm, gemetseld in vlaams verband en be-
staat uit de onderbouw van een toren, uitwendig 10,1 x 10,1 m,
met muren dik 1,35 m.

Het opgaande werk van de begane grond verdieping is nog bijna
over de volle hoogte behouden; aan de westmuur zijn de sporen
zichtbaar van twee naast elkaar gelegen tongewelven, die op een
oost-west gerichte tussenmuur, die de ruimte in twee ongelijke de-
len verdeelde, gerust hebben. Deze twee overkluisde ruimten ont-
vingen elk slechts licht door twee, respectievelijk één kleine licht-
opening zo hoog mogelijk geplaatst onder de kruin van het gewelf.
Lampnissen ontbreken geheel, zodat de beide vertrekken gediend
zullen hebben voor opslag, niet voor bewoning.

De tegenwoordige toegang tot de toren in de noordgevel is in het
midden van de 19de eeuw aangebracht, toen binnen de ruïne graf-
kelders gemaakt zijn. Een oudere doorgang bevindt zich in de
noordhoek van de westmuur en is thans aan de buitenzijde dicht-
gemetseld. Deze komt voor op een afbeelding van de ruïne door
Jacob Lois in 1671, waarbij ook de beide lichtopeningen in deze
muur duidelijk voorkomen (af b. 53). Toch blijkt deze openingeven-
eens later door de muur te zijn gehakt ter plaatse van een smallere
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nis en daar het metselwerk nergens sporen van een verdwenen toe-
gang vertoont, kan als vaststaand worden aangenomen dat de be-
gane grond verdieping slechts toegankelijk was vanaf de erboven
gelegen ruimte. De verbinding met deze was mogelijk langs een
gemetselde trap, waarvan een deel nog aanwezig is in de noord-
oosthoek van de toren en die doorliep tot boven de tweede ver-
dieping.

De oostelijke helft van de noordmuur is tot aan de onderzijde
van de tweede verdieping bewaard gebleven. Op de eerste verdie-
ping is in dit brok muur een lampnisje aanwezig en een muuranker
geeft de plaats aan van de balklaag tussen eerste en tweede verdie-
ping. Verder bevindt zich in dit brok muur op de eerste verdieping
de zijkant van wat op het eerste gezicht een raamopening lijkt. Er
is in dit penant echter een vierkante horizontale koker gespaard,
waarin een schotbalk aanwezig moet zijn, een constructie die in de
middeleeuwen niet bij ramen, maar wel bij deuren voorkwam.
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Op de tekening van Lois valt deze opening te vergelijken met een
raam in de westgevel, waarbij blijkt dat deze inderdaad lager ge-
plaatst is dan het raam. De onderzijde van deze deur bevindt zich
ca. 40 cm boven de vloer van de eerste verdieping en 3,75 m boven
het huidige maaiveld buiten de toren.

Volgens de Divisiekroniek (1517) is het huis te Hillegersberg
verwoest in 1426. In een acte van 1 juli 1410 wordt nog gesproken
over het huis en de hofstad, in latere brieven niet meer, zodat deze
datering van de verwoesting wel juist zal zijn; op een kaart van
Jan Jansz. Potter uit 1567 wordt de toren als een holle romp afge-
beeld op gelijke wijze als Lois dit doet in 1671, zodat de verwoes-
ting dus niet plaats heeft gehad in het begin van de tachtigjarige
oorlog.

De toren ligt op een heuveltje, waarvan de basis gevormd wordt
door een pleistocene opduiking, die plaatselijk sterk opgehoogd is,
behalve bij de ruïne, vooral rond de kerk en het ten zuiden hiervan
gelegen, in het begin van deze eeuw uitgebreide, kerkhof. De tuinen
van de rond het kerkhof gelegen huizen geven bij benadering wel
de oorspronkelijke hoogte van de pleistocene opduiking aan: 1.70
m min N.A.P., zoals deze was in de middeleeuwen.

