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Heel veel Historie
De HVZ werd opgericht in een
tijd dat het grootste deel van het
oude Zwijndrecht al historie
was. De dijkverhoging had het
oorspronkelijke dijkdorp
grotendeels weggevaagd (bijna
800 panden) en de tunnelaanleg
kostte ook nog eens 400
woningen. De Kerkstraat en met
name de daarin aanwezige
ambachtsheerlijke boerderij uit
de 17e eeuw was gesneuveld ten
koste van een nieuw
woningbouwplan. Het was dus
feitelijk een goede tijd omdat er
opeens heel veel historie was,
maar ook de beste tijd om zaken
vast te leggen en te bewaren van
hetgeen nog voorhanden was.
Ondanks het feit dat het 1000
jaar oude Zwijndrecht nooit een
dorp van werkelijke betekenis
was – historische feiten hebben
zich er nagenoeg niet voorgedaan behalve bijvoorbeeld de
eerste melding van de waters nood in 1953 of het feit dat
Zwijndrecht de eerste gemeente
was in 1917 met een vloekverbod – werd het in de 18e en
19e eeuw nog geroemd als een
der mooiste en aangenaamste
dorpen van Zuid-Holland.
In haar 25-jarig bestaan heeft de
HVZ veel van de zwijndrechtse
historie vastgelegd in
publicaties en heel veel laten
zien in tientallen exposities,
eerst in het Museum op Zolder,
later in oudheidkamer De
Vergulde Swaen. Ook is veel
materiaal bijeengebracht in deze
oudheidkamer. En omdat de
historie voortschrijdt, blijft er
nog zat te laten zien.
Marcel Deelen

www.swaen.org

25 jaar Historische Vereniging Zwijndrecht
Op 15 juni 1982 werd de Historische Vereniging Zwijndrecht opgericht: deze datum
wordt vermeld door notaris Schuurmans, die de statutaire akte ten overstaan van de
heren A.C. de Ridder en A. Slobbe, bestuursleden van het eerste uur, met hen
ondertekende. Een gouden datum en een prachtig moment, dit initiatief om ernaar te
streven de historie van Zwijndrecht levend te houden. En in alle bescheidenheid: dat is
gelukt tot op heden.
Het bestuur heeft er voor gekozen op waardige wijze aandacht te schenken aan ons
jubileum: de uitgave van een wetenswaardig document. ZWIJNDRECHTSE
WetensWAARDigheden, deel III, een jubileumuitgave. Tot stand gekomen met
medewerking van een flink aantal auteurs uit ‘eigen kring’ die hun sporen op het
gebied van geschiedschrijving reeds verdienden.
Elk lid van onze vereniging kan dit boekwerk, met ruim driehonderd foto’s en een
veelheid aan interessante onderwerpen, tegen een speciale ledenprijs, verkrijgen.
Op 14 september vindt de aanbieding van de eerste exemplaren plaats in de Oude
Kerk. Zoals u elders in dit blad kunt lezen, bent U daar van harte welkom.
Maar er is meer: naast de expositie van fotograaf Jansen is een expositie ingericht van
onze eigen Ada Boshuizen, met werken de Zwijndrechtse Waard betreffend.
Herkenbare plekjes van toen en nu. Ada heeft zich de afgelopen 25 jaar met hart en
mond ingezet voor onze vereniging en deze expositie is onzerzijds een blijk van
erkentelijkheid.
Verder zijn we er trots op U door middel van authentieke affiches, alle exposities en
andere toppers die de afgelopen zes jaar plaatsvonden, in herinnering te brengen.
U kunt na afloop van de bijeenkomst in de Oude Kerk een en ander bewonderen in De
Vergulde Swaen.
Tenslotte: het zou een verzuim mijnerzijds zijn wanneer ik niet de vele medewerkers
en bestuursleden die de vereniging in deze 25 jaar hebben geholpen om groot te
groeien, heel hartelijk zou danken voor hun inzet en enthousiasme. Dankuwel…. en
nog vele jaren!
Lang leve de Historie!!!
Piet van Rietschoten, voorzitter.

