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Alles wat leuk was, mocht het afgelopen jaar niet door gaan. Langs gaan bij mensen die 100 
jaar werden, mensen die 60 of 65 of soms zelfs 70 jaar getrouwd waren. Normaal 
vergaderen in een kringetje. Sportwedstrijden bijwonen. Lekker zelf met z’n allen achter een 
bal aan rennen. Of shoppen of winkelen met de groep. Het jaar begon met allemaal mooie 
plannen. Maar nee, alles werd al snel helemaal anders. 

Corona was waarschijnlijk al veel langer in Nederland. Voordat de ware verschrikkingen echt 
duidelijk werden. Beelden van rijen lijkwagens bij Italiaanse ziekenhuizen, overwerkt medisch 
personeel. We werden er allemaal koud van. Wat een ongelofelijk menselijk leed. En dat nog 
maar een dagje rijden hier vandaan. In ons Europa.   

Het jaar begon zo goed. Voor ons boven de grote rivieren was 2020 het jaar dat we 75 jaar 
bevrijding vierden. Van de provincie hebben we als een van de weinige gemeenten bijna al 
onze aanvragen gehonoreerd gekregen. Heel veel subsidie gekregen voor al onze plannen. 
Dat kwam niet in de laatste plaats door de geweldige samenwerking van Krimpense 
organisaties en verenigingen. Samen met Synerkri en onze projectleider was er een 
schitterend programma. We begonnen met het planten van de tulpen in november, zodat ze 
dan op 4 mei in bloei zouden staan.  

Het schitterende kunstwerk Levenslicht bij de Holocaust-herdenking, eind januari. Het 
college heeft overigens onlangs besloten om dit blauwe, ademende monument Levenslicht 
een vaste plek op het Raadhuisplein te geven. Daarbij zult u het indringende verhaal van 
ereburger Ben van Veen kunnen horen. Zoals hij dat ook aan de kindergemeenteraad 
vertelde op 27 januari 2020. De dag dat we aan Auschwitz denken. 

En toen kwam de eerste lockdown. Opeens bleek carnaval een verwoestend effect op de 
gezondheid te hebben. Overigens - het was al veel langer dan carnaval in Nederland - maar 
in maart gingen de luiken echt dicht. 

Op tv zagen we hemeltergende beelden van ziekenhuizen in Brabant waar de ambulances 
het niet meer aankonden. Waar artsen met tranen in de ogen opriepen om stevige 
maatregelen te nemen.  

En ook in Krimpen werd het crisisteam opgericht, met minstens 1 vergadering per week. 
Zoveel mogelijk moesten we alles digitaal gaan doen. Digitaal vergaderen. Alles over een 
schermpje. 

En de filemeldingen gaven weer hoe goed we luisterden. Anders dan in het najaar was er in 
de lente weken lang nauwelijks file. Het regende thuiswerktips, het regende 
thuiswerkklachten. Slechte houding, slechte koffie, slechte verhouding met je buren. Nog 
nooit was het aantal burenruzies in Krimpen zo hoog.  

En toen werden mensen ziek. In Krimpen viel het allemaal reuze mee. We hoorden echt bij 
de laagste besmettingsaantallen van de regio, van het land. Dat zag je ook in de grafieken. 
Dat kun je nog terugzoeken. 

En we scoorden vooral heel hoog in de prachtige initiatieven die loskwamen. En dan bleef 
het niet bij oproepen aan een ander, zoals een motie zus of een krantenartikel zo. Dat is hoe 
ze vooral in Den Haag hun steentje hebben leren bijdragen. Nee, tulpen uit de bollenstreek 
voor de kanjers die in Krimpen ook doorwerkten. In de gevangenis, in de zorg, aan de balie 
van het raadhuis, bij de politie, noemt u maar op. 

En de balkonbingo, dat was ook zo’n ongelofelijk mooi initiatief. Echt kippenvel. En dat 
haalde ook echt RTV Rijnmond. Uit andere gemeentes kreeg ik er zelfs berichtjes over. Hoe 
geweldig dat was. Gewoon in het dorp bedacht. Ik heb er niets aan hoeven doen. 



