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De tijd staat even stil...
Een tikje weemoedig presenteren wij u de vierde editie van ‘Het Krimpens Kwartiertje’.
De afgelopen maanden is hard gewerkt om u tweewekelijks een afwisselend blad voor te
kunnen schotelen. Daarbij hadden we vooral de oudere en andere Krimpenaren die vanwege
het Coronavirus de deur niet uit konden of zelf geen bezoek konden ontvangen, op het oog.
Nu de bezoekregeling voor ouderen en kwetsbare personen vanwege Corona bijna helemaal
is afgebouwd, heeft het platform ‘Op Afstand Dichtbij in Krimpen’ besloten dat het ‘Het
Krimpens Kwartiertje’ een Krimpens ‘kwartetje’ blijft.
nog bruisend is, de gasten nog vrolijk en de
bitterballen nog warm en krokant zijn.

Met zegt weleens dat je op het hoogtepunt
van het feest moet vertrekken. Eigenlijk druist
het in tegen ons gevoel om juist als het feest
op z’n gezelligst is, onze spullen te pakken en
naar huis te gaan. Dit geldt absoluut ook voor
‘Het Krimpens Kwartiertje’. Het valt ons zwaar
om hier mee te stoppen, nu het blad binnen
Krimpen, maar ook daarbuiten - ja zelfs overzee!
– een warm plekje heeft verworven. Nu de
2.500 exemplaren per editie steeds als warme
broodjes uit de schappen vliegen. En nu blijkt
dat ook steeds meer jongeren het blad hebben
ontdekt als een kennismaking met de historie
van de plek waar ze geboren zijn of nu wonen.
Maar toch doen we het. Want zeg nu zelf. U
denkt toch ook liever terug aan een feest toen
de sfeer op z’n best was, dan aan het moment
dat u tussen de overgebleven gasten uitgeblust
de laatste, inmiddels koud en klef geworden
bitterbal zat weg te kauwen?
Dat laatste willen we niet. ‘Het Krimpens
Kwartiertje’ was er om in Coronatijd voor oude
en kwetsbare mensen in Krimpen aan den
IJssel de tijd als het ware even stil te zetten.
Hiervoor hebben wij, als groep enthousiaste
vrijwilligers, met hulp van de Historische
Kring, het Streekmuseum, de Beeldbank en
vele anderen, en met financiële steun van de
Stichting ‘De Vrienden Van…’, er een tijdje de
schouders onder gezet. Nu de beperkingen
vanwege Corona geleidelijk worden opgeheven,
gaan we – hoewel aangepast aan de eisen van
de anderhalvemetersamenleving – terug naar
‘normaal’. Ons werk zit er daarmee op. Omdat
er tot nu toe geen partij gevonden is die het
blad op dezelfde voet kan voortzetten, rest ons
niets anders dan er na dit nummer een punt
achter te zetten. Op het moment dat het feest

Overigens zijn we nog in gesprek met partijen
over een eventueel vervolg op ‘Het Krimpens
Kwartiertje’. Als hier nieuws over is, melden we
dat op onze website www.krimpenskwartiertje.
nl.
Met dit nummer nemen we in stijl afscheid. Alle
artikelen en foto’s, naast de inmiddels vaste
rubrieken ‘Beweegtips’, ‘Zwaaien op Afstand’,
et cetera, ademen het thema Weemoed.
Weemoed naar de tijd van vroeger, het Krimpen
van vroeger of personen van vroeger. Zelfs het
artikel over de explosie bij snackbar Baanen
kunt u hier aan koppelen. Want zoals men nu
al spreekt van de tijd vóór of na Corona, sprak
men 52 jaar geleden in Krimpen over de tijd
vóór of na de ontploffing.
Tot slot: dank aan allen die de verschijning van
de vier nummers hebben mogelijk gemaakt! In
de colofons treft u hun namen. Maar ook dank
aan u. Uw enthousiasme werkte aanstekelijk,
en inspireerde ons het blad nóg mooier te
maken! Wij hopen dat u opnieuw geniet van dit
afwisselende nummer. Trek er gerust een ruim
‘Krimpens kwartiertje’ voor uit; of voor deze
dubbeldikke editie: minstens twee.
Wij wensen u een goede gezondheid toe, en
voor nu: veel leesplezier!
Namens het Platform Op Afstand Dichtbij in
Krimpen aan den IJssel,
Hugo van der Wal
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Het team van ‘Op Afstand Dichtbij in Krimpen’j. V.l.n.r. Sharon Tollenaar, Henk van Leeuwen, Cobus Boele, Corien Delger,
Arthur Bouw (Stichting De Vrienden Van...), Hugo van der Wal en Willie van Leeuwen

Colofon
Het Krimpens Kwartiertje is een uitgave van:
Platform ‘Op Afstand Dichtbij in Krimpen’
Hoofdredactie
Hugo van der Wal; tel. 06 – 31 75 33 91
Vormgeving en opmaak:
Cobus Boele
Eindredactie
Hugo en Lianne van der Wal

Aan dit nummer werkten verder belangeloos mee:
Arie Koolmees, beheerder fotocollectie Krimpen in Beeld
Adri Liedorp, Historische Kring Krimpen aan den IJssel
Lineke Mooibroek
Huib Neven
Cindy Snoeck, Streekmuseum Krimpenerwaard
Stella Speksnijder en Anita van As
Joke Verweerd
Kim de Vries, Streekmuseum Krimpenerwaard
Lianne van der Wal
Gijs Zwijnenburg, Historische Kring Krimpen aan den IJssel
Druk:
Efficiënta, Krimpen aan den IJssel

Deze uitgave is speciaal bestemd voor, en wordt verspreid onder oudere en andere Krimpenaren die vanwege het
Coronavirus de deur niet uit kunnen of zelf geen bezoek kunnen ontvangen. Exemplaren worden verspreid binnen
Crimpenersteyn, Tiendhove en diverse wooncomplexen voor senioren binnen Krimpen aan den IJssel. Personen die tot
deze doelgroep behoren en geen exemplaar hebben ontvangen, kunnen een gratis exemplaar ophalen bij Albert Heijn,
Jumbo De Korf, Jumbo De Olm, Brugzicht Boeken & Muziek of Kamerbeek boekhandel en kantoorvakhandel, of er een
aanvragen via www.hetkrimpenskwartiertje.nl of via de Facebookpagina Op Afstand Dichtbij in Krimpen, of telefonisch bij
Willie van Leeuwen – Broere; tel. 06 – 55 16 70 66.
Het Krimpens Kwartiertje verschijnt tijdens de Coronacrisis eens per twee weken.
Het Krimpens Kwartiertje is gemaakt zonder winstoogmerk. Alle inkomsten zijn afkomstig van onze sponsor, ‘Stichting
de Vrienden van…’, of komen uit giften van adverteerders of van personen die in de rubriek ‘Zwaaien op afstand’ een
berichtje hebben geplaatst. Deze inkomsten worden volledig gebruikt ter dekking van de kosten van de productie van
het blad. Een eventueel nettoresultaat komt ten goede aan andere activiteiten van het Platform Op Afstand Dichtbij in
Krimpen aan den IJssel.
Voor evt. giften: NL80 RABO 0353 2895 90 t.n.v. S.L. Tollenaar o.v.v. ‘Krimpens Kwartiertje’.
Alle artikelen zijn geplaatst met bronvermelding dan wel met instemming van de auteur. Op artikelen die zijn
overgenomen uit kranten en tijdschriften is onzes inziens artikel 15, Auteurswet, van toepassing. Eventuele
rechthebbenden kunnen contact opnemen met de hoofdredactie.
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Voorwoord
stil
heel stil
loopt de vogel
over het plein van verlangen
waar de kinderen
nog niet mogen spelen
		
(Gaston Bannier)
Aan deze regels moest ik denken, toen half maart de scholen dicht gingen. Op
13 maart had ik nog een ochtend als hulpoma groepjes kinderen op school
geholpen met rekenen, taal en schrijven. Op maandag was er niets meer,
geen kinderen meer op het schoolplein, geen kleinkinderen meer om thuis te
knuffelen. Dat was wennen. Een hele lege agenda.
Geen activiteiten meer in het kader van 75jaar
Vrijheid, niet naar de vrijheidsexpres in Krimpen
aan de IJssel, geen spetterend bevrijdingsfestival.
Thuiszitten, lezen, veel puzzelen, want met mijn ruim
boven de zeventig vonden vooral mijn kinderen het
niet zo’n geslaagd idee als ik naar buiten zou gaan.
Inmiddels zijn de scholen weer open, maar nog niet
voor ‘oude’ hulpoma’s, help ik mijn kleinkinderen
weer met hun maatschappijleer en geschiedenis en
hebben we stiekem alweer een beetje geknuffeld.
Maar wat heb ik een boel moois gezien die afgelopen
maanden. Zoveel mooie initiatieven, buren die
spontaan voor elkaar gingen zorgen, online muziek
maken, met elkaar maar op afstand en natuurlijk het
‘Krimpens kwartiertje’. Initiatieven waarvan je hoopt
dat ze, als we weer een beetje aan ons gewone leven toe zijn, niet verloren
gaan. Ze zijn zo waardevol om eenzaamheid te voorkomen en de sociale
cohesie in een stad of dorp te bevorderen.
Ik ben nu ruim vier jaar weg uit Krimpen, maar ik ben jullie niet vergeten en
ik weet dat jullie mij ook niet vergeten zijn. Ik volg het wel en soms wee van
Krimpen en ik ben blij dat ik op deze manier nog iets van me mag laten horen.
Blijf gezond, houd anderhalve meter afstand van elkaar en geniet van de kleine
dingen die er echt toe doen.
Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben
Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken
Omdat ik steeds ben blijven dromen
Dat het toch zover zou komen
Ben ik blij dat ik je niet vergeten ben
Lennie Huizer
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Toen
Soms overvalt de weemoed me
mis ik mijn ouders en de tijden
van weleer
Hart en hoofd nog jong toen
koesterde ik me in hun aandacht
wentelde ik me in hun zorg
Slechts plezier en
mijn eigen leuke leven
speelden dag na dag de hoofdrol
Het geld, het eten van vanavond
de we-reld-pro-ble-ma-tiek
maakten mij helemaal niets uit,
ik dacht niet aan die grote zaken
wat aan kind in mij zat
kwam eruit.
juni 2020
tekst Cindy Snoeck (Polderdichter 2012-2013)

Op de voorpagina:
Schooklas kleuterschool: Bevrijdingsfeest in
mei 1960. Kinderen onder de begeleiding van
de juf. Fotograaf L.L. Liedorp
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Margo: “Wat hield ik van dat huis waar ik opgroeide
en speelde met mijn drie zusjes en broertje! Ik
hield van de hele Noorderstraat, waar ik leerde

Hoe is het om als ‘Krimpenees’ ver bij je

fietsen, met alle schaafwonden en kapotte knieën

geboortegrond vandaan te wonen? Om niet zo

van dien, waar ik touwtje sprong met mijn zusjes,

maar in de auto of de trein te kunnen stappen

en die ik helemaal uitliep als ik naar de Johannes

om even terug te kunnen naar het dorp waar

Calvijnschool ging. Wat een goede herinneringen

je geboren en getogen bent, en waar zo veel

heb ik aan het fietsen en verstoppertje doen onder

mooie herinneringen liggen?

de brug! Wat was het heerlijk spelen in de ‘grote’

Een gesprek ‘op afstand’ met de zussen Willy

speeltuin achter ons huis, wat in werkelijkheid

ter Haar en Margo Koster, beide geboren

maar een klein veldje was.” Ook Willy kan zich die

Speksnijder, over hun herinneringen aan en

speeltuin goed herinneren: “De speeltuin was in

weemoed naar het ‘oude’ Krimpen aan den

mijn herinnering een heel groot stuk grond, maar

IJssel wat zij ooit verruilden voor hun nieuwe

toen ik het later terug zag, was het klein, hier en

vaderland Canada.

