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Bij de omslag: 

COPIJ GEVRAAGD 
 

Meerdere lezers gingen u al voor en gaven gehoor aan onze oproep om leuke verhalen aan 
te leveren voor de nieuwsbrief en website, waarvoor onze hartelijke dank! De redactie en 
het bestuur blijft u oproepen om vooral copij in te sturen. Op onze website vindt u het 
redactiestatuut en de standaarden waar ingezonden stukken aan moeten voldoen. 

Namens Bestuur en Redactie, 

Marcel Verhoef 

MEDEDELING: 

Vanaf 1 september 2017 gelden er nieuwe openingstijden.  
De nieuwe openingstijden zijn: 

Maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 14:00 uur. 

De kerstsluiting is gepland van zaterdag 23 december 2017 t/m zondag 5 
januari 2018. Op maandag 6 januari is het Streekarchief dan weer geopend. 

De voorzijde van de Gouden Leeuw  
(Foto: Marcel Verhoef) 

Pleun Klootwijk (Uitsnede uit foto van de 
Weekkrant.nl, gepubliceerd vanwege het  Bril-
jante huwelijk van het echtpaar Klootwijk) 
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De zomersluiting is weer achter de rug en we gaan weer aan de slag. De laatste 
maanden merken we een toename van vragen over straten en plaatsen in IJssel-
monde. Dat is mooi, want dat betekent dat mensen het Streekarchief weer meer 
weten te vinden voor dit soort vragen. 

We zijn door aankoop in het bezit gekomen van een aantal (kadastrale) kaarten van 
IJsselmonde. Deze aanwinst sluit mooi aan bij het project van Gijs de Hartog en Pie-
ter Vuijk om adressen, huizen en hun eigenaren en bewoners in (Oud) IJsselmonde 
in beeld te brengen. 

Vlak voor de zomersluiting hebben we afscheid genomen van één 
van onze vrijwilligers. Streekarchief-veteraan Cor Menses stopt er 
mee, maar blijft op de achtergrond wel betrokken en blijft nog 
steeds het stadsarchief bezoeken. Archiefvragen en -wensen kun-
nen we dus gelukkig nog steeds bij hem kwijt. Ook vanaf deze plaats 
willen we Cor nog een keer hartelijk danken voor zijn jarenlange 

inzet voor het Streekarchief, waarbij “nee” bijna nooit voorkwam, en als het al eens 
voorkwam dan gepaard met duizend excuses. Cor het ga je goed! 

Het bestuur heeft in overleg met de vrijwilligers besloten de openingstijden iets aan 
te passen. De nieuwe openingstijden worden maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 
14:00 uur. Hiernaast kunnen door het vertrek van Cor op woensdag geen genealogi-
sche vragen worden beantwoord. Op de andere dagen of via ons emailadres blijft 
dat uiteraard wel mogelijk. 

Als bekende IJsselmondenaar wordt ditmaal aandacht besteed aan Pleun Klootwijk, 
aan de Hordijk begonnen met brood bakken en uitgegroeid tot een grote bakkerij-
keten in heel het Rijnmondgebied. Met veel plezier heeft zijn familie aan het stuk 
meegewerkt en ook een aantal mooie en bijzondere foto’s en verhalen beschikbaar 
gesteld.  

Onder “Genealogie” op de website is een artikel toegevoegd over de ambachtshe-
ren van Oost-IJsselmonde. Na de familie De Meróde en Lampsins is er nu aandacht 
voor de familie Van Voorschoten en de daaruit voortkomende Van Cralingen’s, de 
oudst bekende ambachtsheren van Oost-IJsselmonde. 

                  Het Bestuur 
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Verhalen uit de Vierschaar: Weerloos? 

door Harry Aardoom 
 

Matthijs Bospenning was kennelijk in Carnisse en omgeving een man waar men 
bang van was. Hij dreigde, schold, vernielde en mishandelde bij herhaling. Op 10 
Januari 1785 stond hij voor de hoge vierschaar van Zuid-Holland in Dordrecht.  

Jan de Graaf woonde met zijn oude vader onder Smitshoek, een buurtschap bij 
Carnisse. Vader was “een oud en weerloos man”. De dag daarvoor, op 9 Januari 
1785, kwam Matthijs ´s middags onverwachts aan bij het huis van Jan de Graaf. 
Matthijs leek nuchter te zijn, dat werd met nadruk genotuleerd. Maar hij kwam 
ongevraagd binnen en zocht ruzie. Hij schold de oude vader uit voor “oude hond”. 
Hij sloeg hem terwijl met zijn tabaksdoos en dreigde dat hij hem zou doodsteken 
als een varken. Vervolgens trok hij zijn mes en bedreigde daar vader mee. Uiter-
aard nam Jan dat niet, hij pakte het mes af en verwijderde Matthijs met geweld uit 
huis.  
Toen was de boot pas goed aan. Matthijs ramde de deur in. Die brak in drie stuk-
ken.  
 
Er werd genotuleerd dat de vrouw van Matthijs Bospenning op dat moment ook in 
het huis van Jan de Graaf aanwezig was. Matthijs bedreigde ook haar, stak naar 
zijn vrouw met een riek of hooivork. Zij vluchtte het huis uit en zocht bescherming 
in het huis van buurman Jacob Hof.  

Afbeelding van de Zuidpolder, verdeeld in Oost– en West-Barendrecht en Carnisse 
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Matthijs vond vervolgens een bijl 
in de schuur. Op dat moment 
vond Jan de Graaf het welletjes 
en stuurde zijn jongste zoon per 
paard “naar de baljuw om hulp te 
halen”. Er zal wel bedoeld zijn dat 
hij een gerechtsdienaar van justi-
tie moest gaan waarschuwen.  
 
