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Csfé "De Hdve Mran" aNn de Slotsedijk le Poortugarl

De geschiedenis var 'De Halve Maan", soms café en soms koÍfiehuis genoemd is t!Íug t€ vinden tot
circa 1830.
De oudst bekende eigonaar moet Pieter Barendrecht gew€est zijn, volgens zeggen was hij een
chiÍurgijn uit Alphen.

ln 1839 wordt Anna KrÍger, de weduwe van Willem var Gelder, in het kadaÍer verm€ld. Beroop:
Herbergierster te PooÍtugaal.

Tot ongeveer 1880 is er verder weinig bekend over "De Halve Máan".

Rond l8E0 wordt als kastelein M. Gro€nendtl genoemd.
ln de daaÍ op volgênde j6r€n brcsk er drie keer brand uit.

Op 4 februari 1882 schrijft Ary Vermaat uit PooÍugaal in zijí dagboek:
Heden 6vond brandde Ínet goed succes de woning van kastelein M Groenendijk "D€ Halve Madr"
geheel af.

Vclordat de tweede brand uitbreekt is Willem Struijk, die gehuwd is met Huibeíta Adriana Huijgen uir
Rhoon, de nicuwe eigenaar van "De Halve Marn".
Ze krijgen ll kinderen.
Willem. Koster van een kerk te Charlois.
Pieter (Pie0 Zuivelhandel te Delft.
Jan 2
Huibr€cht(Huib) RÍwielheÍsteller/ gdag€bedrtf te Rhoon. (Nu: P.lsgÍasf)

Cehuwd met CorlieÍ Man in 't Veld.
Máarten (Marius) Tuinder aan dc Varleweg te Pooftugaal.

Cchuwd met Comeli. Neelge v.d. Schee, dochter van Boudewijn v.d. Schêe en
Anna AdÍiana Croenenboom, logementhouders van café-restaumnt .Het Wapen
ven Rhoon".

Elisabeth (Bers)
MdaÍJe
Cornelia Neel) Gehuwd má Jan Nootenboom uit Rhoon.
Alida íAli)
AdriaÍta (Jaantje) Gehuwd met Willem de Boer, beuÍtschippêr vsn de "Vier Gebroeders" tê

PooÍtugaal.
Maria (Marie) Gehuwd met Jar Ho€k. Zij hebbeÍ enige tijd gewoond in h€t verbouwde gedeelte

van "De Halve Maan".

In I 887 breekt er weer brand uit.
Vennaat noteeÉ: 22 augustus 1t87. Iledenmorgen werd de herb€rg "De Halve Maan", bewoond door
W. Struik, door brand vemield. Oorzrsk onbekend.

En in | 889: 23 september. Hedenmiddag brak er brand uit in de schuur van Koffiehuis de Halve
Maan. Door spoedige hulp mocht het gelukken het woonhuis te behouden.

Na politieonerzoek komt aan het licht det de bÍaÍd is aangestoken door de 18 jarige dienstMe M.K.
uit Pemis, omdat ze geld hêd gestol€n. Ze dacht dat men zou denken dat het geld verbÍand waÍ.
Ze viel echter door de mand en ze kreeg dde jaar gevangenisstmf.

Nadat Willem Struijk is overleden, wordt zijn vrouw Huiberta Adriara Huijgen, als eigenaresse
ceno€md.
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Na het ove ijden van H.A. Huijgen woÍdt bet café gesloten. Circa 1915.
Het cafógedeelte wordt verbouwd tot woonhuis en er wordt een keuken met plaÍ dak a4ngebouwd
Maria Strutk , die getÍouwd is met Jan Hoelq gaat er wonen. (zie foto)
Op de foto staán v.r.í.I. MaÍius Struijk, die alleen in het linkergedeelte woonl Jan Hoelq zijn vroulv
Maria Struijk en hun kinderen Jaap en Wil (met speelgoedpaard).

Marius Shuijk trouM op 22 ix\i 1922 met Coírl,elia Neeltje van der Schee, dochter van BoudewÍn
v.d. Schee en Anna Adriana Croenenboom, logementenhouders van café- rcstaurant "Het Wapen van
Rhoon". Ze openen een buuÍtwinkeltje, waarje de dagelijkse boodsohappen en sno€pgoed kunt kopen.
Marius blijít tuinier€n aar de Varleweg, zijn vrouw Cor zo.gt voor het winkeltje.

Intussen is de familie Ján Hoek verhuisd naar Charlois.

Het gedeelte waár Jan Hoek wooÍde woÍdt verkocht aan Piet Hordijk, die nog ecn deel laat
aanbouwen, waarin hij een café begint, dat eveneens I'De Halve Maaa" wordt genoemd.
EÍg lang heeft dit café, dat oudere Poortugalers zich nog hetinnercn, niet best an. Ín | 936 of 1937
wordt hei cáfé gesloten.

Het café-gêdeelte wordt veÍbouwd tot woonhuis, wall CeÍrit van De€lên uit PooÍtugaal gaat wonen,
Hii is getrouwd m€t Maaike Hordtk, dochter ván Piet Hordijk.

Tot zover de geschiêdenis ván "De Halve Maan".

Nog wat informatie van dê jeren daarna.

Het buurtwinkcltje wordt in de zomer van 1944, wegeÍs gêbÍek àan van alles, gesloten.

Marius Shuijk gaat in 1972, nadat zijn vrouw in decêmber | 971 is oveÍleden, wonen in het nieuwe
b€jaárdencenhum "De Klepperwei" te Moon.
Hot huis krijgt een opknapbeuÍt en Boudewijn StÍutk en zijn vÍouw Gerie Verschoor giaan er wonên.
In het middcngedeelte woont in die tijd (1972) Adriaan Hordijk. Zijn oudeÍs zijn dan aloveÍleden.
Lat€r wonen er nog enkele anderen.

