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Deze editie van de Nieuwsbrief bevat veel onderwerpen die een stuk van onze 
dorpsgeschiedenis beschrijven. Meer nog dan actualiteiten die je in een nieuwsbrief 
normaal gesproken zou verwachten. Logisch, want het is zomer en dan liggen de 
meeste activiteiten in ons complex een paar maanden stil. Alleen de koffieochtenden 
in De Dertienhuizen en in de Marijke Staete  gaan gewoon door. Het Praethuis in de 
hal van De Dertienhuizen blijft natuurlijk ook gewoon open voor een gezellige 
ontmoeting met medebewoners in de middaguren. 

 
Maar de open eettafels, de danslessen, de 
bewegingsochtenden, de seniorenmiddagen in ’t 
Voorhof, de repetitieochtenden van Zang en 
Vriendschap en de gezellige woensdagmiddagen 
die de activiteitencommissie organiseert liggen 
allemaal even stil. Zodat de vrijwilligers ook van 
hun vakanties kunnen genieten. In september pakt 
iedereen de draad weer uitgerust op! 
Een nummer vol historie dus met onze huismeester 
in de rol van Willem van Oranje, een bijdrage van 
Crempene over het vroegere winkelcentrum ’t 
Carillon en een artikel over de Mariaklok die (nu 
nog) staat te pronken in de tuin van De 
Dertienhuizen.  
 
Zelf ben ik de afgelopen maanden druk geweest 
met het beschrijven van de geschiedenis van 
ijsclub Thialf, de oudste nog bestaande vereniging 
van Krimpen aan de Lek die is opgericht in 1881. 
Een redactiecommissie bestaande uit twee leden 
van de historische vereniging en twee van de 
ijsclub doken in hun archieven en stelden aan de 
hand van het beschikbare materiaal een boekje 
samen waarin wordt beschreven hoe de ijsclub zich 
gedurende bijna 140 jaar ontwikkelde. Het 
materiaal bestond onder meer uit notulen van 
vergaderingen, jaarverslagen, correspondentie, 
officiële stukken zoals contracten, krantenknipsels, 
foto’s en ander beeldmateriaal. Gedurende de 
eerste tientallen jaren werden de notulen van 
vergaderingen nog met de hand geschreven in 
fraaie krulletters en waren daardoor soms moeilijk 
leesbaar. Al met al een hele klus, maar heel leuk 
om te doen. 
Wat opvalt is dat zo’n vereniging meebeweegt met 
algemene maatschappelijke ontwikkelingen in onze 
samenleving. Het bestuur dat in 1881 de ijsclub 
oprichtte, bestond uitsluitend uit plaatselijke  
 
 

 
notabelen. Directeuren en eigenaren van bedrijven 
langs de dijk zoals Mijnlieff, Boogaerdt en Smit die 
met elkaar meer in de melk te brokkelen hadden dan 
de gewone bevolking en soms zelfs meer dan het 
toenmalige gemeentebestuur. Om lid te kunnen 
worden van Thialf moest je eerst worden beoordeeld 
door een ballotagecommissie waarbij afkomst en 
bezit bepalend waren of je werd toegelaten. Daar 
stond dan wel weer tegenover dat deze heren in de 
statuten lieten vastleggen dat het werk aan de 
ijsbaan tegen betaling zou worden gegund aan 
werklozen uit het dorp zodat zij tijdens de moeilijke 
vorstperioden een centje konden bijverdienen. 
IJsclub Thialf toonde zich aan het einde van de 19e 
eeuw een vereniging met een sociaal gezicht. 
In die dagen beschikte men nog niet over een ijsbaan 
en moest er worden gewacht tot het ijs op de 
Bakkerskil dik genoeg was. Dat kwam niet zo heel 
vaak voor en een verhuizing naar een veldijsbaan lag 
voor de hand. Eerst naar de Breekade en heel veel 
later naar het huidige terrein in de dorpskern. Hoe dat 
allemaal in zijn werk ging ga ik hier niet verklappen. 
In het najaar verschijnt het hele verhaal in de reeks 
boekjes over de historie van Krimpen aan de Lek die 
door de historische vereniging Crempene worden 
uitgegeven. Dit boekje wordt het achtste in de serie. 
Een must voor mensen die zich verbonden voelen 
met “Krimpen door de eeuwen heen”. 
 

