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Van de bestuurstafel

Bijna op volle sterkte en met frisse zin schoven we als bestuursleden aan 
voor onze februari-vergadering. Anita Elsinga was die dag niet in orde 
en moest de vergadering overslaan. Van ‘niet in orde’ naar de intensive 
care in het Sint Franciscus blijkt soms een kleine stap. Gelukkig gaat het 
inmiddels goed met haar, al heeft zij nog wel een weg van herstel te gaan. 

Het onderzoeken en vertellen van de Krimpense geschiedenis is in 
dat perspectief maar bijzaak. Zeker als we de verschrikkingen in  
Oekraïne zien. Enerzijds ver weg, maar toch ook heel dichtbij als je beseft 
dat er op dit moment dorpsgenoten in Oekraïne verblijven en er ook in  
Krimpen onderdak wordt geboden aan vluchtelingen uit oorlogsgebied. 
Geschiedenis wordt geschreven, al laat die zich soms moeilijk lezen. 

Veel gelezen is het boek ‘Land verloren, Krimpen geboren’. Leuk om te 
vermelden: de gemeente Krimpen aan den IJssel heeft maar liefst  
20 exemplaren gekocht! Wethouder Hugo van der Wal heeft deze 
bij verschillende verzorgingstehuizen en scholen langsgebracht. Op 
die manier kunnen nog meer mensen er van genieten. Na uitge-
breide boekbesprekingen op de Lokale Omroep (geïnitieerd van-
uit de bibliotheek) en in de Nieuwe Oogst (het ledenblad van de 
Land en Tuinbouw Organisatie) blijven er bestellingen binnenkomen.  

Vooruitblikkend in de vergadering constateren we dat er weer veel 
op stapel staat. We plannen twee nieuwe data voor de ledenverga-
dering om daarin onder andere de voorgestelde nieuwe statuten 
in stemming te brengen. Zet u 1 en 15 juni 2022 alvast in uw agenda? 

Een datum die u ook mag reserveren is zaterdag 21 mei. Na twee 
jaar zonder excursie gaan we er van uit dat we die schade nu 
kunnen inhalen. Zie ook het bericht onder verenigingsnieuws. 

Van verschillende leden kregen we als bestuur en HKK warme compli-
menten. Uiteraard doet ons dat goed. We geven die complimenten hier-
bij ook graag door aan alle vrijwilligers die zich, vaak op de achtergrond, 
vol enthousiasme inzetten. Een uitnodiging voor een gezellige vrijwilli-
gersavond volgt. 

Foto voorzijde: Schakers van SV Krimpen in 1967
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Op 21 mei a.s. staat de jaarlijkse ledenexcursie 
gepland. Dit keer blijven we dicht bij huis en bezoe-
ken we Ridderkerk. Ridderkerk? Ja echt! Er valt name-
lijk heel wat historie te ontdekken bij onze buren. 
Wat dacht u bijvoorbeeld van Het Huys ten Donck 
en wist u dat op 15 mei 1940 de ondertekening van 
de capitulatie van de Nederlandse strijdkrachten  
in Ridderkerk plaatsvond? Kortom we hebben 

een heel boeiend programma en natuurlijk een  
lekkere lunch. Gaat u mee? Rond 10 uur vertrekken we 
per touringcar vanaf het Streekmuseum, we verwach-
ten rond 16.30 uur weer terug in Krimpen te zijn. Voor 
HKK-leden is deelname gratis, niet-leden betalen EUR 
10,00. Nadere informatie ontvangt u na aanmelden.  
Dat kan via secretariaat@historischekringkrimpen.nl 
of telefonisch bij Thea de Mik: 06 535 409 28.