En dat blaadje, als ik het zo mag noemen: het Krimpens Kwartiertje. Met allemaal dingen van 
vroeger, foto’s, recepten en zelfs een verdwaalde oud-burgemeester. 

Muziek draaien op de binnenpleinen van flats en verzorgingshuizen. Je zou zeggen, kleine 
moeite groot plezier. Maar dat is natuurlijk niet waar.  Het is allemaal geen kleine moeite wat 
ik noem. Het is heel veel werk. Maar het plezier en de waardering is nog veel groter.  

Landelijk ging het nog lang niet de goede kant op met de besmettingen, dus alles bleef dicht 
en digitaal. Ook 4 en 5 mei. U herinnert zich nog wel die indrukwekkende toespraak van de 
majesteit. En misschien heeft u ook de toespraak van Arnon Grunberg meegekregen. Ik 
kreeg echt kippenvel van allebei. 

Zowel op 4, als op 5 mei stonden we niet gezamenlijk paraat om te herdenken en om te 
vieren. En dat in het jaar van 75 jaar bevrijding. Wat een enorme teleurstelling! Toch hebben 
we er een waardige bijeenkomst van kunnen maken op 4 mei. En met 5 mei, tja. Als het ook 
maar even kan, halen we het in bij 75 plus 1.  

De eindexamens in mei die konden ook niet doorgaan. Het was veel te riskant al die groepen 
leerlingen bij elkaar. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog geen eindexamens… het 
zegt een hoop over hoe erg de crisis is waar we in zitten. Geen mooie uitreiking in een grote 
zaal, in een feestjurkje of pak, met oma’s, opa’s, vaders, moeders, broers en zussen.  

Jongeren hebben sowieso een hoop moeten incasseren. Digitaal onderwijs, afgelaste 
sportwedstrijden, niet kunnen chillen, geen feestjes. De maatregelen leidden regelmatig tot 
grote teleurstellingen. Hoe moeilijk het ook is, toch vraag ik jullie om ook in het nieuwe jaar 
vol te houden! We zijn er nog lang niet. 

We gingen als gemeentebestuur de mensen digitaal opzoeken. Een hart onder de riem, een 
praatje voor de vaak. Voor een schrikbarend aantal mensen bleek het toch wel het eerste 
praatje in tijden te zijn. Omzien naar elkaar is iets wat we in Krimpen heel goed kunnen. 
Maar om dat buiten je eigen kring of buiten je gemeenschap te doen? Een stuk lastiger, blijkt. 
Terwijl juist mensen die nauwelijks contacten hebben, die hebben ons het hardst nodig.   

Ondertussen werd er ook – helemaal digitaal – gewerkt aan een nieuwe coalitie. Want half 
december vorig jaar besloten twee partijen te stoppen met hun deelname. En eind januari 
viel ook het college. Maar de wethouders hoefden niet op te stappen. Uiteindelijk kwam de 
verlichting van de eerste lockdown net op tijd om de nieuwe wethouders – op gepaste 
afstand – te installeren. Dat is natuurlijk bijzonder, maar ook bijzonder verdrietig als je dan 
opeens toch weg moet. Dan is een waardig afscheid, waarbij we kunnen stilstaan bij de 
geleverde prestaties wel van belang. En nou net dát, dat kon en kan nog steeds niet. Terwijl 
John Janson, Kirsten Jaarsma en Arjan Neeleman dat wel verdiend hebben. Het is nog altijd 
onzeker wanneer we wel afscheid van ze kunnen nemen en dat is niet fijn. Want het leven 
gaat door en de nieuwe wethoudersploeg moest direct heel hard aan de slag. Met de crisis, 
met allerlei super inhoudelijke dossiers en die konden niet wachten.  

En de mensen in de zorg die ploeterden voort, al die maanden. De huisartsen, de mensen 
op het gezondheidscentrum, de ziekenhuizen, de thuiszorg, enzovoorts, et cetera. En ze 
werden langzaam maar zeker zelf ook ziek. We stonden op onze balkons om ze te eren, met 
applaus. Maar ondertussen stegen de cijfers. De verkeerde cijfers.  

