oud nieuws
Uitgegeven door de historische vereniging van Krimpen aan de Lek ‘Crempene’
Nr.24, maart 2021
Beste Crempenaren,
Allereerst bedanken wij u voor het grote aantal positieve reacties op onze extra nieuwsbrief ter gelegenheid
van het 20-jarig jubileum. Dat heeft ons goed gedaan.
Deze keer een nieuwsbrief met een deels wat andere inhoud dan gebruikelijk. Wat is het geval. Vorig jaar
konden wij vanwege Covid-19 geen activiteiten organiseren. Zo kon bij voorbeeld de voorjaarsledenvergadering van april 2020 niet doorgaan. Noodgedwongen moesten wij toen besluiten een aantal
bestuurlijke huishoudelijke zaken door te schuiven naar de vergadering van 2021. Wat we toen niet konden
vermoeden is dat ook het houden van deze bijeenkomst nog steeds niet mogelijk zou zijn. Vandaar dat u in
deze nieuwsbrief het onderwerp ‘Bestuursmededelingen’ aantreft, waarvoor wij uw nadrukkelijke aandacht
vragen.
Eveneens afwijkend van de normale gang van zaken is dat u in deze nieuwsbrief het jaarverslag 2020 van de
secretaris en het financieel verslag 2020 van de penningmeester aantreft. De kascontrolecommissie heeft het
laatst genoemde verslag akkoord bevonden en daarmee is de penningmeester gedechargeerd. Voor de
kascontrolecommissie zoeken we nieuwe leden voor volgend jaar.
Als u wilt reageren op één van de beide verslagen kan dat bij het secretariaat.
In deze nieuwsbrief treft u verder een verhaal aan van ons lid Gerrit Eerland. Wij hebben in het verleden aan
de leden herhaaldelijk het verzoek gedaan een inbreng te leveren voor de nieuwsbrief. Wij zijn dan ook
verheugd dat Gerrit Eerland daaraan gevolg heeft gegeven. Dat smaakt naar meer.
Tenslotte, de huidige omstandigheden zijn nog zodanig, dat wij niet met zekerheid kunnen zeggen welke
activiteiten u dit jaar nog van ons mag verwachten. Geen aanwezigheid op de Koningsmarkt, geen excursie
en geen bijeenkomsten. Het is niet gemakkelijk om u als leden betrokken te houden bij de vereniging. Wij
hopen dat de nieuwsbrief daar toch een beetje in voorziet.
Laat ik de wens uitspreken dat u gezond door deze ‘staart?’ van de corona-epidemie heen mag komen en dat
wij elkaar toch in de loop van het jaar weer kunnen ontmoeten.
Namens het bestuur,
Hans Dekker, voorzitter

Bestuursmededelingen
In 2020 is door het overlijden van Floor Hartog een vacature ontstaan in het bestuur. Eveneens waren in
2020 Gijs Moerkerken en Roland Baas aftredend. Beiden hebben zich toen herkiesbaar gesteld.
Vanwege het niet doorgaan van de voorjaarsvergadering in april 2020 was het voornemen om de vervulling
van de vacature en de herverkiezing op de reglementaire wijze aan u voor te leggen in de
voorjaarsvergadering van april 2021.
Ook in april 2021 is onze penningmeester Janny Rook aftredend en niet herkiesbaar.We zullen, als wij weer
bijeenkomen in een ledenvergadering, op gepaste wijze afscheid van haar nemen.
Nu duidelijk is dat de voorjaarsvergadering opnieuw niet kan doorgaan hebben wij besloten de
bestuursverkiezing niet opnieuw door te schuiven.
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Wij stellen u daarom voor:
 In te stemmen met onze voordracht van Frits Vermaat in de vacature voor algemeen bestuurslid.
 In te stemmen met de herverkiezing van Gijs Moerkerken en Roland Baas als algemeen bestuurslid.
 Voor de vervulling van de vacature door het vertrek van Janny Rook zijn wij in vergevorderd overleg
met een kandidaat. Wij hopen in de voorjaarsvergadering 2022 deze kandidaat op de reglementaire wijze
aan u voor te dragen. Let wel, de vacature Janny Rook betreft niet de rol van penningmeester. Zij treedt
af als penningmeester, maar de vacature is voor een algemene bestuurslidmaatschap. In het bestuur zelf
wordt conform de statuten later beslist over de rolverdeling binnen het bestuur. Voor de periode april
2021 tot april 2022 hebben wij Roland Baas bereid gevonden om tijdelijk als penningmeester te
fungeren.
Wij vragen u in te stemmen met bovengenoemde werkwijze. Mocht er bezwaar zijn tegen deze procedure,
dan kunt u dit bij het secretariaat kenbaar maken voor 30 april a.s.
Uiteraard is een ieder van u gerechtigd om op reglementaire wijze andere dan de voorgestelde kandidaten
voor te dragen, maar dan wel voor 30 april a.s. Mochten zich tegenkandidaten melden dan zal de
bestuursverkiezing moeten worden uitgesteld tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
Tenslotte zij vermeld dat Riet Visser-Bouter te kennen heeft gegeven af te willen treden als secretaris. Zij
zal wel aanblijven als algemeen bestuurslid. Gelukkig heeft Henk Hofwegen aangegeven per 30 april a.s. de
rol van secretaris op zich te willen nemen.

