oud nieuws
Uitgegeven door de historische vereniging van Krimpen aan de Lek ‘
nr. 14, januari 2018
Beste Crempenaren,
Deze eerste nieuwsbrief van 2018 biedt een goede gelegenheid U, mede namens het gehele bestuur, een
voorspoedig en vooral gezond jaar toe te wensen. Over voorspoed hebben wij als vereniging overigens niet
te klagen. Ons ledental groeit nog steeds en er is de afgelopen tijd veel tot stand gekomen.
Voor het komend jaar staan er voor zover nu valt in te zien geen grote projecten op het programma. Maar
soms blijkt er dan toch weer onverwacht een ontwikkeling te zijn die de nodige aanpak vraagt.
Zo zou het kunnen, afhankelijk van het tempo waarin de Molenweide tot verdere ontwikkeling komt, dat wij
een plan moeten maken voor een goede inpassing en opstelling in dat gebied van de in ons bezit zijnde
molensteen uit de korenmolen de Phoenix (gesloopt in 1932).
Een punt van aandacht, zelfs van enige zorg, zijn de mogelijkheden om voor de ledenvergaderingen de
goede onderwerpen en sprekers te vinden. Tips of suggesties van U zijn meer dan welkom.
De inhoud van deze nieuwsbrief bestaat zoals beloofd uit de tweede aflevering van het verhaal over de
geschiedenis van het gemeentehuis in Krimpen a/d Lek. In dit verhaal komt ter sprake een mogelijke
samenvoeging van ons dorp met Krimpen a/d IJssel. Als U daar meer van zou willen weten, in ons archief is
een uitgebreid artikel daarover te vinden.
Veel leesplezier toegewenst, namens het bestuur,
Hans Dekker, voorzitter
Gemeentehuis Krimpen aan de Lek uit Nederleks Nieuws 1992 door S.J. Veerman (vervolg)
In de vorige aflevering heeft u kunnen lezen hoe de plannen van het college van burgemeester en
wethouders werden gedwarsboomd door ‘adressen’ van een wethouder en één raadslid. Met andere woorden
twee tegen negen raadsleden hielden de nieuwbouw op.
Gemeentelijke herindeling
In de zomer van 1938 was de planning voor
nieuwbouw als volgt. Er zijn 175 werkbare
dagen nodig voor de bouw. Het plan is gereed
op 15 augustus 1938. Donderdag 25 augustus
1938 is de aanwijzing, de aanbesteding is op
donderdag 1 september. In de maand september
wordt het oude raadhuis afgebroken en dan kan
op 1 mei 1939 alles gereed zijn.
In de kranten van juli 1938 verschenen mooie
tekeningen van het nieuwe gemeentehuis. De zo
dringend gewenste bouw komt echter niet van
de grond, omdat vanuit Den Haag bericht komt
dat de gemeente Krimpen a/d Lek weleens
opgeheven zou kunnen worden. Door de
gemeenteraad van Krimpen a/d IJssel werd een

Figuur 1. Gezamenlijk raad 1939: P. Eerland, B. Ooms, Hagendorp, P. van
Namen, F. Alblas, J. Slingerland, K. Bouter, P.A. Halewijn, J. den Hater, W.
Roest, J.C. Hagen, P. de Groot, secr. J. Visser, J. Vermeer, M. Verhoeff, A.
Dogterom, P. den Buitelaar, J. Brand, P. Liedorp, J. van Vliet, L. van
Duijvendijk, mevr. Van Oordt, burgemeester G.J. van Oordt en wethouder
J.C. Groeneveld.