Via de Historische Vereniging Crempene ontvingen we een 
grote envelop vol met oude ansichten en foto’s van Krimpen 
aan den IJssel. Binnenkort zijn deze voor iedereen terug te vin-
den op www.krimpeninbeeld.nl. Bij de stukken zat ook een 
mooie ingelijste foto van de (bijna) laatste afvaart van het 
‘Veer van der Ruit’. Hier zoeken wij nog een mooie bestemming 
voor. Weet u een geschikte ruimte die voor meerdere mensen 
toegankelijk is en waar deze foto kan worden opgehangen? 
Laat het ons weten via redactie@historischekringkrimpen.nl.  
Dat geldt uiteraard ook als u zelf nog oude (familie) foto’s heeft 
liggen die u een plekje in de beeldbank gunt.

Muur gezocht

HKK-ledenexcursie 2022
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Interieur Huys ten Donck, Amersfoort / D018-TB-08-07
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De ‘Tjibadak’ en haar 
onfortuinlijke stapelloop

 

In het herfstnummer (2021) van de Van Yssel tot IJssel  
verwezen we naar het filmmateriaal op de website  
krimpeninbeeld.nl. Met daarbij een beeld van de  
onstuimige tewaterlating van de Tjibadak in 1928.  
Naar aanleiding van dit bericht stuurde HKK-lid  
Paul Weyling ons een artikel waarin de geschiedenis 
van dit Krimpense schip en de stapelloop levendig  
worden beschreven. 

Door Paul Weyling
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EEN TROPISCHE OPDRACHT

In mei 1927 kreeg scheepswerf C. van der Giessen 
& Zonen in Krimpen aan den IJssel van de Java- 
China-Japan Lijn opdracht voor de bouw van het s.s. 
‘Tjibadak’. Een vracht- en passagiersschip voor in de 
tropen met de naam van een stad op Midden-Java. 
De maatschappij, gevestigd in Amsterdam en Batavia, 
hield daarbij vast aan de traditie haar schepen namen 
te geven die beginnen met ‘Tji’, het Maleise woord voor 
rivier. 

De ‘Tjibadak’, groot 9450 ton, was een ontwerp van het 
Ingenieursbureau voor Scheepsbouw M.A. Cornelis-
sen uit Amsterdam en werd gebouwd onder toezicht 
van de technische dienst van Java-China-Japan 
Lijn, die gemakshalve meestal China-Japan Lijn werd 
genoemd. Het schip had een lengte van 136 meter, 
was 17 meter breed en ingericht voor het vervoer van 
24 passagiers 1e klasse, 38 passagiers 2e klasse en 75 
passagiers 3e klasse. In de kunstmatig geventileerde 

verblijven konden tussendeks nog eens 1200 passa-
giers verscheept worden. De bemanning, inclusief 
het bedienend personeel bestond uit 113 koppen. Er 
waren drie doorlopende dekken. In het midden het 
brugdek met verlengd promenadedek voor de pas-
sagiers 1e klasse, daaronder het sloependek met de 
verblijven voor de scheepsofficieren en bovenaan het  
commandobrugdek met de zit- en slaapkamer van 
de kapitein, de kaartenkamer en het stuurhuis. De 
passagiers 2e klasse werden gehuisvest in het dek-
huis op het achterschip, terwijl het scheepsvolk ver-
bleef ‘onder den bak’, het voorste deel van het schip1.     

TE HARD VAN STAPEL

De kiel van het schip, dat bouwnummer 587 kreeg, 
werd gelegd op maandag 7 november 1927. Ruim 
acht maanden later, op zaterdag 22 september 1928, 
was het zover dat de ‘Tjibadak’ te water kon worden 
gelaten. Doopster was mevrouw Van den Bosch, 
de echtgenote van Jhr. H.J. van den Bosch, direc-

teur van de rederij. Na de 
doop en de goede wen-
sen voor schip en beman-
ning viel de klink en kwam 
het schip rond 10.45 uur in 
beweging. Onder gejuich 
van de toeschouwers en 
het geluid van de werf-
fluit en de scheepshoorns 
van de sleepboten die het 
schip moesten opvangen, 
gleed het daarna de Hol-
landsche IJssel in, die op 
dat moment de hoogste 
waterstand had bereikt. 
Net als altijd was het de 
bedoeling dat de van 
tevoren aangebrachte 
‘peuren’, trossen kettin-
gen die met sluitingen en 
staalkabels aan het schip De ‘Tjibadak’ op de bouwhelling