 

http://www.sonhuizen.nl/
mailto:info@winco-vastgoedbeheer.nl
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BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR 
 
“Over de verhuur van de appartementen in onze 
drie gebouwen hebben we op dit moment weinig 
reden tot klagen” weet huismeester Dirk Mourik 
te melden. Er vinden de laatste maanden wel 
veel wisselingen plaats omdat er regelmatig 
woningen vrij komen, maar die kunnen over het 
algemeen weer snel aan  nieuwe bewoners 
worden verhuurd. “De procedures rond de 
oplevering van de leeggekomen woning en de 
ingebruikname door de nieuwe huurder hebben 
we wat aangescherpt” vertelt hij, “zodat we 
naderhand geen gedoe krijgen over eventuele 
later geconstateerde gebreken.” 

 
Met de verhuur van de bedrijfsruimten gaat het iets moeizamer. Momenteel staan twee ruimten leeg. Het 
gaat om de unit achter de  receptiebalie in De Dertienhuizen waar tot voor kort de pedicure haar praktijk 
had en om het kantoor in De Rotonde waar Star-MDC dagelijks spreekuur hield om bloed te prikken.  
Pedicure Monique besloot er om gezondheidsredenen eind vorig jaar mee te stoppen en de dames van 
Star-MDC prikken tegenwoordig in het gezondheidscentrum “Dokter aan de Markt” waarin behalve de 
huisartsen ook een fysiotherapiepraktijk en de apotheek zijn gevestigd. “Alle medische voorzieningen bij 
elkaar” zal de overweging zijn geweest.  
 
Beide ruimten zijn niet heel groot, maar wel voor meerdere doeleinden geschikt. Vooral voor 
ondernemers die zich richten op ouderen een prima plek. Ze zijn van alle gemakken voorzien en in goed 
overleg anders in te delen of opnieuw in te richten. “Er is maar één beperking” aldus Dirk “verkoop aan 
particulieren (detailhandel) mag op grond van een gemeentelijke verordening niet. Als zich hier een 
kapster vestigt, mag ze wel knippen en kappen maar bijvoorbeeld geen shampoo en andere 
verzorgingsproducten aan haar klanten verkopen” legt hij nader uit. Maar iedereen die een praktijk wil 
beginnen en daarmee rekening wil houden is van harte welkom.  
De nieuwe huurder hoeft natuurlijk niet persé een verzorgend beroep te hebben. Iemand die een kleine 
kantoorruimte zoekt waar ten minste twee werkplekken in kunnen worden ingericht, kan zich ook melden.  
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De historische vereniging Crempene, opgericht in 2000, beijvert zich om de geschiedenis van onze 
dorpskern levend te houden. Onder meer door het uitgeven van boekjes, het organiseren van 
tentoonstellingen en excursies, plaatsing van historische objecten en bezienswaardigheden en het geven 
van lezingen. In De Dertienhuizen beschikt de vereniging over een archiefruimte, waarin veel historisch 
materiaal is terug te vinden. Als de deur open staat bent u welkom! Meestal op donderdagmorgen tussen 
10.30 en 12.30 uur. Ook voor het beschikbaar stellen van foto’s, dia’s en dergelijke. Crempene verzorgt ieder 
kwartaal een bijdrage aan deze Nieuwsbrief over een interessant onderwerp uit het rijke verleden van 
Krimpen aan de Lek. Kijk voor meer informatie op www.historischeverenigingcrempene.nl.  
 