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‘adres’ gericht aan de Kroon om Krimpen a/d Lek op te heffen. De getergde burgemeester Van Oordt
schrijft daarop weer een brief naar Gedeputeerde Staten. In zijn brief van 26 juli 1938 schrijft hij: ‘Als
toelichting diene dat deze geheele agitatie in de gemeente Krimpen a/d IJssel niet anders is dan een vijfde
poging van den wethouder en brandstoffenhandelaar W. Mijnlieff te Krimpen a/d Lek in combinatie met de
1e wethouder P.C. van der Giessen te Krimpen a/d IJssel om den Raadhuisbouw in deze gemeente te
beletten.‘ Daarna worden de “eerdere adressen” opnieuw onder de aandacht gebracht. Tot slot schrijft de
burgemeester: ’Ik laat het aan de prudentie van uw college over hier passende termen voor te vinden en
verzoek beleefd een zeer spoedige beslissing waarop ook de Ministeriële Commissie van het Werkfonds
aandringt, te willen nemen.’
Op 29 november 1938 wordt het raadsvoorstel om een voorschot voor de nieuwbouw niet goedgekeurd door
de provincie. Reden is het onderzoek dat gestart is “naar de mogelijkheid van vereniging van de gemeente
Krimpen aan den IJssel en Krimpen aan de Lek; dat het niet wenschlijk moet worden geoordeeld om
hangende dit onderzoek, te bewilligen in het aanvaarden van belangrijke lasten als die voor de bouw van een
nieuw raadhuis te Krimpen aan de Lek.
Op 16 februari 1940 wordt door het
college van Burgemeester en wethouders
aan gedeputeerde staten bericht dat de
minister heeft besloten om Krimpen aan
de Lek zelfstandig te laten. Graag nu snel
goedkeuring van de plannen en de
kredieten die nodig zijn voor de bouw van
het gemeentehuis. Het oude is niet alleen
een aanfluiting voor de overheid maar
ook een gevaar voor allen die er in
werken.
Op 9 maart 1940 komt de gewenste
goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De
Figuur 2. 1943
kosten zijn in tussentijd wel opgelopen tot
bijna f 40.000,-.
Dan komt de oorlog. De architect Zietsma wil graag het werk voortzetten. Hij schrijft in een brief van 24
mei 1940: ’Het uitbreken van de oorlog heeft ondertussen weer een complicatie toegevoegd aan de reeks die
de voorgeschiedenis van de bouw van het bescheiden Raadhuisje aan de boorden van de Lek reeds kenmerkt
als van bewogen aard. Ik heb evenwel nog geenszins den moed verloren en alreeds naar aanleiding van de
bekendmaking door den opperbevelhebber van Land- en Zeemacht inzake voorschriften voor den
wederopbouw aan de door hem gestelde instantie een verzoek om vergunning tot voortzetting van het werk,
onder vermelding van de gevraagde gegevens.’ Het antwoord is: ‘voorlopig niet!’
Na de oorlog
Het einde van dit project komt als op 19 juli 1940 het departement van Sociale Zaken het toegekend krediet
intrekt. Tijdens de oorlog had men geen
plannen en pas na de oorlog werd weer
gedacht aan een nieuw gemeentehuis. Zij
het dat er zo weinig materiaal was, dat
aan nieuwbouw voorlopig niet gedacht
werd.
Op 30 december 1947 werd in een
besloten vergadering van de gemeente
Krimpen aan de Lek gesproken over de
aankoop van het perceel Dorpsstraat 7.
Op zaterdagmiddag ging de voltallige
raad het pand bekijken. Dit pand is
gebouwd in het jaar 1905 en in eigendom
bij de familie Boogaerdt. Op 30 januari
Figuur 3. 1944
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1948 schreef het college een brief aan de NV Houthandel voorheen Wed. M. Boogaerdt en Zn te Krimpen
aan de Lek dat men een ruil wilde: een perceel aan de Dorpsstraat met daarop opstallen, voor het pand
Dorpsstraat 7. Een en ander met gesloten beurzen. De gemeente verplichtte zich om het perceel grond aan de
Dorpsstraat ‘desverlangd’ te bestemmen tot ‘industrieterrein’.
Op 13 april 1948 antwoordt de Houthandel, dat zij ‘nog enkele mogelijkheden willen onderzoeken’ en
daarom wat meer tijd nodig hebben. Op 17 juni 1948, wordt het college een beetje ongeduldig en schrijft:
‘Bij brief van 13 april 1948 berichtte U ons zo spoedig mogelijk op ons schrijven van 30 januari j.l., no.