Van de penningmeester

Aanwinsten

Op 1 juli van dit jaar hadden 75 leden de contributie van de
Historische Vereniging Zwijndrecht nog niet betaald. Het
bestuur roept U op de U in februari toegezonden acceptgiro
zo spoedig mogelijk in te sturen of aan uw verplichting tot
betaling per overschrijving of elektronisch te voldoen op
gironummer 136481 van de vereniging.
Er zijn zelfs nog tien leden die ook over 2006 nog niet
hebben betaald. Zij zullen binnenkort uit het ledenregister
worden verwijderd, tenzij zij over 2007 dubbele contributie
betalen.
De contributie is € 10,- per jaar. De penningmeester Koen
Boot is telefonisch bereikbaar onder (078) 6126391. Dit
voor eventuele vragen. In september/oktober volgt een
laatste aanmaning voor hen die dan nog niet hebben
betaald.

Bijzondere aanwinsten in de afgelopen drie maanden zijn
een map met oorlogsdokumentatie waartussen zich een
artikel bevond van dokter A. Verkuyl over seksuele
opvoeding, een ansicht uit 1910 gericht aan mej. Van
Namen, Zanddijk 130 (afz. P Haëzer), een foto van de
werkplaats van timmerman Van Hulst aan de Emmastraat
(zie onder), een gedenkplaat uit 1975 van de Veiling
Zwijndrecht, het statutenboekje uit 1926 van de veiling.

Interesseavonden
Elke derde dinsdagavond van de maand is vanaf een uur of
zeven De Vergulde Swaen geopend en kan men er terecht
om meer te doen met of te weten te komen over
genealogie, archeologie, restauratie of onderzoek. Of om
gewoon eens gezellig bij te praten in de gelagkamer.

Nieuwe museumgids visitekaartje
voor De Vergulde Swaen
Deze maand verscheen inmiddels de derde bijgewerkte
druk van onze museumgids (sinds augustus 2003). De gids
is beduidend uitgebreid qua tekst en foto’s. Aandacht
wordt geschonken aan het oude bierflesje, de vernieuwde
stijlkamer en de galgesteen. De gids is weer een juweeltje
van onze pr-medewerker Marcel Deelen.
Voor slechts een euro leest u alles over De Vergulde
Swaen en haar collectie(s). Wie niet in de gelegenheid is
om de gids bij de balie aan te schaffen, kan ook een euro
overmaken op giro 136481 t.n.v. HVZ te Zwijndrecht
onder vermelding van ‘museumgids’. De gids wordt dan
bij de eerstvolgende Mededelingenkrant bij u
afgeleverd/aan u toegezonden.

Ledenwerf-actie
Denkt u nog aan het werven van nieuwe leden ? Zo’n kans
op een prachtig kunstboek over Clement Bezemer laat u
toch niet lopen ?
Wie meer aanmeldingsformulieren nodig heeft (meer
kans!) wendt zich even tot het secretariaat.

Jubileumboek
In dit boek wordt onder meer de oudst bekende oorkonde
behandeld waarin de naam Zwijndrecht voorkomt (drs. B.
Wouda). Daarnaast zijn er bijdragen over Develstein (drs.
C.L v.d.Leer), archeologische vondsten bij het klooster
Eemstein (A. v.d. Berg en drs. R.M.W.M. Beerens), de
rijstmolen later Euryza (dr. R. C. v.d.Berg) en over de
Guanofabriek (drs. W. Hoogerdijk). Voor de jongere
geschiedenis een foto-overzicht van de Ringdijk, (H.C.
Popijus). Ook is er een beschouwing over de
windwatermolens (dr. L.J. Pons). Het geheel wordt
afgesloten met een overzicht van 25 jaar HVZ.

Voor alle duidelijkheid: slechts enkele aanwinsten /
schenkingen worden genoemd,niet alles wat we ontvangen.
WAT ZOEKEN WE NOG ?
Interieurfoto’s van Hotel Het Witte Paard, ooit gelegen aan
het Veerplein 57.

Aanbieding
In 1994 bestond VV Zwijndrecht 75 jaar. Ter gelegenheid
van dat jubileum werd een mooi boekwerkje uitgegeven,
dat destijds Hfl. 7,50 kostte (groot formaat, 64 pagina’s).
Er is nog een aantal beschikbaar. Wie interesse heeft, ze
liggen bij de balie van De Vergulde Swaen en kosten
slechts € 3,50.