daar waren campers geparkeerd.”
Willy vervolgt: “Ik woonde graag in Krimpen en heb

De wieg van beide zussen stond in de

eigenlijk alleen maar goede herinneringen aan die

Noorderstraat. Willy werd echter een paar straten

tijd. Ik had er vriendinnen, ging naar catechisatie

verder geboren. Willy (geb. 1950): “Ik ben geboren

en de meisjesvereniging. Ging vaak naar Krimpen

in de Kortlandstraat (nr. 27) waar toentertijd

a/d Lek op de fiets waar mijn moeders familie

een kraaminrichting was. Mijn ouders woonden

woonde, en waar ik orgelles had in de grote kerk

in de Noorderstraat alleen in het benedenhuis.

bij het veer. Ik hield erg van de Stormpolder, waar

Boven ons woonde familie De Groot. Later kregen

mijn vader gewoond had (in de Nijverheidstraat).

zij zelf een huis, ik geloof in de Julianastraat,

Ook hield ik van de IJssel. Als ik naar Gouda of naar

en werd het hele huis van ons.” Margo (1957):

Rotterdam ging met de bus, ging ik altijd aan de

“Volgens het verhaal van mijn moeder was mijn

waterkant zitten. Het water verveelde me nooit.

geboortedag een erg warme dag. De klimroos op

Ik kon zo genieten van de dijk en van de polder,

het schuurdak stond in bloei samen met de jasmijn

van de Tiendweg, de uitgestrekte weilanden de

in de tuin. Mijn vader zat opzij van het huis in de

openheid van het landschap, zodat je ver weg kon

schaduw bij te komen van de emoties van mijn

kijken.” Margo vult aan: “In de zomer fietsten we

geboorte. Natuurlijk kan ik me deze dingen niet

naar de Loet en de molens, en soms huurde mijn

herinneren, maar wel de tuin en de klimroos op

vader een roeiboot en roeiden we door de Sliksloot

het schuurdak.”

een eindje de Nieuwe Maas op.”

De zussen denken met warme gevoelens terug

“Ik had een vrolijke, lieve moeder en een goede,

aan hun jeugd in het huis naast Van Genderen.

hardwerkende vader die scheepsbouwkundig
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tekenaar was bij Van der Giessen”, vertelt Margo.

passeren de revue. Beide zussen noemen Burger

Ook veel familieleden werkten op de scheepswerf.

De Jong, Ponsen, drogisterij Groeneveld, Bas en

Willy: “Ik denk dat alle broers van mijn vader bij

Willemien Boon die een groentewinkel hadden

Van der Giesen werkten en ook sommige van mijn

aan de Poldersedijk, bakker Verheul, en Jan en

moeders broers. Als we een verjaardag hadden

vrouw Doe aan de Lekdijk. Eerst met moeder mee

ging het altijd over Van der Giessen. Ik merkte

boodschappen doen, later vaak alleen. Willy: “Ik

dat ze hart voor hun werk hadden. Ja, ze hielden

was de oudste, dus moest ik vaak boodschappen

van hun werk, het was in zekere zin hun trots.”

doen. Ik vond het leuk en interessant. Ik luisterde

Als een schip te water gelaten werd, ging het hele

naar de gesprekken die de klanten met de winkelier

gezin Speksnijder kijken. Willy: “We noemden dat

of met elkaar voerden. Met mijn broertje ging ik

‘boot aflopen’. Het was altijd een zeer bijzonder

naar kapper Duiven. Op een keer zei de kapper:

moment. Daar te staan op de scheepswerf met al

‘Meisje zal je vlechten er eens afknippen?’ Dat

de Krimpenaren die daar aan mee hadden gewerkt

maakte me op mijn hoede. De keer daarop deed ik

en met alle belangstellenden. Het oorverdovend

de kap van mijn jas op m’n hoofd en trok het koord
in die kap strak aan, knoop erop; en zo, nu kon die
kapper mijn vlechten niet meer zien.”
De meisjes gingen naar slager Opschoor, waar
ze altijd een stukje worst kregen, naar Jaap Man
voor nieuwe schoenen, naar het postkantoor waar
het altijd zo eigenaardig rook, enzovoorts. Willy
herinnert zich het winkeltje van Jan en vrouw Doe
maar al te goed: “Het was daar heel ouderwets
en heel interessant. Als je binnenkwam, klingelde
er een winkelbelletje.” Bij Groeneveld kreeg je
soms proefmonsters. Willy spaarde die. “Een keer
vroeg ik weer: ‘Heeft u alstublieft nog monsters?’
‘Ja’, zei de winkelbediende - het was niet een van
gebroeders Groeneveld zelf -, ‘ik heb nog een
groot monster, en dat ben ik zelf!’ De gebroeders
zelf - misschien was het wel een tweeling, ze leken
sprekend op elkaar - liepen altijd in lange witte
jassen hun werk te doen. De ene was blind, maar
kon toch alles vinden.”

^ De zussen Margo en Willy

Alsof ze er gisteren nog geweest is, somt Willy
het rijtje winkeltjes in het oude gedeelte van

geluid van al de scheepsfluiten maakte het voor

Krimpen verder op: “Boers, bakker Rook op de

mij een emotioneel gebeuren.” Ook Margo vertelt:

dijk, bakker Van Limborgh aan de Poldersedijk,

“Heel Krimpen fietste uit naar de Stormpolder en er

Schelling, Aart van Vliet, Cornelis de Zanger, waar

schoot altijd een brok in m’n keel als de boot, waar

ik gedroogde pruimen ging kopen, Van der Wal, de

mijn vader en mijn ooms lang aan hadden gewerkt,

klokkenmaker, Ebeli , Reiwa, Pieter van Jasse. Ook

onder luid gefluit, getoeter en gele klodders vet

de winkels in de Waalstraat: Meerse, de winkel van

van de helling gleed.” Zelfs nadat zij Krimpen had

Zondervan, de visboer.” Als Willy een dubbeltje had,

verlaten en met haar gezin op andere plekken in

ging ze weleens naar Bas de Koekzak. Margo weet

Nederland woonde, kwam Margo speciaal voor het

nog dat ze op warme zomerdagen soms een ijsje

‘boot aflopen’ graag terug.

mochten kopen bij Meerse in de Waalstraat (later
Graafland).
Margo: “Vaak mocht ik ook logeren bij mijn

De vele winkeltjes die Oud-Krimpen vroeger telde,
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oudtante, Tante Aaltje, die aan de Lekdijk woonde

doen, en we kregen natuurlijk een paar verse

en ons ‘tot de draad toe’ verwende. We mochten

oliebollen of appelflappen. Om 12 uur gingen we

vaak wat uitzoeken in de schuur van Pieter van

dan buiten staan luisteren naar de schepen die in

Jasse waar het vreemd, maar toch heerlijk rook.

de thuishaven lagen en het nieuwe jaar begroetten

Daar was zoveel speelgoed waar je van kiezen

met hun scheepshoorns. Ook kon je soms het

kon. Het gebeurde wel dat ik wat uitgezocht had

gebeier van de klokken van Rotterdam horen. Iets

en dan op weg naar huis tegen Tante zei dat ik

wat nu waarschijnlijk onmogelijk is door het lawaai

toch eigenlijk liever wat anders had gehad. En dan

van al het vuurwerk. Die klokken mis ik wel, maar

keerden we weer om….”

het vuurwerk niet. Hier geen geknal; hooguit wat
Indianen die op potten en pannen slaan.”

In hun herinneringen aan hun geboorteplaats
noemen beide zussen de ‘Kanonnenloods’,

Na de middelbare school - de Willem Lodewijk ULO

het kerkgebouwtje aan de IJsseldijk, naast

in Kralingen voor Willy en de MAVO in Rotterdam

scheepswerf Van Duijvendijk. Hier was de

voor Margo – gaan de zussen aan de Driestar in
Gouda studeren voor onderwijzeres. Door
hun baan, huwelijk en gezin belandden
beide buiten Krimpen. Maar Krimpen
bleef trekken. Margo: “Natuurlijk bleven
we Krimpen bezoeken voor verjaardagen,
feestdagen en zelfs voor ‘boot aflopen,
wat onze zoons tot op vandaag de dag
nog herinneren.”
In 1989 emigreerde het gezin Ter Haar
naar Chilliwack, British Columbia, in
Canada, in 1994 maakte het gezin Koster
de grote oversteek naar diezelfde plaats.
Na achttien jaar later verhuisde Margo
naar Ontario, waar inmiddels de
meeste van haar kinderen woonden.

^ Het ‘aflopen’ van de boot
Voor

beide gezinnen was de emigratie een

bibliotheek waar ze vrijdagsavonds of op zaterdag

roeping van Hogerhand. Margo: “We voelden ons

leesboeken haalden. Willy kan zich de bijzondere

geroepen om het onderwijs daar te dienen. Een

boekenlucht nog levendig voor de geest halen.

grote beslissing en een zaak van gebed! Emigreren

Margo: “Ik weet nog dat de jongens daar het licht

is ‘bittersweet’. Je begint wat nieuws maar je laat

uitdraaiden. Dan kon je echt geen hand voor ogen

ook geliefden achter. Dat was het moeilijkste

zien, want het zaaltje had geen ramen.”

van het hele emigratieproces, en je voelt dat
telkens weer bij ziektes en sterfgevallen. Je kan

Bij het terugblikken komen uiteraard ook de

niet zomaar even ‘overwippen’ en helpen.” Willy

dagen langs die voor kinderen extra bijzonder

vult aan: “Ik zeg niet dat het niet smartelijk was,

waren. Margo vertelt: “Koninginnedag was een

maar ik zeg ook eerlijk dat we ook niets hebben

hoogtepunt voor ons allemaal. We kregen oranje

gemist. We kwamen in een gemeenschap die van

strikken in ons haar en mochten onze beste

Hollandse afkomst was, Hollandse achternamen

zomerkleren aan. De vlaggen, het muziekkorps,

hadden, nog Nederlands konden spreken of zeker

de aubade, met Cor Lans achter de piano, gaven

nog verstaan.” En ook in het nieuwe vaderland

zo’n feestelijk gevoel.” En over Oud en Nieuw:

bleek Krimpen soms dichtbij. Willy: “Toen we uit

“Op oudejaarsavond mochten we opblijven tot

het vliegtuig kwamen en onze voet op Canadese

na 12 uur. Eerst naar de kerk, dan wat spelletjes

bodem zetten stond er een schoolbus op ons te
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wachten om ons af te halen en te verwelkomen.
Ik had thuis natuurlijk veel Engels geoefend. Een

De band met Nederland en met Krimpen is echter

vriendelijk vrouw stapte op mij af en in onvervalst

gebleven. “In het begin kwamen onze ouders

Krimpens dialect sprak ze me aan. Ik was zo

ons bezoeken voor wel drie weken, vrienden,

verbaasd en het deed me zo bijzonder goed! Het

familieleden, en vrienden van onze kinderen”,

was alsof ik thuis kwam! Het was Marie Bisschop,

vertelt Willy. Margo vult aan: “Mijn moeder, toen ze
nog leefde, kwam elke zomer vijf
weken logeren. Ze verdeelde die
tijd over zus Willy en haar gezin en
ons. Dat waren heerlijke weken! Ik
mis dat nog steeds. Dankzij social
media hebben we intensief contact
met onze Hollandse families. En het
is natuurlijk helemaal fantastisch
als er broers of zussen komen
logeren!”
Ook omgekeerd reisden de
zussen verschillende keren naar
Nederland. Willy: “Toen ons gezin
kleiner werd konden we ieder
jaar drie weken naar Nederland
gaan. We zagen daar altijd echt