Jaarverslag 2020
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: no. 53629678 . ANBI status.
Ledental : 150, waarvan 1 erelid de heer Jan van Lit en 1 lid van verdienste de heer Henk Klip.
Website: www.historischeverenigingcrempene.nl Facebook: historische vereniging Crempene
Samenstelling van het bestuur :
Voorzitter: J. Dekker ( Hans )
Secretaris : M.J.M. Visser-Bouter (Riet)
Penningmeester : J.W. Rook-Boogaerdt (Janny)
Algemene bestuursleden : G. Moerkerken (Gijs), R. Baas (Roland) en H. Hofwegen (Henk)
Beheerder van het archief : E. Moerkerken-Dekker (Elsa)
 Door de corona maatregelen kwam het bestuur het afgelopen jaar slechts 2 x bij elkaar. Het verdere
overleg gebeurde per mail (heel vaak) of per telefoon.
 Ook de geplande ledenbijeenkomsten van april en november konden geen doorgang vinden.
 SAK. Dit jaar is door de historische verenigingen van Ouderkerk, Krimpen aan den IJssel,
Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek, later aangevuld door Bergambacht de SAK opgericht, Stichting
Archeologie Krimpenerwaard. Hierbij is de WAN (Werkgroep Archeologie Nederlek) opgeheven.
Mede door de inspanning van Cor Zondervan en Arie Helleman is ook de archeologie van Krimpen
aan de Lek op de kaart gezet.
 Facebook pagina: Inmiddels zijn hierop 539 volgers, iedere week wordt hierop een foto geplaatst
waarop regelmatig reacties komen. Ook onze website had wederom veel belangstelling. Neemt u
eens kijkje!! Hierop worden regelmatig vragen gesteld waarop we zo goed mogelijk proberen te
antwoorden.
 Ondanks alle beperkende maatregelen hebben toch vele leden op ons gestemd voor de grote Rabo
club actie, een cheque van € 412,96 is een mooi resultaat.
 Oud Nieuws. Het is de gewoonte om 3 nieuwsbrieven per jaar uit te geven, maar door het wegvallen
van de ledenvergaderingen en de excursie heeft de redactie een extra nummer samengesteld, ook
tere ere van ons 20-jarig bestaan. Tezamen met een presentje is dit bij de leden bezorgd.
 Open monumentendag. Het thema was dit keer Leermomenten. In de HOP in de bibliotheek en
aan de fotowand was een mooie expositie te zien over de scholen en het onderwijs in Krimpen aan
de Lek. Ook hierbij een aparte uitgave van Oud Nieuws. De gemeente had hier een speciale krant
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aangewijd en men kon in iedere kern een dorpswandeling maken langs de genoemde punten. Voor
Krimpen aan de Lek was er een aparte uitgave beschikbaar.
75 jaar bevrijding. Hier is al veel over voorbereid ook in samenwerking met andere verenigingen.
In samenwerking met het Streekarchief Gouda hebben we diverse interviews gehouden over de
gebeurtenissen in de 2e W.O. We hopen daar later op terug te komen en deze in een Oud Nieuws te
publiceren.
Door de fam. van Harten en de fam. Groeneveld werd het bestuur verrast met een mooie attentie !
Hartelijk dank hiervoor. Van diverse leden en andere belangstellenden krijgen we regelmatig foto’s,
boekjes, documenten en kleine voorwerpen ter uitbreiding van ons archief. In de vitrine in de
Dertienhuizen wordt dit tentoongesteld.
Onze leden : A. de Bode, A. Lekkerkerker en J. de Jager zijn helaas het afgelopen jaar overleden.
We hebben ons medeleven betuigd aan de familie.
Iedere 1e vrijdagmiddag van de maand is het de gewoonte om met enkele bestuursleden aan de
leestafel in de bibliotheek aanwezig te zijn. Voor informatie, het inzien van foto’s, verkoop van de
boekjes of gewoon voor een praatje. Gelukkig is dit toch 5 x doorgegaan, met een scherm en/of
mondkapje
Slijterij den Boer heeft informatie gevraagd voor het ontwerp van een etiket voor een nieuw uit te
geven drankje. Het 1e exemplaar van de fles is op 26 november overhandigd in de winkel.
Elke donderdagmorgen vanaf 10.30 uur is onze archiefmedewerker Elsa Moerkerken aanwezig
in het archief. Hier kunt u foto’s en documenten inzien en/of afgeven. Wij houden ons steeds
aanbevolen voor afbeeldingen van Krimpen aan de Lek. Na het scannen krijgt u ze terug.

