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Algemeen
De Historische Kring Krimpen aan den IJssel is opgericht in 1998 met als doel “het
initiëren en/of stimuleren van activiteiten, welke de historie en cultuur van Krimpen
aan den IJssel levend houden en het gemeenschapsleven aldaar bevorderen”.
Dit jaarverslag over 2021 bevat een overzicht van de activiteiten en bijzonderheden die
zich voordeden in de periode 01.01.2021 t/m 31.12.2021.
Het jaarverslag geeft inzicht ten aanzien van de navolgende aspecten:






Bestuur
Werkgroepen
Leden
Activiteiten
Communicatie

Ook 2021 is voor het grootste deel qua verenigingsactiviteiten vatbaar gebleken voor
Corona-consequenties. Tussen de lockdowns en beperkende maatregelen door konden
wel diverse activiteiten plaatsvinden, maar ook moest noodzakelijkerwijs worden
afgezegd, waaronder geplande momenten waarin HKK-leden elkaar konden ontmoeten.
Fysieke bijeenkomsten moesten op het laatste moment worden afgeblazen, het jaaruitje
kon niet doorgaan en lezingen werden eveneens bijna niet georganiseerd.
Toch floreerde de HKK in 2021 enorm: de uitgifte van het historische stickerboek en het
nieuwe boek over de Krimpense boerderijen van weleer waren enorme successen. Het
gonsde door Krimpen aan den IJssel en de HKK werd goed op de kaart gezet. Dat
resulteerde ook in een toename van het ledenaantal. In dit jaarverslag leest u ook daar
meer over.
Dit jaarverslag is vastgesteld in de ledenvergadering van woensdag 1 juni 2021.

Marco Oosterwijk
Voorzitter

Thea de Mik
Secretaris
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Bestuur
Het bestuur van de Historische Kring Krimpen aan den IJssel is gedurende 2021
onveranderd in tact gebleven. Wel heeft Gerda Bos te kennen gegeven na veel jaren
bestuurlijke inzet te willen gaan stoppen. De aanstaande vacature is gepubliceerd en
Ellen Portasse-Bommeljé is bereid gevonden als nieuw bestuurslid toe te treden. De
daarmee samenhangende bestuursverkiezing is ultimo 2021 schriftelijk gestart, maar
niet per 31.12.2021 afgerond1.
In 2021 heeft het bestuur met enthousiasme gewerkt: het Krimpens Historisch
Stickerboek en de uitgifte van het boek ‘Land verloren, Krimpen geboren’ zijn in het oog
springende producties. Ook is een herziening van de statuten voorbereid en is een
bijdrage geleverd aan diverse (ruimtelijke) ontwikkelingen en bijeenkomsten, zoals
Open Monumentendag 2021 en de Krimpense Wandelbeurs. Ook zijn diverse vragen van
inwoners en externe partijen uitgezocht en van antwoorden voorzien, zijn de social
media account beheerd, www.krimpeninbeeld.nl onderhouden en is het verenigingsblad
weer vier maal uitgebracht. In dit jaarverslag komen alle verenigingsactiviteiten aan
bod.
Het bestuur heeft een integrale herziening van de HKK-statuten voorbereid. De statuten
zijn geactualiseerd en ook klaargemaakt voor de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen. Ook willen we als HKK de ANBI-status verkrijgen, wat concreet inhoudt
dat giften aan de HKK fiscaal aftrekbaar worden. Dat benodigde formele aanpassingen
aan de HKK-statuten. In 2022 worden de nieuwe statuten ter finale besluitvorming aan
de HKK-leden voorgelegd in een (Buitengewone) Algemene Ledenvergadering (BALV).
De onderlinge samenwerking en verhoudingen in het HKK-bestuur zijn prettig en goed;
bestuursleden vullen elkaar aan op expertise en interesse. Het bestuur bestaat per 31
december 2021 uit de navolgende personen:







Marco Oosterwijk, voorzitter
Thea de Mik, secretaris
Freek de Haaij, penningmeester
Gerda van Beek, bestuurslid
Anita Elsinga, bestuurslid
Frank Druijff, bestuurslid

Het bestuur vergaderde in 2021 vijf keer vergaderd, namelijk op 4 februari, 25 maart, 26
mei, 15 september en 30 november.