Gisteren zij, vandaag wij
Dat het verleden van belang is, moge niet alleen blijken uit
de interesse vandaag de dag voor historie, maar ook uit het
verlangen van de mensen naar hun eigen verleden en
afkomst. Het terugvinden en herzien van eigen verleden
vervult nog altijd met herkenning en vreugde.
Wordt daarom lid van de Historische Vereniging
Zwijndrecht en help ons mee dit gezamenlijk verleden te
bewaren om het door te kunnen geven aan toekomstige
generaties. Want al leeft u nu, in de toekomst maakt ook u
deel uit van het verleden.

Deze Mededelingenkrant is in kleur
te zien op www.swaen.org. Vooral
leuk betreffende de achterkant.

Uitnodiging

aan de leden van de Historische Vereniging Zwijndrecht en ieder die de Historische
Vereniging, op welke wijze dan ook, een warm hart toedraagt, om op
vrijdag 14 september
aanwezig te zijn bij de presentatie van het jubileumboek, dat wordt uitgegeven ter
gelegenheid van het vijfentwintig jarig bestaan van de Vereniging.
Deze feestelijke gebeurtenis vindt plaats in de Oude Kerk, waar u vanaf 14.30 uur
van harte welkom bent.
Om 15.00 uur verricht de voorzitter de opening, waarna een aantal van de auteurs een
korte uiteenzetting geeft van enkele in het boek gepubliceerde onderwerpen.
Aansluitend worden de eerste exemplaren van deze prachtige jubileumuitgave overhandigd
aan de burgemeesters van de Zwijndrechtse Waard.
Het programma zal muzikaal worden omlijst door het Laurens Kamerkoor.
Na afsluiting van deze bijeenkomst, om ongeveer 16.30 uur, kunt u in de Oude Kerk de
gelegenheid benutten dit fraaie boekwerk aan te schaffen.
Na dit officiële gebeuren volgt een gezellig samenzijn in De Vergulde Swaen, op
loopafstand van de Oude Kerk, en ook daar kunt u, uiteraard tegen een speciale
ledenprijs voor leden van de HVZ, dit deel III van
ZWIJNDRECHTSE wetens WAARDigheden bemachtigen.
Het bestuur hoopt u te mogen verwelkomen in de Oude Kerk, Kerkstraat 49, op vrijdag
14 september om 15.00 uur.
Tot dan.
Namens het bestuur,
Klazien Odekerken.

Exposities
Zwijndrecht door de lens van Elegant
Sinds 26 mei is in de oudheidkamer de expositie met oude foto’s van Fotohuis
Elegant, dat vroeger aan de Ringdijk was gevestigd. Tot nu toe bezochten aardig
wat mensen de tentoonstelling, die door de diversiteit aan gefotografeerde
onderwerpen veel herinneringen oproept.
In zijn openingstoespraak bestempelde Piet van Rietschoten de tentoonstelling als
“een expositie die op een charmante wijze, Fotohuis Elegant doet herleven en aan
de vergetelheid ontrukt en voor de toekomst bewaart.”
Tot 14 oktober is dit charmante overzicht uit de periode 1931 – 1964 te zien.

Plekjes in (de) Zwijndrecht(se Waard) door Ada Boshuizen
Vanaf 14 september tot half oktober zijn werken van Ada Boshuizen te zien die zij
schilderde van herkenbare plekjes van toen en nu.
Een blijk van erkentelijkheid voor haar inzet voor de HVZ de afgelopen jaren.
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Het depot geleegd
Een tikkeltje overdreven, maar veel wat in het depot staat komt dit najaar naar beneden. In de expositiezaal worden drie
thema’s neergezet waarin onze echt Zwijndrechtse zaken worden geëtaleerd. Bezoekers kunnen zien wat er is bewaard door
de jaren heen en wat de oudheidkamer nog aan tastbare herinnering van Zwijndrecht bewaart. Een schoollokaaltje, een
keukentje en diverse vitrines tonen gebruiksvoorwerpen en praktische (en soms onpraktische) objecten die herkenning,
verwondering of ontroering teweegbrengen. Er is voor elke bezoekers wel een herkenbaar iets dat een emotie oproept.

