Boerderij Van Eijk, hoek Dorpsdijk/Rijsdijk
Op deze boerderij op de hoek van de Dorpsdijk en de Rijsdijk woonde begin 1500 Cornelis
Jansz. Roobol, getrouwd met Erken N.N.
26 juli 1538 verkoopt Pieter van Roon aan Anthonis Willemsz., poorter te Schiedam, een
losrente van 6 rijnse guldens op 5 1/2 gemeten onbelast land in de Jan Cornelis polder,
verpacht aan de zoon van wijlen Cornelis Jansz. Roobol, in leven schout van Roon. Belent ten
zuiden de Roonse waterdijk( Tijsjesdijk) noord het huis van wijlen Cornelis Roobol, voornoemd, ten westen de Waertse drogendijk, ten oosten de verkoper.
De volgende bewoner is Cornelis Koossen, bouwman en schepen van Rhoon, zoon van Koos
Dirksz., schepen van Rhoon in 1561, en van Maartje Willemsdr. Hij trouwt met Jannetje
Cornelisdr. Na zijn overlijden hertrouwt Jannetje Cornelisdr. met Cornelis Waddensz.,
geboren in 1567.
Op 21 oktober 1621 verklaart Cornelis Waddensz., bouwman te Rhoon, t.o.v. notaris Nicolaas
van der Hagen te Rotterdam, te hebben gepacht van Jacob Meun wonende te Enckhuijsen, 21
gemeten 80 roe land zoals Cornelis Pietersz. Vermaat in huur gebruikt heeft, gelegen in de
buijtenbedijkte landen van Rhoon, voor de tijd van drie jaren, ingaande komende kerstmis.
Jannetje Cornelisse is overleden tussen 23 juli 1631 en 26 april 1634.
Op 23 juli 1631 ontvangt de diaconie van Rhoon 50 gulden die Jannetje Cornelisdr. de
diaconie vermaakt had. Cornelis Waddensz. is landeigenaar te Rhoon, hij overlijdt in 1649.
Op 30 mei 1650 verkopen Teunis Aerts Verstolck en Jan Lambrechts van den Hardenbergh
als curatoren in de boedel van Cornelis Waddensz. zaliger, aan Jacob Pietersz. Hauwaert, de
woning of bouhuijs met schuijr, bergen en keeten staande op de Dorpsdijk belast met 2
capoenen jaarlijks, verder nog een cooltuijntje bewesten de voorsegde Dorpsdijk, een stuck
boomgaert ten suijden de Out Roonsedijk en een stuck dijck om de missinge op te leggen, een
stuck weijlant en boomgaert in de Huijters groot 4 gemeten 39 roe, belent ten oosten de
boomgaert van Arien Pieters Roonaer, ten suijden de Scheijdijck, ten westen de Dorpsdijk en
ten noorden Arien Janse van den Hardenbergh en Maertie Jans de Raat. Tevens nog 43
gemeten soo weij als teelland, voor 4600 carolus gulden, gereet ontvangen.
Jacob Pietersz. Hauwaert, zoon van Pieter Dircksz. Hauwaert, is vervolgens bouwman op de
boerderij aan de Dorpsstraat. Hij is getrouwd met Claasje Isaacxdr., weduwe van Claes
Maertens. Hij is diaken in 1653, na zijn overlijden ca. 1664, hertrouwt Claasje Isaacxdr. met
Ary Cornelisz. Loosje, bouwman te Rhoon.
Op 12 mei 1681 compareerden Ary Cornelisz. Loosje, in huwelijk gehad hebbende Claasje
Isacks, Isack Jacobse Houwaert, Adriaen Goeree gehuwd met Emmegie Claasdr. en Huijg
Cornelisse Groenendijck gehuwd met Dirckje Jacobs Houwaert, gezamenlijke erfgenamen.
Zij transporteren de bouwwoning met roerende goederen en 3 gemeten land aan Bastiaen
Willemsz. Fonkert voor 2650 gulden.
Bastiaen Willemsz. Fonkert, alias Spruijt, schout van Rhoon, zoon van Willem Jacobsz.
Fonkert en Jannetje Bastiaens Spruijt trouwt 23 juni 1680 te Rotterdam met Pleuntje
Pietersdr. Welhoek, gedoopt 4 oktober 1654 te Poortugaal, dochter van Pieter Leenderts
Welhoek en Magdaleentje Arijendsr. Coijer.

Bastiaen Willemsz. Fonkert had op 23 maart 1672 een huis en erve met boomgaard gekocht
van Jaepgen Staesdr., huisvrouw van Michiel Jaspers op het Rhoonse veer. Op 20 meij 1687
verkoopt hij die boerderij aan Cornelis Aryensz. Oosthoek voor 625 gulden.
Bastiaen Willemsz. Fonkert wordt 7 september 1736 begraven en Pleuntje Pietersdr. Welhoek
op 19 maart 1739, beiden in de kerk van Rhoon.