1419, te zullen terugkomen. Intussen zijn ruim twee maanden verstreken en nog steeds zijn wij een definitief
antwoord wachtende. Het kan niet ontkend worden, dat het in de huidige tijdsomstandigheden aan velen
aanstoot geeft, dat een dergelijk perceel als Dorpsstraat 7 grotendeels buiten gebruik blijft zonder een
speciale bestemming, zodat wij het ten zeerste zullen waarderen, indien wij thans voor 1 augustus a.s. uw
definitief besluit op ons voorstel dd. 30 januari 1948, no.1419 mochten vernemen.’
Als op 6 augustus 1948 nog steeds geen antwoord is ontvangen, schrijft het gemeentebestuur dat de ruil
wellicht niet rond komt en daarom krijgt de woonruimte commissie toestemming om de woning vrij te
geven.
Op 28 oktober 1948 komt er toch nog antwoord. De Houthandel doet een tegenbod. De gemeente zou f
15.000,- moeten toebetalen, terwijl Boogaerdt op het perceel Rijsdijk 26 een nieuw woonhuis wil bouwen.
Binnen een maand (27-11-1948) antwoordt de gemeente dat de ruil kan worden gedaan overeenkomstig het
verzoek, mits de Houthandel dan meewerkt aan de totstandkoming van de volgende verkeersverbetering:
‘De N.V. verplicht zich om zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf jaren na heden de tegenover haar
kantoorgebouw Dorpsstraat 88 staande loodsen geheel of gedeeltelijk te verplaatsen of te verwijderen,
waardoor de grens van de straat komt te liggen op de rooilijn.(...) Een en ander behoudens goedkeuring van
de hogere instanties.’
Vijf dagen later (2-12-1948) antwoord de Houthandel dat alleen ruil kan plaatsvinden op hun voorwaarden.
Het college hoeft zich niet lang te bedenken, op 15 december 1948 doet het college aan de gemeenteraad een
uitvoering voorstel. Het voorstel telt zes kantjes A4 en besluit met accepteren van het aanbod van
Boogaerdt. Zo kan er een nieuwe woning worden gerealiseerd op het perceel Rijsdijk 26. Zwaarwegend om
het aanbod te accepteren zijn de overwegingen.
1e dat de mogelijkheid van een nieuw gemeentehuis de eerste jaren, wellicht tientallen jaren is uitgesloten,
daar toch niet verwacht kan en mag worden dat gezien de heersende woningnood, materialen beschikbaar
zullen worden gesteld voor een overheidsgebouw als een gemeentehuis. Om van de kostprijs dan maar niet
te spreken. deze zal bij minimale eisen voor een nieuw gemeentehuis toch op minst f 125.000,- bedragen.
2e dat het perceel Dorpsstraat 7 een
solied en behoorlijk representatief
gebouw genoemd kan worden,
hetwelk met betrekkelijk geringe
kosten tot een bruikbaar
gemeentehuis met conciërgewoning
ingericht kan worden.
3e dat het een open vraag is, of het
terrein, waarop thans het
gemeentehuis staat wel geschikt
blijft voor een nieuw gemeentehuis,
daar het geheel door fabrieken en
opslagplaatsen word omringd.
Het gemeentehuis stond op het
terrein voor nu de loods van de
Figuur 4. Wilhelminaplein met gemeentehuis
Koninklijke Houthandel Boogaerdt
staat tegenover de voormalige kapperszaak van Rombout.
In de raadsvergadering van 22 december 1948 stemt de gemeenteraad in met het voorstel van burgemeester
en wethouders. De prijs van het pand Dorpsstraat 7 in eigendom bij mevrouw Boogaerdt-van Oudgaarden
(weduwe van Bernardus Boogaerdt) wordt op f 30.000,- vastgesteld. De waarde van het terrein van de
houthandel op f 15.000,-. De gemeente betaald het verschil bij.