Financieel verslag 2020
Verslag penningmeester 2020
Inkomsten:
contributies leden
giften
verkoop diverse boekjes
rentebaten
Rabobank clubsupport

Euro
2.052,30
50,00
187,15
0,84
412,96

Uitgaven:
onkosten ledenvergaderingen
bestuur/secretariaat

nadelig exploitatie saldo 2020
stand reserve 31dec 2020

11.471,45
-97,27
11.374,18

0,00
90,40

uitgave 4 nieuwsbrieven

454,12

website, hosnet

129,47

bloemen, attenties

65,33

bankkosten

83,40

huur archief/vergaderruimte Dertienhuizen

643,44

presentatiekosten (2 vlaggen en bord met logo)

328,69

presentatie cultuurhuis maandelijks

139,04

20-jarig jubileum attentie draagtas

644,93

notariskosten (aanpassing statuten)

221,70

nadelig exploitatie saldo

-97,27

2.703,25
Stand reserve 31dec 2019

Euro

2.703,25
Specificatie reserve per 31dec 2020:
kas

419,87

bank

2.551,28

spaarrekening

8.403,03

Totaal

11.374,18
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Vragen en Verhalen
We krijgen regelmatig vragen over de historie van Krimpen aan de Lek. Ook krijgen we vragen van
persoonlijke aard. Deze komen bij ons via verschillende kanalen: de telefoon, per e-mail, de website of
Facebook. Vaak gaat het om een verzoek voor een foto van hun huis of informatie over de omgeving waar
men woont. We proberen de vragen zoveel mogelijk te beantwoorden of we sturen een digitale foto toe.
Voor vragen over de bouw van huizen verwijzen we door naar het Streekarchief Midden Holland in Gouda,
waar alle bouwvergunningen zijn opgeslagen. Het lukt niet altijd om alle vragen te beantwoorden.
In deze nieuwsbrief hebben we paar van deze vragen uitgelicht.
Ook ontvangen we complete persoonlijke verhalen, zoals het verhaal van Gerrit Eerland (zie pag. 6).

Wie weet er meer over Fijja en Klazina Noorlander?
In mei 2019 ontving onze secretaris onderstaand verzoek.
Geachte heer, mevrouw,
Wij zijn in het bezit gekomen van een oude Bijbel uit 1906, welke gegeven is aan ene Fijja Noorlander door
het bestuur van de Zondagsschool Eben Haëzer in Krimpen ad Lek op 26 december 1906 Fijja was toen 14
jaar oud. Nu zijn wij op zoek naar eventuele nazaten van deze Fijja omdat we het boek graag aan hen
zouden willen schenken (indien er belangstelling voor is natuurlijk).
In het boek zat ook nog een tweede bladzijde met eenzelfde herinnering voor ene Klazina Noorlander van 26
december 1914. Wij vermoeden dat dit een zus is geweest van Fijja.
Heeft u enig idee of er nog nazaten van deze personen in Krimpen woonachtig zijn?
Mocht het ons niet lukken iemand te vinden is het boek dan mogelijk interessant voor uw vereniging?