Zoon Claas Fonkert volgt hem op de boerderij op, hij woont hier met zijn zuster Jannetje
Bastiaensdr. Fonkert. Op 29 april 1739 compareren Claas Bastiaensz. Fonkert en Jannetje
Bastiaensdr. Fonkert, broer en zus, die elkaar benoemen tot universele eigenaar.
Claas Fonkert leent regelmatig bedragen geld. Zo is hij op 19 juni 1766 1400 gulden schuldig
aan de drie minderjarige kinderen van Robbert de Bruijn te Poortugaal, zij waren in het bezit
hiervan gekomen door erfenis van Adriaantje Loosje, weduwe van Pieter Feteris te Rhoon.
Op 27 november 1769 verkopen Claas en zijn zus Jannetje Fonkert landerijen, o.a. 9 gemeten
271 roe weijland en 10 gemeten zaaijland in de Jan Cornelis polder, 4 gemeten weijland , en 2
gemeten 138 roe weij- en zaaijland, 2 gemeten 180 roe en 6 gemeten 212 roe weij- en
bouwland, totaal ruim 34 gemeten, en toch blijkt Claas Fonkert het niet te kunnen redden.
Op 10 januari 1776 is Claas Fonkert failliet! Dan koopt Cleis Machielsz. Louter te Charlois,
de insolvente geabandonneerde boedel van Claas Fonkert. Een boerenwoning aan de oostzijde
van de Dorpsstraat, belent oost de gemeene watering, zuid en west de Dorpsstraat, en noord
de groote armen voor 445 gulden. Verder wordt verkocht 2 gemeten 236 roe boomgaard en
weiland met de bergh op nr. 148 aan Dirk Walboom, smid, en nog 5 gemeten 29 roe weiland
en bouwland op nr. 117 aan Theodorus Schepman, totaal 830 gulden.
Op 7 juli 1779 verkoopt Cleis Louter aan Gerrit van Eijk de woning, wagen of zwingelkeet
aan de oostzijde van de Dorpsstraat voor 1075 gulden.
Gerrit Reijersz. van Eijk, gedoopt 5 augustus 1736 te Poortugaal, zoon van Reijer Henderiksz.
van Eijk en Aagje Gerrits van der Waal, ondertrouwt 14 april 1769 in Rhoon en trouwt aldaar
op Hemelvaartsdag met Marijtje Pietersdr. Louter, gedoopt 15 oktober 1747 te Rhoon,
dochter van Pieter Machielsz. Louter en Leigje Cleijsdr. Kranenburg. Gerrit van Eijk overlijdt
10 maart 1793 te Rhoon en Marijtje Louter 2 februari 1812 bij dochter Aagje te Charlois.
Op 16 juli 1798 worden door Marijtje Louter, weduwe van Gerrit van Eijk, benoemd tot
voogd over de drie nagelaten kinderen van Pieter van Eijk en Cornelia Niemansverdriet,
Poulus van Eijk, tapper te Rhoon, Teunis Stok, koornmolenaarsknecht te Charlois in huwelijk
Lena van Eijk, Kleis van Eijk, vlasboer te Pernis, en Reijer van Eijk, melkboer in Poortugaal.
Op 10 maart 1813 wordt t.o.v. van notaris Cornelis Moerkerken in de herberg van Poulus van
Eijk te Rhoon ten verzoeke van Reijer van Eijk, melkboer te Poortugaal, Aagje van Eijk
koornmolenaresse te Charlois, Jacob Groenenboom bouwman te Rhoon in huwelijk Leigje
van Eijk, Hendrik van Eijk, bouwman, en Maria van Eijk herbergierster wonende in Pernis,
verkocht de bouwmanswoning, huis, schuur, wagenkeet en erve, gelegen binnen de dorpe van
Rhoon nr. 40, zeer geschikt tot de tapperij en melkerij, en 2 percelen weijland. Belent oost de
watering, west de Dorpsstraat, zuid de rijweg en noord de armen van Rhoon. Behorende tot de
nalatenschap van wijlen Maria Pietersdr. Louter, in leven weduwe van Gerrit van Eijk.
Toegewezen aan Poulus van Eijk voor 3024 francs of 1440 gulden hollands.
Poulus Gerritsz. van Eijk is gedoopt 22 november 1783 te Rhoon. Hij trouwt 1807 met
Adriaantje Koster, geboren 15 mei 1785 te ’s-Gravenambacht, dochter van Pieter Koster en
Leentje Cornelisdr. Suiker.
Op 22 juni 1813 leent Poulus van Eijk, herbergier, 1300 gulden van Pleuntje Notenboom,
weduwe van Pieter Fortuijn, als zekerheid stelt hij huis, schuur en boomgaard nr. 40.