Nu is het woonhuis bijna verkregen, Gedeputeerde Staten moesten het raadsbesluit nog goedkeuren. Met de
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voorbereiding van de verbouw tot gemeentehuis werd alvast begonnen. Op 29 januari 1949 maakt het
Technisch Bureau in de Krimpenerwaard een globale raming van de inrichting van het nieuwe pand.
Waarnemend directeur M. Bakker schrijft:
1. In het souterrain kunnen gemaakt
worden: a. het archief, b. 2
politiecellen, c. een kamer voor de
politie.
2. Op de bel-etage kunnen: a. de salon en
woonkamer gebruikt worden als
secretarie, c. de slaapkamer als
burgemeesterskamer, d. de niet op de
tekening aangegeven uitbouw als
bodekamer kan worden ingericht.
3. De vertrekken op de eerste verdieping
kunnen als volgt worden benut: a. De
slaapkamer en zitkamer rechts van de
gang worden bestemd tot raadszaal, b.
de rest van de hier liggende vertrekken
kunnen dienen als conciërgewoning.
4. Op de zolder, die erg ruim is, kan al
naar behoefte: één of meer slaapkamers
worden gemaakt, behorende bij de
conciërgewoning. Voorlopig is één
slaapkamer hier voldoende.
De kosten worden geraamd op:

Verandering toegang met bestrating enz.
Buitenschilderwerk 300 m2 á f 3,50
Noodzakelijke reparaties buiten 2,5 M3 hout á f 400,verwerkt
Binnen schilderwerk 400m2 á f 3,Behangwerk
Archiefruimte met stelling v. kluis en …deur, enz
Politiekamer
2 Cellen met closets
Balie secretarie
Vloerbedekking secretarie 55 m2 á f 8,Plafond burgemeesterskamer 22,5 m2 á f 6,Vloerbedekking burgemeesterskamer 22,5 m2 f 8,Timmerwerk en reparatiehal
Inrichting raadzaal:
a. Plafond 55 m2 á f 6,b. Lambrisering met afscheiding publieke ruimte
c. Vloerbedekking 55 m2 á f 8,Keukeninrichting conciërge woning
Slaapkamer boven
Revisie centrale verwarming
Meubilair is onvoorzien

f 1200,f 1050,f 1000,f 1200,f 420,f 2500,f 545,f 600,f 250,f 440,f 135,f 180,f 50,f 330,f 760,f 440,f 400,f 500,f 4000,f 4000,f 20.000,-

Verhuurd
Het raadsbesluit tot ruiling werd op 8 maart 1949 door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland goedgekeurd.
Het pand Dorpsstraat 7 was gedeeltelijk in eigen gebruik en was verhuurd voor een termijn van een jaar.
De huurprijs bedroeg f 800,- in maandelijkse termijnen te voldoen
groot f 66,67. De plaatselijke huisarts, de heer R. Boomkens werd
op 3 januari 1950 aangetekend aangeschreven dat met ingang van 1
april 1950 het huis ontruimd moet zijn.
Op 6 januari 1950 schrijft de heer Boomkens aan het
gemeentebestuur naar aanleiding van de brief van 3 januari:
‘Met de inhoud daarvan kan ik mij tot mijn spijt niet verenigen.
Eersten heeft een opzegging van de huur nimmer plaats gehad,
zodat de tweede alinea van uw brief op een misvatting moet
berusten. (...) Zolang ik niet over een gelijkwaardige woning als
thans door mij bewoond in Uw gemeente kan beschikken, zie ik mij
gedwongen een beroep op het Huurbeschermingsbesluit te doen en
zal ik dus aan Uw verzoek tot ontruiming per 1 april a.s. niet
kunnen voldoen.
Indien U te mijnen behoeve het leegstaande pand Rijsdijk 24 wilt
vorderen, zal ik alle medewerking tot tijdige ontruiming verlenen,
waarbij ik vertrouw, dat U de noodzakelijke kosten, aan de
verhuizing verbonden, tot een redelijk bedrag zult vergoeden.’