Inmiddels probeerde Matthijs 
ijverig de deur open te hakken, 
en toen dat niet snel genoeg luk-
te zette hij de riek tussen stijl en 
slot om de deur open te wrikken. 
Ineens kreeg hij een beter idee. 

Hij sloeg de sluitingen van de luiken van een venster kapot, sloeg vervolgens het 
venster kapot en klom naar binnen.  
 
Op dat moment nam Jan zijn vader in de armen en vluchtte met vader naar buur-
man Jacob Hof.  
 
Matthijs bleef nog anderhalf uur in het huis van Jan de Graaf. Hij eiste jenever en 
“een stuk” (geld). Jan gaf hem dat.  
 
Matthijs werd kennelijk nog diezelfde dag gearresteerd.  Wat mij opviel was de 
volkomen weerloosheid van de slachtoffers. Matthijs was er kennelijk van over-
tuigd dat ze niet over hem durfden klagen. Dat kwam meer voor in de achttiende 
eeuw.  
 
In vroeger tijd was dit gedrag, indien het bij herhaling plaats vond, reden voor de 
doodstraf. Maar in het tijdperk van de verlichting werd men terughoudend met 
executies. Bedenk dat het de schepenen waren die beslisten. De baljuw eiste nogal 
eens de doodstraf, maar de schepenen beslisten meestal anders. Vervolgens 
moest de baljuw de beslissing van de schepenen uitvoeren. Met andere woorden, 
het “verlichte beleid” was een min of meer democratische visie.  
 
Bron: 
Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Baljuw en 
Hoge Vierschaar van Zuid-Holland, 1574 –1811 (1813), nummer toegang 
3.03.08.224, inventarisnummer 102, dd. 10 Januari  1785, fol. 105v – 106v.  

Een ‘schelm’bewerkt een ander met een riek (tekening 

door  W.L. Bouthoorn) 
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Eer aan de Ambachtsheer! 
 
Tekst en transcriptie door Trees van Maanen en Marcel Verhoef 
 

Mr. Marinus Cornelis Bichon van IJsselmonde liet bij zijn aantreden als ambachts-
heer in 1817 het kasteel grondig verbouwen. Voor de renovatie werden de lokale 
ambachtslieden ingezet. Mr. Marinus bleek een gul man zoals uit nevenstaand eer-
betoon door de ambachtslieden blijkt. Na afronding van de verbouwing werd de 
loftrompet over zijn vrijgevigheid afgestoken. Men wilde uiteraard hiermee hun 
positie voor komende klusjes waarborgen, maar het geeft ook een beeld van de 
positie van en de adoratie voor de Ambachts– en kasteelheer in die tijd. 
 

De Timmerlieden, Metselaars - Ververs 
Behangers en Smit …. aan de herbouwing of 

zeer groote verbetering van ’t Kasteel van den weled: geb: 
Heer Mr. Bichon van IJsselmonde 

gewerkt hebbende geve dit tot dank betuiging aan zijn weled: geb: na 
ontvange der fooij of drinkgeld ons door zijn weled: geb: bij den 

afloop van dit werk (zelve zoo gul als vriendelijk) toegereikt op den 7 mei 1818 
 

*       * 
Daar gij ons Heer gister zoo gul ontmoeten, in uw Koetshuis en  

elk zeer vriendelijk begroete is ja voor ons te groot, ons daar ook zelve bragt 
Het drinkgeld, zoo genaamt, zoo mild ons toegedagt  

Dat ook aan iedereen op een wijs te schenke die wij, uw ambachtslien,  
niet hadden kunne denke? 

Ontvang Edelmoedig Heer, hiermê nog onzen dank met deze onze beê dat Gij veel 
jaren lank met uw gëeerd gezin, Mevrouw en uwe kinderen 

op Uw herbouwt Kasteel zal leven zonder hinderen van eenig ongeval! Smaak 
Aards en Hemels goëd Al wat Gij wenschen mag - Godmild daar nog toe doet 

 
Uwe dienstvaardige en 
onderdanige dienaaren 

Uit aller naam  
 
Het document is afkomstig uit het archief van de familie Bichon, wat eerder werd 
gefotografeerd door Kees Grandia en Peter den Hartog. Het archief is te vinden 
onder inventarisnummer 531 (Familiearchief Bichon van IJsselmonde 1746-1986) 
in het Stadsarchief te Rotterdam. Een groot gedeelte van dit archief is ook 
(digitaal) op het Streekarchief te raadplegen. 
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Bekende IJsselmondenaar: Pleun Klootwijk,  

     “de echte bakker” 

door Marcel Verhoef 

Al meer dan vijftig jaar is er bijna geen IJsselmondenaar 
die het brood of banket van Bakkerij Klootwijk nooit ge-
geten heeft. Oprichter Pleun Klootwijk begon met zijn 
bakkerskunsten in een kelder aan de Hordijk. Dit groeide 
uit tot een imperium met tientallen vestigingen. 

Pleun Klootwijk, liefkozend “opa baard” genoemd door zijn 12 achterkleinkin-
deren werd op 9 november 1925 te IJsselmonde geboren in het boerengezin van 
Leendert Klootwijk en Stijntje Kooijman, beiden nakomelingen uit wijd verbreide 
IJsselmondse geslachten. Leendert Klootwijk was agrariër en runde een tuinders-

bedrijf. Het gezin woonde aan de Hordijk op nummer 42 en de 
landerijen bevonden zich langs het Zevenbergsedijkje en de 
Hordijk. Het gezin van Leen en Stijntje bestond uit zeven kin-
deren, Pleun was de jongste zoon en na hem kwam alleen nog 
zijn zus Stijntje. 