 

Ditmaal een ansichtkaart van het winkelcentrum 't 
Carillon. Deze is tussen 1973 en 1980 genomen. 
Garage van Wijnen is er nog en het carillon en de 
Spar zijn al te zien. De eerste zes gebouwde 
winkels aan de Hoofdstraat dateren uit 1967. Er 
stonden toen al het garagebedrijf van Wijnen en 
de Rabobank  (Raffeisenbank tot 1972) aan de 
Hoofdstraat. De Rabobank is meerdere malen 
verbouwd en heeft ook nog een reisbureau gehad. 
De (Euro)Spar is in 1973 gebouwd en later in 1980 
verhuisde deze naar de andere kant van de 
Hoofdstraat, de plaats van garage van Wijnen. In 
de oude Spar vestigde zich in 1980 een 
bowlingcentrum dat acht jaar heeft bestaan. 

Het carillon is in 1973 geplaatst. In dat jaar heeft het winkelcentrum de naam 't Carillon gekregen. Ook in 
1973 zijn er nog zes winkels en twee dagwinkels gebouwd. In één van de dagwinkels was de Leertiek 2000 
gevestigd van1975 tot 1979. De opening werd gedaan door Gerard Cox en Joke Bruys. De boetiek werd 
beheerd door een broer van Joke. De jaren erna was LT Fashion van mevrouw Koedood er gevestigd tot 
2007. Daarna werd het kantoor van makelaar Den Boer. In de andere dagwinkel is na een bloemenzaak en 
een groentezaak in 1985 snackbar ’t Carillon begonnen. Ans en Jan Schouten hebben er tot 2002 snacks 
gebakken. 

Toen de bowlingbaan gestopt is (1988), is deze omgebouwd tot winkels en is ook de Passage in 1990 
gekomen met diverse winkels erin. In 1994 veranderde de Spar in een C1000 van de heer Eisinga. Hij 
maakte altijd reclame in het Nederlek Nieuws, twee pagina’s in het rood gedrukt. 
De laatste uitbreiding van het winkelcentrum was in 1998. Toen zijn er nog vier winkels bijgekomen. De 
bloemenzaak van Martin van der Graaf, slagerij Sterrenburg, groentewinkel Van Herk (later Hartingsveldt) 
en Juwelier Angelo (later Kanselaar) en Van Nes Optiek vestigden zich in de nieuwe winkels. 
Inmiddels zijn de meeste winkels van het oude winkelcentrum afgebroken. De eerste zijn gebouwde winkels 
aan de Hoofdstraat zijn blijven staan. Wijnhuis Den Boer zit er al vanaf 1995 en ook de fietsenwinkel zit er 
vanaf begin van de bouw. De heer Van der Heul was de eerste eigenaar. 

Er zijn natuurlijk wel mooie, nieuwe winkels gebouwd aan De Markt. Het carillon is teruggeplaatst op De 
Markt Deze was in 1973 door diverse bedrijven geschonken. Meer foto’s van Winkelcentrum ’t Carillon zijn 
te zien in de vitrinekast in de hal van De Dertienhuizen.  

 

 

 

 

 

http://www.historischeverenigingcrempene.nl/
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SAMEN WANDELEN IS LEKKER BEWEGEN 
  
Sinds eind februari is er in Krimpen aan de Lek een wandelgroep actief die iedere maandagmorgen door 
de dorpskern en omgeving een tochtje loopt. De deelnemers zijn over het algemeen 55+ of ouder, maar 
jongeren mogen natuurlijk ook mee. Onder leiding van vrijwilliger Cees lopen de wandelaars vijf, drie of 
2,5 kilometer. De laatste afstand is vooral bedoeld voor mensen met een rollator, die nog wel graag een 
stukje lopen, maar niet meer zover kunnen. De belangstelling is groot. Inmiddels melden zich iedere 
maandagmorgen ten minste twintig belangstellenden die een rondje meelopen. “Lekker bewegen en 
onderweg gezellig kletsen” is hun motto. Vanuit de groep en ook van daarbuiten kwam de vraag of zoiets 
ook in de avonduren kon worden georganiseerd, want ook mensen die overdag andere dingen aan hun 
hoofd hebben lopen graag een stukje in georganiseerd verband. Die vraag werd met “ja” beantwoord en 
dus is er sinds kort ook een avondwandeling. Iedere donderdagavond start er om half zeven een 
groepswandeling bij het Cultuurhuis over ongeveer vijf kilometer. En ook die voert door de dorpskern en 
omgeving. “We proberen iedere week een andere route te vinden” vertelt Gerda die als vrijwilligster de 
wandelaars begeleidt. Voor haar niet zo’n moeilijke opgave, want samen met haar vriendin wandelt ze 
vrijwel iedere dag door Krimpen en omgeving. “Een uurtje met z’n allen lekker lopen na het eten is ons 
doel.”  
 