Op 23 juni 1950 heeft dokter Boomkens het pand verlaten en kan
met verbouwingsplannen van start worden gegaan.
Figuur 5. Dorpsstraat 7
Aanbestedingsperikelen
Nu zal dan toch eindelijk de gemeente Krimpen aan de Lek gaan beschikken over een nieuw gemeentehuis.
Het huidige pand was in 1937 al verouderd en verpauperd. Nu vijftien jaar en een oorlog later was het
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gemeentehuis onmogelijk geworden. Wat er op het laatste moment nog misgaat, meldt het Vrije Volk in zijn
editie van 2 januari 1951.
‘De raad van Krimpen aan de Lek heeft absoluut gefaald toen hij besloot de aanbesteding van de
verbouwing van het gemeentehuis onder de ambachtslieden van deze gemeente te doen geschieden. Deze
ingezetenen hebben getoond geen prijs te stellen op werk.’ Aldus sprak de burgemeester Van Oordt in de
vrijdagavond gehouden raadsvergadering in tegenwoordigheid van een aantal ambachtslieden uit de
gemeente die op de publieke tribune aanwezig waren. (...) De door de voorzitter bekend gemaakte uitslag
van de aanbesteding voor de verbouwing van het gemeentehuis is: fa. Mudde f 44.981,- ; G. v.d. Berg f
45.142,- ; P. Roozendaal f 47.234,- ; L.P. Klapwijk f 41.970,- ; aannemerscombinatie B.O.M. f 40.784,- ;
wed. W. Klapwijk f 46.305,-. Omdat hierbij zekere voorwaarden waren gesteld, moest deze inschrijving
echter buiten beschouwing blijven.
De begroting van de Technische Dienst voor de uitvoering van het werk is f 24.848,- of rond f 25.000,-.
Volgens het rapport van de Technische Dienst zijn de inschrijvingen dermate hoog, dat Gedeputeerde Staten
hieraan nooit hun goedkeuring zullen hechten. De voorzitter adviseerde dan ook geen gunning te verlenen en
merkte op, dat een hernieuwde inschrijving evenals een openbare aanbesteding, nu de bedragen bekend zijn,
geen resultaat zal opleveren. Een andere aannemer is bereid de verbouwing voor f 27.000,- op zich te
nemen. De heer Hulsbergen merkte hierbij op, dat al wordt met dit bedrag de begroting ook overschreden,
dit te billijken is, gezien de korte tijd van voorbereiding die de aannemer er voor heeft gehad.
De voorzitter wees er op, dat dit aanbod echter
maar veertien dagen van kracht is en drong er op
aan spoedig te beslissen. De heer G. v.d. Berg (St.
Geref.) één der inschrijvers kon de gang van
zaken niet meer volgen en wilde gaarne met de
heer Hulsbergen nagaan hoe het grote verschil te
verklaren is; hij sprak van een smet op de
Krimpense aannemers.
De heer B. Boogaerdt (VVD) wilde de zaak
liever in besloten zitting behandelen en de heer
W. Roest (AR) vroeg zich af of de inschrijvers
dan allemaal sufferds zijn. De voorzitter meende
dat zij er een andere bedoeling mee zouden
hebben. Beide heren Boogaerdt en Roest drongen
er bij de voorzitter op aan de naam van de
Figuur 6. Laatste vergadering in het oude gemeentehuis 05-07-1951
aannemer te noemen. Deze wenste aan dit
V.l.n.r. : J.C. Hagen, M. Verhoeff, G. v.d. Berg, W. Roest, J.C.
verzoek geen gevolg te geven en merkt op dat hij Groeneveld, J. Visser (gemeentesecretaris), A. van Duijvendijk,
te goeder naam en faam bekend staat.
burgemeester G.J. van Oordt, H.v.d. Velde, J. van Vliet, M.
Liedorp en B. Boogaerdt. Staande : P. Liedorp en G. Krijgsman
Toen de voorzitter nogmaals voorstelde in
besloten zitting te gaan, merkte wethouder A. van Duijvendijk (arbeid) op het alleen jammerlijk te vinden,
dat een belangstellend raadslid dan bij deze besprekingen aanwezig was.