Als zijn vÍouw is oveÍleden wordt de woning van Gerrit van Doolon verkocht. (circa I98E). Hij gaat
wonen in Poortugaol (doe).

Na vele jaren van onduidelijlóeid over de to€komst van het gebied Slotsedijk CÍoen€dijb moeten
in 1990 vele woniatgen wijken voor de aanleg van een Goederendistributiecentrum.

Zi€ de bijhgen en enkele foto-afdrukken.
Als drar belangstelling voor bestast d&Íl kÀn Kor van Pelt de originele foto's l€nên voor prcfessionele
afdrukken .

B.H. Sbuijk
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ln 1972, loen wii oon dê Slotsêdiik sjngen wonen, wos er ol sproke von dot er in d€ buurt e€n
contoin€rterrein zo! komÉn.
Lonse liid gebeurl êr wêinis oÍ niets, moor rond I984 wordï dit onderwerp weer ocrueel.
De semeente Rolterdom mookt plcnnen voor de oonleg von een z.s. sooderêndisïribuliêcenhum
len zuiden von dê Al5, lussen de Slolsedi ik en de Kloidi ik.
De bowoners in en rond dit gebled goon een onzekere toêkomst iesemoet, moor cls Floor Koster,
di6 vlok bii ons woont in h€l oudê huis van Aort Ro€si, locstemmins kfiist om hel oude huis oí te
bf€kon €n ê€|r nieuw luindershuis ïe loten bouwên, zokt dê onrust eên bê€tic.
Mcn zolloch geen bouwvergunning ofgeven ols het b€trsff€nde huis binnsn oËi€nbore ïiid
gêsloopt moet word€n ?

Op I0 iuli 1985 onivonsan de bewoncrs von de Slotsedilk cen bricf vonde sêm€enls Rhoon
woorin vermeld wordt dai voor hêt êind vdn h6t loor aen riolcring zol worden oongelogd on
omdoi er don ccn sleuí gegrovan moct worden, zol êr gêliiktiidis kobalt€levisio komen.
Hel liikt erop dot olles mêl €.n sis!êr ofloopi, wdnt als êf voór h€t o€rst in de Rhoonso geschiedenis
e€n riol.ring wordi oongelegd cn dot or bovendien kobeltelev;sie komt, don zit het wel goed.
J€ gaat íoch g66n onkoslsn mokên ols binn6n €en poor iosr olles weer mo€t vêrdwiin6n ?

Als klop op de vuurpiil mookt h6i Opsnboor Lichoom Riinmond bekend dof hêr door 'Rofiordom,
bcdocldc gebicd voor ccn disiribuli€centrum dê bêíêmming LANDSCHAPSINRICHTTNG heefi
gêkr6gèn,
Zic dc brief op dc volgcnd6 pogino..

In do b!url h6êr!t zo ongcvoer een hocroslemmihg. lêdcr.én goot vol goodo mood ocn oo srog om
uiigasield onderhoud, rêporoliês, vêrandêring€n of v€rni.uwingcn oon ziin wonihg uit i€ voeren.

Moor wc hebben le vrocg goiuicht I
Korl doorop rookt olles in o.n stroomvcrsnêlling.
'Riinmond' is ni6t t6g.n 'Roll.Ídam' opgcwoss6n on geeft toc.
Dc Póoonso gem€.nlêrood prolosi€êd l.gên hêl Rofierdamsê plon ên bolooft ollos to zullen doon
om de komsl von 66n diíÍibulicccnlrum t€g€n te houdcn. Eurgemeestar Tsmmink von Rhoon oot
zich iijdens esn 2.9. geheime bcspreking mei bufgemêeí6. Psp€r von Rofl.fdom dronk€n vo€ren
en helpt ollc mooie Rhoons. plonn6n om z6sp.
Sommigc weihouder ro.pcn nog si€6ds dot zc zich tot h€t.indo to€ zullen bliiven verzoiten, moor
uitêindêliik b6pooli'Rotl.rdom' ds toêkomsi, 'Rhoon' stoot werkeliik mot lego hondcn.
Zelfs de nieuwe sirocinomón mog.n niêf door Rhoon benoemd worden.

Dc werkgroep oÍ oclicgroep Volcksstoyn, woorvon biino iedereon die or belong bii hcefí, lid is,
hecft ook niots bereikt. Andere locolics die door Volckesteyn werden geno€md ols vervonging von
hêt g€bied oon dê Slolscdijk, en woor loier wel diskiporkên ziin oongel4d, o.o. in hct Boílekgebied
en op do Mocwlohe, werden door Rotterdom ols te klein, onrendobel oÍ te duur von toler seveoso.

Tegcn 1990 hebben dc meeste booren, tuinders en ondcrcn hun grond osn Rottordom vêrkocht.
Bogin 1990 bcgínnen zworê vfochtouto's zand oon ie vooren, mcn begint sloten te dempen en
zandpol6n lê 's loon' .

Da bewoners besriipen intr.,rssen wel dot ze:ullen moeten vérirêkkon.



d

t
\

Na anderhal f  jaar leegstand worden de dr ie huizen van de v.m.
"Halve lulaan" gesloopt.  (oktober 1991)
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Bovens !e foto:  Jaren '80.
De Slolsedi jk gezien vanaf de Groenedi jk.
Hêt huis (Rechts) en de schuren zi jn van Floor Koster
Boven de schurên:Rechts Het huis dat in die jaren be\roond werd door
B. Strui jk.  Links daarvan lroonde Arie van Kanpen, diê getrou! 'd was net
rnlep den Hoonaard.

onderste foto septenber 2004.
De plaats uêar vroeger café "De Halve Maan" stond.