^ Die grote, maar toch kleine speeltuin achter de Noorderstraat
heel erg

naar uit en hadden het altijd
naar onze zin. Vorig jaar zijn we

geboren Oosterom, uit de Waalsingel, die jaren

voorlopig voor het laatst geweest, gedurende de

geleden uit Krimpen geëmigreerd was.”

ziekte en het overlijden van mijn schoonmoeder.
Onze ouders trokken ons het meest.” Tijdens

Na al die jaren voelen beide zussen zich in Canada

hun verblijf, drie jaar geleden, zijn Willy met haar

geworteld. Willy: “Ik zeg niet dat het in Canada

man Pons en haar ‘Hollandse’ zussen, broer en

beter is, maar het is er goed. Net zo goed als het in

zwagers alle Krimpense plekken van herinnering

Nederland was.” Margo: “Emigreren is aanpassen.

langs gegaan. Uiteraard werd er even gekeken

We beseften dat dat óns werk was, en niet het

bij Van der Giessen, bij het ouderlijk huis aan de

werk van de Canadezen. Dus niet zeuren als de

Noorderstraat, en bij de speeltuin-die-nu-zo-klein-

Canadese kaas niet zo lekker is als de Hollandse,

bleek-te-zijn.

en de wasmachines hier niet zo schoon wassen

Margo: “Twee jaar geleden logeerde ik bij mijn

als in Holland. Probeer gewoon nieuwe dingen

jongste zusje die in Krimpen woont. Dat was echt

en kom tot de ontdekking dat er hele goede

weer uitbundig genieten. De gezelligheid, de

alternatieven zijn. Het wonen in Canada is fijn.

bekende plekjes, het fietsen, de drukte, de markt,

Er is ruimte en schitterende natuurschoon. Er

de geschiedenis, het Krimpens dialect - houd daar

is werk genoeg en er zijn goede voorzieningen

aan vast, alsjeblieft! -, en de geur van de IJssel.”

voor iedereen. Canadezen zijn over het algemeen
aardige, beleefde mensen. Onze kerkelijke

Heimwee naar het oude vaderland of naar

gemeente bestaat overwegend uit eerste- of

Krimpen hebben de zussen niet. Willy: “Nee, eerlijk

tweedegeneratie Hollandse emigranten, en we

niet. Nooit gehad.” Ook Margo niet. Maar soms

hebben een fijne vriendenkring opgebouwd. Toen

wel een lichte weemoed. Want, zo vertelt ze: “Als

we 25 jaar in Canada woonden reageerden al onze

hier de wind van de Grote Meren komt zeg ik soms

vijf zoons met een: ‘Thank you, Dad and Mom for

tegen mijn man: ‘Oh heerlijk!! Ik ruik de IJSSEL!!’”

emigrating to Canada. We love it here!’”

9

Winkelcentrum in
Krimpen werkt hard aan
herstel…

nacht had wachtmeester Vermeer telefoonwacht.
Hij alarmeerde onmiddellijk de alarmcentrale
van waaruit alle instanties automatisch werd
gewaarschuwd. Intussen probeerden tientallen
bewoners van de huizen boven de winkelgalerij
via de trap te vluchten. Gekleed in pyjama, met

Het zijn woorden die geschreven stonden in

kinderen op de arm, renden zij naar beneden.

de krant. Woorden niet geschreven in mei

De heer Wesselo is vervolgens snel naar het

2020 maar in mei 1968. Het is alweer 52 jaar

Raadhuisplein gereden en daar aangekomen

geleden dat in de nacht van dinsdag 7 op

bedacht hij zich geen moment. Hij klom op de

woensdag 8 mei wij ‘s nachts met een enorme

schouders van één van de omwonenden en ging

dreun wakker werden. Een blik op de wekker

daar het huis van de fam. Boudesteijn binnen. Wat

liet ons het tijdstip zien, het was 01.45 uur. Wij

hij daar aantrof is niet te beschrijven, zo vertelde

woonden toen in de Kortlandstraat. Vanuit

hij.

het slaapkamerraam aan de voorzijde keken

Op het Raadhuisplein kwamen we de toenmalige

wij rechtstreeks in een enorme vuurgloed. De

burgemeester van Krimpen aan den IJssel tegen,

eerste gedachte die opkwam was: …. zou er een

de heer L.C.A. Lepelaars. Haastig had hij een jas

vliegtuig neergestort zijn?

over zijn pyjama heen getrokken. In de loop van de
volgende dag vertelde hij dat, wanneer de explosie

Iedereen kleedde zich snel aan en ging naar

een paar uur eerder had plaatsgevonden, beslist

buiten om te zien wat er gebeurd was. We keken

doden waren gevallen. Wonder boven wonder

rechtstreeks in één grote puinhoop. Overal om ons

waren er gelukkig géén slachtoffers te betreuren.

heen waren alle ruiten uit de woningen geblazen.

Wel werden een aantal personen in het ziekenhuis

Zelfs in de Oosterstraat lag het glas eruit. Er was

behandeld in verband met de verwondingen die zij

sprake van een gasexplosie in de snackbar van

hadden opgelopen. Nog zie ik de plastic ballen die

Piet Baanen met alle grote gevolgen van dien.

achter de etalageruit lagen van de COOP-winkel

Op het moment van de ontploffing stond de

over het Raadhuisplein rollen. Ik zag de heer van

heer Wesselo op de parkeerplaats van zijn café

Vliet met de sleutel in zijn hand de toegangsdeur

‘De Stuw’ aan de Nieuwe Tiendweg. Hij bedacht

van de winkel opendoen terwijl je zo naar binnen

zich geen moment en belde direct de politie. Die
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zo dat er een lek was ontstaan van een of meer

kon lopen.

propaan gasflessen. De flessen zelf verkeerden
De bewoners boven de winkelgalerij en de

in een uitstekende conditie. De eigenaar van

omwonenden zijn ‘in shock’. In de vele kranten

de snackbar had in ieder geval een vergunning

van ons land stond deze ‘ramp’ op de voorpagina

voor het in bezit hebben van deze apparatuur

afgedrukt. Gesproken werd over een schadebedrag

zo lezen we in de krant. De officier van justitie

van 2 tot 3 miljoen gulden. Van der Giessen -de

heeft de Krimpense politie meegedeeld de zaak te

Noord en andere bedrijven stelden vaklieden ter

seponeren.

beschikking om een helpende hand te bieden.
Personeel van woningstichting Gemeentebelang en

Maar wat ook geconstateerd werd, is de Krimpense

mensen van de BB (bescherming bevolking) waren

burgerzin. De actie “Explosie - Krimpen aan den

de volgende dagen
actief. Onafgebroken
ging men die dagen
door om alle puin te
ruimen. Vanuit de regio
werden politiediensten
opgeroepen maar die
konden al vrij snel
weer naar hun basis
terugkeren.
Een dag na de explosie
kwam de minister van
Binnenlandse Zaken de
heer H.K.J. Beernink op
bezoek. Deze liet zich
uitvoerig informeren
en toonde zich zeer
ingenomen met de
maatregelen die al kort na de ontploffing werden

IJssel” heeft bewezen dat men in tijd van nood

genomen. Hij sprak zijn grote waardering uit

eensgezind naast elkaar kan staan. Kort na de

voor het werk van de BB, gemeentepersoneel en

explosie werd een intekenlijstactie gehouden

brandweer. Hij zegde financiële steun toe voor de

waaraan 130 collectanten uit alle lagen van de

getroffenen als dit nodig mocht zijn. De toenmalige

bevolking meededen. In korte tijd werd fl. 15.500

wethouder de heer Goudriaan geloofde niet

opgehaald.

dat deze steun nodig was. De verzekering tegen

Al is het 58 jaar geleden, de beelden met eigen

glasschade van de woningen van woningstichting

ogen gezien, vergeet je nooit meer!

Gemeentebelang, waarvan 300 huizen waren
Gijs Zwijnenburg

getroffen, was voldoende. Echter werd het niet
uitgesloten dat een beroep op het rampenfonds
kon worden gedaan. De minister zei dat in
voorkomend geval Krimpen voor een uitkering
in aanmerking kon komen. Kort voor het bezoek
van de minister was ook de commissaris van de
koningin, de heer Klaasesz, op bezoek geweest.
Over de oorzaak van de ontploffing drukte
wethouder Goudriaan zich voorzichtig uit. Het leekt
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Scheepswerven (1)*
Buijs
Buijs
Naast de Wurref (Van der Giessen) was in
de Stormpolder het Wurrefie (Buijs). Een
klein familiebedrijf in 1859 begonnen door
Jan Buijs. In het begin bouwde men sloepen
en roeiboten. Na zijn dood in 1895 werd
de zaak door zijn vrouw Klaasje de Vries
voortgezet als Scheepswerf Wed. Buijs.
Ook toen zij overleed in 1908 werd de zaak
als eerbetoon aan haar door haar zoons als
firma Wed. J. Buijs voortgezet.
In de crisistijd (inmiddels was de derde
generatie aan de leiding) werd er van alles
aangepakt, van jachten tot boerenwagens.
Men bleef echter wel bij hout.
Pas de vierde generatie ging in de jaren
vijftig over op ijzer; vanaf 1957 ook op het
verlengen van schepen.

Inmiddels is de vijfde generatie aan de
slag. Nog steeds volop werk en zeer divers:
casco’s, jachten, secties van schepen etc.
Sinds 1976 heet het bedrijf Gebr. Buijs
Scheepsbouw B.V.
Het is een voorbeeld van een succesvol
familiebedrijf, dat alle scheepswerven die er
rond 1900 in Krimpen waren gevestigd heeft
overleefd. Dat is des te opmerkelijker omdat
deze scheepswerf toch een belangrijk nadeel
lijkt te hebben in vergelijking met de andere.
Er is geen helling om de boten te water te
laten. Ook daarop hebben ze het antwoord
gevonden. Als het zover is wordt het schip
eenvoudigweg in het water getild!

Van
Duijvendijk
Slagerij
Mourik, 1916 - heden
Oorspronkelijk was de werf van de firma
Van Duijvendijk gevestigd in Boveneind.
De familie van Duijvendijk is een oud
scheepsbouwersgeslacht, dat begon met
de bouw van houten schepen en later
overging op ijzeren. De plek in Boveneind
moest vanwege de reconstructie van de
IJssel worden afgegraven. Van Duijvendijk
moest dus eind jaren dertig worden
verplaatst. De grond van voormalige werf
Otto bij de Kortlandse Sluis was in handen
van de Staat.
In oktober 1940 verkocht de Staat het
terrein aan de Kortlandse sluis aan
Johannes Leenderszoon, die hier begon
met scheepsreparatie.