Pleun groeide dus op in een agrarisch gezin en zoals gebruike-
lijk in die tijd was hij dus ook voorbestemd om agrariër te wor-
den. Dat liep echter heel anders. Hoewel Pleun uit een boeren-
gezin kwam, droomde hij op jonge leeftijd al van het bakkers-
vak. Als 14-jarige ging hij bij diverse bakkers in de leer.  

In 1944, toen hij negentien jaar was moest hij zijn passie vanwege de oorlog tijde-
lijk opgeven. Tijdens een razzia werd hij opgepakt en met andere jongens voor de 
Arbeidseinsatz naar Duitsland gestuurd. Pleun belandde net over de grens onder 
de rook van Hannover. Hij werd als timmerman tewerkgesteld bij een timmerbe-

drijf, maar toen hij zich ter plaatse meldde, besloot men van zijn bakkerskwalitei-
ten gebruik te maken en werd Pleun bij de plaatselijke bakker aan het werk ge-
zet. De Duitse bakker gaf Pleun altijd brood mee, wat hij dan weer verdeelde on-
der de andere jongens waar hij mee ingekwartierd was.  

Mocht Pleun op de heenweg nog met de trein naar zijn werkbestemming van de 
Duitsers, de terugweg na de oorlog moest hij te voet afleggen. Maar Pleun keer-
de gelukkig gezond weer thuis.  

Na de oorlog trouwde Pleun met Truus den Otter. De twee konden elkaar al vanaf 
jonge leeftijd. Beiden gingen in IJsselmonde naar de Julianaschool aan de Hordijk 
op nummer 28. 
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Toen Truus al naar school ging, zag ze de kleine Pleun voor het raam naar de 
schoolkinderen zwaaien. Serieuze verkering werd het pas toen beiden naar cate-
chisatie gingen en de vonk daar definitief oversloeg. 

Na hun huwelijk te IJsselmonde op 6 februari 1946 trokken zij in bij de ouders van 
Truus. Janus den Otter en Toos van Gameren woonden aan de Bredeweg op 
nummer 34 op de kruising van Lombardijen en IJsselmonde. Janus was ook agra-
riër en verkocht zijn geteelde groenten zelf.  

Lang konden Truus en Pleun niet van hun 
verse huwelijk genieten. Terwijl Truus 
zwanger was van hun eerste kind, werd 
Pleun in 1948 opgeroepen voor militaire 
dienst en naar Indonesië verscheept, 
waar hij twee jaar als geneeskundig 
chauffeur diende. Eind 1950 werd Pleun 
vanwege gezondheidsredenen gerepatri-
eerd en mocht hij de dienst verlaten. In 
totaal kregen Pleun en Truus vijf kin-
deren: Riet, Aad, Leen, Pleun en Anja.  

Tijdens zijn verblijf in Indië had de zake-

lijk ingestelde Truus haar tijd besteed aan 

het behalen van haar middenstandsdiploma, en andere voor in het zakenleven 

nuttige papieren. 

De Prinses Juliana school aan de Hordijk (Foto: Streekarchief Eiland IJsselmonde) 
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In de loop van 1951 verhuisde het gezin naar 
de Hordijk nummer 146, waar zij een woning 
hadden gehuurd. In de kelder had Pleun zijn 
eerste oven en begon hij met het bakken van 
broden, boterkoeken en banketstaven. Op 
zijn bakfiets reed hij door de straten om zijn 
waren te verkopen. Vaak lagen er maar drie 
in, maar door de gigantische bak leken het er 
meer.  

Het was vallen en opstaan, maar Pleuns 
droom kwam uit toen hij begin jaren 50 zijn 
eerste echte bakkerij opende. Hij had de 
bakkerij en winkel overgenomen van Bakker 
Van der Wind aan de Dordtsestraatweg, op 
nummer 761. Het pand bestaat nog en is nu 
betrokken door Kunsthandel Van Driel. 

Alle begin is moeilijk, ondervonden Pleun en 
Truus in die eerste jaren, maar het vakman-
schap van de één, en het zakelijke inzicht 
van de ander bleek een gouden combinatie te zijn. De formule was simpel: goed 
brood en banket voor een redelijke prijs. Al snel volgden meerdere vestigingen op  

Het pand aan de Dordtsestraatweg 761, links als bakkerij Klootwijk en rechts als kunsthandel Van 
Driel  (Foto: links Pleun Klootwijk, rechts Marcel Verhoef) 

Pleun met zijn bakfiets (Foto: Pleun Kloot-
wijk) 
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Zuid. Aan de Hordijk op nummer 158, niet ver van het ouderlijk en het eerste huis 
van Pleun heeft ook nog een tijd een vestiging van Bakker Klootwijk gezeten.  

Pleun introduceerde het 
‘boerenbruin’, wat later door 
andere bakkers werd overgeno-
men.  

Pleun was eerlijk en hardwer-
kend, eigenschappen die hij ook 
op zijn kinderen overbracht. 
Achterover leunen was er niet 
bij volgens zijn zoon Pleun. Voor 
een brommer moesten we soes-
jes vullen. Werken leerden we 
van hem. 