Op 24 december 1823 geeft Poulus van Eijk, bouwman, aan de heer F.van Kooten, procureur
bij de rechtbank te Dordrecht, volmacht tot openbare verkoop van meubelen en bouwgereedschappen om aan de crediteuren uit te betalen zoveel percenten als het overblijvende
kapitaal zal permitteren. Hij overlijdt 8 juli 1854 te Rhoon, Adriaantje Koster is overleden op
20 september 1852 te Rhoon, huis B 40.
Op 24 november 1851 koopt Hartog Goudsmit, houder van de bank van lening te
Vlaardingen, t.o.v. notaris Jacobus Matheus Stoop te Strijen, de boerderij huis, erf,
boomgaard en tuin aan de Dorpsdijk te Rhoon.
Op 19 januari 1860 wordt ten verzoeke van Hartog Goudsmit door notaris Hendrik Stephanus
van Rijsoort te Charlois de boerderij in Het Wapen van Rhoon in het openbaar geveild.
Deze verkoop wordt opgehouden, zijnde niet verkocht.
Op 1 mei 1860 verkoopt Hartog Goudsmit de boerderij alsnog aan Arie van den Berg,
vlasboer op de Edenhoeve aan de Rijsdijk te Rhoon, voor 1500 gulden.
Arie van den Berg, geboren 8 juni 1815 in Hendrik-Ido-Ambacht, zoon van Reinier van den
Berg, bouwman op hofstede Bouquet aldaar, en Barbera Stehouwer, trouwt 9 mei 1840 te
Sandelingen Ambacht met Lena Saly, geboren 29 september 1815 te Ridderkerk, dochter van
Pieter Saly, koopman, en Grietje de Heer.
Arie van den Berg laat de oude hoeve in1862 slopen en bouwt een nieuwe boerderij, hij
overlijdt 16 november 1883 te Rhoon. In 1887 is er scheiding en verdeling der nagelaten
goederen van Arie van den Berg. Lena Saly, weduwe van Arie van den Berg, krijgt de
boerderij aanbedeeld. Lena Saly, bouwvrouw, overlijdt op 25 december 1890 te Rhoon.
In 1891 wordt de boerderij verkocht. Eigenaar wordt Maarten de Rek, koopman te Charlois,
hij is gehuwd met Hendrika Bijvank. Vervolgens wordt de boerderij in 1896 verbouwd en
gesplitst in een viertal wooneenheden. Na het overlijden van Maarten de Rek is Hendrika
Bijvank eigenaar. In 1917 is er scheiding van haar goederen en worden Hendrik de Reus,
Cornelis de Reus en Maarten de Reus, bierhandelaren te Rotterdam, eigenaar van het pand,
waarin o.a. een bakkerij met winkel, een café en enkele woonhuizen zijn gevestigd.
Op 30 april 1891 vraagt Theodorus Laurentius Moonen vergunning om een bakoven op te
richten. Daar de omwonenden geen bezwaar hebben wordt de vergunning verleend, en begint
Moonen hier een bakkerij. Hij is geboren op 22 november 1843 te Rotterdam. Hij trouwt
aldaar 26 februari 1868 met Johanna Lowina Maria Bundervoet, geboren 21 september 1844
in Rotterdam, dochter van Hermanus Wilhelmus Bundervoet en Maria Wilhelmine Elisabeth
Neijens. Theodorus Laurentius Moonen overlijdt 14 september 1922 te Delft. Johanna Lowina
Maria Bundervoet overlijdt 29 januari 1925 in Rotterdam.
Zoon Johannes Nicolaas Moonen, geboren 4 december 1868 te Rotterdam, is hier vervolgens
broodbakker. Hij is getrouwd 7 augustus 1912 te Rotterdam met Maria Catharina Caluwe,
geboren op 28 mei 1880 te Rijswijk, dochter van Jacobus Quirinus Caluwe en Maria Johanna
van Meerbeek. In 1926 koopt Johannes Nicolaas Moonen het pand. Hij overlijdt op 31
december 1948 en Maria Catharina Caluwe op 14 december 1950, beiden in Rhoon.
Zoon Jacobus Quirinus Jozef Moonen volgt hem op als bakker, hij is geboren 8 maart 1915 in
Rhoon. Hij is getrouwd met Geertruida Maria Engelina de Lange. In het pand waren tevens
nog een café (“De Nelly Bar”) en twee woonhuizen gevestigd. Na beëindiging van de
bakkerij worden in 1958 de twee woonhuizen en het café verkocht aan Nicolaas Dirk
Kranenburg, textielhandelaar, gehuwd met Chrisina Adriana Visser, en aan Jacob Riethoff,
loodgieter.

Na sloop worden door hen twee winkels met woonhuizen gebouwd. Het voorste gedeelte van
de voormalige boerderij annex bakkerij wordt verkocht aan de Rabobank die er een filiaal in
vestigt.