Diens zoons Leendert en Arie starten in de
jaren 50 met nieuwbouw. Voorts werden er
schepen verlengd door er een stuk tussen te
zetten.
Halverwege de jaren zeventig nam de
volgende generatie de leiding over: de neven
Hans (Lzn) en Hans (Azn).
Deze slaagden erin grond aan te kopen
naast de insteekhaven, waardoor er ruimte
voor uitbreiding ontstond. Op deze nieuwe
bouwplaats werd een aantal zeer grote
binnenvaartschepen gebouwd.
In 2004 besloot het bedrijf de poorten te
sluiten. Er waren geen mogelijkheden meer
tot verdere uitbreiding en de concurrentie
van de lagelonenlanden, waaronder Polen,
werd te zwaar.
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* De teksten voor ‘Scheepswerven’ zijn geschreven door Adri Liedorp
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De hier afgebeelde klepperman is niet Arie van
Wijngaarden, maar Cees
Schelling, klepperman in
de Stormpolder

Uit de oude doos

met een kopje koffie en een bolus. Hij vertelde dan
aan de heer Van Sijn alle (in zijn ogen) belangrijke
gebeurtenissen van het afgelopen jaar welke in zijn

In 1975 schreef de heer Buys een aardig boekje

gemeente waren voorgevallen.

over de laatste klepperman van Krimpen aan

De heer van Sijn maakte daarvan notities. Deze

den IJssel: Arie van Wijngaarden. Hierin is te

werden dan later door zijn zoon in het laatste gedicht

lezen hoe hij zijn werk uitoefende, maar ook is er

verwerkt. Zodoende had elke klepperman z’n eigen op

aandacht voor de Nieuwjaarswens waarmee de

de gemeentelijke gebeurtenissen betrekking hebbende

klepperman rond nieuwjaar langs de huizen in

gedicht. Deze gedichten werden dan, al naar gelang de

Krimpen aan den IJssel ging. Net als tegenwoordig

behoefte, gekocht. Zo ging hij dan rond nieuwjaarsdag

de krantenbezorgers met hun nieuwjaarswensen,

langs de huizen en verkocht zijn berijmde

verdiende hij hiermee een extraatje. De heer Buys

nieuwjaarswens. Hij moest het daarbij vooral hebben

schrijft hierover:

van mensen die hij het hele jaar door trouw wekte.
Deze gaven hem soms het dubbele van de gevraagde

Het maken van de nieuwjaarswensen, die soms zo

prijs. Viel de fooi mee, dan gaf de klepperman voor de

lang waren, dat ze gemakkelijk een pagina van een

kinderen een centsprent erbij.

krant zouden kunnen vullen, werd echter niet door de
klepperman zelf gedaan. Dit gebeurde aldus:
In Rotterdam, aan de Bierhaven, was de uitgeverij van
de firma van Sijn gevestigd; de heer H.van Sijn maakte
ieder jaar voor zo’n stuk of twintig gemeenten een
uniforme nieuwjaarswens.
Over het algemeen ging het over de toen beoefende
beroepen en hadden de wensen een godsdienstige
inslag.
Tegen het einde van het jaar, zo half november, begin
december trok de klepperman te voet naar Rotterdam,
naar de uitgeverij van Van Sijn. Nadat hij zijn klompen
netjes voor de deur uitgetrokken had, mocht hij
binnenkomen, waar hij dan altijd werd verwelkomd

Afbeelding van enkele Nieuwjaarswensen
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Herinneringen aan de
Boerhaavelaan
Het moment dat de bomen werden gerooid, wat
vond ze dat verdrietig. Ze stonden er immers vanaf
haar jeugd. Aan het woord is Yvonne Rooij over de
Boerhaavelaan in Krimpen.
De Boerhaavelaan, een straat die helemaal
veranderd gaat worden. Yvonne kwam er wonen
toen ze 1 jaar oud was. Haar vader en zijn drie broers

Zomers ging het troepje naar de Lansing. Het

kochten ieder een huis. Aannemer Ponsen had er

openluchtzwembad werd dagelijks bezocht. Ze

drie blokken huizen neergezet. De huizen kostten

hadden immers een abonnement. Op handdoeken

ca 17.000 gulden en ze staan er nog steeds. Yvonne

lagen ze in het gras en zwommen ze rond. Zwemles

loopt er dagelijks langs, omdat ze herinneringen op

kreeg Yvonne niet. Haar vader leerde het haar in

wil halen aan een veilige prachtige jeugd.

zee.

Een kinderrijke buurt, de achterdeuren stonden altijd

Het grofvuil werd een keer in de maand opgehaald.

open. Je haalde elkaar van huis om te spelen op het

Aan de overkant woonden senioren. Op een dag

schoolplein van de Johannes Calvijnschool als daar

werd er een invalidewagen bij het vuil gezet; een

de hekken open waren. Verstoppertje, rolschaatsen,

stoel op wielen voortgedreven door een hefboom

knikkeren en hele gesprekken voerden de kinderen.

die je op en neer moest doen. Wat een plezier

Het was een eenheid, een gemeenschap op zich. Er

hadden de kinderen daarmee, ware het niet dat ze

was geen onderscheid. Iedereen hoorde erbij.

bij thuiskomst onder de vlooien zaten.

In de winter trok het clubje naar de Buys Ballotsingel

De Boerhaavelaan was een keurige nette straat.

om te schaatsen. Dubbele ijzertjes werden eerst

Het uiterlijk van de woningen werd door de

ondergebonden, en toen ze de kunst onder de knie

schoonheidscommissie bepaald. De voordeuren

had gingen ze kunstschaatsen. Helaas gingen de

waren gelijk, de bruine schrootjes aan de

veters voortdurend los en werd moeder gehaald om

onderkant van de kozijnen op de beneden- en de

in de bittere kou de veters vast te binden.

bovenverdieping ook. Een balkon op de bovenetage.
Heel handig als je het beddengoed wilde luchten.

Vader bouwde als cadeau een poppenkast, en

Aan de overkant stonden seniorenwoningen.

stiekem keek Yvonne op zolder. Ze kreeg de

Oude van dagen werden ze genoemd. De kinderen

schrik van haar leven. Jan Klaassen, Katrijn en

hadden het idee dat deze stokoud waren. Zij zelf

Pierlala hingen levenloos over de rand. Maar in de

zouden dat nooit worden. Kabouterhuisjes dat

tuin kwamen ze tot leven onder de handen van

vonden ze van de seniorenwoninkjes.

vader en oom en genoot de kinderschare van de

Lineke Mooibroek

Boerhaavelaan van de voorstelling.
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Scheepswerven (2)
Buijs
De
werf aan de Kortlandse Sluis

Eén van de oudste werven in Krimpen is
die aan de Kortlandse Sluis. In Krimpen
bekend onder de naam van de laatste
scheepsbouwer: het Van Duijvendijkterrein.
Al rond 1600 (dus midden in de Tachtig
Jarige Oorlog) werden hier schepen
gebouwd. Krimpen telde toen zo’n 40
huizen, waarin ongeveer 250 mensen
woonden.
De familie de Jongh had hier van 1722 tot
1827 de scepter gezwaaid. Maarten de
Jongh, de laatste eigenaar kon het toen
niet meer bolwerken en de werf werd voor
1900 gulden verkocht aan Jan Otto.

In het midden van de 19de eeuw bouwde de
firma Otto veel handelsschepen, onder meer
voor de vaart op Nederlands-Indië. Toen de
markt voor deze schepen inzakte, legde de
firma Otto zich toe op de bouw van schepen
voor de Rijnvaart. In totaal werden er in
de periode ‘Otto’ meer dan 190 schepen
gebouwd.
In 1901 werd er door de firma Otto nog veel
geïnvesteerd in de werf. Er kwam onder
meer een grote dwarshelling. In die tijd
werkten er op de werf 112 arbeiders en tien
kinderen (!). Enkele jaren later sloeg het
noodlot ook hier toe. De werf ging in 1910
failliet.

Vermeulen
Van
Duijvendijk
Slagerij
Mourik, 1916 - heden
De scheepswerf van C. Vermeulen werd
in 1854 gevestigd in Boveneind net
voorbij de duiker van het gemaal Reinier
Blok. Cornelis Vermeulen woonde toen
in Ouderkerk en was in 1952 getrouwd
met Lijntje van Zwienen. Op een stukje
buitendijks gelegen grond te midden van
zellingen die werden gebruikt om klei te
winnen voor de steenbakkerijen werd
met de bouw van schepen begonnen. Het
was een van de kleine werven met enkele
arbeiders, waarvan er in die tijd enkele
honderden in Zuid- en Noord-Holland
waren gevestigd. Begin 20ste eeuw groeide
de werf. In 1906 was het aantal werkzame
personen gegroeid van acht en negentien,
onder wie vier kinderen.

Eerst werden er houten schepen gebouwd,
later ijzeren tot een paar honderd ton
draagvermogen. In 1908 werd een
overdekte ijzeren aak gebouwd met de
naam “Zeldenrust”. In 1914 verkocht de
heer Vermeulen de werf aan een reder
en koopman uit Scheveningen, Gerardus
van Leeuwen, die er loggers voor de
haringvangst bouwde. Nog later werd het
eigendom van de firma de Bode die er
jachten bouwde. Door gebrek aan orders
ergens in de jaren 30 werd de werf gesloten.
In het kader van de reconstructie van de
IJssel werd vervolgens de grond waarop de
werf gevestigd was, afgegraven.
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Terug naar de
Spinazieacademie
Veel Krimpenaren zullen zich het grote gebouw
op de hoek van de Verbindingsweg en de
Industrieweg richting de Stormpolder herinneren.
De plek waar nu de huizen van de Treviso staan.
Hier was de Gemeentelijke Nijverheidschool
voor Meisjes gevestigd, de Huishoudschool; in
de volksmond ook wel de Spinazieacademie
genoemd.
Mej. W.E. Laaij, directrice van de huishoudschool, 1960,
Fotograaf: L.L. Liedorp

Directrice van de huishoudschool was mejuffrouw
W.E. Laaij. Toentertijd werden ongetrouwde
dames, ook al waren ze al op leeftijd, met
‘mejuffrouw’ aangeduid. Mejuffrouw – of juffrouw
– Laaij was een bekende persoonlijkheid in
Krimpen. Niet alleen omdat ze tientallen jaren de
scepter zwaaide over de huishoudschool, maar
ook omdat haar lange, aristocratische verschijning
respect afdwong. Ook na haar afscheid van
de huishoudschool kon men haar regelmatig

Afscheid burgemeester J. Aalbers. Mej. W.E. Laaij
biedt hem een schilderij aan. 1961.
Herkomst A. Liedorp, fotograaf L.L. Liedorp.

tegenkomen, wandelend met haar hondje door de
straten van Oud Krimpen.

Opening van de Nijverheidschool op 7 december 1954.
Mejuffr. Laaij biedt de burgemeester als dank voor zijn
bemoeienissen een ontbijtlaken aan.

Bezoek van de commissaris van de koningin. 1956.
Links mej. W.E. Laaij.
Opening Huishoudschool. Dirigent J. Groeneveld brengt met
leerlingen een zanghulde.

Leerlingen tijdens een openbare les in 1961.
Herkomst A. Liedorp, fotograaf L.L. Liedorp.
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Gebouw van de huishoudschool op de hoek
Industrieweg/Verbindingsweg.

Strijken van wasgoed
door de leerlingen in 1963.

Modeshow door leerlingen 1960.