1  Een prachtige beschrijving en parabel van de strikte ‘scheiding der dekken’ en daarmee van de rangen en standen aan boord, wordt gegeven door David van Reybrouck in  
aflevering 2 van zijn podcast Revolusi (een podcast van de Correspondent en Klara). De podcast vindt u op https://klare.be/revolusi-aflevering-2 of in iedere podcastapp.



bevestigd waren, slepend over de bodem van de 
rivier ervoor zorgden dat het schip op tijd tot stilstand 
kwam. Hier ging het echter mis! Toen het schip goed 

en wel van de helling was braken de sluitingen, waar-
door de peuren losraakten en hun werk niet konden 
doen. Het gevolg was dat de ‘Tjibadak’ met vrij grote 
snelheid bleef doorvaren en zich met de achterste-
ven aan de Capelse kant van de rivier zo’n 7 meter in 
de dijk boorde.

Zoals gewoonlijk bij een tewaterlating waren er ook 
op die bewuste zaterdagochtend veel belangstellen-
den op de been. Niet alleen uit Krimpen aan den IJs-
sel en Keeten (Capelle-West), ook uit andere delen 
van Capelle aan den IJssel en omliggende gemeen-
ten kwam men op de stapelloop af. Ter hoogte van 
Nijverheidstraat 201 in Capelle, recht tegenover de 
scheepshellingen van Van der Giessen, stond je 
eerste rang. Zelfs de kinderen van de nabijgelegen 
Openbare Lagere School II kregen meestal vrijaf of 
een vroegertje om getuige te kunnen zijn van een 
tewaterlating. Toen de ‘Tjibadak’ met een aanzien-
lijk grotere snelheid dan men gewend was te vlot 
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De tewaterlating van de ‘Tjibadak’  

Sleepboten bezig met het lostrekken van de ‘Tjibadak’
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op de dijk af bleef doorvaren, ontstond er meer dan 
plotselinge schrik onder het aanwezige publiek. De 
menigte, zowel onderaan- als bovenop de dijk, stoof 
in paniek uiteen. Daarbij raakte de 88-jarige Dirk 
Blom (1840-1929) onder de auto van een automobi-
list, die in de paniek niet alleen zichzelf, maar ook zijn 
voertuig in veiligheid wilde brengen en in de haast 
de man over het hoofd zag. Blom raakte behoorlijk 
gewond en werd met inwendige kneuzingen en een 
dubbele beenbreuk naar het Coolsingelziekenhuis in 
Rotterdam vervoerd en daar ter verpleging opgeno-
men.

AAN DE GROND

De te hard van stapel lopende ‘Tjibadak’ was met het 
roer tot in het wegdek van de dijk doorgedrongen en 
kwam daarin, door de onder invloed van eb dalende 
waterstand in de Hollandsche IJssel, steeds vaster te 
zitten. De sleepboten ‘Nederland’ en ‘Italië’ van Piet 
Smit, welke bij de tewaterlating gereedlagen om de 
‘Tjibadak’ op te vangen en naar de afbouwkade te 
slepen, maakten direct vast maar slaagden er niet 
in het schip vlot te trekken. Meer sleepboten werden 
opgeroepen om de ‘Tjibadak’ zo snel mogelijk weer 
in de vaargeul te krijgen. Ook werd begonnen met 
het schip uit te graven waardoor een flink gat in de 

dijk ontstond. Nog diezelfde middag arriveerden de 
sleepboten ‘Siberië’, ‘Duitschland’, ‘Schelde’, ‘Dom-
mel’ en ‘Dordrecht’ om meer paardenkrachten in de 
strijd te werpen. Met in totaal 7 sleepboten en het 
benodigde graafwerk rond het roer en de achterste-
ven lukte het tenslotte dezelfde dag nog de ‘Tjibadak’ 
vlot te slepen. 