Als maaiveldhoogte mogen wij voor de pleistocene opduiking
dit peil aannemen. Dit betekent dat deze momenteel bij de toren
4.10 m is opgehoogd. Wij mogen rekenen dat de top van de heuvel
oorspronkelijk dicht onder de lichtopening ten behoeve van de
trap in de noordoosthoek heeft gelegen, zodat de totale hoogte 6
m heeft bedragen.

Ter plaatse van de beide lichtopeningen in de westgevel zal de
hoogte plaatselijk 40 cm minder zijn geweest.

De toegang ligt dan ruim een meter boven de heuveltop: bij een
talud van 8 m breedte, komen wij aan een aanlegbreedte aan de
teen van ca. 27 m. De grond ten behoeve van de heuvel, die geheel
uit pleistoceen zand bestaat, zal verkregen zijn door het graven van
een ringvormige gracht, welke bij een breedte van 10 m en een
diepte van 1,5 a 2 m voldoende materiaal oplevert voor het opwer-
pen van de heuvel.

Deze gracht tekent zich duidelijk aan de oost- en zuidzijde van
de toren af, de gemetselde grafkelders zijn hier nl. sterk verzakt.

De ligging van de kerk ten opzichte van het kasteel verdient ook
de aandacht.
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Rond 1940 is de kerk gerestaureerd, waarbij het metselwerk van
het koor vrijwel geheel is vernieuwd en veel oude, 13de eeuwse
steen is aangevoerd, die o.a. verwerkt is aan het plint van de zij-
beuken en aan de toren. De koorsluiting was reeds omstreeks 1856
opnieuw opgetrokken en ook daarvoor in 1687 is het koor tendele
tot en met de fundering vernieuwd. De oorzaak van deze herhaal-
delijke herstellingen is dat het koor gebouwd is op een vrij jonge
terreinophoging. De kerkhofmuur uit 1626 loopt achter de sluiting
op 5 m afstand en keert hier aan de kerkzijde 3,7 m grond.

Opmetingstekeningen van het gevelwerk, gemaakt voor de laat-
ste restauratie, in het archief van de Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg geven als enig oud werk in het koor de westelijke tra-
vee met de aansluitende steunbeer. Dit metselwerk is opgetrokken
van steen 4,5 x 10 x 20 cm (10 koppen = 103 cm; 20 lagen =
113 cm). De fundering is opgetrokken uit 'reuzenmoppen'. De op-
meting maakt verschil tussen 'reuzenmoppen' en 'moppen'. Deze
laatste geven als koppen- en lagenmaat 10 K = 139 cm en 20 L =
156, dus een steen van ongeveer 6,5 x 13 x 26 cm. De 'reuzen-
moppen' zullen waarschijnlijk 13de eeuwse stenen van ca. 7,5 x
14,5 x 29 cm zijn.

De oostgevel van het schip bevat boven het koordak een oudere
kern van steen groot 4,5 x 10 x 20,5 cm over de breedte van de
middenbeuk, afgedekt met een rollaag van moppen
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Deze gevel is over dezelfde breedte verhoogd met steen, eveneens
groot 4,5 x 10 x 20,5 cm, praktisch dezelfde steen als in het koor,
te stellen in het midden van de 15de eeuw.

In deze tijd is het eenbeukig schip voorzien van een nieuwe oost-
gevel, wat verband kan houden met de bouw van een nieuw koor,
dat een kleiner verving, waarschijnlijk gebouwd van 'reuzenmop-
pen', die in de fundering van het nieuwe koor tendele opnieuw zijn
gebruikt.

Kort hierna is vermoedelijk het schip ca. 2 m verhoogd, evenals
de toren, ongeveer 3,5 m, waarvan het metsel werk met drie lagen
oude steen werd afgedekt. Een en ander kan het gevolg zijn van
een vernieling van de kerk, gelijktijdig met het kasteel, omstreeks
1426. Men zou dan eerst het koor hebben herbouwd, vervolgens
het schip en de toren.

Hierna is de toren nogmaals 2,50 m verhoogd met een kleinere
steen, groot bijna 4 x 8 x 1 6 cm, een verhoging die plaats vond
gelijktijdig met de bouw van de zijbeuken van het schip, waarbij
de langsmuren vervangen zijn door kolommen.