Met vriendelijke groet
Fam. Weeke
Maassluis
Na enig speurwerk kon de vraag nog niet worden beantwoord en zelfs na ongeveer twee maanden konden
we de familie Weeke alleen maar berichten dat we de voorgaande maand contact hadden gezocht met twee
families Noorlander. Echter, het bleek dat er noch van Fijja noch van Klazina directe afstammelingen
bekend zijn.
We hebben hen laten weten dat als ze de moeite zouden willen nemen de bijbel naar ons op te sturen, wij dit
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zeer op prijs zouden stellen. In onze vitrine in ‘De Dertienhuizen’ kan de bijbel dan van tijd tot tijd worden
tentoongesteld, bij de andere voorwerpen met een geschiedenis, die wij krijgen van de bewoners. Hier zijn
ook bijbeltjes en gedenkboeken bij.
Wat wel lukte was het achterhalen van wat persoonlijke gegevens van Fijja en Klazina.
De zussen kwamen uit een gezin van tien kinderen, zes jongens en vier meisjes.
De vader was Cornelis Noorlander, geboren op 25 juni 1856 te Capelle a/d IJssel, van beroep schipper en
nachtwaker. Hij overleed op 7 januari 1925 te Krimpen aan de Lek.
De moeder was Fijja Prins, geboren op 27 december 1861 te Groot-Ammers en overleden op 2 maart 1941
te Krimpen aan de Lek.
- Fijja werd geboren op 8 maart 1893 te Streefkerk, van beroep dienstbode. Zij was ongehuwd en is
overleden op 13 oktober 1964 te Den Haag. Zij woonde op 25-04-1918 in de Breedestraat 148 te Nijmegen.
-Van Klazina konden we iets meer achterhalen. Zij werd geboren op 7 juli 1901 te Krimpen aan de Lek en
overleed op 29 november 1965 te Gouda. Zij trouwde met Gerrit Krijgsman op 29 september 1926 te
Krimpen aan de Lek. Zij woonden te Krimpen a/d Lek: Breekade 13, op 22 oktober 1941 Zalmstoep 4a, op
19 juni 1951 Dorpstraat 7 en op 13 juli 1961 Breekade 17. Gerrit Krijgsman werd geboren op 8 september
1902 te Krimpen a/d IJssel, van beroep gemeentebode en onbezoldigd veldwachter. Hij overleed 26 oktober
1982 te Krimpen a/d IJssel.
Voor zover wij weten zijn Fijja en Klazina Noorlander kinderloos gebleven.
Latere navraag bij de NH-kerk en de zondagsschool leverde geen nieuwe informatie op, net zomin als
inzage in een familiestamboom, die in het bezit was van een dorpsgenoot met de naam Noorlander.
Via een vriendin van de familie Weeke kwam de bijbel in ons bezit. Met meer informatie zouden we ook de
familie Weeke een groot plezier doen.
Wie van u zou ons meer kunnen vertellen over Fijja en Klazina Noorlander en of er nog familieleden in de
omgeving woonachtig zijn?