Kookcursus

Naaicursus, leerlingen in 1961.
Herkomst A. Liedorp, fotograaf L.L. Liedorp.
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Kachelpoets

gaat over kachelpoets.
Als de kachelplaat gepoetst was, dan was
hij prachtig, dieper zwart kon je je niet
voorstellen. De kachel had een deurtje met
mica-ruitjes en onder in een asla. Op de
kachel stond bijna altijd een fluitketel, het
duurde best lang voordat hij ging fluiten. Wel
mooi om dat zachte gezoem over te horen
gaan in vriendelijk gefluit. Op het gas ging dat
nogal dringend, op de kachel was het een heel
proces.
We hadden een poes, zo’n cyperse, die we
Kleine Hakkie noemden. Dat houdt in dat er
ook een grote Hakkie was, maar dat is weer
een ander verhaal. Kleine Hakkie zat graag op
het aanrecht, wat niet mocht, maar ja…. Hij
hield van water, dat is behoorlijk uitzonderlijk
voor poezen. Hij zat dan te wachten tot de
kraan een druppel liet vallen. Die druppel
groeide langzaam en moest gevangen worden
als hij viel. Dat vangen viel tegen, natuurlijk,
maar Hakkie was al tevreden als hij er met
zijn poezenpoot
een mep tegen
gegeven had.
Een heerlijk
tijdverdrijf,
het kon uren
doorgaan.
Maar op een dag
was er iets veel
spannenders aan
de hand aan de
andere kant van
de keuken. Er
klonk een sissend
geluid van de
kachel. Een paar
seconden maar,
dan was weg en
even later was het er opnieuw. Kleine Hakkie
liep over het aanrecht richting de kachel, waar
de ketel zijn best deed om het fluiten weer
uit te vinden. Ik, een meisje van een jaar of
vijf dat bij de keukentafel zat te kleuren, zag
Hakkie wel gaan. Ik keek gewoon, niet in de
toekomst ofzo, er ging geen alarm af. Maar het
gevaar kan zo razendsnel toeslaan, dat het je

- Door Joke Verweerd

Een geur brengt een hele wereld met zich
mee. Je kunt verbaasd of verrukt zijn over een
nieuwe geur, er kan zomaar een onbekende
wereld opengaan. Je kunt ook ineens stilstaan
in herkennen, dat is dan vaak de wereld van
vroeger toen je klein was. Dit laatste heb ik
met kachelpoets. Weet u nog wat het is? En
ook nog hoe het ruikt?
Apart ja, het is een beetje chemisch, maar
soms houden we daarvan, net zoals van de
lucht van terpentijn en van kruit, dat bij het
afsteken van vuurwerk hoort. Bij mij plopt er
een gebeurtenis uit mijn jeugd in mij op als ik
kachelpoets ruik, dat laatste komt niet vaak
meer voor. Ik heb het zelf ook niet meer in
huis. Maar als ik eraan denk, dan ruik ik het
ook weer.
De kachel, die gepoetst moest worden, stond
in de keuken.
Alleen in de
winter, want mijn
moeder kookte in
de zomer op een
tweepits gasstel.
In de winter op
de kachel, die
gestookt werd
met briketten
en eierkolen.
We hadden wel
antraciet, maar
dat was voor
de haard in de
achterkamer en
aangezien we ook
een voorkamer
hadden, waar de
kinderen Speksnijder orgelles kregen, moest
daar ook gestookt worden (maar alleen op de
dagen dat we les hadden, het oefenen kon wel
bij een graadje minder en we zaten eigenlijk
nooit in de voorkamer). Zo’n oliestook aan
krijgen was ook nog wel een dingetje, maar
daar heb ik het nu niet over, want dit verhaal
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compleet overrompelt. Hakkie, op het puntje
van het aanrecht, zag waar dat sissende geluid
vandaan kwam. De overvolle ketel, waarin
het water was uitgezet door de hitte, liet
telkens een druppel uit de tuit naar beneden
glijden. Die druppel rolde sissend over de pas
gepoetste kachelplaat, totdat hij weg was,
verdampt. Ik zag Hakkie’s oortjes draaien
als er zo’n druppel ging en verdween. Ik zag
hoe zijn staart dikker werd en dreigend ging
wiebelen. Ik zag hem springen…
Ik weet niet meer of ik gilde, alleen mijn
moeders gillen herinner ik mij. Zij stormde
vanuit de gang de keuken binnen, maaide
in een forse zwaai Hakkie en de ketel van de
kachel. Gooide daarna de buitendeur open,
pakte Kleine Hakkie op en zetten hem buiten
in de sneeuw. Hij mauwde zo vreemd, zijn
bekje open en haast zonder geluid. Schor en
anders. Telkens ging hij verzitten, naar een

vers plekje sneeuw, waar dan opnieuw zijn
voetzooltjes konden afkoelen.
In de keuken depte mijn moeder het
water van de kokosmat, ze legde er een
dubbelgevouwen handdoek op en stampte
daarop met haar nylonkousen-voeten. Ik
keek naar haar en ik moest bijna huilen, zo
ontzettend trots was ik op haar. Er hing een
nare lucht, van kachelpoets en verbrande
poezenvoetjes. De afdruk van Hakkie’s pootjes
stonden op de kachelplaat.
Kleine Hakkie heeft het overleefd, hij had
sindsdien roze voetjes, voorheen waren ze
zwart.
Van de kachel moest hij niet veel meer
hebben, hij lag nooit meer gaar te sudderen in
het stofdoekenmandje daar in de buurt.
Kachelpoets heeft een alarmerende geur
gekregen, terwijl ik het vroeger zo heerlijk
vond ruiken.

Het Harlekijnspel
Het oudste Harlekijnspel dateert van 1840.
Harlekijn zelf is van heel wat oudere datum.
Sinds de 16e eeuw vervulde Arlecchino een
van de hoofdrollen in de commedia dell’arte,
een Italiaans blijspelgenre.

een fiche, dan mag hij dat fiche pakken en
gooit hij nog eens. Hij herhaalt dit totdat hij
een lege cirkel treft.
4. Wanneer iemand op nummer 7
terechtkomt moet hij één fiche in de zak van
Harlekijn doen en is zijn beurt voorbij.
5. Als een speler al zijn fiches kwijt is zit hij ‘op
de bok’. Hij heeft dan nog recht op één beurt.
Wanneer deze herkansing hem geen fiche
oplevert, is hij af.
6. De speler die het langst in het spel blijft is
winnaar en mag zich de inhoud van Harlekijns
zak toe-eigenen. Bovendien krijgt hij alle
fiches die nog op de cirkel liggen.

Spelregels:
1. Aantal deelnemers: onbeperkt.
Benodigdheden: fiches (u kunt hier knopen,
muntstukken, pionnen o.i.d. voor gebruiken)
en twee dobbelstenen. Vooraf spreken de
spelers met elkaar af hoeveel fiches zij zullen
gebruiken.
2. Er wordt met twee dobbelstenen gespeeld.
Wie het hoogst gooit mag beginnen.
3. Het totaal aantal ogen van de twee
dobbelstenen bepaalt het nummer van de
cirkel waar een speler naar toe moet. Als de
cirkel leeg is zet hij er één fiche op. Ligt er wel
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Afscheid van burgemeester
Lennie Huizer

Spanning
Lennie Huizer herinnert zich nog goed het
sollicitatiegesprek met de benoemingscommissie onder leiding van Bert Jan Ruissen.
Uiteindelijk werd ze uit vier kandidaten gekozen. “Ik heb het zeer gewaardeerd dat men in
een gemeente waar de SGP de grootste partij
is, koos voor een PvdA-meisje. Ik heb me hier
altijd welkom gevoeld.” Ongetwijfeld heeft dat
ook te maken met haar eigen opstelling. Zij
gaat op een ontspannen manier met mensen
om: nuchter, maar inlevend en altijd respectvol. Natuurlijk kent ze ook momenten van
spanning, maar daar heeft ze iets op gevonden. Op 20 oktober was de informatieavond
over de Syrische vluchtelingen. Ze was op alles
voorbereid, heeft er dagen op lopen broeden,
maar wist de spanning voor zichzelf op het
juiste moment in goede banen te leiden met
een trucje dat ze al toepaste toen ze als kind
naar de tandarts moest.” Ik dacht dan: ach,
straks is het voorbij. Dat geeft rust.” Het tekent
haar relativeringsvermogen, maar vergeet
daarbij haar inlevingsvermogen niet. Ze vertelt
dat sommige mensen heftig reageerden op de
komst van de vluchtelingen, maar kon daarvoor begrip opbrengen. “Sommige mensen
laten zich door angst leiden, en dan denk ik:
wat zullen jullie het moeilijk hebben.”

Burgemeester Lennie Huizer gaat vertrekken. Dat vindt ze niet leuk. Op 1 oktober
2010 werd zij geïnstalleerd als waarnemend
burgemeester van Krimpen aan den IJssel
en ze had gedacht na pakweg anderhalf
jaar weer vertrokken te zijn. Het werden
vijf mooie jaren, ruim voldoende om zich
aan de mensen van Krimpen aan den IJssel
te hechten, genoeg om niet weg te willen.
“Ik wil niet aan mijn afscheid denken, ik
heb constant verdringingsverschijnselen”,
zegt zij, weliswaar met haar droge humor,
maar je voelt een klein traantje achter de
lach.
Eigenlijk is het bijzonder dat ze wil blijven. Ze
is de pensioengerechtigde leeftijd ruimschoots
gepasseerd en heeft een respectabele staat
van dienst: docent, wethouder in Zoetermeer,
directeur van een Emancipatiebureau in Den
Haag, gedeputeerde bij de Provinciale Staten,
waarnemend burgemeester in Alblasserdam
en inmiddels vijf jaar in Krimpen aan den IJssel. Je zou verwachten dat ze ernaar uitziet om
op haar lauweren te gaan rusten. “Ik wil gewoon niet stoppen met werken en eigenlijk wil
ik ook niet weg,” zegt ze nog eens met nadruk.
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‘Krimpenwaardig’
Hoe kijkt zij na vijf jaar terug op de Krimpense
samenleving? “Een vriendelijke gemeente,” zo
karakteriseerde ze Krimpen al bij haar aantreden. Die mening is niet veranderd. Ze voegt er
nu aan toe: “Maar als het nodig is, komt men
in beweging. Moet je zien hoeveel mensen zich
als vrijwilliger hebben aangemeld bij de komst
van de vluchtelingen. Prachtig om te zien hoe
mensen met veel fantasie aan de slag gaan.
Wat een saamhorigheidsgevoel. Op de voorlichtingsbijeenkomst bedacht iemand de term
‘krimpenwaardig’. Dat vond ik prachtig.” ;

tival wel mooi is, maar dat zij overdag moeten
werken. Volgend jaar moet er dus echt voor
hen een festival in de avond georganiseerd
worden.” Het is maar dat we het weten. Er zijn
krachten genoeg in de Krimpense samenleving die dat kunnen oppakken. SYnerKri en
Krimpen Presents hebben op dat gebied hun
sporen al ruimschoots verdiend.
Raadhuis
Kent de burgemeester ook teleurstellingen in
de afgelopen vijf jaar? Lennie Huizer is een positief denkende vrouw die niet ga uw teleurgesteld is. Ze kan zo gauw niets bedenken.
Ze kijkt liever naar de projecten die gelukt zijn. “Dat nieuwe raadhuis , daar ben
ik apetrots op, echt apetrots!” Je mag het
gerust haar paradepaardje noemen. Niet
alleen de uitstraling van het gebouw, ook
de manier waarop het gebruikt wordt.
Ze heeft er geen eigen kamer, maar
vindt dat prima. “Ik heb het zelf zo voorgesteld. Het geeft veel meer mogelijkheden voor communicatie.” Openheid,
daar gaat het haar om. “Die geslotenheid
van die oude raadzaal, dat zat me dwars.
En moet je nu eens zien. iedereen kan de raad
aan het werk zien.”Burgemeester Huizer vertelt dat onder haar leiding de gemeenteraad
ook anders is gaan werken. “De buitenwereld
ziet dat niet zo, maar het is wel een feit. Toen
ik hier kwam maakte men nauwelijks gebruik
van de mogelijkheid tot initiatieven, amendementen en moties. Om dat te veranderen
moet je natuurlijk met de gemeenteraad in gesprek. In de gemeenteraadsvergadering moet
het gaan om het uitwisselen van meningen en
om elkaar te overtuigen.”
Haar inspanningen hebben resultaat geboekt.
Glunderend vertelt ze: “In een van de laatste
raadsvergaderingen ging het over de invulling
van de voorzieningen in De Tuyter. Het werd
een goed debat, en zo hoort het ook. Mis
schien zou je van tijd tot tijd nog meer vuurwerk mogen verwachten, maar je moet ook
accepteren dat niet iedereen dezelfde talenten
heeft. Er zijn mensen die heel goed van de ton-

“KRIMPEN IS
EEN VRIENDELIJKE
GEMEENTE”
Evenementen
Lennie Huizer heeft er zichtbaar plezier in als
er wat reuring in de kalme Krimpense samenleving komt. “Dat was trouwens ook mijn
opdracht vanuit de gemeenteraad.” Aan die
opdracht heeft ze zich gehouden. Het bevrijdi
ngsfestival en het Krimpenfestival zijn er het
tast- en zichtbare bewijs van. Zij kijkt er met
veel tevredenheid op terug. “Natuurlijk moet
er nog het een en ander gestroomlijnd worden, maar de trend is gezet. En we moeten
vooral de jeugd niet vergeten,” geeft de bijna
ex-burgemeester ons mee. “Ik krijg mailtjes
van jongeren, waarin ze aangeven dat zo’n fes-
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griem gesneden zijn en anderen richten zich
meer op de samenleving en doen daar goed
werk,” aldus Huizer.

interim-burgemeesterschap een punt gezet
worden. En of ze wil of niet, het afscheid staat
voor de deur. Een door de Kroon benoemde
burgemeester, Martijn Vroom, neemt haar
plaats in.