De oostgevels van deze zijbeuken en de verhoging van de ertus-
sen gelegen gevel van de middenbeuk is uitgevoerd met steen,
groot 3,6 x 7,8 x 15,6 cm, die dus praktisch dezelfde is als die
van de laatste verhoging van de toren. De vorm van de sleutelstuk-
ken van de balken in de zijbeuken geven een datering in het tweede
kwart van de 16de eeuw, waartegen het steenformaat zich niet
verzet. Een laatste uitbreiding is de bouw van de drieachtste koor-
sluiting in 1687, mogelijk als uitbreiding van een recht gesloten
koor van twee traveeën.

Aan de hand van deze gegevens kunnen wij het oorspronkelijke
kerkje reconstrueren als bestaande uit een schip, uitwendig groot
17 x 10 m, voorzien van een rechtgesloten koor groot ca. 6 x 6
m, opgetrokken van 13de eeuwse moppen, welke wij ook nog ten-
dele terug vinden opnieuw verwerkt in de fundering van de 16de
eeuwse zijbeuken. Het in de 15de eeuw herbouwde koor moet gro-
ter geweest zijn dan het 13de eeuwse, anders was het niet nodig ge-
weest de gehele oostgevel van het schip te herbouwen. Pas in de
tweede helft van de 14de eeuw is de toren gebouwd.

Het kerkje komt in vorm overeen met de 13de eeuwse kerk van
Kethel, zij het dat de afmetingen nog iets kleiner zijn, en de toren
bijna een eeuw later opgetrokken is dan die in Kethel. De minder
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vlotte ontwikkeling in Hillegersberg kan tendele worden verklaard
door het feit dat omstreeks 1298 in het zuiden een deel van de pa-
rochie, tussen de Rotte en Kralingen en tussen Krooswijk en de
Nieuwe Maas, afgesplitst is als de zelfstandige parochie Rotter-
dam. De zich in de eerste helft van de 14de eeuw ontwikkelende
stad heeft zeer zeker een deel van de meer kapitaalkrachtige be-
volking van Hillegersberg aangetrokken.

Drs. R. A. D. Renting komt tot de conclusie dat het aantal in-
woners van het ambacht in 1514 ca. 900 bedraagt, in 1562 ca. 1500;
in 1632 ca. 2000 en in 1732 ca. 3700. (Zie Rotterdams Jaarboekje
1957, blz. 218.)

Deze bevolkingsgroei komt overeen met de bouwgeschiedenis
van de huidige kerk; in de eerste helft van de 16de eeuw wordt het
voor de parochianen bestemde deel van de kerk uitgebreid door de
bouw van de zijbeuken, terwijl in het einde van die eeuw na de
overgang tot de Hervorming het priesterkoor waar de preekstoel
wordt opgesteld, als uitbreiding ter beschikking komt. De laatste
vergroting vindt in 1687 plaats door verlenging van het koor.

Over de hoogte van het terrein, waarop de kerk is gebouwd, kan
het volgende worden opgemerkt. De onderzijde van de 16de eeuwse
fundering van de noorder zijbeuk varieert tussen 0.73 m plus
N.A.P. en 1.53 m plus N.A.P., die van het 15de eeuwse koorge-
deelte ligt tussen 0.77 m plus N.A.P. en 1.32 m plus N.A.P. Het
maaiveld zal in het midden van de 15de eeuw op omstreeks 1,40 m
plus N.A.P. hebben gelegen, ongeveer 1.30 m lager dan het huidi-
ge. Het lijkt niet te gewaagd te veronderstellen dat het bij de bouw
van de oorspronkelijke kerk op ca. 1.00 m plus N.A.P. heeft gele-
gen. In 1829 is ten westen van de kerk, waar het maaiveld nu op
2.00 m plus N.A.P. ligt, door W. van den Hoonaard een grond-
boring verricht, waaruit blijkt dat hier op een diepte van 3.40 m
een 30 cm dikke veenlaag begint, dus op ca. 1.40 m min N.A.P.
Hieronder volgt het zand, dus op ca. 1.70 m min N. A.P. een niveau
dat overeenkomt met het maaiveld ten oosten van de keermuur
achter het koor. Hieruit valt te concluderen dat voor de bouw van
de kerk en het kasteel de pleistocene opduiking grotendeels door
het veen was overgroeid ter dikte van 30-50 cm en dat het natuur-
lijk maaiveld in deze periode op omstreeks 1.40 m min N.A.P. lag.