Het opzetten van een wandelgroep is een initiatief 
van Team Sportservice Krimpenerwaard. Een 
organisatie die sinds enkele maanden in opdracht 
van de gemeente Krimpenerwaard het 
gemeentelijke sportbeleid uitvoert. Zij doen dat 
onder meer door activiteiten zoals deze 
wandelactiviteiten op te zetten, maar vormen ook 
het sportloket van de gemeente. Het Team 
Sportservice Krimpenerwaard beschikt over 
specialisten die sportverenigingen en individuele 
sporters op allerlei manieren kunnen adviseren en 
begeleiden.  
 

 

Wie mee wil lopen met de wandelgroep in Krimpen aan de Lek kan zich op maandagmorgen om 09:20 
uur melden bij De Dertienhuizen en om 09:30 uur bij het Cultuurhuis. Op donderdag vertrekt de groep om 
18:30 uur bij het Cultuurhuis. Vooraf aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.  
 

DAGTOCHT NAAR HET GEMEENTEMUSEUM IN DEN HAAG  

 

De Museumplusbus mag de inwoners van Krimpen aan de Lek  

uitnodigen voor een gratis bezoek aan het Gemeentemuseum 
Den Haag op woensdag 25 september 2019.  Dit uitstapje is 

bedoeld voor senioren die door bepaalde omstandigheden 

nauwelijks of niet zo gemakkelijk naar een museum gaan. Dit 

uitstapje (de bus, de entree, kopje koffie en rondleiding) wordt u 

gratis aangeboden. U  betaalt alleen voor de georganiseerde 

lunch in het museum (maximaal € 14,00).  

De Museumplusbus haalt u ’s morgens op en brengt u aan het einde van de middag weer thuis.  U wordt 

vervoerd met een luxe touringcar waarin een rolstoellift aanwezig is. U kunt uw rollator dus meenemen.  De 

juiste tijden en het opstappunt ontvangt u te zijner tijd. Aanmelden kan via Inge Bonhof van de Stichting 

WON (e-mail: info@stichtingwon.nl of 0180-522045) of via Maup van Looijen in de Marijke Staete, tel. 

0180-513505. Er is plaats voor maximaal 33 deelnemers. Vol = vol! 

 

 

 

 

 

mailto:info@stichtingwon.nl
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MAATREGELEN TEGEN DE ZOMERHITTE 

We hebben de eerste tropische dagen alweer kunnen bijschrijven in de 

statistieken. Gelukkig heeft de overheid het Nationaal Hitteplan meteen van 

kracht verklaard. Daarin worden we allemaal opgeroepen vooral veel te drinken, 

bij voorkeur water natuurlijk, en worden we verzocht een beetje meer dan anders 

op elkaar te letten. Dat laatste is in een seniorencomplex geen overbodige 

aanwijzing. Het kan geen kwaad zo nu en dan het hoofd om het hoekje bij de 

buurman of buurvrouw te steken om even te kijken of alles nog goed gaat.  

 

Op het dakterras van dagopvang Alles Kids en peuterspeelzaal ’t Krielhok zijn de zonneluifels inmiddels 

geplaatst. De kinderen kunnen nu lekker in de schaduw buiten spelen.  

De montage van deze voorziening bleek ingewikkelder dan gedacht. Een metalen frame met een zeiltje 

erop, zo leek het. Maar zelfs de ervaren monteurs die de klus moesten klaren hadden er moeite mee. De 

gebruiksaanwijzing was in het Chinees en de maatvoering kwam niet overeen met wat wij gewend zijn. 