Dijk en bestrating waren flink beschadigd en werden 
voor het begin van het stormseizoen nog hersteld. 
Een pand direct tegenover de plaats waar het schip 
de dijk probeerde te doorklieven liep aanzienlijke 
schade op aan muren en behang, ook sneuvelde 
een deel van het servies. De schade aan de ach-
tersteven van het schip, zo bleek twee dagen later 
in een droogdok, was nihil. Roer en schroef hadden 
zelfs helemaal geen schade opgelopen, reden voor 
de licentiehouder van het Oertz-Patent-Roer, de N.V. 
Carp & Horter’s Handel- Maatschappij, om vol trots 
haar relaties binnen de maritieme wereld nog jaren-
lang met foto’s van de achtersteven van de ‘Tjiba-
dak’ in de dijk te bestoken.

AFBOUW EN PROEFVAART

De afbouw van de ‘Tjibadak’, die door de onfortuin-
lijke stapelloop enige vertraging opliep, duurde zo’n 

De achtersteven van de ‘Tjibadak’ in Schielands Hoge Zeedijk. Werknemers van Van der 
Giessen zijn onder grote belangstelling bezig met het uitgraven van schip en roer.
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DE TECHNISCHE DETAILS 

De machine-installatie van de 
‘Tjibadak’ werd geleverd door de 
N.V. Koninklijke Maatschappij ‘De 
Schelde’ in Vlissingen. Het betrof 
twee Parsons stoomturbines 
van het twee-cylinder-type en 
vier Babcock & Wilcox ketels, die 
zodanig waren ingericht dat zij 
zowel op olie als kolen  
konden worden gestookt. Het 
roer was een product van Oertz 
en werd aangedreven door twee 
stoomstuurmachines, waarvan 
er een reserve stond. De elektri-
sche installatie was van de Rot-
terdamse firma Van Rietschoten 
& Houwens, terwijl de koel- en 
vriesinstallatie geplaatst werd 
door de Apeldoornsche Machine-
fabriek. De ‘Tjibadak’ was verder 
voorzien van dubbele masten, 
samen zes laadpalen met in 
totaal 17 laadbomen die bediend 
werden door evenveel stoomlie-
ren. De betimmering van de 1e 
en 2e klas salons werd gegund 
aan de Amsterdamse firma Gebr. 
Reen en ontworpen door de heer 
Lion Cachet (Carel Adolph, 1864-
1945), de betimmering van de 
hutten en de overige verblijven 
werden door C. van der Giessen’s 
Scheepswerven uitgevoerd.

De ‘Tjibadak’ bevrijd, een gat in de dijk achterlatend

acht maanden. Op zaterdag 25 mei 1929 vond de 
officiële proefvaart en overdracht plaats. Daarbij 
ontwikkelde de machine een vermogen van 3600 
aspaardenkrachten en werd mede door het uitste-
kende weer een snelheid van 14 knopen, dus bijna 26 
kilometer per uur, behaald. Vier dagen later vertrok 
de ‘Tjibadak’ vanuit Rotterdam voor haar eerste reis 
met als bestemming Tandjong Priok (Java), waar 
het schip op 30 juni 1929 arriveerde. Daarna wer-
den vanaf Soerabaja (Oost-Java) vele reizen naar 
China gemaakt om in de Tweede Wereldoorlog te 
worden ingezet als logementschip voor de Marine 
in Colombo en in charter voor het Ministery of War-
transport. Na de oorlog was de ‘Tjibadak’ het eerste 
schip dat de lijnvaart weer oppakte met een afvaart 
van Nederlands-Indië naar China. Na een carrière 
van 30 jaar eindigde de ‘Tjibadak’, het schip dat in 
1928 Schielands Hoge Zeedijk probeerde te door- 
klieven, in Hongkong, waar het schip op 23 juni 1959 
aankwam om daar te worden gesloopt. 
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Wie, Wat, Waar?
De kopij voor de vorige Van Yssel tot IJssel was nauwelijks bij de  
drukker of daar kwam toch een reactie! Mevrouw Lena van  
Campen-de Haij schreef:
 “Sorry, maar we waren aan het verhuizen, dus pas nu lezen we  
de VYTIJ helemaal. Op de foto staan de heer Cornelis Jongeneel  
(geb. 1849) en zijn zussen Cornelia (geb. 1847) en Johanna  
(geb. 1852). Rechts Cornelia en links Johanna. Johanna was mijn  
overgrootmoeder. Zij trouwde in 1871 met Hendrik Vogelenzang de 
Jong en één van haar kinderen was mijn oma Johanna (geb. 1888), 
die in 1914 met Leendert de Visser trouwde. Zij kregen zes kinderen, 
waaronder mijn moeder Maartje (geb. 1920).  De foto is genomen bij 
“het houten huis” van de nu actuele Van Duijvendijk-locatie. 