In 1970 werd Pleun getroffen 
door een hartinfarct. Na een 
paar dagen mocht hij naar huis, op tijd voor de opening van een nieuwe vestiging in 
Ommoord, want Pleun wilde daar natuurlijk gewoon bij zijn, betrokken als hij was. 
Zijn vrouw Truus vond dat niet zo’n goed idee en had liever dat de dokter hem nog 
even een weekje zou houden, wat dan ook gebeurde. 

Geld of status interesseerden Pleun niet. Wel had hij, naast zijn gezin, een paar gro-
te liefdes. Hij was organist in de kerk 
en tilde de Nederlands Hervormde 
Johanneskerk in Lombardijen samen 
met anderen van de grond. 

Op het hoogtepunt had bakkerij 
Klootwijk tachtig vestigingen in 
Rotterdam en omstreken. In 1979 
namen zijn zonen Aad en Leen het 
imperium over. In 1988 kwam zijn 
zoon en naamgenoot Pleun er ook bij. 
De drie broers hebben inmiddels elk 
een grote bakkerij opgezet met een 

tiental filialen. Hun brood en gebak is bekend in de gehele regio van Rotterdam.  

 

Vervolg op bladzijde 14... 

De Familie Klootwijk in de bakkerij aan de Keijenburg in Zuid-
wijk (Foto: Pleun Klootwijk) 

De Johanneskerk in Lombardijen 
 (Foto: Jerry Lussenburg/IJsselmondenieuws.nl) 
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 ...vervolg van bladzijde 11. 

Ook nadat zijn zoons het bedrijf hadden overgenomen bleef Pleun betrokken bij 
het bedrijf en kwam vaak even langs om het brood te keuren of anderszins com-
mentaar te leveren. Pleun was en bleef zeer geliefd, bij personeel, vrienden en fa-
milie.  

In 1989 verhuisden het echtpaar 
naar Ouddorp waar ze na een leven 
van hard werken van een welver-
diende rust gingen genieten.  

In 2011 vierden zij nog hun briljan-
ten huwelijk. Het is niet veel men-
sen gegeven om samen hun 65 jarig 
huwelijksjubileum te vieren.  

Hoewel Pleun toen enkele dagen 
per week wegens geheugenproble-
men in De Samaritaan verbleef, 
woonden beiden nog samen met 

hulp en ondersteuning van hun jongste dochter Anja in hun eigen huis aan de Oos-
terweg. 

In 2011 werd Pleun opgenomen in zorg-
complex Nieuw Rijsenburgh in Middelhar-
nis. Ook de verzorgsters daar waren weg 
van Pleun. Op 11 oktober 2012 stierf Pleun 
Klootwijk op 86-jarige leeftijd in het bijzijn 
van zijn kinderen. 

De bakkerswinkels worden inmiddels ge-
rund door de derde generatie en zijn wedu-
we Truus is op 18 augustus jongstleden 94 
jaar geworden.  

Bronnen: 

1. Een aantal leuke gesprekken met Pleun Klootwijk jr. 

2. Informatie van de website van Kees Klootwijk 

3. Artikel “Briljante Huwelijk Rotterdammers” uit de weekkrant Ons Eiland Goeree-
Overflakkee, dd. 17-2-2011 door Koos Goedgebuur 

4. Artikel “Klootwijk heeft weer brood op de plank”dd.  22-3-2016 door Eric Oosterom 

Pleun en Truus in 2011  

(Foto: Wim van Vossen Fotografie) 

Pleun Klootwijk  (Foto: Kees Klootwijk) 
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Een aantal advertenties en artikelen over 
Bakker Klootwijk uit het Vrije Volk tussen 
1960 en 1984. 
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Boerderij “De Gouden Leeuw” 

door Marcel Verhoef 

Op de kruising van de Koninklijke Straat-
weg (Dordtsestraatweg) en de Achterweg 
op de grens van IJsselmonde, Lombardijen 
en Barendrecht ligt sinds 1678 een boerde-
rij, De Gouden Leeuw, in de omgeving ook 
wel bekend als de Zwaalboerderij. Tegen-
woordig ligt de hoeve bijna geheel inge-
klemd tussen woningen en bedrijven en 
lijkt niets meer op de situatie zoals dat tot 
de jaren 40 in de vorige eeuw was. Toen 
uitgestrekte landerijen en behalve andere 
boerderijen een eenzaam tolhuis tezamen met een café langs de Koninklijke Straat-
weg. Het stuk van deze vroegere “rijksweg” van Rotterdam naar Parijs, waar de 
boerderij aan ligt, heet nu Pascalweg en de Achterweg staat nu op de kaart als Kooi-
walweg. De Wester Hordijk tegenover de boerderij, waar voorheen Café Sport was 
gesitueerd, is nu doorsneden door het spoor met de hogesnelheidslijn. Hierdoor is 
het ene gedeelte een kaal en leeg stukje weg geworden en de andere zijde een 
doodlopende straat met nog enkele woningen, alleen te bereiken via de andere zijde 
van het spoor. Waar voorheen de Textiel -en Woonwinkel van de gebroeders Zwaal 
lag, herinnerd alleen de straatnaam “Zwaalweg” nog aan die lang vervlogen tijden. 
Bedrijfspanden en het examencentrum van het CBR ligt daar nu.  

De Gouden Leeuw is sinds 2007 een gemeentelijk monument, wat in 2010 nogmaals 
werd herbevestigd. De redenen om deze hoeve op de gemeentelijke monumenten-
lijst te plaatsen waren o.a. dat 

1. “…de boerderij aan de Pascalweg 171 een representatief en goed bewaard gebleven voor-
beeld is van het type met een zijlangsdeel, een type dat zeer kenmerkend is voor de regio.” 