Wie weet er iets meer over politieagent Ben Veenstra?
We kregen een vraag per telefoon van mevr. Engberts uit Drenthe.
Zij doet onderzoek naar gevangenen van kamp Amersfoort. Zij vroeg of wij inlichtingen hadden over een
Fries, Binne (Ben) Veenstra uit Heerenveen. Hij was in de oorlog politieagent in Krimpen aan de Lek en zat
ook in het verzet. Hij is verraden en naar
Kamp Amersfoort gebracht en later
gefusilleerd.
Hij bleek gewoond te hebben op
Buitenweg 23, te Krimpen aan de Lek.
Bij navraag aan een oudere
Buitenwegbewoner blijkt dat er meerdere
politieagenten op de Buitenweg woonden.
Sommigen waren ‘in de kost’ bij een
weduwe, zo ook op no. 23 waar mevr.
v.d. Schans woonde. Namen zijn niet
meer bekend, maar wel hoorden we een
verhaal over een politieagent, die banden
had met het verzet en de ondergrondse.
Op 27 april 2020 kregen we meer info per e-mail van mevr. Engberts. Van zijn neef hoorde zij dat hij 50
gulden in de maand betaalde aan kostgeld zoals hij aan zijn zuster schreef.
Van de Lekkerkerk door de Tijd, die onderzoek heeft gedaan voor hun boek ‘De Lekkerkerkers in de
Tweede wereldoorlog’ kregen we iets meer over hem te horen. Hij is relatief vroeg in de oorlog omgekomen
als lid van de Leeuwengarde verzetsgroep. Volgens de site van de Oorlogsgravenstichting is Binne Veenstra
(geb. 25 januari 1915) op 29 december 1942 gefusilleerd op de Leusderheide en later herbegraven op de
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Zuiderbegraafplaats te Assen. De redactiecommissie Lekkerkerk door de Tijd is zijn naam in het onderzoek
naar Lekkerkerk niet tegen gekomen.
Binne Veenstra komt wel regelmatig voor in het boekje over de verzetsheld ds. J. Kars "Een dominee voor
het vuurpeloton" door schrijver B. Hooghwerff, uitgegeven door Hertog b.v. Houten.
In dit boek staat dat hij van juli 1940 tot half augustus 1941 werkzaam was bij het Departement voor
Rijksveldwacht. Dit is waarschijnlijk de periode dat hij in Krimpen aan de Lek woonde.
We zijn nog steeds op zoek naar meer informatie over de tijd dat Binne Veenstra in Krimpen aan de Lek
woonde.
Ook kregen we nog een vraag over Kamp Amersfoort van een vrijwilliger bij Nationaal Monument Kamp
Amersfoort (NMKA). Hij zoekt contact met de Historische Verenigingen om namen/foto’s en ook verhalen
over degenen die in WO II in Amersfoort gevangenen zijn geweest op te sporen.
Kunt u hem daarbij helpen?

Een vraag over de aardappelstomerij op Molendijk 39
Op 26 maart 2020 kregen we een telefoontje van Dhr. v.d. Burgt.
Per email ontvingen we meer informatie
en een kopie van een brief betreffende
een aanvraag voor de bouw van een
aardappelstomerij in Nieuwerbrug.
Bijzonder was het adres op de brief.
Molendijk 39, Krimpen aan de Lek. De
vraag was of we iets meer weten over
dat adres.
Er is navraag gedaan bij oudere
inwoners. Het adres Molendijk 39 is
onbekend. Het is een oneven nummer,
dus buitendijks. De nummering van Molendijk buitendijks loopt nu maar tot nummer 9. In de
omnummerlijst uit 1930 en in de lijst van 1940 is het hoogste nummer 7. Ook in het digitale archief bij het
Streekarchief Midden Holland is gezocht in de
bouwvergunningen. Ook daarin geen Molendijk
39 gevonden, wel Molendijk 46, pakhuis van
Ooms, gebouwd in 1927 en verbouwd tot
woonhuis in 1952.
Per telefoon is navraag gedaan bij mevrouw
Ooms. Zij heeft op Molendijk 46 gewoond,
naast het aardappelpakhuis Molendijk 48. Alle
huizen in de buurt binnen- en buitendijks
behoorden tot de familie Ooms. Het bedrijf
Ooms kookte aardappelschillen en afgekeurde
aardappelen voor varkensvoer. De firma J.Blok
was ook haar onbekend.
Dus deze vraag over Molendijk 39 is
onbeantwoord gebleven.
Weet iemand hier iets over te vertellen?