Slechts ter plaatse van de kerk en het kasteel verhief het pleisto-
ceen zich 2,5 tot 3 m boven het veenniveau over een afstand van
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ca. 50 m. Dit is de 'berg' van Hildeger, die beslist niet imposant is,
maar uit taalkundig oogpunt voldoende om deze naam te doen
ontstaan. Hildeger is een mansnaam, die in de latere middeleeuwen
in deze streek niet meer voorkomt; op het terrein ten westen van
de ruïne wijzen scherfvondsten op bewoning gedurende de 12de
eeuw, mogelijk valt Hildeger in deze periode te plaatsen. Het maai-
veldniveau te Hillegersberg laat zich vergelijken met dat van het
Huis te Kathendrecht gelegen op een oeverwal van een kreek, hier
was het niveau 1.30 a 1.40 m min N.A.P.

De kerk van Hillegersberg wordt gewoonlijk gehouden voor de
kerk Rotta, welke reeds voor 3 februari 1028 het eigendom is van
de St. Paulusabdij, welke abdij inderdaad in het bezit is van het
collatierecht van de kerken te Hillegersberg, Rotterdam, Kralin-
gen, Bleiswijk en Zevenhuizen, benevens van de tiendrechten al-
daar, met uitzondering van een complex tienden in Hillegersberg
en Bleiswijk die in grafelijk bezit zijn en reeds tijdens Floris V in
leen zijn uitgegeven. De grafelijke tienden in Hillegersberg liggen
geheel of ten dele ten oosten van de Rotte in Wolfvoppen.

Naar het zuiden strekt het tiendgebied van de St. Paulusabdij
zich uit tot in de rivier de Nieuwe Maas; zodat alle 13de eeuwse
bedijkingen aan weerszijden van de Rottemond eronder vallen.

Onder deze 13de eeuwse polders ligt ouder, in de tweede helft
van de 12de eeuw verdronken cult uur land. Dit blijkt o.a. uit de
verkaveling van het zuidelijk deel van de Berchpolder. De 12de
eeuwse dijk snijdt hier de percelen onder een hoek van ongeveer
35°, waaruit blijkt, dat deze dijk jonger is dan de verkaveling, wel-
ke naar het oosten kennelijk heeft doorgelopen tot de Rotte en op
welke rivier zij bijna loodrecht staat. In het Historisch Museum te
Rotterdam bevindt zich een buidelvormige kogelpot uit de laatste
helft van de 12de eeuw, die indertijd gevonden is bij graafwerk-
zaamheden op het terrein van het Oude Vrouwenhuis aan de
Hoogstraat, dus in het zuiden van de 13de eeuwse polder Rubroek.
Wij mogen hieruit concluderen dat aan de middeleeuwse stad
Rotterdam een in de 1 lde eeuw verdronken nederzetting is vooraf-
gegaan. Dit komt geheel overeen met het beeld van de bewoning
langs de tegenwoordige Nieuwe Maas in de 11de eeuw. Tussen
Lier en IJssel liggen langs het water een groot aantal kleine ont-
ginningen, welke oorspronkelijk niet groter zijn dan twee- of drie-
honderd morgen land, omvattende een tiental hoeven, welke in
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het einde van de 1 lde en in de tweede helft van de 12de eeuw aan-
een groeien en dieper het veenlandschap binnen dringen, dat tot
die tijd nog sterk begroeid was met bomen en struiken. In 1164
vallen juist de oudste ontginningskernen aan het water ten offer,
wat vaak betekent dat de oudste kerken en kapellen landinwaarts
worden verplaatst, daar deze in de oudste kernen lagen.
Deze ontginningen zijn van west naar oost:
1. Maasland, hiervan wordt de kerk door het water verwoest; de

plaats ervan komt bij het herstel van de Maasdijk buitendijks
te liggen en de kerk wordt herbouwd op een grafelijk domein
op de huidige plaats verder landinwaarts.