Huisbezoek
Gaandeweg het gesprek ga je begrijpen
waarom ze niet weg wil. “Die collegevergaderingen ga ik vreselijk missen, net a Is de
raadsvergaderingen trouwens, dat zijn echt
mijn dingen.” En de huisbezoeken? “Toen ik in
Alblasserdam begon, dacht ik: moet dat nou,
die bezoeken aan jubilarissen en jarige mensen. Ik wist toen nog niet dat het zo leuk en
inspirerend was. Dat heb ik ook in Krimpen
ervaren. Je hoort van die prachtige verhalen.
Dit moet je zeker opschrijven: Ik kwam bij een
echtpaar dat zestig of zeventig jaar getrouwd
was. Vraag me geen namen, die kan ik niet
onthouden. Vraagt die man: Kent u Martien
Huizer? Blijkt hij bij mijn vader in de klas gezeten te hebben. Hij had nog een rapport met
de handtekening van mijn vader. Dat is toch
schitterend.”

Droom
In haar openingstoespraak vijf jaar geleden
citeerde zij een uitspraak van dominee Jesse
Jackson: “Sta nooit toe dat ze je verplichten
je dromen op te geven.” In Krimpen aan den
IJssel heeft zij een aantal dromen kunnen
verwerkelijken. Maar blijven er nu nog dromen
over?
Lennie denkt na, ze begint wat bedachtzamer
te spreken. “Ik heb zeker nog een droom. Ik
droom ervan dat de mensen ophouden met
geweld en oorlog. Die droom is misschien
niet te verwezenlijken, maar die nemen ze
me niet af.” Haar toon wordt ernstiger en er
klinkt hartstocht door haar nuchterheid heen:
“Ik begrijp niet dat volwassen mensen oorlog
voeren omdat ze het niet met elkaar eens
zijn. Ik kan nog wel begrijpen dat mensen in
opstand komen als ze onder grote druk van
bijvoorbeeld dictatuur of religie moeten leven.
Ik denk aan Syrië, maar ik begrijp dan niet dat
er geen mensen opstaan die zeggen: kijk nu
eens om je heen, het land ligt in puin, we krijgen geen van beiden onze zin, waarom gaan
we hiermee door?”
Met deze droom kijken we even in het hart
van burgemeester Lennie Huizer. Een bestuurder pur sang, bij wie het op de eerste plaats
gaat om mensen en om een samenleving
waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Aan
die droom heeft ze de afgelopen vijf jaar in
Krimpen aan den IJssel met ongelooflijk veel
plezier mogen werken. Wij zijn er haar dankbaar voor.

Krimpen zelfstandig
We spreken over de overgang van de zorgtaken naar de gemeenten, een gigantische
reorganisatie die veel gemeenten in het land
de nodige hoofdbrekens heeft gekost. “Dat
heeft Krimpen heel zorgvuldig opgepakt,” zegt
Lennie en ze schuift ruimhartig alle lof naar
de wethou ders en de ambtenaren. “Die hebben het werk gedaan.” En natuurlijk hebben
we het over de verzelfstandiging van Krimpen
aan den IJssel. Bij haar aantreden zei ze: “Het
zal nog een flinke opgave zijn om op een stevige manier zelfstandig te blijven.” Nou, in die
opgave is burgemeester Huizer geslaagd. “lk
heb er erg mijn best voor gedaan. De zelfstandigheid van Krimpen aan den IJssel staat of
valt natuurlijk met een blijvend goede samenwerking met de metropoolregio. We kunnen
onze gemeente nu zien als de poort van het
stedelijk gebied van de Rotterdam regio naar
het Groene Hart. Vind je dat niet mooi?”
Dat is inderdaad mooi, maar voor Lennie Huizer ook dubbel. Op het moment dat de verzelfstandiging een feit was, moest achter haar

Dit artikel is geschreven door Huib Neven voor
in ‘De Klinker’ editie 4.
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Het Badhuis
- Door Adrie Liedorp

In 1961 kreeg Krimpen haar eerste en –naar
later zou blijken- enige badhuis. Wat een luxe
in dat gebouw aan de Koekoekstraat! Niet
langer vrijdagavond in de keuken in de teil,
de oudste eerst, de jongste het laatst. Naast
de douches was er ook als een extra luxe de
mogelijkheid een echt bad te nemen.
In de loop der tijd kregen (om te beginnen
de nieuw gebouwde) woningen standaard
een douche of lavet. In bestaande woningen
werden douches ingebouwd. De behoefte aan
een badhuis verminderde snel. Na verloop van
tijd werd het badhuis omgebouwd tot kantoor
voor het Technisch Bureau Krimperwaard.
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Scheepswerven (3)
Van
Buijsder Giessen
De eerste aanwijzing dat in de Stormpolder
een scheepswerf gelegen was dateert van
1675. In 1707 was de werf eigendom van
Cornelis Robberecht de Bruin, die ook de
werf aan de Kortlandse sluis bezat. De
werf wisselde nog een aantal malen van
eigenaar, en werd gesplitst in een oostelijk
en westelijk deel. In 1807 nam de eigenaar
van de oostelijke werf, Arie Hoogendijk jr.,
zijn neef Arie van der Giessen in dienst.
Arie van der Giessen (1790-1840) kreeg
in 1810 de leiding over de werf van zijn
oom en erfde de zaak vervolgens in 1820
en werd daarmee de patroon-eigenaarscheepsbouwmeester.
Arie van der Giessen werd opgevolgd door
zijn beide zoons Cornelis en Arie. Ten
gevolge van onenigheid werd het bedrijf
in 1859 gesplitst. In 1883 breidde Cornelis
uit met de aankoop van een meer westelijk
gelegen werf, die vanaf dat moment “de
Nijverheid “ werd genoemd.
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
betekende het einde van de rijnvaart.
Van der Giessen ging zich meer en meer
toeleggen op de zeevaart. Men zag
zich in 1920 beloond door deze keuze
met de opdracht van de bouw van vier
vrachtstoomschepen, de Burgerdijk,
Blijdendijk, Blommersdijk en Bilderdijk.
De jaren dertig met de wereldwijde crisis
waren troosteloze jaren. In de tweede
helft van de jaren dertig veerde de
economie weer enigszins op. De Tweede
Wereldoorlog brak uit en aan de opleving
kwam een bruusk einde. Moeilijke tijden
volgden. In de industrie en scheepsbouw
werd in heel Nederland, ook bij Van
der Giessen doorgewerkt. Nu waren de
Duitsers opdrachtgevers.
De jaren vijftig waren de jaren van de
wederopbouw. Begin jaren zestig gaat

het slechter door de concurrentie van de
lage lonenlanden. Zoals veel bedrijven
gaat Van der Giessen zijn basis verbreden.
In 1962 fuseert C. V.d. Giessen en Zonen
Scheepswerven N.V. met de Werf De Noord
N.V. uit Alblasserdam. Hierdoor werd de
reparatie-capaciteit en een afdeling voor
de bouw van marineschepen (polyester)
toegevoegd. In 1963 kwam Variël Nederland
erbij, gespecialiseerd in de systeembouw
van scholen en kantoren. Ook ging men in
die jaren mallen maken voor de bouw van
de zgn. ERA-flats in Capelle.
In 1982 werd met staatssteun een grote
constructieloods (de “Bolo”) gebouwd naar
een ontwerp van architect Quist. Zeer
specialistisch werk kon voortaan binnen
worden uitgevoerd.
Een jaar later in 1983 werd de heer D. Van
Dort benoemd tot directeur.
De aankondiging kort daarna door het
Rijk dat de rijkssteun aan de scheepsbouw
drastisch zou worden verminderd had grote
en ernstige gevolgen voor de werf.
In april van 1985 kondigde de directie
het ontslag aan van 1200 van de 1600
werknemers.
In 1997 kwam er een nieuwe directeur, de
heer D. J. Brink. Vier jaar later wordt van der
Giessen – De Noord overgenomen door IHCCaland.
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Meer bewegen, minder eenzaamheid!
- Door Sandra van Gerwen-Leen, ergotherapeut

In deze onrustige periode zijn we meer op onszelf aangewezen. Voor sommigen onder ons is
bewegen niet vanzelfsprekend of (zeer) pijnlijk. Hierdoor kunnen we ons isoleren. Ergotherapie
richt zich op het mogelijk maken van handelen in het dagelijks leven. In samenspraak wordt er
gekeken hoe het dagelijks leven naar tevredenheid kan worden uitgevoerd.
Hieronder een aantal ideeën om in beweging te blijven én een isolement te voorkomen:

Invididueel
-

-

-

Breng met de rollator het oud papier wat
vaker naar de container, bijvoorbeeld
meerdere keren per week i.pv. één keer
per week;
Loop een glasbak verder om het glas weg
te gooien;
Loop in huis met minder spullen in de
handen naar de tafel waardoor u
meerdere keren heen en weer moet
lopen. Hierdoor heeft u meer beweging.
Kijk welke activiteiten u op kan delen in
kleiner stukjes. Bijvoorbeeld: Doe de
afwas na iedere maaltijd, was af, ga even
zitten, droog af, ga even zitten en ruim
dan op. Hiermee blijft u in beweging.

Samen
Neem de buurman/ -vrouw mee voor een rondje
om de flat.
-

-
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Op 1,5 meter afstand lopen jullie gezellig
samen buiten.
Voor iemand met een visuele beperking
is 1,5 meter inschatten lastig. Samen kan
de afstand bewaard worden en de
persoon met goed zicht kan de afstand
tot anderen ook in de gaten houden.
Als u met de rollator op pad gaat kunt
u gepaste afstand bewaren

Op pad met de scootmobiel of driewielfiets
-

Achter elkaar genieten van de buitenlucht
en de mooie natuur.
Met de elektrische fiets achter of voor de
scootmobiel of driewielfiets kan natuurlijk
ook.

De mantelzorger op pad
In deze tijden komt er veel neer op de
mantelzorger. Een mantelzorger verdient het
om even naar buiten te gaan. Wanneer fysiek
bezoek aan de zorgvrager niet mogelijk is kan

gekeken worden of een videobelgesprek met
de zorgvrager mogelijk is via telefoon, tablet
of pc. Hierdoor kan de mantelzorger met een
gerust hart de deur uit.

Met de rolstoel naar buiten
Iemand duwen in een handbewogen rolstoel
is nu vaak geen optie voor de kwetsbare
doelgroep. Zelfstandig op pad kan in sommige
gevallen een wens zijn van de zorgvrager. Samen
met de ergotherapeut kan er gekeken worden
naar de mogelijkheden om dit te realiseren.
Let bij alle handelingen op uw eigen veiligheid en
dat van anderen.