Ik stuur hierbij nog een foto, die op dezelfde dag en op dezelfde locatie 
genomen is: hierop mijn overgrootmoeder (Johanna, 1852), oma en 
opa en hun kinderen. Achteraan van links naar rechts Margo en Jannie 
de Visser,  Jannigje Vogelenzang de Jong- Jongeneel, Leendert de  
Visser, Johanna (Anna) de Visser- Vogelenzang de Jong, Hes de  
Visser. Vooraan Maartje, Neeltje en Rika de Visser.
Na onderzoek van een familielid denken we dat de foto’s genomen 
zijn in september 1923, namelijk toen Wilhelmina 25 jaar koningin was. 
Vooral op deze foto zijn ‘sjerpen’ te zien bij de kinderen”.
Lena van Campen, hartelijk dank. We weten er nu alles van. Of toch 
niet, want hoe zit het nu met die klederdrachten? En wie vertelt ons nog 
meer over sjerpen (en strikken) op de koninklijke feestdagen?  
We horen het graag via redactie@historischekringkrimpen.nl of neemt 
u contact op met Cees Loeve, 06 5319 3886
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Adres
Breekade 18

Bouwjaar
1903

Laatste eigenaar 
H. Noordegraaf

Aankoop gemeente
NVT

Percelen land
0,9 hectare

Huidig gebruik
Afgebroken in 1992

Paspoort

Breekade 18
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Een grote boerderij was het overigens niet, een boer-
derijwoning met een grote schuur met net iets min-
der dan 1 hectare weiland. De boerderij is gebouwd 
in 1903 door Hendrik Noordegraaf (1871-1924), die 
getrouwd was met Antonia Pieternella de Boom. Zij 
is een dochter van Pieter Centen de Boom, die we 
in het boek tegenkomen als eigenaar van IJssel-
dijk 56 (pagina’s 34 en 44). Hendrik Noordegraaf 
was geboren in Lekkerkerk en handelde in vee. 

 
 

Hun zoon Leen (Leendert Pieter Cent) Noordegraaf 
(1898-1983) neemt de boerderij over na het overlij-
den van zijn vader. Hij trouwde in 1930 met Grietje de 
Jong. Boer Noordegraaf was wat je noemt een keu-
terboer. Met heel zuinig leven kon het gezin het hoofd 

Het is de nachtmerrie van iedere auteur: bij het ter perse gaan van een boek 
toch nog ontbrekende informatie ontdekken. Nu viel het van die nachtmerrie 
wel mee, maar het was toch zuur dat we (te laat voor het boek ‘Land verlo-
ren, Krimpen geboren’) nóg een verdwenen Krimpense boerderij ontdekten. 
Als toegift op het boek leest u hier alsnog de geschiedenis van de voormalige 
boerderij aan Breekade 18, één van de 39 boerderijen die Krimpen rijk was.

boven water houden. In 1961 verkochten ze het groot-
ste deel van hun land aan de gemeente. Er worden 
meerdere woningen op gebouwd aan de huidige 
Breekade en Breestraat. Ze kunnen wel in hun boer-
derij blijven wonen.