De heer G..v.d. Berg, die door Van Duijvendijk werd bedoeld nam aan de besloten zitting geen deel. Na de
heropening van de vergadering stelde de voorzitter namens B. en W. voor de verbouwing te gunnen aan de
aannemer G. C. de Groot uit Gouda voor f 24.920,-,
de bestrating voor het raadhuis en het maken van
een pad achter het gebouw vervalt dan. Zonder
hoofdelijk stemming werd aldus besloten. Het
aanleggen van een centrale verwarming werd voor
f 4500,- gegund aan de firma Van den Broek uit
Boskoop.
Voor de inrichting van de raadszaal, stoffering,
meubilair, enz. zal nog een bedrag van f 14.000,nodig zijn. Zodat de totale kosten f 45.000,- zullen
bedragen. De raad stelde een krediet, gelijk aan dit
bedrag beschikbaar.
Figuur 7. inrichting raadzaal
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Na een spoedige verbouwing kon de opening van het nieuwe gemeentehuis plaatsvinden op 16 juli 1951.
Wie kennis heeft genomen van alle voorgaande problemen, begrijpt dat de ingebruikname van het nieuwe
gemeentehuis een groot feest werd.

Figuur 8. Gemeenteraad bij opening.

V.l.n.r. 1e rij: G. v.d. Berg, J.C. Hagen, A.
Dekker, J.C. Sillevis (vertegenwoordiger
commissaris de Koningin in Z-H), burgemeester
G.J. van Oordt, M. Liedorp, J.C. Groeneveld en
W. Roest
2e rij: M. Verhoeff, B. Boogaerdt, J. van Vliet,
A. van Duijvendijk, J. Visser
(gemeentesecretaris) en H. v.d. Velde

Aanvulling op de tekst:
In 1985 is de gemeente Krimpen aan de Lek samengevoegd met Lekkerkerk in de gemeente Nederlek. Na de
herindeling bleef het gemeentehuis nog kort in gebruik. De ambtenaren verhuisden naar een nieuw
gemeentehuis in Lekkerkerk (1990). Het loket van de afdeling Burgerzaken en Sociale Zaken bleef nog een
tijdje in Krimpen aan de Lek in gebruik. Toen het gebouw werd verkocht in 1997 is het loket van
Burgerzaken ondergebracht in de Brederodestraat/Dertienhuizen (tot en met 2014). Het oude gemeentehuis
Dorpsstraat 7 is nog van 2001-2010 een trouwlocatie geweest. Sinds de herindeling 2015 in de gemeente
Krimpenerwaard is er geen gemeentelijk loket meer in het dorp.
Mededelingen:
 In de archiefruimte in de Dertienhuizen is veel historie over
Krimpen aan de Lek te vinden zoals boeken, foto’s
krantenknipsels. Maak eens afspraak om dit te bekijken.
Mail naar: crempene@gmail.com
 Nieuwe aanwinst zijn mappen van Jan van Lit over diverse
families. Een overzicht is te raadplegen op onze website.
 In de hal van de Dertienhuizen staat een vitrinekast met
wisselende exposities.
 Iedere 1e vrijdagmiddag van de maand zijn we aanwezig
aan de leestafel in de bibliotheek in het Cultuurhuis. Kom
gerust eens langs.
 In de bibliotheek is ook een fotowand met wisselende
exposities (in februari over de Watersnood).
 Op de 1e verdieping van het Cultuurhuis staat de
Burgermeesterkast en hangt de Zalmplank. Ga eens kijken.
 Er is van 12 januari tot 18 mei een stamboomcafé in het
Streekarchief Midden-Holland in Gouda. Voor meer
informatie zie website: www.samh.nl/nieuws/
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Foto’s, boeken en ander materiaal over Krimpen aan de Lek zijn altijd welkom. Foto’s kunnen we scannen
en krijgt u weer retour.
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