1

Per 18 januari 2022 is de bestuurswisseling geëffectueerd na schriftelijke bestuursverkiezing.
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In 2021 is geen ledenvergadering belegd vanwege de Covid-beperkingen en hebben de
leden via een schriftelijke stemming akkoord gegeven aan:



Het financiële jaarverslag 2020 en begroting 2022;
Het verenigingsjaarverslag 2020.

Werkgroepen









Werkgroep Beeldbank: heeft in 2021 www.krimpeninbeeld.nl onderhouden en
verder gevuld;
Werkgroep Boerderijen: deze werkgroep heeft in 2021 bijzonder gepresteerd,
wat resulteerde in het verschijnen per 17 december 2021 van het bijzonder
fraaie boek over Krimpense boerderijen ‘Land verloren, Krimpen geboren’. Met
het verschijnen van deze uitgave wordt de werkgroep boerderijen opgeheven,
immers het doel is meer dan gerealiseerd;
Werkgroep Lezingen: als gevolg van Covid19 is in 2021 het aantal lezingen
beperkt geweest: 1x werd door Cees Loeve en Peter Hakkesteegt een lezing
verzorgd;
Werkgroep bibliografie: vanwege Corona en gezondheid is in 2021 minder
aandacht besteed kunnen worden aan het nauwkeurig bijwerken van het
overzicht van publicaties waarin op de één of andere wijze Krimpen aan den
IJssel werd benoemd. In 2022 wordt dit naar bedoeling rechtgetrokken.
Werkgroep Oude Begraafplaats: werd in 2020 opgericht met als doel fondsen te
werven en partijen te enthousiasmeren voor de herinrichting en restauratie van
de Oude Begraafplaats, buitendijks gelegen aan de IJsseldijk nabij de Karwei.

Fotograaf
In 2020 heeft René de Jonge zich aan de HKK verbonden als huisfotograaf. Hij maakt
foto’s maken van Krimpense projecten, objecten of gebeurtenissen zodat ook ‘nieuwe
historie’ wordt vastgelegd. Fotomateriaal wordt gerubriceerd en (toekomstig)
toegevoegd aan www.krimpeninbeeld.nl.
In 2021 heeft René foto’s gemaakt van onder andere:




Voormalig Groene Kruisgebouw/badhuis (IBKW-kantoor) Raadhuisplein
Vloedbos in de Stormpolder
De Boomgaard aan de Boveneindselaan.
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Leden
Het aantal leden is in 2021 relatief flink gegroeid:
 Ledenaantal per 1 januari 2021
 Ledenaantal per 31 december 2020
 Groei relatief

: 239 (waarvan 36 gezinsleden)
: 273 (waarvan 38 gezinsleden)
: 14,23%

Activiteiten HKK
Corona trok ook in 2021 een wissel door de Krimpense samenleving. Veel stond
maatschappelijk op een laag pitje. Ook de (leden)bijeenkomsten van de HKK konden
gedurende 2021 niet plaatsvinden. De jaarexcursie vond ook in 2021 geen doorgang, de
historische lezingen op één na ook niet, de naar het najaar van 2021 uitgestelde
ledenvergadering moest vanwege plotselinge lockdown op het laatste moment worden
afgezegd.
Toch was 2021 een meer dan productief jaar. De verrichtte activiteiten lichten wij hierna
toe:


Op 17 december werd het boek
‘Land verloren, Krimpen geboren’
uitgebracht. Het boerenerfgoed
van Krimpen aan den IJssel is
door Arie Koolmees en André
Hoogendijk (sinds 2016
Ambachtsheer van Krimpen aan
den IJssel) op een bijzondere
manier in beeld gebracht: van
iedere boerderij (37 in totaal) is
een paspoort gemaakt met de
belangrijkste gegevens.
Bijzondere verhalen, onder meer
via wijlen Nico van der Hoek
(1930-2021) maken deze uitgave zeer
tot de verbeelding sprekend. Duizend exemplaren van dit geweldig mooie boek
van liefst 264 pagina’s vinden hun weg: de HKK-leden kregen dit boek als
waardering voor hun lidmaatschap en het boek vindt gretig aftrek via diverse
Krimpense boekhandels, het Streekmuseum Krimpenerwaard en de HKKwebshop. Frank Druijff, HKK-bestuurslid fungeerde als opdrachtgever en
redacteur en de actuele foto’s werden gemaakt door Arie Koolmees. De officiële
presentatie van het boek vond plaats in het Streekmuseum. Burgemeester
Vroom, de kinderen van Nico van der Hoek en de auteurs namen de eerste
exemplaren in ontvangst.
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De Historische Kring levert graag haar bijdrage middels verhalen of achtergrondartikelen. Zo is in het gemeentemagazine De Klinker tweemaal een bijdrage
geleverd: over het Groene Kruisgebouw ‘herinnering aan de wederopbouwtijd’
en het boek ‘Land verloren, Krimpen geboren’. Ook verscheen een artikel in het
Kontakt over Jan Sterrenburg, in 1958 de eerste sluiswachter op de Hollandsche
IJsselkering.
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De HKK zette zich in 2021 ook nog op een andere wijze bijzonder op de kaart: in
samenwerking met de twee Krimpense Jumbosupermarkten van de Korf en de
Olm werd een ‘Stickerboek Historisch Krimpen aan den IJssel’ uitbracht. Klanten
van de Jumbo kregen bij hun boodschappen stickers die in het boek konden
worden geplakt. Het werd een grote rage in Krimpen aan den IJssel en daarmee
een actie met overweldigend succes. De 177 te sparen stickers resulteerden in
on-line ruilactiviteiten, besprekingen in VVE-complexen en betrokkenheid tot ver
buiten Krimpen aan den IJssel. Wegens succes werd de actie verlengd en
uiteindelijk met een ruilbeurs afgesloten. Adri Liedorp verzorgde namens de HKK
de teksten in het stickerboek: de stickers werden thematisch ingedeeld met een
begeleidend verhaal. Zo kwam de algemene geschiedenis aan bod, de
scheepsbouw, detailhandel, oorlogstijd, de Tuinstraat en watersnood. Ook de
(sport)verenigingen, de Algerabouw, burgemeesters, rijksmonumenten, het
centrum, muziek en binnenvaart leverde veel herkenning op.
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Bij de Lokale Omroep Krimpen aan den IJssel
(LOK) werd diverse keren door bestuur en leden
een toelichting gegeven op historische
onderwerpen en bijzondere aangelegenheden
zoals de eerste podcast die door de HKK is
uitgebracht met inhoudelijke hulp van jonge
Krimpenaren Aleida Heuvelman en Silvan
Bruinstroop. De Historische Kring Krimpen staat
bij de lokale omroep in warme belangstelling en
daar werken we graag aan mee.



Open Monumentendag 2021 kon op 21
september gelukkig doorgaan: de HKK was op
twee plekken actief. Bij het Streekmuseum was
een HKK-stand met nieuwe wandelroutes, de
stickerboekpresentatie en ander
promotiemateriaal. Dat leverde nieuwe leden op en leuke gesprekken. Ook was
de HKK aanwezig bij de Van Duijvendijkwerf: we verzorgden een rondleiding
door de te restaureren rijksmonumentale woning en loods en vertelden over het
verleden en de toekomstige ontwikkelplannen. Het was een succes!
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Voor de Krimpense basisschoolkinderen werd
een mooie kleurplaat ontworpen en via de
Krimpense scholen verspreid. Het leverde
tientallen inzendingen op: de winnaars in drie
leeftijdscategorieën kregen leuke prijzen. Op
deze manier proberen we niet alleen kinderen te
interesseren voor Krimpense historie, maar
betrekken we tegelijkertijd ook Krimpense
ouders, zodat we twee vliegen in één slag slaan.