2. “…de boerderij vooral een relatie heeft met de Kooiwalweg vanwege de situering van de 
lange zijgevel aan die weg zoals volgens oude kaarten bij meerdere boerderijen het geval 
was. De commissie constateert dat de boerderij ook een duidelijke oriëntatie heeft richting 
de Dordtsestraatweg, aangezien de boerderij zich met de voorgevel aan deze weg presen-
teert. Juist door de ligging op de hoek van de voormalige Dordtsestraatweg en de Kooi-
walweg is de boerderij van grote stedenbouwkundige waarde.” 

3. “In het onderzoek wordt gewezen op de overige voorbeelden van dit type boerderij die 
nog aanwezig zouden zijn in de regio Rotterdam. In een gebied waar dit type boerderij 
lange tijd bepalend was voor het landschap, zijn nog slechts 2 of 3 van dit soort type boer-
derijen aanwezig. Daarmee is deze boerderij zeldzaam te noemen.”  
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In 1849 is de boerderij afgebrand en werd het jaar daarop weer opgebouwd, waar-
schijnlijk naar voorbeeld van de vorige. Het huidige pand is dus zeker niet het oor-
spronkelijke gebouw uit 1678. Het rapport van de Rotterdamse monumentencom-
missie zegt daar verder over: 

“Opvallend is de beschrijving van de gebintconstructie in de schuur en de constatering van de 
zeldzaamheid ervan. Naast de waarde van de aanwezige boerderij heeft het gebouw een toe-
gevoegde bouwhistorische waarde, vanwege het gebruik van de gebintconstructie van een 
vermoedelijke eerdere boerderij op deze plek, en de aanwezigheid van de gevelsteen van die 
eerdere boerderij.” 

In de zijgevel van de boerderij zit een bijzondere gevelsteen 
met het jaartal 1678. De gevelsteen is vanaf de Kooiwalweg 
goed te zien. Op de steen zijn de wapens van de families 
Everwijn en De Roovere te zien. In het wapen van Everwijn 
staat een zilveren kop van een everzwijn met rechts en links 
een zilveren hertshoorn. Het wapen van De Roovere heeft 
drie gouden molenijzers. 

De gevelsteen was na de brand in 1849 zoekgeraakt, maar werd enige jaren later bij 
graafwerk op de boerderij gevonden. Hij heeft toen enige tijd ongebruikt in een hoek 
gelegen, tot hij in 1932 werd ingemetseld in een nieuwe muur rondom de waterput 
die voor op het erf van de boerderij stond. Bij een latere renovatie, waarvan niet 
precies bekend is wanneer die heeft plaatsgevonden, is de gevelsteen weer boven 
de deur van het woonhuis geplaatst, waar hij nu nog te bewonderen is. 

De gevelsteen toont het alliantiewapen van Mr. Samuel Everwijn en zijn echtgenote 
Cornelia de Roovere met wie hij op 5 augustus 1664 in Dordrecht trouwde. 

Mr. Samuel Everwijn Samuelszn., geb. Dodrecht 7 augustus 1631, overl. ald. 23 fe-
bruari 1694, zoon van Samual Everwijn Charleszn. (1601-1631) en Cornelia Dammert 
Arendsdr. Hij behoorde tot een voorname Dordtse regentenfamilie. Hij was heer van 
Brandwijk en Gijbeland en onder andere burgemeester van Dordrecht, lid van Gede-
puteerde Staten van Holland en West-Friesland en lid van het dagelijks bestuur van 
de Admiraliteit op de Maas in Rotterdam. 

Cornelia de Roovere (1643-1727) was de dochter van Mr. Pieter de Roovere, heer 
Pompejuszn. (1602-1652), heer van Hardinxveld, Baljuw van Zuid Holland en Sophia 
van Beveren Cornelisdr. 1611-1682). Zij was de zus van Abraham van Beveren Corne-
liszn., de ambachtsheer van Oost- en West-Barendrecht. 

Rijke families belegden hun geld vaak door het kopen van boerderijen en land. Sa-
muel Everwijn heeft alleen al in West-Barendrecht en Carnisse tussen 1675 en 1693  
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twintig maal grond gekocht. Ook kocht hij drie huizen. Die aankopen kunnen zowel 
voor hemzelf als voor zijn vrouw Cornelia geweest zijn. In die tijd vertegenwoordig-
de de man zijn vrouw bij dit soort zaken. Samuel en Cornelia lieten in boerderijen 
die zij kochten hun alliantiewapen inmetselen. 

Voorbeelden hiervan zijn naast de Gouden Leeuw ook te zien op de boerderijen 
Dorpszicht (Dorpsstraat 177) en Derksen (Voordijk 412-414) te Barendrecht en 
boerderij Reestein te Rhoon. Ook bezat het paar de boerderij aan de Middeldijk 84-
86 te Barendrecht (afgebrand) en boerderij Dierenstein (De Rooverstee) op de grens 
van IJsselmonde en Barendrecht. 

Op vrijdag 10 maart 
1827 komt de 
“Gouden Leeuw” voor 
ƒ 7282,98 in handen 
van Arij Janszn Kra-
nendonk. De koop be-
helst ook het land met 
een oppervlakte van 
16 ha en 30 are.  