2. Vlaardingen, hier blijft de kerk gehandhaafd, maar krijgt hier-
door zijn wonderlijke ligging op een hoek van de nieuwe dijk.

3. Malinc, dat voor een groot deel buitendijks komt te liggen.
4. Hargen, dat in de eerste helft van de 1 lde eeuw over een kapel

beschikt, die echter met een groot deel van de ontginning ver-
loren gaat; pas in de 13de eeuw wordt een nieuwe kerk ge-
bouwd te Kethel.

5. Skie, het latere Overschie, ligt verder landinwaarts op de oever-
wal van een grote, ten dele verlande kreek, de Schie; de in de
eerste helft van de 1 lde eeuw vermelde kapel stond vermoede-
lijk vanouds ter plaatse van de tegenwoordige kerk.

6. Matenesse, waar het kleidek op het veen maar zeer dun is; in
de 13de eeuw is het zuidelijk deel van deze ontginning opnieuw
door het water verwoest.

7. Schoonderloo, dit strekte zich oorspronkelijk verder naar het
zuiden uit tot en met de noordelijke oever van het huidige Ka-
tendrecht. Ter plaatse van de kademuren tussen de Katen-
drechtse havens komt het veen nog voor, (tot op 2,15 min
N.A.P., afgedekt door 1,50 m venig klei, waarop klei en zand-
pakketten met een totale dikte van 3,75 m. Het gewicht hiervan
zal zeker de veenlaag hebben samengeperst).

Ten zuiden hiervan ligt de oude rivierloop als een veenloze
strook ten noorden en ter plaatse van de Maashaven, zoals
blijkt uit grondboringen in het archief van de afd. grondme-
chanica van de Dienst van Gemeentewerken. Slechts het noorde-
lijke deel blijft bestaan als een ringpoldertje, waar de kerk bin-
nen ligt op een heuveltje tegen de zuidelijke dijk. Het belang-
rijke landverlies verklaart de kleine afmetingen van de parochie
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Schoonderloo, die geheel onafhankelijk is van de grote paro-
chies Rotta en Vlaardingen-Overschie.

8. De nederzetting aan de benedenloop van de Rotte, ter plaatse
van de latere stad Rotterdam, eveneens door het water vernield.

De grootte van deze ontginningskernen zal oorspronkelijk niet
veel meer dan 3 of 4 hoeven hebben bedragen, met uitzondering
van het belangrijkere Vlaardingen, dat de dubbele grootte gehad
zal hebben, ruim 200 morgen, en het nog grotere, ten westen ervan
gelegen Maasland, dat een koningsdomein was.

In de zuidelijke Nederlanden blijkt de bevolking per vierkante
kilometer ontgonnen gebied 34 te hebben bedragen, dat wil zeggen
gemiddeld 10 per hoeve van 30 morgen. De nederzettingen langs
de noordelijke oever varieerden dus in bewonersaantal tussen de
dertig en tweehonderd personen en waren onderling gescheiden
door stroken onontgonnen gebied ter breedte van 1 tot 2,5 km. Dat
een dergelijk spaarzaam bewoond riviergebied praktisch onverde-
digbaar was in de 9de- en 10de eeuw tijdens de vikinginvallen is
duidelijk, als wij bedenken dat een vikingschip veertig a zestig man
aan boord had, meer dan de gehele mankracht van één nederzet-
ting. De inval van een groep vikingen in het Nederlandse kustgebied
wordt beschreven in de Egilssaga, waarvan een deel der tekst hier-
onder volgt naar de vertaling van D. P. Blok in 'De Franken':