In 1969 wordt hun zoon Henk (Hendrik) Noordegraaf 
(1941-2013) eigenaar van de boerderij. Hij gaat hier 
wonen met zijn vrouw Ria. De schuur wordt gesloopt 
en vervangen door een schuur die haaks staat op 
de woning. In 1992 komen er nieuwe bungalows in 
de plaats van de boerderij, de huidige nummers 17A 
en 18. Breestraat 11B wordt gebouwd op de plek van 
de schuur. Daarmee komt er ook een einde aan de 
geschiedenis van deze boerderij.

De ontbrekende boerderij

Door André Hoogendijk en Frank Druijff

Breekade 18 bij de bouw in 1903. Op perceelnummer 3162 zien we 
een woonhuis met een daarachter gelegen schuur.  

Bron: Kadaster (1903)

De gesloopte boerderij met schuur van Breekade 18 (in blauw) en 
de nieuwe woningen aan Breekade 17A en 18 en Breestraat 11B  

(in rood). Bron: Kadaster (1993)
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Via Bas ‘t Hart ontvingen we deze 
prachtige foto. De Kanonnen-
loods in vol bedrijf, vermoede-
lijk in 1923. Vier mannen zijn bezig 
met het borstelen van een loop 
van een kanon. In het midden 
de overgrootvader van Bas, Leendert de Visser (1883-1924). Hij was van 1920 tot zijn over-
lijden beheerder van wat nu het Van Duijvendijkterrein heet. Op de foto is (zittend) ook de 
opa van Bas te zien, Ezra de Visser (1915-1981), toen een jaar of 8. Leendert de Visser ver-
dronk op 29 januari 1924. Na zijn overlijden werd zijn broer Thijs beheerder. Dat betekende wel 
dat er twee gezinnen met inwonende schoonmoeders in hetzelfde huis gingen wonen. Meer 
over de bewoners van het houten huis vindt u op de pagina 9 in de rubriek Wie, wat, waar. 

Tien jaar later lopen de spanningen in Europa fors op. Ook de Kanonnenloods komt 
onder een vergrootglas te liggen. De Franse regering verdenkt Nederland ervan  
oorlogstuig aan Duitsland te leveren. Nederland ontkent en staat toe dat er  
internationale waarnemers komen inspecteren. En zo verschijnt er op 21 januari 1932 een 
Frans militair attaché bij de Hollandsche Industrie en Handelsmaatschappij Sidérius 
aan de IJsseldijk (zie foto). Samen met enkele officieren van Defensie wordt hij in de  
gelegenheid gesteld de situatie in en rond de Kanonnenloods ter plaatse te beoordelen. 

Oorlogsdreiging  
in Krimpen
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Het is nu 600 + 1 jaar geleden dat de Sint-Elisabeths-
vloed een verwoestende invloed had op onze regio. 
Hierdoor kwam de zogeheten Groote Waard onder 
water te staan. Door de Hoekse en Kabeljauwse  
twisten werd men het niet eens over de financiering 
van het herstel van de dijken. Door jarenlange  
getijdewerking is toen uiteindelijk de Biesbosch ont-
staan.

Bezien vanuit het huidige Krimpen lijkt dat allemaal 
lang geleden en er zijn vast Krimpenaren die nooit in 
de Biesbosch zijn geweest. Dus wat hebben wij hier-
mee te maken? Nou, ook Krimpen is deels gevormd 
door de Sint-Elisabethsvloed. Weliswaar kwam Krim-
pen niet helemaal onder water te staan, maar de dijk 
brak op verschillende plekken wel door. Op sommige 
plekken bleef het water staan in een waal.

In Krimpen zijn er vandaag de dag nog verschillende 
walen. Als je niet beter zou weten, dan zou je kunnen 
denken dat het vijvers zijn die zijn aangelegd voor 
de waterberging. De bekendste is natuurlijk de waal 
waar de Waalsingel naar is vernoemd. Wat opvalt is 
dat de dijk na de vorming van de waal eromheen is 
aangelegd. Daarom maakt de Lekdijk daar een flinke 
zwabber.