In Krimpen ging het langzaam maar zeker de slechte kant op. Na de lockdown ging van alles 
weer open. De horeca, de bieb, de scholen, musea, het openbaar vervoer. Natuurlijk, met 
maatregelen en regels, maar toch. En ja toen ging het mis in Krimpen. Rond de 
herfstvakantie scoorden we het slechtst van Nederland met de besmettingen. En Nederland 
scoorde het slechts van de hele wereld. En ook wat het aantal sterfgevallen betreft doen we 
het sindsdien heel slecht. Heel veel mensen raakten besmet, meer dan het landelijk 
gemiddelde.  



En sommige mensen wijzen dan naar de ene of de andere oorzaak als hét antwoord. 
Sommige andere mensen roepen dan ‘de burgemeester gewoon dit of dat moeten doen’. 
Maar ja, als het leven simpel was, dan kon iedereen zichzelf wel redden. Het leven is niet 
simpel. 

In Krimpen hebben we meer gedaan dan wat er precies allemaal van ons gevraagd werd. 
Meer communicatie, bovenop de dingen vanuit Den Haag. Meer brieven huis-aan-huis. Meer 
creatieve handhaving. Meer contacten met ondernemers en sportverenigingen.  

Toen de supermarkten gevraagd werd iets extra’s te doen, toen sloegen de blauwen en de 
gelen de handen ineen. Een historische samenwerking tussen de Jumbo’s en de Albert 
Heijn, dat leidde tot werkelijk schitterende initiatieven. En voor mij echt een goede basis voor 
nog veel meer moois. 

En niet alles wat niet kon doorgaan, is ook echt verdwenen. Komend jaar zullen we een 
aantal activiteiten alsnog doen. Het Krimpen Festival bijvoorbeeld – en dingen om de 
bevrijding van de Tweede Wereldoorlog echt goed te vieren. Dat laatste valt dan samen met 
een heel bijzondere omstandigheid. Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de Molukse mensen 
naar Nederland kwamen. Een lange geschiedenis, met veel kanten. Maar vooral een verhaal 
van miskenning door de Nederlandse overheid.  

Op 21 maart is het de dag dat de Kota Inten aanmeerde in Rotterdam. Als eerste van een 
serie schepen. De verhalen van de Molukkers, daar en hier, hebben maar mondjesmaat de 
schoolboeken gehaald. En dat is verkeerd – en daarom ben ik erg blij dat we op diverse 
momenten stil zullen staan bij dit grote verhaal. Ook het streekmuseum doet mee, en terecht. 
Voor Krimpen is de Molukse geschiedenis tastbaar en zichtbaar.  

Dit jaar zullen we ook allemaal het vaccin aangeboden krijgen. Zodra mijn leeftijdsgroep aan 
de beurt is, zal ik graag aansluiten in de rij – op 1,5 meter afstand natuurlijk. En wat zullen 
we zingen, als dat weer mag! Wat zullen we juichen, als dat weer kan! Ik kan me niet 
voorstellen hoe dat zijn zal, maar ik kan u wel zeggen dat als ik weer mag zingen in de kerk, 
ik pas ga stoppen als m’n keel er mee ophoudt. En daarna ga ik naar de voetbal. Maar ja. 
Voorlopig hebben we het er maar mee te doen.  

Op deze plek wil ik de politie, de brandweer, de ambulances, de boa’s, de Veiligheidsregio 
en de mensen op het gemeentehuis bedanken voor de enorme inzet. Of beter, al die mensen 
die nu niet op het gemeentehuis zitten, maar digitaal werken. Een crisis van deze omvang 
maakten we natuurlijk niet eerder mee. Petje af voor al het werk. Houd vol.  

Docenten, juffen, meesters voor de klas of voor het scherm. Leidsters op de groep, coaches 
in de jeugdzorg, maatschappelijk werkers, maar óók de ouders, die opeens thuisonderwijs 
moesten gaan geven, wát een creativiteit en aanpassingsvermogen. Petje af.  

Mensen in de zorg, Crimpenersteyn, Het Facet, de woongroepen, de opvanghuizen, wat een 
helden. U verdient meer dan applaus. U verdient in ieder geval onze maximale inzet om het 
virus te bestrijden.   