Bent u nieuwsgierig wat er nog meer mogelijk is voor u of u naaste neem dan voor advies op maat
contact op met:
Ergotherapie Krimpen
Groenendaal 1
2922 CJ Krimpen a/d IJssel

T: 06-13619013 / 06-23233996
W: www.ergotherapiekrimpen.nl
E: info@ergotherapiekrimpen.nl
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Veer van Van der Ruit
Tot de opening van de Algerabrug
in 1958 werd de IJssel overgestoken
met de pont. Al eeuwenoud was er
een overzetveer tussen Krimpen en
Capelle. Volgens overlevering zou
Napoleon hier al eens overgezet
zijn. Ook hebben vorsten en andere
voorname lieden de tocht met de
roeiboot of de pont meegemaakt. De
laatste veerlui waren de gebroeders
Van der Ruit. Hun grootvader had
toen 75 jaar eerder de veerrechten
overgenomen van Jan Noorlander en
daarvoor behoorde het veer aan de stad Gouda.
In 1925 werd het veer door de gebroeders
overgenomen. Van het roeibootje moest spoedig
worden overgestapt op en houten pont die met
handkracht werd overgetrokken. Er kwam een grotere
stalen pont getrokken door een motorbootje.
De tarieven waren per persoon vijf cent, kinderen drie.
Auto’s t/m 800 kilo achting cent en daarboven 24 cent.
Voor een paard of een koe betaalde men acht cent.
Tussen 23 en 5 uur ’s-nachts, bij storm, extreem hoog
water of zware ijsgang werd het tarief verdubbeld.
In de jaren voor de opheffing van het veer werden er
dagelijks zo’n 1000 auto’s naar de overkant gebracht,
waarbij er enorme wachtrijen ontstonden zowel aan
de Capelse als Krimpense kant. Inmiddels is ook de
huidige verbinding met de passage van een veelvoud
van de 1000 van toen uitgegroeid tot de “brug der
zuchten”.
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VEREN.

Aanvulling van de aankondiging d.d. 19 December 1924.
Ondergeteekenden, JAN WOUTER & WIGGERT VAN DER RUIT, allen wonende te
Capelle aan den IJssel en GERRIT VAN DER RUIT, wonende te Krimpen aan den IJssel,
ondernemers van het
Pont- en Schultenveer
tusschen Capelle- en Krimpen a.d. IJssel,
ten deze voor alles wat de onderneming betreft domicilie kiezende te Capelle aan den
IJssel, aan de Nijverheidstraat No. 146,
doen aankondiging:
1e. dat het veer wordt onderhouden met
een ijzeren Roeivaartuig, een Motorboot en twee ijzeren Ponten.
Met de ijzeren Roeiboot kunnen ten hoogste 15 personen worden overgezet;
de Motorboot biedt gelegenheid tot het overzetten van 40 personen; de Pont
genummerd 1 heeft een laadvermogen van 7500 K.G., terwijl daarmede gelijktijdig
ten hoogste 100 personen kunnen worden overgezet. Met deze Pont kunnen in
maximum vervoerd worden 10 stuks vee, of 10 paarden, of 3 vierwielige wagens: de
Pont genummerd 4 heeft een laadvermogen van 15400 K.G. Met deze Pont kunnen
hoogstens 180 personen gelijktijdig worden overgezet, terwijl in maximum vervoerd
kunnen worden 20 stuks vee, of 20 paarden of 6 vierwielige wagens;
2e. dat op het veer steeds de vaartuigenbedienend personeel aanwezig is, bestaande
uit ondergeteekenden of een of meer veermansknechten;
3e. dat het veer wordt uitgeoefend tusschen de gemeenten Capelle- en Krimpen aan
den IJssel, over het niet gekanaliseerde gedeelte van den Hollandschen IJssel;
4e. dat voor het reeds bestaande veer geen dienstregeling bestaat, doch dat het veer
op aanmelding bediend wordt.
Capelle aan den IJssel, Juli 1925
JAN VAN DER RUIT
WOUTER VAN DER RUIT
WIGGERT VAN DER RUIT
GERRIT VAN DER RUIT
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Zwaaien op afstand
Deze rubriek is bedoeld om mensen die het vanwege de Coronacrisis moeilijk hebben, een hart
onder de riem te steken. Zo kunt u op afstand zwaaien naar iemand die nu niet naar buiten
kan, die geen bezoek mag ontvangen, of voor wie deze tijd om een andere reden extra zwaar is.

< Wim Lindeman is degene naar wie ik graag
wil zwaaien. Als secretaris van de Stichting
Fair Chance was hij de olie die de motor
draaiende hield. Helaas heeft hij wegens
gezondheidsredenen zijn functie binnen ons
bestuur neergelegd. In de afgelopen maanden
hebben hij en zijn vrouw Nellie voornamelijk
binnen gezeten. Ik wens ze veel sterkte en geluk.
Mariëtte Bac

> Ik wil zwaaien naar Lenie en Ger van Rijn en
naar Truus Jorna. Die beiden tot op zeer hoge
leeftijd zich inzetten voor de samenleving.
Daar heb ik veel respect voor!
Liefs, Ellie Hofs-van Wensveen

Winactie woordzoeker
Los de woordzoeker op en win één van de twee pakketjes
Oud-Hollands snoepgoed van de Candyshop!
Stuur het antwoord in via het contactformulier op de website www.krimpenskwartiertje.nl o.v.v. uw naam en telefoonnummer. Lukt dit niet? Bel het antwoord dan even door
naar Willie van Leeuwen – Broere; tel. 06 – 55 16 70 66.
De winnaars van de vorige editie zijn Adrie Boele en W. Van
Haren. Van harte gefeliciteerd! De rest van de inzendingen
van de vorige editie krijgen allemaal een troostprijsje!
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Woordzoeker oude gebruiksvoorwerpen

Oplossing:

Woorden:
AARDAPPELRAPER
BASCULE
BEDSTEEN
BEITEL
BLAKER
BLOKSCHAAF
BOOROMSLAG
BOTERKARN
DRIEHOEKZEEP

FLUITKETEL
GRAANSCHOP
HAKMES
JUK
KACHELPOETS
KLAMPHOUT
KLOMPEN
KLOMPLAARZEN
KOFFIEMOLEN

KOFFIEPOT
LAMPETKAN
LOLLEPOT
MUISEL
PENNENDOOS
PLOEGSCHAAF
SIGARENKIST
SPOUWMES
STIKKEZAK
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STOOF
STORMLANTAARN
TELEFOONKLAPPER
TONDELDOOS
TRAPNAAIMACHINE
TYPMACHINE
VLEESMOLEN
VORENMAKER
WAFELIJZER

WORSTHOORN
WRINGER
ZAAGZETTANG
ZAKHORLOGE
ZEEPKLOPPER

50 jaar stadsvervoer Krimpen aan den IJssel
Toen in 1958 de Algerabrug geopend was beschikte Krimpen aan den IJssel over twee
busverbindingen met de buitenwereld: lijn 21 Rotterdam-Lekkerkerk-Schoonhoven en lijn
22 Rotterdam-Ouderkerk-Gouda. Deze werden geëxploiteerd door “De Twee Provinciën”.
Lijn 22 via de IJsseldijk had voor Krimpen nog enige lokale betekenis, maar de rest van
het grondgebied, waaronder de Park- en Vijverfats ontbeerde iedere verbinding. Met
het in ontwikkeling komen van de wijk Langeland moest hierin verandering komen. De
gemeenteraad van Krimpen besloot daarom op 27 november 1970 tot het instellen van een
stadsautobusdienst. De uitvoering hiervan werd opgedragen aan De Twee Provinciën.
De aanvankelijke route was: Busstation-Nieuwe
Tiendweg-Burg. Aalberslaan-Lansing-AkkerwindeVijverlaan-Moderato-Allegro-Nieuwe TiendwegGroenendaal-Middenwetering-KoekoekstraatBusstation; dus een ringlijn in een (1) richting. We
zien hier de gloednieuwe bus tijdens een proefrit
bij de Vijverflat.
Spoedig werd de route verlegd van de Aalberslaan
naar de Van Ostadelaan en van de Allegro naar
de Nieuwe Tiendweg, en later via de Brink. Het
voorwereldlijk landschap op deze foto is de
kruising Nieuwe Tiendweg/Una Corda/Olympiade,
thans een van onze vermaarde rotondes. (foto
gemaakt op 26 april 1973)
Naarmate Langeland meer bevolkt raakte, nam
de behoefte aan busvervoer toe. En veel inwoners
wensten in verband met de overbelasting door
autoverkeer met de bus naar Rotterdam te
reizen. Westnederland, dat per 1 januari 1974 De
Twee Provinciën had opgevolgd, stelde daarom
in de spitsuren rechtstreekse bussen in van de
Vijverflat naar Rotterdam Centraal, onder het
lijnnummer 21. De blauwe TP bus kreeg een gele
Westnederland sticker. (26 april 1974)
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Op 16 november 1975 ging Westnederland onder
het lijnnummer 23 de gehele dag van en naar
Rotterdam rijden; de lokale ringlijn verviel, en
de Vijverflat werd begin- en eindpunt. De oude
bussen werden vervangen door Westnederland
standaardmaterieel. (9 mei 1975)

Het toenemend gebruik van de bus leidde tot
het inzetten van gelede bussen, goed voor 120
personen, die in een gezamenlijk omloop reden
met de Capelse lijn 17. Bus van Meredes-Benz
met Nederlandse opbouw op 22 april 1978.

Vanaf 1980 kwamen in Krimpen en Capelle
gelede bussen van het merk Vetter in dienst,
die de Mercedessen naar andere gebieden
verdreven. De meeste van deze robuuste wagens
hielden het tot 1994 uit. (21 september 1980)

Toen in 1982 de metro naar Capelsebrug werd
geopend werd lijn 23 omgezet in lijn 98, die in
de spitsuren werd versterkt met lijn 97, die bleef
doorrijden naar Rotterdam. Op de 98 werd een
nieuw type Mercedes geprobeerd, met achterin
geplaatste motor, dat weldra de standaard
voor deze lijn zou worden. 27 april 1989. De
toenmalige lijn 97 verviel trouwens spoedig.
De nieuwe wijk Lansingh-Zuid kreeg aanvankelijk
een pendeldienst vanaf het busstation. ZuidWestnederland, zoals Westnederland sinds
1994 heette, zette daarvoor een busje in van
de stadsdienst Delft. De capaciteit was beperkt,
maar er zat ook vrijwel nooit iemand in. De wijk
werd bereikt via de nog altijd bestaande bussluis.
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Bij een landelijke herstructurering van het
busvervoer ging Zuid-West Nederland op in
Connexxion. De bussen behielden vooralsnog
hun vertrouwde kleur, maar er werden groene
stickers op geplakt. Lijn 98 werd een in twee
richtingen bereden ringlijn via Lansingh Zuid en
het nummer 97 herleefde. (10 mei 1999)

Met de nieuwe dienstregeling in 2006 verdwenen
alle gelede bussen uit Krimpen, omdat nu in
beide richtingen met dezelfde frequentie gereden
werd. Er kwamen standardbussen van het type
VDL Ambassador met lage vloer.

In december 2008 nam QBuzz de boel over,
aanvankelijk voor drie, later voor vier jaar. De
bussen werden nu zilvergrijs met enkele fleurige
strepen. In 2012 ging de lijn verder als RET, die de
bussen van Qbuzz overnam. Sinds eind 2019 zijn
ze allemaal vervangen, maar dat kunnen we nog
dagelijks zien.