Elf jaar later veranderd de boerderij alweer van eigenaar. Op 2 februari 1838 koopt 
Jan Pieterszn. Kooijman de Gouden Leeuw voor ƒ 2600,-. Vermoedelijk koopt hij dan 
alleen de boerderij, want het land is dan nog maar 35 aren en 90 ca. Wel aardig om te 
vermelden is dat in de koopakte wordt vermeld dat er in de boerderij ruimte is om 20 
beesten en 10 paarden te stallen. 

Jan Kooijman heeft deze boerderij tot aan zijn dood op 12 juli 1872 op zijn naam 
staan. Hij was getrouwd met Hendrika de Jong. In de verkoopakte wordt gesproken 
over een hechte en sterke boerderij. Dat komt vermoedelijk omdat de boerderij na 
de brand in 1849 opnieuw is opgebouwd. 

Op 9 januari 1873 wordt voor notaris Rutte te Ridderkerk een verkoopakte opge-
maakt. De goederen werden eerst ingezet en op 16 januari 1873 afgeslagen. Inzet 
en afslag vonden plaats ten huize van Dirk Lems en bevatte o.a.: 

“Een hechte en sterke bouwmanswoning met schuren en stalling voor 20 beesten en 10 paar-
den, zomerhuis, wagenschuur, zwingelkeet en drooghut. Benevens boomgaard, tuin en erf 
staande en gelegen te IJselmonde nabij den Tol. Belend ten noorden en oosten de Straatweg; 
ten zuiden de Achterweg en ten westen dhr. J. Overwater Jzn en Jan Niemantsverdriet Jzn.  
De sectie nummers zijn: C 569, 570 en 571. Groot 35 a en 90 ca. 

De kopers van dit perceel zullen ook de 26 bomen over moeten nemen voor  150,-. De mest-
hoop wordt hierbij niet verkocht.”  

De alliantiewapens op de boerderijen Dorpszicht, Derksen en  Reestein 
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De boerderij wordt , tezamen met nog drie andere percelen, gekocht door vlasboer 
Frank Zwaal, wonende te IJsselmonde voor een totaalbedrag van ƒ 5740,-. 

Frank Zwaal is op 19 maart 1904 overleden. Zijn vrouw Johanna Kraaijeveld en haar 
kinderen gaan naar de notaris om de goederen te laten registreren. Johanna, wedu-
we van Frank Zwaal wordt bouwvrouw genoemd. De goederen komen dan ook op 
haar naam. 

1. De bouwmanswoning. Sectie C 569, 578 en 571. Groot 35 a en 90 ca., waarde ƒ 3000,- 

2. Een arbeidershuis aan de Hordijk. Sectie C 737. Groot 1 a en 25 ca., waarde ƒ 500,- 

3. Tuin, groot 17 aren. Secties A 597, 604 en 605, waarde ƒ 1000,-.  

Na het overlijden van Johanna op 6 november 1921 komt de Gouden Leeuw op 
naam te staan van haar zoon Huibrecht-Jacob Zwaal. Het weiland en tuinland wordt 
verdeeld tussen hem en zijn broer Arie. 

Op 28 maart 1967 vindt er een boedelscheiding plaats van de goederen van Hui-
brecht. Op het moment van de boedelscheiding woont Huibrecht met zijn echtge-
note Aagje Plaisier al niet meer op de Gouden Leeuw, maar aan de Emmastraat te 
Barendrecht. De boerderij komt op naam van Johannes-Frank-Hendrik Zwaal, land-
bouwer en veehouder, wonend te Rotterdam aan de Pascalweg No 171, die daar 
toen al woonde en werkte. Zijn zus Johanna-Francina wordt bezitster van de weilan-
den. Het woonhuis in de Emmastraat bleef in het bezit van Huibrecht en Aagje. 

In het jaar 2002 is de boerderij verkocht en is de familie Zwaal verhuisd naar Meeu-
wen (Noord-Brabant). 

Sinds 2016 staat het perceel weer te koop, nu met aanzienlijk minder grond (7 a) en 
helaas, ondanks haar monumentale status, in een deplorabele staat. 

Bronnen:  
1. Onderzoek van Piet Groenenboom 
2. “De Wapensteen van de Gouden Leeuw”, door J. Spruyt (Jaarboekje R’dam 1932)  
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De Breepleinkerk (Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Zuid (Katendrecht)) 

De dorpen Charlois en Katendrecht hadden in het midden van de 19e eeuw één 
kerkgebouw der Nederlands Hervormde Gemeente, en er stonden twee predikan-
ten, van wie er één “liberaal'' was. Een aantal gelovigen vond hier niet wat zij zoch-
ten. Een “gezelschap” werd opgericht, dat ten huize van wagenmaker Hoogvliet, in 
de Tolhuisstraat, samenkwam – in het begin met z'n achten – om te luisteren naar 
gelezen preken. Men bleef lid van de Nederlands Hervormde Kerk, maar ging af-
zonderlijk vergaderen. Men was “bevindelijk” en wilde streng leven naar wat als 
eis des Heren gezien werd.  

In 1861 kwam er enig organisatorisch verband in het groepje. Men richtte 2 okto-
ber 1861 “De Vereniging tot Verbreiding de Waarheid”op. Dergelijke verenigingen 
waren er sinds 1847 al door het hele land.  

In de stad Rotterdam waren enkele broeders die uit “oefenen”gingen. Zo'n oefe-
naar mocht een stichtelijk woord spreken zonder predikant te zijn. Broeder J.W. 
van den Broek werd de vaste leider van de groep, die gegroeid was van een achttal 
tot een vijftigtal. Men kon niet meer in de ruimte van wagenmaker Hoogvliet. Een 
vlasboer in de buurt van de Gouwstraat stond nu zijn schuur af voor de samen-
komsten. In 1866 werd Van den Broek elders predikant.  