'Eens op een nacht, toen het stil weer was, voeren ze een grote
rivier op, waar het moeilijk was om te landen en het water voor de
oevers over een grote afstand ondiep was. Op het land waren grote
vlakten en dichtbij waren bossen; de velden waren nat, omdat het
veel geregend had. Daar gingen zij aan land en lieten een derde van
de bemanning achter om het schip te bewaken; ze gingen landin-
waarts langs de rivier, tussen de rivier en het bos; ze kwamen wel-
dra bij een dorp, waar veel boeren woonden; het volk vluchtte het
dorp uit, het land in, waarheen het kon, zodra het de troep in de
gaten kreeg, maar de vikingen achtervolgenden hen. Daarop kwa-
men ze bij een ander dorp en bij een derde; ieder die kon, vluchtte
weg; het land was effen en de vlakten waren groot; over een grote
afstand waren sloten gegraven en daarin stond water. Ze hadden
hun akkers en weiden (met die sloten) omgeven, en op sommige
plaatsen waren grote balken over de sloten gelegd; waar men
moest passeren, waren bruggen, met hout bedekt. Het landvolk
vluchtte het bos i n . . . '
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Blok wijst er op dat deze beschrijving past op het landschap
langs de Oude Rijn, maar dit geldt niet minder voor dat langs de
Nieuwe Maas, welke rivier het water van IJssel en Lek, benevens
het oppervlaktewater van een groot deel van Schieland en IJssel-
monde, ten zuiden van Maasland in het Maasestuarium met zijn
zandbanken brengt. Het beeld van de middeleeuwse bewoning in
dit gebied zoals het langzamerhand ontstaat uit het archeologisch
onderzoek van vroegere woonerven, wordt bevestigd door de
spaarzame geschreven bronnen, wat zeer zeker van belang is.

Te Hillegersberg gaat de ontginning niet uit van de pleistocene
opduiking, dus met een straalsgewijze verkaveling, maar vanuit de
Rotte, waarbij de kavels evenwijdig aan elkaar lopen tot aan de
Broeksevliet, het natuurlijke water, dat tot 1943 de grens tussen de
gemeenten Schiebroek en Hillegersberg vormde. De lengte van de
percelen varieert van 1000 m in het zuiden tot 2000 m in het noor-
den. De ouderdom van deze ontginning laat zich alleen benaderen
door aardewerkvondsten gedaan op het terrein ten zuidwesten van
de ruïne en de kerk. Dit materiaal is niet ouder dan het begin van
de 12de eeuw, iets wat het niet aannemelijk maakt dat op deze
plaats rond het jaar 1000 reeds een parochiekerk aanwezig was.
Deze heeft mogelijk gestaan in de zuidelijker gelegen ontginning
en zou met het grootste deel hiervan omstreeks 1164 verloren zijn
gegaan. Op dit ogenblik is de veenontginning in Schieland reeds
volop aan de gang en zijn waarschijnlijk reeds kapellen, die onder
de moederkerk ressorteren, aanwezig, zoals dit ook het geval is in
de parochie Vlaardingen. Een van deze kapellen, die van Hille-
gersberg (mogelijk op dat ogenblik het dichtst bij de moederkerk
gelegen, daar het niet zeker is, of er te Kralingen dan reeds een
kapel is), heeft de plaats van de vernielde kerk ingenomen.

Deze kapel heeft zich in het begin van de 13de eeuw ontwikkeld
tot het hierboven gereconstrueerde bakstenen kerkje voor de bouw
van het kasteel. Dit kasteel wordt voor het eerst vermeld op 2 no-
vember 1269 wanneer heer Vranke Stoep van Hildegardberghe van
graaf Floris V toestemming krijgt dat de lenen die hij van deze
houdt op een bepaalde manier, wanneer hij zonder zoons zal ko-
men te overlijden, aan zijn drie dochters en hun erfgenamen zullen
komen. Deze omvatten het huis van Hildegerdberge, de Santwerf
en het erbij behorende land, het ambacht ca. (Leenkamer Holland,
inv. no. 1, f 11).
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