En dan de burgerhulpverleners. Een heel bijzonder jaar. U werd het afgelopen jaar 
opgeroepen bij een reanimatie. Ondanks corona direct beschikbaar om een buurvrouw of die 
man in de supermarkt te reanimeren, tot de hulpdiensten het overnemen. Grote waardering! 
Mede door u zijn er levens gered. De detailhandel, de horeca, de toeleveranciers, de kunst- 
en cultuur. Ik wens ze heel veel sterkte toe. Wat missen we de gezellige terrasjes, maar ook 
de voorstellingen, de schilderijen, gewoon even iets anders doen dan je dagelijkse 
beslommeringen. 

En al die mensen die vol blijven houden dat ‘ze’ in Den Haag en op het gemeentehuis alles 
verkeerd zien. Al die mensen die volhouden dat het maar een griepje is. Die mensen die 
blijven vloeken en tieren. Het lijkt me ontzettend vermoeiend om zó weinig weerklank te 



vinden en toch door te gaan. Ik zou zeggen: overweeg eens om daar mee te stoppen. Maar 
goed. Kleine knipoog mag wel, denk ik.  

U weet het. Ieder jaar reik ik tijdens de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur de 
Guldemont-oorkonde uit aan de Krimpenaar van het jaar. Iemand die zich bijzonder 
verdienstelijk heeft gemaakt voor een instelling, een groep mensen of voor Krimpen. Maar in 
dit bijzondere jaar hebben zoveel mensen zich op een uiterst creatieve manier en positieve 
manier ingespannen voor de Krimpense samenleving. Om samen door deze coronacrisis 
heen te komen. De vaak eenzame momenten te verlichten voor onze inwoners. We deden 
een oproep wie zich heeft ingezet in deze tijden van corona voor de medemens. Daarop 
kregen we hele mooie reacties. Mensen zorgden voor de balkonbingo, deden nog meer 
mantelzorg dan anders, regelden fietsen en laptops voor kinderen die dat nodig hadden. De 
noodopvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen. De spandoeken, de krijtharten, 
de pannenkoeken voor ouderen en voor docenten. Er was een tulpenactie, er waren 
kaartenacties, de blauw-gele boodschappenservice, de alternatieve dagbesteding, al die 
muziek bij verpleegtehuizen enzovoort. Zoveel dat ik alle acties echt niet allemaal op kan 
noemen. Ik krijg echt kippenvel bij deze lijst. U deed dat toch maar mooi, voor iemand 
anders.  

Het gaat erom om al die mensen die zo ontzettend veel betekenen voor hun omgeving. Om 
die te bedanken. Die hun medemens hoog in het vaandel hebben staan, die verdienen het 
allemaal om in het zonnetje gezet te worden. Er zijn zoveel mooie initiatieven en projecten 
geweest. Namens de hele gemeenschap wil ik dan ook iedereen bedanken voor de 
geweldige inzet. Voor het medeleven. Kijk, we moeten na corona sommige dingen ook wel 
weer opnieuw leren. Ik denk dat het leven voorgoed veranderd is. Niet alleen wat 
thuiswerken betreft, maar ook hoe we ons tot elkaar verhouden. Maar we mogen het 
Krimpense gevoel van ‘samen dorp zijn’ niet kwijtraken. Zeker niet als deze crisis nog 
maanden duurt. En dat kon best eens zo zijn. 

Mede daarom, zodra het weer kan, als de gezelligheid weer mag met elkaar, staat er in 
ontmoetingscentrum De Tuyter een box. Een box voor alle inwoners. Die kunt u lenen voor 
het gebruik in de ontmoetingsruimte van De Tuyter. In die box zitten onder andere boeken 
over de geschiedenis van Krimpen. Maar ook spelletjes, kinderboeken, puzzels en kaarten 
om te kleuren.  

Zodra we de ontmoetingsruimte van De Tuyter weer mogen gebruiken, dan laten wij u dat 
weten. En dan kunt u kijken in een van de boeken in die box. Of een spelletje doen met 
elkaar. Bedankt dat u zoveel aandacht heeft voor elkaar. Laten we dit met elkaar 
vasthouden. Dat is belangrijk. En laten we vooral op elkaar blijven letten. Ook in dit nieuwe 
jaar. Daar zijn we als Krimpenaren goed in.  

Dankuwel.  

Burgemeester Martijn Vroom