Het verhaal Gerrit Eerland
Op 29 september 2020 ontvingen we per email dit verhaal.
Mijn naam is Gerrit Eerland. De familie van mijn vaderskant komt van Krimpen. Eeuwenlang zijn ze
honkvast, tot begin 1900, dan trekt mijn opa naar Gouda.
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Mijn vader, Jan Eerland, is 100 jaar geleden geboren in Gouda. Als zoon van Gerrit Eerland en Mijntje van
Vliet. Mijntje is geboren in 1885 te Ouderkerk aan de IJssel als dochter van Klaas van Vliet, molenaar en
Willempje van Rijswijk.
Gerrit is geboren te Krimpen aan de Lek als zoon van Cornelis Markus Eerland en Aaltje Kool. Gerrit is
timmerman, zijn vader scheepstimmerman. Op 6 oktober 1905 zijn Mijntje en Gerrit getrouwd te
Ouderkerk.
Mijn vader verhuist na de oorlog naar Den
Haag en ik verhuis vanaf 1970 een aantal
keren om uiteindelijk in Assen terecht te
komen.
Al heel vroeg heb ik belangstelling voor de
geschiedenis van de familie. Op de
middelbare school begin ik al met het
opstellen van een stamboom. Daarbij
geholpen door gegevens die een oudere broer
van mijn vader, Johannes, verzameld heeft. In
de jaren nadien ben ik – met tussenpozen –
verder gegaan. Eerst via brieven schrijven aan
archieven en afdelingen van de burgerlijke
stand of bezoekjes aan archieven. Naderhand
via internet, een welkom hulpmiddel voor
genealogen.
Aaltje Kool
Cornelis Markus Eerland
Tijdens deze zoektocht ontdek ik dat de naam Eerland al
eeuwen lang in Krimpen voorkomt. De oudste vermelding tot nu toe is die van Eerlant Cornelisz die leefde
van circa 1480 tot circa 1555. Opvallend is dat hij de naam Eerlant als voornaam draagt. Zijn nakomelingen
hebben de naam Eerlant(s) daarna als achternaam. Dit heet in het jargon wel een versteend patroniem. In de
loop van de tijd verdwijnt de “s” en wordt de “t” een “d”.
Nu begrijpt u ook waarom ik – woonachtig in Assen – lid ben van de Historische vereniging Crempene.
Eerlant Cornelisz is gehuwd met Liedewij Pouwelsdr. Voor zover ik heb kunnen nagaan stammen alle
Eerlanden van hen af. Met uitzondering van een familie Eerland in Zeeland. Daar bestaat sinds het begin van
de 17e eeuw in de buurt van Stavenisse al een familie Eerland. In mijn onderzoek tot op heden heb ik geen
verband kunnen leggen met de Eerlanden van Krimpen.
Naast familiegegevens ben ik in de loop van de jaren ook andere zaken tegen gekomen. Zoals beroepen,
huis-en grondbezit, een veroordeling voor het vissen in verboden tijd of het verkopen van een koe, die
achteraf ziek bleek! Niets menselijks is ons vreemd.
Zonder nu te verzanden in een saaie opsomming van namen, geboortedata en dergelijke wil ik de lezer een
beeld schetsen van de Eerlanden door de eeuwen heen.
Voor gegevens ben ik daarbij de eerste jaren aangewezen op onder andere rechterlijke en notariële
archieven. Kerkelijke of burgerlijke registers met dopen, overlijdens en huwelijken zijn er dan niet of niet
meer.
Beroepen Wat doen ze zoal die Eerlanden?
De eerste eeuwen zijn ze vooral bouwman, boer dus. En daarnaast bekleden ze af en toe een functie in het
dorp zoals Cornelis Jansz Eerland die rond 1670 heemraad is, of Cornelis Harberts Eerland die rond 1710
diaconiearmmeester is. Later, in de 19e eeuw kom ik beroepen tegen zoals ouvrier (tijdens de Franse
bezetting), arbeider, werkman (zalm)visser touwslager, scheepstimmerman, koopman of koekkramer. In de
20e eeuw timmerman, metselaar, matroos op de binnenvaart of de grote vaart, arts, typograaf, boekhouder,
hoofd employé bij de PTT of econoom.
Familienamen Welke andere (Krimpense) namen ben ik tegen gekomen? Ik noem er een aantal. In de eerste
eeuwen Foppen, de Leeuw, Kort of Cort, Bruijn, Halling(h), Moret, Verlek, later de Slegte, Kalkman, de
Vaal, Koogje, Stoppelenburg, Markus, Kool. Wellicht zijn er namen bij die ook nu nog in Krimpen of
omgeving voorkomen.
Bezittingen. Interessant zijn de rechterlijke en notariële akten. Zeker als het om een testament of een staat
van inventaris van een overledene gaat of een schuldbekentenis.
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Zo heb ik een akte gevonden opgesteld in 1679 door Jacob Breetvelt, de “stadthouder van den schout”
waarin Trijntje Gerrits, weduwe van Jan Cornelisse Eerlandt den ouden, aangeeft haar 2-jarig oud paard met
menwagen en alle toebehoren te schenken aan haar jongste , nog in huis wonende kinderen: Cornelis,
Jannetie, Marij en Grietje.
Voorts heb ik een staat van inventaris gevonden van Cornelis Herbertse Eerland uit 1746, opgesteld door
Arie de Vries en Dirk van der Zijden in hun kwaliteit als executeurs. Hieruit blijkt dat Cornelis onder
andere ruim 160 gulden aan contant geld bezat ,landbouw- en rietgronden bij elkaar ruim 9 morgen, zilveren
lepels, een zilveren snuifdoos diverse kledingstukken, waarvan een hemdrok met zilveren knopen, een
weerglas, een zandloper, een spiegel, een klok, een bijbel met koper beslag op een lessenaar en nog vele
andere zaken. Daarnaast zijn er de nodige vorderingen. Opvallend is één vordering, die van zijn zoon, Dirk.
Omdat hij jarenlang zijn vader verzorgd heeft, heeft hij een vordering van 300 gulden (6 jaar “tuijsleggelt”
van 50 gulden per jaar).
Koekkramer Dit is het beroep van mijn betovergrootvader Johannis. Hij staat met een kraam op kermissen
en verkoopt koek. Maar er zijn ook allerlei spelletjes aan verbonden. Zoals het proberen in één keer door te
hakken van een stevige koek met een bijltje. Bij het doorzoeken van oude kranten vind ik diverse
advertenties over de jaren 1876 tot 1882 waarin Johannis zijn “oprechte dank betuigt voor de genoten gunst
van Krimpens ingezetenen gedurende de Kermisweek”. Ook vind ik advertenties ter gelegenheid van zijn
40-, 45- en 50-echtvereniging. Uiteindelijk zullen hij en Maria 67 bij elkaar zijn!
Tot slot
Ik hoop dat ik hiermee de lezers van Oud Nieuws een indruk heb kunnen geven van mijn voorouders die
eeuwenlang op Krimpen hebben gewoond.
Heeft u ook een persoonlijk verhaal of een vraag over Krimpen aan de Lek, stuur het dan naar ons.
Misschien kunnen wij u verder helpen.