In de loop der tijden zijn er in Krimpen meer
bussen opgedoken met min of meer lokale
betekenis. Zo reed er enige tijd een lijn 68
van het busstation naar Capelle Schollevaar.
Wie deze bus nam miste gegarandeerd zijn
treinaansluiting. (6 februari 1982)

Niet heel anders was het met bus 94 van het
Zandrak naar Rotterdam Alexander. Ook deze
heeft daarom maar een kort leven gehad. (16 juli
1983)
Geschreven door Herman van ‘t Hoogerhuijs
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Grootmoeders Recept: ‘Bitterkoekjes advocaatpudding’
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•

2,5 dl slagroom
1 zakje klop klop
1 dl advocaat
150 gram bitterkoekjes
50 gram suiker
5 blaadjes gelatine

Bereidingswijze
Maak de bitterkoekjes fijn. Los de geweekte gelatine
op in zo weinig mogelijk heet water en laat de
suiker er in smelten. Klop de klop klop volgens de
gebruiksaanwijzing op de verpakking, evenals de
slagroom. Spatel alle ingrediënten luchtig door elkaar
en doe het mengsel wanneer het dik begint te worden
in een met olie ingevette puddingvorm. Laat verder
opstijven in de koelkast. Voor het storten de vorm even
in warm water houden. Garneren met bitterkoekjes en
advocaat.
Eet smakelijk!
Recept uit ‘Pudding toe…’, uitgave Streekmuseum Krimpenerwaard

Unieke fotoverzameling
een straatnaam ingeven, geeft een aantal
foto’s van uw buurt.
Veel historische foto’s treft u aan, maar
de geschiedenis begint ook vandaag. Als u
interessante oude of nieuwe foto’s hebt,
geschikt voor de beeldbank, dan wil de HKK
die graag ontvangen. U kunt ze mailen aan
de beheerder ariekoolmees@xs4all.nl of
telefonisch overleggen over het in bewaring
geven via 06 - 43061775.

Zoals veel gemeenten heeft ook Krimpen aan
den IJssel een zgn. Beeldbank. Daarin zijn
ruim 15.000 foto’s opgeslagen. Die foto’s zijn
afkomstig uit het archief van de gemeente
Krimpen aan den IJssel en van de Historische
Kring Krimpen (HKK).
Het is de moeite waard op internet de woorden
“Beeldbank Krimpen aan den IJssel” in te typen.
De hele verzameling verschijnt op uw scherm.
Er is een zoekfunctie, zodat u vrij snel bij de
gezochte categorie foto’s komt. Bijvoorbeeld

42

Objectencollectie Streekmuseum
Teksten bij voorwerpen collectie Streekmuseum Krimpenerwaard. Geschreven door Sander
Enderink en gefotografeerd door Jacques Kleisterlee (t.b.v. boekje ‘65! Jaar Streekmuseum’).

< Ouderdomstrappen,
levensfasen van een man
weergegeven
In stappen van tien jaren
wordt het kind een knaap,
een jongeling en een
man. Bij 50 jaar bereikt de
trap zijn hoogtepunt, en
begint de ‘stilstand’. Na
achteruitgang en grijsheid
resteert uiteindelijk bij
100 jaren de ‘genade
voor God’. Het kwetsbare
werk is aan de onderzijde
beschadigd. De ingelijste
afbeelding werd in 1994
aan het Streekmuseum
geschonken en was
oorspronkelijk in bezit van de grootmoeder van de schenker. Het 35 bij 45 centimeter grote werk
heeft lange tijd bij deze mevrouw uit Krimpen aan de Lek gehangen.

> Getuigschrift, jonge schoolverlater
Op 31 juli 1906 zat het schooljaar van
Geertje Otto erop. Van de Christelijke
School in Krimpen aan den IJssel kreeg
zij dit getuigschrift. Hiermee werd niet
alleen het schooljaar maar ook het
einde van de basisschool gemarkeerd.
Het getuigschrift is voorzien van diverse
Bijbelse afbeeldingen en teksten, en verder
versierd met bloemen en planten. De prent
van 40 bij 37 centimeter is ondertekend
door het hoofd van de school en diverse
bestuursleden. Helaas is niet veel bekend
over de jonge scholier. Of ze de kans had
om haar opleiding voort te zetten blijft
onduidelijk. Voor veel jonge meiden aan
het begin van de twintigste eeuw wachtte
na de basisschool het werk in huis, op de
boerderij of elders.
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De echo van Klaasje Knoop

een bijzonder gewone vrouw uit de Krimpenerwaard, door Stella Speksnijder en Anita van Ast.
Begin vorige eeuw wordt Klaasje Knoop geboren in een gezin van zes kinderen en vernoemd
naar haar oma. Ze is geboren en getogen in buurtschap de Stormpolder. Als Klaasje 17
jaar oud is, besluit ze aan het werk te gaan als huishoudster bij de broers de Jong, die de
boerderij aan IJsseldijk 312 bestieren. Later zal deze boerderij bekend komen te staan als het
Streekmuseum in Krimpen aan den IJssel. Ze had toen niet kunnen vermoeden dat ze ooit
nog geëerd zou worden voor haar trouwe dienstverband bij deze drie broers.
Vakantie heb ze nooit gehad
Op de boerderij werd altijd doorgewerkt. Ook
door Klaasje. Alleen zondag s middags was ze
vrij. Klaasjes werkdag begon al om vier uur in
de ochtend als ze de boterhammen met suiker
voor de broers klaar moest zetten. Tot 12 uur
was ze druk bezig met al haar huishoudelijke
taken en gingen ze aan tafel voor de middag
maaltijd. Na het afwassen kon ze dertig
minuten rusten om in de middag weer
verder te gaan met andere karweitjes, zoals
verstelwerkzaamheden. Dat deed ze in de
zomer vaak op het bankje voor de boerderij.
Terwijl we op diezelfde plek staan kijkt Rietje
Knoop (inmiddels 81 jaar) met een schuin oog
naar het onkruid tussen de stenen. Dat was
in Klaasjes tijd niet gebeurd, dan kreeg ze een
hartverzakking, weet ze te vermelden.

Ze kon die boeren niet los laten
Meer dan veertig dienstjaren bij de
gebroeders de Jong. “Die leefden in hun eigen
wereld; die hadden geen omgang met de
mensen”, vertelt Rietje Knoop. Maar de broers
hadden tante Klaasje nodig; ze konden echt
niet zonder haar. En tante Klaasje was heel
plichtsgetrouw, vandaar dat ze het zo lang
(42 jaar) heeft uitgehouden met ze. Een keer
per jaar gingen de broers met de kazen naar
Gouda. Heerlijk vond tante Klaasje dat. Dan
was ze een hele dag alleen op de boerderij.
Iedereen was gelijk bij haar
Ze wordt door velen herinnerd als een hele
lieve vrouw. Een beetje teerhartig en timide
werd ze ook wel genoemd. Iedereen was gelijk
bij haar wisten ze. Haar vader was een stille
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man met een pruimpie achter zijn kiezen. Hij
was dol op paling. Ze is altijd trouw aan haar
vader en moeder gebleven. Als ze op bezoek
kwam liet ze vaak een papieren rijksdaalder
achter het schoorsteenkleed achter. Deze
bijdrage kwam goed uit. Van dit geld konden
haar ouders het kolenhok tegen de winter
goed vol laten gooien. Ze was alleen op

verhalen van de overgebleven familieleden en
bekenden. En die verhalen zijn talrijk gelukkig.
Over hoe op de tafel onder het raam van
haar kamer alle fotolijstjes met familieleden
stonden.
En als je het terrein van het Streekmuseum
op loopt lijkt het soms net alsof je haar hoort
lopen. Op maandagen met de was. En
op dinsdagen in de middagen aan het
verstelwerk. Met een beetje geluk buiten
in het zonnetje. Op woensdag gauw
wat nieuwe kniestukken naaien in de
broeken. Hard poetsen op vrijdagen,
zodat de pronkkamer weer blonk en dan
op zaterdag de buitenboel en de wurf
klauwen. En als je een goede neus hebt
ruik je de ingemaakte zuurkool in de
Keulse pot en hoor je Klaasje misschien
wel neuriën.
Klaasje Knoop (1904-1976). Die bijzonder
gewone vrouw uit de Krimpenerwaard. Uniek.
Zoals zoveel gewone vrouwen uit die tijd. We
eren hen met dit artikel en zijn trots dat zij ons
zijn voorgegaan.

zondagmiddag vrij en bezocht dan steevast de
familie. Die zagen haar graag komen. Omdat
ze alleen was gebleven zongen ze weleens het
versje ‘mijn tante kan niet trouwen, mijn tante
krijgt geen man, ze kan geen vrijer krijgen
omdat ze niet zoenen kan’. Daar kon
tante Klaasje wel om lachen wisten ze.
Een volle hooiberg
Als de hooiberg vol was kreeg ze
honderd gulden. Dan kocht ze een
mooie nieuwe jurk voor haar zelf en
met de rest hielp ze de familie. Als het
hooitijd was en het werkvolk kwam
zorgde zij voor het eten en drinken.
Naast het huis had Klaasje een groente
tuintje. Voor haar zelf. Die boeren
waren geen groente eters. Dat waren
zoetekauwen. Op een gegeven moment
hadden de broers een gulle bui en toen kreeg
ze een kraan uit de muur. Zo hoefde ze ook
niet meer de spullen naar de tafel te brengen
om af te wassen.

Stella Speksnijder en Anita van Ast wonen in
Ouderkerk aan de IJssel en zijn altijd op zoek
naar verhalen over toen en nu, van ver en
dichtbij. Toen ze over Klaasje Knoop hoorden
besloten ze op onderzoek uit te gaan. Dwars
door Nederland voerden ze gesprekken met
verschillende familieleden en bekenden en via die
verhalen kwam deze bijzondere vrouw tot leven.

Een knoopie
Hoe ze écht was kunnen we niet meer precies
achterhalen. We moeten het doen met de
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Objectencollectie Streekmuseum
Teksten bij voorwerpen collectie Streekmuseum Krimpenerwaard. Geschreven door Sander
Enderink en gefotografeerd door Jacques Kleisterlee (t.b.v. boekje ‘65! Jaar Streekmuseum’).

< Couveuse, met het Groene Kruis naar Gouda
Deze houten couveuse werd in de eerste decennia van de
20ste eeuw gebruikt door het Groene Kruis in Ammerstol
en Bergambacht. Deze niet-confessionele vereniging
van wijkverplegers was sinds 1903 gevestigd in het Witte
Huis aan de Lekdijk. Het Groene Kruis heeft de couveuse
meermaals gebruikt om vroeggeboren kinderen zo veilig
mogelijk naar het ziekenhuis in Gouda te brengen. Vijf
glazen raampjes gaven de dokter goed zicht op de baby.
Met de witte gordijntjes kon de baby desgewenst ook aan
het zicht worden onttrokken. De couveuse is opvallend
hoog: bijna 70 centimeter. Zodoende was er genoeg plaats
voor een tweede ruimte onderin, deze is te bereiken via
twee schuifdeuren. Hier konden twee laden met warme kooltjes of turf worden geplaatst. Het
doel was uiteraard het warm houden van de baby, en wel op 37 graden Celsius - de normale
lichaamstemperatuur. Het was dus flink warm in deze ruimte; een van de korte zijden heeft daarom
ook een ventilatierooster. Na de Duitse bezetting raakte de couveuse in ongebruik, en uiteindelijk is
deze in 2015 aan het Streekmuseum geschonken.

> Stoomboot en briefpost, kunst uit
een andere tijd
Tegenwoordig kost een reis van Gouda
naar Rotterdam met de trein zo’n 20
minuten. Een brief is via computer
of telefoon vrijwel direct naar alle
uithoeken van de wereld te sturen.
In het midden van de negentiende
eeuw was dat heel anders. Een
treinverbinding bestond nog niet, en
de posterijen deden er vaak een paar
dagen over om een brief in een andere
stad te bezorgen. Zo bezien is dit
kunstwerk een treffende combinatie.
Met oude postzegels is een stoomboot afgebeeld. Het is een IJsselboot, en deze voeren vanaf 1840
van Gouda, langs diverse plaatsen aan de oevers van de rivier, naar Rotterdam. De boot bleef voor
de Krimpenerwaard van belang tot autobussen rond 1920 hun intrede deden. Die snelden over de
dijk tussen Gouda en Krimpen aan den IJssel en waren voor veel reizigers de betere keuze. Deze
collage van Nederlandse en buitenlandse postzegels is gemaakt door Gerrit de Wit, metselaar en
kassier van de Boerenleenbank. Hij maakte ook andere kunstwerken van postzegels, zoals een
dorpsgezicht van Nieuwerkerk aan den IJssel.
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