De tweede vergaderplaats werd ook te klein. Van heinde en verre, tot uit Bolnes, 
kwam men naar de samenkomsten. Het lukte een deel van een huis te huren, dat 
vroeger herberg geweest was. De kamers werden uitgebroken en een flinke verga- 

De Breepleinkerk 
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derruimte ontstond. Het huis lag aan de Dordtsestraatweg, nu ongeveer Zwarte-
waalstraat. Ook deze vergaderruimte werd spoedig te klein. Men begon te denken 
aan echte kerkbouw. Een stuk grond aan de Katendrechtse Lagedijk, dicht bij de 
korenmolen ‘De Korenaar' van Engel werd aangekocht voor f 200, = van de familie 
Los. Het kerkje kon 250 á 300 mensen bevatten.  

Op 1 november 1866 wordt definitief besloten tot kerkinstituering. De vereniging 
werd ontbonden en vervangen door een gemeente. Op zondag 4 december 1866 
werd onder leiding van ds. Klinkert de kerk van Katendrecht geïnstitueerd. Zij sloot 
zich aan bij de Gereformeerde Kerken onder het Kruis. In 1869 kwam de vereniging 
tot stand tussen de Christelijk Afgescheiden Kerk en de Gereformeerde Kerk onder 
het Kruis. Zo heette de kerk tot 1892: Christelijk Gereformeerde Kerk van Katend-
recht. De eerste dominee van de kerk was ds. D.J. van Brummen, hij bleef dat tot  
1869. 

Ds. W. Eichhorn, zijn opvolger, woonde in een pastorie, een statig herenhuis, aan 
de Dordtsestraatweg. Bij dit huis hoorde een grote tuin waar later de nieuwe kerk 
werd gebouwd. Het huis stond waar nu de Maashaven ligt. Ds. Eichhorn bleef tot 
1872.  

In de tien jaar dat zijn opvolger, ds. J. van Mantgem, werkte in Katendrecht werd 
een nieuwe kerk gebouwd die in 1874 in gebruik werd genomen, er waren 400 
zitplaatsen.  Toen de Maashaven werd gegraven moest de kerk weer verdwijnen 
en werd een stuk grond aangeboden voor een nieuwe kerk, zo groot dat er ook 
ruimte was voor een pastorie en een christelijke school. De eerst steen voor de 
Putsepleinkerk werd gelegd op 3 augustus 1900 en op 27 juni 1901 werd de kerk in 
gebruik genomen. Er was plaats voor 1146 mensen.  

In 1910 waren er totaal 2331 zielen die door één dominee geestelijk verzorgd 
moesten worden, in 1928 waren er 7213 zielen. In 1917 besloot men tot het aan-
stellen van een tweede predikant, ds. W. van 't Sant, en de bouw van een tweede 
kerk. De Sandelingpleinkerk werd op 19 augustus 1921 in gebruik genomen en had 
826 zitplaatsen.  

In 1924 was er al een derde kerk nodig en werd een derde predikant aangesteld: 
Ds. H. Popma. De Polderstraatkerk werd in gebruik genomen op 6 april 1927 en 
had 1000 zitplaatsen (In 1942 werd deze kerk verkocht.) De gemeente bleef groei-
en en vanaf 1 januari 1929 werden er dubbele diensten in de Sandelingpleinkerk 
gehouden. Een vierde predikant kwam, ds. G. Brillenburg Wurth en een vierde kerk 
werd gebouwd, de Breepleinkerk, die op 5 november 1931 in gebruik werd geno-
men. Het ledenaantal bedroeg ongeveer 8000. Sinds 7 mei 1930 werd de naam 
van de kerk veranderd in: Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Zuid (Katendrecht). 
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Het evangelisatiewerk ving aan omstreeks 1910. 
De eerste predikant die voor het evangelisatie-
werk van ander werk in de gemeente werd vrijge-
steld was Ds. J. Heule. Het eerste 
“Welkomcentrum” was aan de Hillevliet. Welkom-
diensten werden afwisselend in één der kerken 
gehouden. De eerste fulltime evangelisatiepredi-
kant was Ds. C. Boerma.  

Ds. A.P.J. Pieron werd in 1934 aan onze gemeente 
verbonden voor de arbeid onder de Chinezen op 
Katendrecht.  

Het jeugdwerk dat vanaf 1876 steeds gegroeid 
was, kreeg een eigen plek: Jeugdhuis 't Slag, waar-
voor in 1959 de eerste paal werd geslagen.  

In 1961 werd de Putsepleinkerk gerestaureerd, in 1965 de Breepleinkerk. Daarna 
nam het zielenaantal af: één voor één werden de kerkgebouwen afgestoten, als 
eerste de Sandelingpleinkerk in 1968 (gesloopt in 1970), daarna de Putseplein-
kerk in 1980 (gesloopt in 1980). Ook 't Slag werd verkocht.  

Na het sluiten van de Putsepleinkerk bleef alleen de Breepleinkerk over als plaats 
waar de gemeente van de Gereformeerde Kerk Rotterdam Zuid (Katendrecht) 
bijeenkwam. De wijkgemeente Bree-
pleinkerk is in 2013 gefuseerd met de 
wijkgemeente Vreewijk Feijenoord 
Hillesluis tot één wijkgemeente: Wijk-
gemeente Vredeskerk-Breepleinkerk.  