In ons boek ‘Land verloren, Krimpen geboren’ speelt 
het landschap ook een belangrijke rol. De bodem 
bepaalde immers dat er in de Stormpolder wel akker-
bouw mogelijk was en in Krimpen niet. De slappe 
veenbodem is de reden dat de hele Krimpenerwaard 
zich heeft toegelegd op de melkveehouderij. Als er 

kleigrond was geweest, dan had de regio er wellicht 
nu uit gezien als de Hoeksche Waard.

Kunstmatige ingrepen in ons landschap hebben in 
Krimpen tot fundamentele veranderingen geleid. Door 
de komst van de Algerakering met daar bovenop een 
weg is Krimpen nu verstedelijkt. Als u wilt weten hoe 
Krimpen er in een alternatieve geschiedenis uit had 
gezien, dan is er een makkelijke oplossing. Ga op de 
fiets de Krimpenerwaard in en u ziet het Krimpen van 
voor de Tweede Wereldoorlog. Vergeet niet te genie-
ten van het landschap!

André Hoogendijk is sinds 2016 Ambachtsheer van 
Krimpen aan den IJssel

Het landschap 
dat ons vormt

Column van de ambachtsheer
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Getriggerd door een afbeelding in het historische 
plaatjesalbum van de Jumbo Krimpen aan den IJssel 
kwam het idee op om een artikel te schrijven over de 
schaaksport in Krimpen aan den IJssel. Hiervoor is 
dankbaar gebruik gemaakt van het boekje dat HKK-
lid Jan Bus schreef, ter gelegenheid van het 75-jarig 
bestaan van de schaakvereniging in 2002. 

In de notulen van de oprichtingsvergadering van 30 
september 1927 lezen we dat deze is gehouden ten 
huize van de heer Terweij op uitnodiging van de heer 
Van Kekem. De bijeenkomst werd door zestien perso-
nen bijgewoond. Eerst werd de mogelijkheid bespro-
ken van het verkrijgen van een clublokaal. De heren 
Van der Heiden en Terweij bleken al wat voorwerk te 
hebben gedaan. En zo werd besloten om een lokaal 
te huren van de Christelijke school 1 tegen een bedrag 
van dertig gulden per jaar, inclusief vuur en licht.  

DE EERSTE ZET

Uiteindelijk kon men beginnen met het doel waarvoor 
de vereniging was opgericht, namelijk het beoefenen 
van de schaaksport. Op vrijdag 7 oktober 1927 werd 
de eerste avond gehouden in het schoolgebouw 
nabij het huidige Streekmuseum aan de IJsseldijk.
De kern van de beginnende schaakvereniging 

bestond uit enkele werknemers van “de Koolteer”, 
de Utrechtse Asphaltfabriek in de Stormpolder. Er 
werd begonnen met onderlinge partijen. De eer-
ste externe wedstrijd vond plaats in de Sociëteit in 
Schoonhoven op 17 december 1928. In 1930 werd 
al een zogenaamde dubbelrondige competitie 
gespeeld tussen drie verenigingen, namelijk   SV 
Krimpen, SV Schoonhoven en Messemaker uit 
Gouda.

In 1932 besloot SV Krimpen mee te doen met de 
competitie van de in 1931 opgerichte Rotterdamse 
Schaakbond, de RSB. Het was een proefjaar; dat 
hield in dat men nog geen lid was van de Neder-
landse Schaakbond, de NSB. Deze verkreeg in 1935 
het predicaat Koninklijk, zodat men af was van de 
in die tijd al vervelend klinkende afkorting. Deze K 
moest er in de oorlog overigens weer af.

Schaakgrootmeester Jan Hein Donner bij SV Krimpen in 1967

Schaakvereniging  
Krimpen aan den IJssel 
viert 95e verjaardag
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DE TWEEDE WERELDOORLOG

De aanloop naar de oorlog was al merkbaar in de 
vereniging: enkele jongere leden waren in 1939 
gemobiliseerd. Bij de Duitse inval op 10 mei 1940 was 
het schaakseizoen 1939 - 1940 grotendeels voor-
bij. Het eerste merkbare gevolg van de oorlog was 
het verlies van de speelzaal. De Christelijke school, 
tot dan toe de thuishaven van de schaakvereni-
ging, werd gevorderd door de Duitsers. Al snel kon 
elders een ruimte werden gehuurd, namelijk in het 
café aan de IJsseldijk van de heer A.B. van Holst.  