Mededelingen:
Wij verzoeken u de contributie voor het jaar 2021 over te maken op bankrekeningnummer
NL11RABO0335776221 t.n.v. Historische Vereniging Crempene te Krimpen a/d Lek.
De contributie bedraagt voor het jaar 2021 €13,50.
 Het Cultuurhuis en de bibliotheek zijn al een tijdje gesloten vanwege de coronamaatregelen. In het
Historische Ontmoetingspunt (HOP) in de bibliotheek is de tentoonstelling over Het Groene Kruis en
andere openbare gebouwen tijdelijk niet te zien. Zodra het weer open is blijft deze tentoonstelling nog
een poosje te zien.
 De eerste vrijdagmiddag van de maand zitten we ook al
een tijdje niet meer aan de leestafel in de bibliotheek. We
missen het contact met de mensen. Hopelijk kunnen we
dit gauw weer gaan doen.
 Wel kunnen er boeken op bestelling geleend worden uit
de bibliotheek. Zoekt u informatie over de geschiedenis
van Krimpen aan de Lek, in de HOP staan veel boeken
hierover, die nu wel te leen zijn op bestelling als u lid
bent van de bibliotheek.
 In onze archiefruimte in de Dertienhuizen hebben we ook
een grote verzameling foto’s, boeken en knipsels over
Krimpen aan de Lek. Donderdagochtend van 10.30u tot
12.30u kunt u hier terecht of maak een afspraak met de
archiefbeheerder crempene@gmail.com
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