Vanaf medio 2013 wordt door die ge-
meente gekerkt in de Vredeskerk en is 
de Breepleinkerk niet meer in gebruik 
bij de wijkgemeente Vredeskerk-
Breepleinkerk.  

 

Bron:  
1. "Het werk Uwer handen", uitgegeven ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van 

de Breepleinkerk  
2. “Een kerk in de buurt”, uitgegeven in 2006 ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan 

van de Breepleinkerk en het 140-jarig bestaan van de G.K. R'dam-Zuid (Kat.)  

Sloop Putsepleinkerk  in 1980 

De Bree, met rechts de Sandelingenpleinkerk 
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AANWINSTEN BIBLIOTHEEK: 

 

Betwist bestuur, wijkraden en deelgemeenten in Rotterdam 

Sjef van de Poel, uitgeverij Boom 2017 

Op het gebied van binnengemeentelijk decentraal bestuur heeft Rotterdam 
altijd een voorhoedepositie ingenomen. Wijkraden, vanaf 1947, en deelge-
meenten, vanaf 1973, waren een Rotterdamse uitvinding.  Van de Poel ana-
lyseert en beschrijft decentraal bestuur in Rotterdam tussen 1947 en 2014. 

Het geslacht Smitshoek in de Hoeksche Waard 

met de oorsprong op het eiland IJsselmonde 

Willeke Molema-Smitshoek en Piet Molema, eigen uitgave 2017 

De geschiedenis van het geslacht Smitshoek wordt op een  heldere  wijze 

beschreven, met vele leuke verhalen en foto’s uit  de Hoekse Waard 

maar ook uit IJsselmonde. 

De Orgelzolders, onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk 

Anja Matsers, uitgeverij Wist U Dat, Rotterdam 2017 

Wie één leven redt, redt de hele wereld (Talmoed). Verhalen van de onder-
duikers in de Breepleinkerk in Vreewijk. Na het eerdere boekje “Op de Orgel-
zolder” uit 2006 van Jaap van Gelderen met het verhaal over de kerk en de 
onderduikers, nu een uitgave met de meer persoonlijke verhalen over hen. 

Vestingstad Rotterdam en haar stadspoorten 1340-1940 

Dr. J.C.J. Wereldsma,  uitgeverij Trichis 2017 

Maar liefst twaalf stadspoorten hebben op enig moment de grenzen van 
de stad gemarkeerd. In dit boek haalt Jack Wereldsma niet allen de laatste 
steen van hun hoistorie boven,  hij weet ze ook in het Rotterdam van 2017 
hun precieze plekje te geven.  

Kastelen, Sloten en Buitens in Overschie 

Sjef de Ridder, Nederlandse Historiën 2001 

Mooi geïllustreerd beschrijft Sjef de Ridder de verschillende Kastelen, 
Sloten en buitenplaatsen die Overschie rijk was. Het slot Starrenborg, 
woonplaats van de ambachtsheren van Oost-IJsselmonde, de Van Cralin-
gen’s, komt ook aan bod. 
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Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde 
 
Bezoekadres: Herenwaard 23, 3078 AK Rotterdam 
Postadres: Brittenoord 32, 3079 KB Rotterdam 
Website: www.streekarchiefijsselmonde.nl 
E-mail: info@streekarchiefijsselmonde.nl 
Telefoon: (010) -  4829768 (alleen tijdens openingstijden)      

 

    ANBI: De Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde is erkend als 
    (Cultureel) Algemeen Nut Beogende Instantie. Fiscaal nummer: 8160.43.541. 
 

Bestuur: 
Voorzitter:  G. (Gijs) den Hartog  
Secretaris:  A.P. (Peter) den Hartog  
Penningmeester: M. (Marcel) Verhoef 
Alg. Bestuurslid: G. (Gerard) van Winkelhoff 
 

Donateurs: Het Streekarchief kent twee soorten donateurs;  
Vrienden van het Streekarchief: voor € 20,00 of meer bent u al donateur en “Vriend van het 
Streekarchief”, u ontvangt de nieuwsbrief  “Kwartaalbericht” (deze verschijnt viermaal per 
jaar) en ontvangt 10% korting op producten in onze webwinkel. 
Nieuwsbriefabonnee: voor € 15,00 per jaar ontvangt u alleen de nieuwsbrief 
 

Openingstijden: Bezoek aan het Streekarchief is gratis 
Maandag t/m vrijdag 10:00 – 14:00 uur. Het Streekarchief kent een Zomer- en een Kerst-
sluiting (zie de website voor mededelingen omtrent de openingstijden en sluitingen) 
 
Rekeningnummer:  NL 21 INGB 0005515644 
Kamer van Koophandel: 41128213 
 

Bereikbaarheid: 
Eigen Vervoer: 
Rondom Winkelcentrum Keizerswaard is er voldoende (betaalde) parkeerruimte. U kunt 
ook gebruik maken van het parkeerdek boven de winkels of van de parkeergarage. Volg de 
ANWB borden Parkeren Keizerswaard Noord om bij de parkeergarage te komen.  
Openbaar Vervoer: 
Bij het OV Knooppunt Keizerswaard hebben tramlijn 2 en 23 en de buslijnen 70, 76 en 83 
hun halte. Aan de Groeninx van Zoelenlaan (halte Keizerswaard) stoppen buslijnen 90, 91, 
143, 144, 183 en 691.  
 

Losse nummers: 
Wilt u een exemplaar van deze nieuwsbrief nabestellen? Dat kan dan voor € 3,50 incl.  
Verzendkosten. 
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