Stichting Archeologie Krimpenerwaard (SAK) staat geheel op eigen benen en de
archeologische activiteiten binnen de HHK zijn in 2020 daarin opgegaan. Jaarlijks
steunen we conform afspraak de SAK met een bijdrage van € 1,00 per HKK-lid. Zo
ook in 2021.



Op 6 november 2021 nam de HKK deel aan de
Krimpense wandelmarkt. Het Wandel Informatie
Punt (WIP) werd op die dag in sporthal De Boog
geopend. De Historische wandelingen vonden
gretig aftrek en liggen vanaf dat moment ook bij
het WIP. We positioneren de HKK steeds meer
als Krimpense netwerkpartner van
maatschappelijke instellingen. Zo versterken we
elkaar en is er meer mogelijk dan alleen.
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De eerste HKK-podcast (historisch luisterverhaal)
zag in 2021 het levenslicht onder de titel ‘Krimpen
als van Ouds’. De HKK wil daarmee een nieuwe
doelgroep van vooral dertigers en veertigers
bereiken. Frank Druijff heeft samen met Aleida
Heuvelman en Silvan Bruinstroop, beide
journalistiek-studenten, de eerste aflevering
voorbereid en opgenomen. De eerst podcast stond,
met oog op 4 en 5 mei, stil bij het leven van de heer
Engelse. Een markant Krimpenaar die in de
Tweede Wereldoorlog om het leven is gekomen en
waarvoor ter nagedachtenis een struikelsteen is
gelegd bij zijn voormalige woning: IJsseldijk 338340.” Het gesprek met Ben van Veen, die zich
jarenlang in het leven van de Krimpense
oorlogsslachtoffers heeft verdiept, de gesprekken
met de huidige bewoonster van de woning en de
kleindochter van de heer Engelse vertellen een
bijzonder verhaal. In de eerste plaats over de heer
Engelse, maar zeker ook over het historische huis
aan de IJsseldijk’. In de media werd deze mooie
stap goed opgepakt. De podcast is te beluisteren
via alle gangbare podcast-apps en
www.historischekringkrimpen.nl.
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De HKK heeft er belang bij dat voldoende financiële middelen beschikbaar zijn
om de activiteiten te kunnen organiseren. Naast de erkenningssubsidie van
gemeente Krimpen aan den IJssel en de ledencontributies nemen we actief deel
aan mogelijkheden om de verenigingskas te bedienen. In 2021 hebben we
opnieuw deelgenomen aan Rabo ClubSupport 2021 van de Rabobank. Ook deden
we mee met de ‘Alle Beetjes helpen actie’ van Albert Heijn Gebr. De Block die 25
jaar bestaan vierde door € 10.000 te verdelen onder alle deelnemers. De
opbrengsten hebben we bestemd voor de nieuw uit te brengen podcasts.



In 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaats: in 2021 heeft de HKK zich
uitgenodigd bij de Krimpense politieke partijen en hebben diverse gesprekken
plaatsgevonden. Doel is cultuurhistorie een belangrijker plaats in te laten nemen
in het gemeentebeleid qua beleid en financiën.



Op 6 december 2021 hebben we als HKK op verzoek van gemeente Krimpen aan
den IJssel deelgenomen aan een overleg over de toekomstige reconstructie van
de Noorderstraat: deze straat heeft rijke historie en we hebben met fotomateriaal
vanaf de jaren ’50 praktisch advies gegeven. Dit overleg wordt in 2022
voortgezet.



In 2021 hebben we ‘de kar getrokken’ om te bezien of de kraan van H&B
Grondstoffen (voormalig Rook Krimpen) ingepast zou kunnen worden op de
toekomstige ontwikkeling Van Duijvendijkwerf. Met gemeente Krimpen aan den
IJssel, Nederlandse Stichting Erfgoed Kranen, het Streekmuseum en (Krimpense)
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ondernemers is het goede gesprek gevoerd maar de verplaatsing helaas niet
mogelijk gebleken.