Daardoor was het in elkaar zetten nog moeilijker dan het monteren van een IKEA-kast en duurde het 

karwei maar liefst twee dagen. Maar het is gelukt en nu kunnen de kids lekker onder hun eigen afdakje 

zitten.  
 

 
 

 

 

 

In de hal van De Dertienhuizen was het soms zo warm dat de 

dames en heren die aanschoven in ’t Praethuis het zweet op het 

voorhoofd stond. Daar werd wat op gevonden! Huismeester Dirk 

stelde de ruimte achter de receptiebalie open voor publiek. 

Daarin is airconditioning aanwezig en blijft het zelfs op warme 

dagen lekker koel. Onder leiding van gastvrouw Anne sjouwden 

de bezoekers hun stoel er naar toe en kwebbelden ze er erg 

“cool” weer lustig op los. Een prima oplossing! 
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GAAT DE MARIAKLOK WEER VERHUIZEN? 

Waarschijnlijk wel. Naar verluidt heeft de gemeente Krimpenerwaard het plan opgevat om de klok te 

verplaatsen naar het Cultuurhuis. Op wiens initiatief dat is bedacht is niet duidelijk en naar het waarom 

kunnen we slechts gissen. Vermoedelijk heeft men vastgesteld dat het Cultuurhuis dagelijks meer bezoekers 

trekt dan de tuin van De Dertienhuizen en de Mariaklok daardoor meer in het zicht komt te staan.  

Het is niet de eerste keer dat de klok gaat 

verhuizen. De op vier na oudste Mariaklok van 

Nederland, die officieel Maria-Vocor luidklok heet, 

is gegoten in 1388 en heeft tot 1939 in de toren 

van de voormalige dorpskerk aan de Dorpsstraat 

gehangen. Zes eeuwen lang heeft zij de tijd 

aangeduid en de kerkgangers naar het bedehuis 

geroepen. 
De oude kruiskerk werd afgebroken en in 1940 

werd op dezelfde plek de huidige Dorpskerk 

gebouwd. De Mariaklok werd teruggehangen in de 

nieuwe kerktoren maar raakte tijdens het inluiden 

beschadigd. In 1943 vorderde de bezetter de klok 

om haar vanwege het vele koper te laten 

omsmelten in Gorinchem. Zover kwam het niet en 

in 1945 werd ze teruggevonden in Groningen. Ze 

werd gelast en teruggehangen, maar door de 

reparatie was de toon er bepaald niet beter op 

geworden. In 1960 werd de klok vervangen en 

kreeg ze een plekje in het museum Catharina 

Gasthuis in Gouda om in 2005 op initiatief van de 

historische vereniging Crempene terug te keren 

naar de gemeente Nederlek, die zich sindsdien 

eigenaar mocht noemen en de Mariaklok een 

mooie rustplaats toewees in onze achtertuin. Weer 

niet haar laatste rustplaats dus, als het aan de 

gemeente ligt.  

Het bestuur van de SON vindt het jammer dat de 

klok weg gaat, maar kan er niet veel aan doen. “Ze 

is nu eenmaal niet van ons. Wel hopen wij dat de 

gemeente bereid is om op de lege sokkel een 

ander historisch of kunstobject te plaatsen, zodat 

we toch weer iets moois hebben om naar te 

kijken.”  

 

 

SCHILDERWERK VORDERT GESTAAG 

Het schilderen van de buitenzijde van De Dertienhuizen vordert en als beheerder zijn we zeer tevreden 

met de voortgang en kwaliteit. “Low budget plegen bewoners dit tempo te noemen, maar dat is het 

beslist niet” leert Dirk Mourik ons. De schilders zijn stuk voor stuk vakmensen die met eerste klas 

gereedschappen en verf van het merk Caparol werken. Een inspecteur van de leverancier komt zo nu en 

dan de kwaliteit van de aangebrachte verflaag controleren, zodat zij zonder aarzelen meer jaren garantie 

op het schilderwerk kunnen geven.  