De bezetting had wel gevolgen voor deelname aan 
de RSB-competitie. In oktober 1940 trad de vereniging 
wegens tijdsomstandigheden en gedwongen door 
de ‘huidige toestand’ voorlopig uit de Rotterdamse 
Schaakbond. En er waren meer praktische moeilijk-
heden, zoals verwoord in een verslag van na 1945: 

“Toch moet ik nog even denken aan de oorlogsja-
ren, toen we in het pikkedonker naar huis gingen. 
’t Was soms zo donker, dat we elkaar bij de hand 
moesten houden om niet van de dijk af te vallen. 
Soms werd de hemel fel verlicht door een zoeklicht 
en hoorde je het geknetter van de mitrailleurs, het 
gebrom van de vliegtuigen en de zware bas van ’t 
afweergeschut. Vooral wanneer het vlak boven ons 
was, sprongen we met een vaart naar beneden om 
beschutting te zoeken bij een huis of een schuur.”
Na de bevrijding werd de draad weer opgepakt en 
deed de vereniging actief mee aan de bevrijdings-
feesten. Elf leden van de vereniging liepen mee 
in een optocht, waarin ze een schaakstelling uit-
beeldden waarin Hitler mat gezet werd door Stalin. 

 

SPEELLOCATIES

Het schaken in een café had zijn nadelen. Sommige 
leden hielden zich bezig met biljarten, terwijl ande-
ren aan het schaken waren. Dan vloog wel eens de 
koning van het bord door een onverwachte stoot 
achterwaarts met de keu. Anderen werden uit hun 
concentratie gehaald door de felle strijd van de 
biljarters. Desondanks werd er vanaf september 
1947 opnieuw in een café gespeeld, nu café Har-
monie, de uitspanning van Floor Schippers. In 1957 
vond de vereniging een wat rustigere locatie: eerst 
in de kleine zaal van de Rank, later in de kantine 
van de werf De Hoop, het Nutsgebouw aan het 
Koekoeksplein, de kantine van sporthal De Popu-
lier, een vergaderlocatie in Langeland, De Tuyter en 
inmiddels in Bowling & Partycentrum Krimpenhof. 
De vereniging bloeit, ondanks haar 95 jaar, nog 
steeds en telt een groot aantal jeugdleden.

Door Tom Janse

Niet al te blije gezichten na weer een zet van Jan Hein Donner
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KRIMPEN, 
ONVERWACHT MONUMENTAAL

De slangentoren bij de kazerne Deerenberg is in 1969 gebouwd om de brandslangen in te drogen. Inmid-
dels buiten gebruik omdat de kunststof brandslangen van tegenwoordig niet meer schimmelen, maar nog 
steeds beeldbepalend. Wist u dat de toren er eigenlijk anders uit had moeten zien? Een houten opbouw 
met grote openbare klok (met koperen omlijsting) moest het plaatje een stuk aantrekkelijker maken. Het is 
er niet van gekomen. Dat geldt overigens ook voor het eerste kunstwerk dat voor de toren werd getekend. 
Het werd afgekeurd, omdat het te weinig met de brandweer te maken had. Het tweede ontwerp, opnieuw 
een keramisch laagreliëf gemaakt door kunstenaar Van der Jagt, kon de goedkeuring wel wegdragen. Dit 
ondanks de bedenkingen van de directeur van het Ingenieursbureau Krimpenerwaard, die het ontwerp te 
breed vond. Het kunstwerk, gebakken bij de Porceleyne Fles, kostte 15.000 gulden. Een schril contrast met 
850 gulden voor het bevestigen van de oude slangen-hijsinstallatie in de toren. 7500 gulden voor een nieuwe 
installatie was namelijk veel te duur…

 foto: René de Jonge