We hebben als HKK ook in 2021 actief deelgenomen aan diverse gesprekken
rondom de ontwikkeling van de Van Duijvendijkwerf. De gemeente heeft in 2021
voor het IJsseldijkgebied, waar de
scheepswerf in is begrepen, de
Ontwikkelvisie IJsseldijk definitief
vastgesteld. De scheepswerf is één
van de deelgebieden waarvoor in
deze visie stedenbouwkundige
kaders zijn vastgesteld. Het behoud
van de rijksmonumentale panden
en de locatieontwikkeling is weer
een stuk dichterbij gekomen nu een
samenwerkingsovereenkomst is
gesloten tussen gemeente Krimpen
aan den IJssel en COUP/Vakwerk
Architecten. Beide partijen gaan de komende periode aan de slag om de plannen
voor de scheepswerf verder uit te werken om ze vervolgens te realiseren. De HKK
zal conform afspraak in 2022 verder betrokken gaan worden bij onder andere de
inrichtingsplannen van het buitenterrein.



In 2021 heeft de HKK zich ingezet
om het voormalige Groene
Kruisgebouw en Krimpens badhuis
(waar nu het Ingenieursbureau
Krimpenerwaard, IBKW in is
gevestigd) te behouden. Het
totaalplan voor Centrum-Zuid
voorziet in sloop. In de formele
procedure is een zienswijze
ingediend waarbij het unieke
karakter van dit gebouw is benadrukt. In 2022 zal moeten blijken of de oproep
wordt gehonoreerd. Als dat niet het geval blijkt zal de HKK bezien hoe de
herinnering aan dit kenmerkende gebouw voor de wederopbouwarchitectuur op
alternatieve wijze levend te houden.
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Het behoud van de unieke buitendijkse begraafplaats aan de IJsseldijk nabij
Karwei heeft voor de HKK in 2021 de nodige tijd gevraagd qua voorbereiding. We
hebben met behulp van Bureau Polderman een restauratieplan gemaakt voor de
grafmonumenten (van
nummerpaaltjes tot tombe).
Duidelijk is dat daar het nodige
geld mee gemoeid zal gaan zijn. In
2021 hebben we ook
professionele restaurateurs
benaderd met verzoek offerte uit
te brengen. Dat wordt in 2022
vervolgd.
De verblijfskwaliteit van het
gebied doet er niet minder toe.
We hebben Ada Wille
Landschaps- & begraafplaatsarchitectuur in de arm genomen
om een schetsplan voor de
inrichting van de begraafplaats en
haar directe omgeving te maken.
Dat plan is in concept-vorm eind 2021 in diverse varianten beschikbaar gekomen
en wordt in 2022 besproken met Gemeente Krimpen aan den IJssel,
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Natuur- en
Vogelwerkgroep Krimpenerwaard en omliggende bedrijven.
Als het ontwerpplan definitief is en het totale financiële investeringsplaatje
bekend is, zal de HKK zich in 2022 vooral ook gaan bezighouden met het werven
van fondsen om de restauratie en inrichting ook financieel mogelijk te maken.



In 2021 diende de HKK een zienswijze in op de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD) van dijkversterkingsproject KIJK (Krachtige IJsseldijken
Krimpenerwaard), die in gaat op de nog uit te voeren onderzoeken voor het
opstellen van de Milieu Effecten Rapportage. We hebben vanuit onze HKK-rol
suggesties gedaan om de effectbeoordeling van de toekomstige werkzaamheden
zo goed als mogelijk te laten plaatsvinden en het belang van gebouwgebonden en
landschappelijke historische elementen benadrukt.
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Beeldbank Krimpen
Ook in 2021 werd door de Historische Kring Krimpen aan den IJssel wederom veel tijd
en energie gestoken in www.krimpeninbeeld.nl. Voor de hostingservice en het
onderhouden en beheren van Beeldbank Krimpen bestaat een overeenkomst met
gemeente Krimpen aan den IJssel. Deze expireert per ultimo 2022.
In 2021 zijn 611 nieuwe foto’s toegevoegd. Deze zijn gerubriceerd en voorzien van
toelichting. In totaal bevat de beeldbank nu 19.182 foto’s.
De volgende series zijn toegevoegd:









Persfoto's van de gemeente Krimpen aan den IJssel uit 2020: 6 stuks
HKK9 - Verbouwing WC de Korf: 509 stuks
HKK10 - Groene Kruis Gebouw: 16 stuks
HKK11 - Plaatsing antenne Vijverflat: 6 stuks
HKK13 - Grijperwipkraan: 5 stuks
HKK14 - Collectie M. van der Blom: 51 stuks
HKK15 - Hoogstamboomgaard Boveneindselaan: 7 stuks
HKK16 - Algerabrug werkzaamheden: 11 stuks.
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In 2021 zijn 14.916 bezoekers op de website www.krimpeninbeeld.nl geweest (een
stijging van ca. 20% t.o.v. 2020). Het betreft getelde IP-adressen die een bepaalde dag op
de website hebben gekeken. Wanneer een bezoeker meerdere malen per dag kijkt, dan
telt dit voor 1 bezoek. Alle ‘kliks’ op de pagina’s bij elkaar opgeteld, resulteert in een
totaal van 498.745 bekeken foto’s en pagina’s (een stijging van ca. 200% t.o.v. 2020).
Uit analyse blijkt dat het bezoek vooral toeneemt vanaf september 2021, niet
toevalligerwijs samenhangend met de start van het stickerfotoboek. Het is leuk om te
zien dat inwoners daarmee rechtstreeks gestimuleerd worden om aanvullende foto’s te
zoeken en te bekijken. Na een piek die een week of drie duurde zijn de kliks wel veel
hoger gebleven na die tijd dan dat ze voor die tijd waren.

Nieuw promotiemateriaal
In 2020 is het beeldmerk van de HKK vernieuwd. In 2021 hebben we promotiemateriaal
aangeschaft om de HKK bij activiteiten beter te kunnen presenteren: een banner werd
aangeschaft, als ook vlaggen en tafelvlaggetjes. Bij onder andere Open Monumentendag
en de Krimpense wandelbeurs konden we hier al mooi gebruik van maken.
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Van Yssel tot IJssel
In 2021 is het HKK-ledenblad ‘Van Yssel tot IJssel’ vier keer uitgekomen: uit de reacties
van leden en belangstellenden blijkt dat de kwalitatief hoogwaardige uitgaven zeer
worden gewaardeerd en ledenbindend zijn!
De redactie (in oprichting) wordt gevormd door de HKK-bestuursleden: Gerda Bos
(redacteur), Anita Elsinga (redacteur) en Frank Druijff (redacteur en coördinatie). Als
corrector verricht Lena van Campen sinds 2021 gewaardeerd werk bij de
totstandkoming van ‘Van Yssel tot IJssel’.
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Communicatie
Communicatie is de drager van een actieve vereniging: daar zijn we van overtuigd en
daarom hebben we in 2021 actief het belang van Krimpense historie onder de aandacht
gebracht!
Naast de ledencommunicatie zijn we inmiddels op drie manieren ook op social media
actief:
1. Sinds 2019 op facebook: https://www.facebook.com/historischekringkrimpen
2. Sinds 2020 op LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/historische-kringkrimpen-aan-den-ijssel)
3. Sinds 2021 ook op Instagram:
https://www.instagram.com/historische_kring_krimpen/
Door actief te posten is het social media bereik inmiddels aanzienlijk. Berichten leiden
tot leuke interactie en daarmee stijgt de bekendheid van de Historische Kring ook nog
eens flink. Door per 2021 ook op Instagram actief te zijn boren we ook een andere
(jongere) doelgroep aan. We bedoelen de bekendheid met de HKK en de interesse voor
de Krimpense historie over meerdere generaties te bevorderen: dat is voor de
continuïteit van de HKK op termijn van groot belang.
De HKK-website die in 2020 geheel was vernieuwd is uitgebreid met een webshop en is
in 2021 verder gevuld met onder andere de toevoeging van wandelroutes.

18