 

Aan de voorzijde werken de schilders vanuit een 

hoogwerker, aan de achterkant staan steigers om 

te voorkomen dat de hoogwerker de hele tuin 

omploegt. Dat zou zonde zijn! 

Inmiddels is het verschil tussen wel en niet 

behandelde delen goed te zien. De Dertienhuizen 

krijgt weer een frisse uitstraling. Dat het werk zo 

nu en dan wat overlast veroorzaakt  is een 

noodzakelijk kwaad dat de beheerder zoveel 

mogelijk probeert te beperken.  
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NIEUWTJES VAN DE BEHEERDER 

Winco Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in ons 
complex en huismeester Dirk Mourik regelt over het algemeen de dingen die gebeuren 
moeten om de gebouwen in goede staat en prettig bewoonbaar te houden.  

Dirk heeft altijd wel een paar nieuwtjes te melden: 

 

>> Het AED-apparaat dat nu in de hal van De Dertienhuizen hangt wordt mogelijk verplaatst naar het 

halletje tussen de schuifdeuren. Als het daar hangt kan het ook worden ingezet bij calamiteiten die rondom 

het gebouw plaats vinden. Nu kan er ’s avonds en ’s nachts niemand van buitenaf direct bij omdat de 

voordeur dan is gesloten. Als elke seconde telt kan het te laat zijn als iemand met een hartstilstand 

gereanimeerd moet worden en de AED achter slot hangt.  

Om het apparaat naar buiten te kunnen verplaatsen is een speciale kast nodig, 

die door ter zake kundige hulpverleners met een code van de Hartstichting snel 

kan worden geopend. “Zo’n kast is prijzig dus we zoeken nog naar sponsoren” 

nodigt Dirk onze lezers uit. 

 

 

 

 

>> Er is geen wet die vlaggen verbiedt of bepaalt 

hoe er moet worden gevlagd. U bent dus nooit 

strafbaar als u de vlag uithangt. Ook is het geen 

verplichting om te vlaggen. Wel zijn er gebruiken en 

regels (protocol) voor het uithangen van de vlag. Zo 

mag een gehesen vlag de grond niet raken of het 

verkeer hinderen. Ook is het de gewoonte dat de 

vlag niet blijft hangen tussen zonsondergang en 
zonsopkomst. Soms kan Dirk binnen zijn reguliere 

werktijden vaak de vlag wel hijsen, maar dan niet 

voor zonsondergang strijken. In weekenden of 

feestdagen valt het hijsen sowieso buiten zijn 

werktijden natuurlijk. Dus, om bij De Dertienhuizen 

te kunnen blijven vlaggen, zoeken we een bewoner 

of bewoonster die deze taak op zich wil nemen. 

Het gaat maar om een paar keer per jaar zoals op 
Koningsdag, 4 en 5 mei en op de verjaardag van 

koningin Máxima, dus de hoeveelheid werk valt 

wel mee. “En je hoeft tijdens het hijsen van de vlag 

het Wilhelmus niet hardop te zingen” belooft Dirk. 

Tot een vrijwilliger is gevonden zullen we als 

beheerder zorgen voor het vlaggen op de 

voorgeschreven wijze en altijd als back-up dienen 

als de gevonden vrijwilliger eens niet zou kunnen.  

We hopen op veel enthousiaste reacties! 

De beheerder, telefoon 0180-742054 of e-mail 

info@winco-vastgoedbeheer.nl.  

 

 

 

>> “Vanaf de tweede week van juli ben ik een paar weken met 

vakantie” besluit Dirk deze rubriek. Willem de Bruijn is dan weer 

terug en zal naast zijn eigen schoonmaakwerk -waar hij kan-Dirk 

waarnemen. Wie worstelt met een technisch probleem in of om de 

woning kan ook even binnenlopen bij of bellen naar Winco 

vastgoedbeheer, 0180-742054. “De collega’s op kantoor helpen u 

graag verder. Prettige vakantie allemaal!” 

mailto:info@winco-vastgoedbeheer.nl
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KRIMPEN 955 JAAR  
 
Het is alweer vijf jaar geleden dat Krimpen aan de Lek een week lang op zijn kop stond vanwege de 
viering van het 950-jarig bestaan. Vijf jaar later was 955 jaar Krimpen aanleiding voor een volgend, iets 
bescheidener feestje. 
 
Op 10 en 11 mei is de geschiedenis van Krimpen aan de Lek opnieuw verteld, beleefd en gezongen 
waarbij veel oude figuren die belangrijk waren voor dit dorp nieuw leven zijn ingeblazen. Met mannen, 
vrouwen en kinderen uit het dorp op het toneel van het Cultuurhuis.  
De voorbereidingen waren complex, want al die mensen hadden drukke agenda’s  De Ireneschool, 
kinderkoor Sabroso, twee toneelverenigingen, het Naaiatelier en het Cultuurhuis werkten mee. Er werden 
teksten geschreven, liedjes uitgezocht en veel kinderkleren uit de 19e eeuw nieuw gemaakt. 
De eerste voorstelling was al heel snel uitverkocht. De spanning steeg, de acteurs werden zenuwachtig 
en de kinderen wilden blijven oefenen. Het waren bijzondere uitvoeringen, waar iedereen met veel 
plezier aan terugdenkt. 
 
Het vertelde en gezongen verhaal van Crempene op de Lecke begon duizend jaar geleden in een 
moerassig gebied dat toebehoorde aan een erfgenaam van Karel de Grote, de Duitse keizer Otto I.   
Totdat in 944 Graaf Dirk III uit Vlaardingen met vluchtelingen uit Noord Holland kwam, het land inpikte en 
sterke dijken ging bouwen. Een prima actie, want daardoor kunnen we hier nu nog steeds wonen. 
Eeuwen later verscheen Jacoba van Beieren op het toneel. Zij was zo lang in oorlog met haar neef 
Philips van Bourgondië (de Hoekse en Kabeljauwse twisten), dat ze vergeten was geld uit te geven om 
de dijken te versterken. Dat heeft de bevolking geweten! Tijdens de St. Elizabeth vloed in 1421 sloeg het 
rivierwater op vele plaatsen over de dijk. Veel mensen en vee verdronken. 
 

 
 

In het volgende tafereel leerde het publiek hoe Willem van Oranje, Heer van de 
Leck, tijdens de 80-jarige oorlog in onze regio binnen twee dagen de 
Spanjaarden versloeg. Opvallend was de gelijkenis tussen deze Vader des 
Vaderlands en onze huismeester  Dirk Mourik.  
Tijdens oorlogen in latere jaren trokken dorpsgenoten weg om geld te 
verdienen op de grote vaart bij Spanje en Portugal of door met boten van 
rederij van Holst mee te varen naar Spitsbergen om walvissen te vangen die 
de Krimpenaren vlees, levertraan, baleinen en lampenolie opleverden. Annetje 
Ockersz was de vrouw van de eerste walvisvaarder Bruyn Hoogerseijl. Zij 
kreeg drie zonen die ook Commandeur ofwel walvisvaarderkapitein werden.   
Abraham Del Court vertelde hoe hij ons dorp kreeg als huwelijkscadeau en zo 
Heer van de Lek werd. 
Daarna leerde Leendert Baldee zijn zoon vissen en haalde hij in 1777 de 
grootste zalm ooit uit de Lek. 
De bekende kruidenier Johanna, haar kinderen en haar vader Bouke lieten 
zien hoe moeilijk het was om de kost te verdienen met grutterswaren.   In de 
geschiedenis van de kerken werd het belang van het geloof in onze 
gemeenschap benadrukt waarna de voorstelling eindigde in de 20e eeuw via 
dorpsgenoot en dichter Koos Speenhoff, zeg maar de André Hazes uit de 
twintiger jaren, die  een van zijn liedjes zong uit zijn omvangrijke repertoire. 
 

 


