Mededelingenkrant

De Vergulde Swaen
Jaargang 8 - nummer 1 (030) Maart 2011

Verleden dat herleeft, is altijd toekomst…
Oudheidkamer “De Vergulde Swaen” - Rotterdamseweg 53-55 - Tel. 078-6125681 - www.swaen.org
Tevens secretariaat van de Historische Vereniging Zwijndrecht

Van de voorzitter

Uitnodiging ledenvergadering
op woensdag 23 maart 2011

Deze uitgave staat deels in het teken
van de Algemene Ledenvergadering
op woensdag 23 maart 2011.
Hiernaast treft u de uitnodiging aan.
De mededelingen en verslagen zijn
tevens de officiële documenten die
voor deze vergadering dienst doen.
Ondanks het feit dat De Vergulde
Swaen boven „slechts‟ een vijftigtal
zitplaatsen heeft, hoopt het bestuur op
een goede opkomst.

Het bestuur van de Historische Vereniging nodigt bij deze officieel haar leden
uit om de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen op woensdag 23
maart 2011 in de bovenzaal van De Vergulde Swaen, Rotterdamseweg 53-55,
Zwijndrecht.
De vergadering begint om 20.00 uur. Vooraf is er gelegenheid om koffie
te drinken.
Het verslag van de ledenvergadering en het jaaroverzicht van 2010 vindt u
elders in dit blad.

De Vereniging is „in beweging‟ en dat
gaat niet onopgemerkt aan ons voorbij. Zo zijn er veel zaken in voorbereiding, opknapbeurten voor bepaalde
ruimtes, verbouwingsplannen om
meer opslagruimte te realiseren en
nieuwe plannen voor vaststelling van
de collectie en/of vervreemding daarvan. Ook zullen in de Algemene
Ledenvergadering nieuwe bestuursleden worden voorgesteld. Verder
staat de Historische Vereniging voor
een belangrijke uitdaging. Het aantal
leden is de afgelopen jaren niet toegenomen. De teller staat nu op 600.
Voor een gemeente als Zwijndrecht is
dat een pover aantal. Daarom zal op
korte termijn een ledenwerfcampagne
van start gaan. Als u ideeën heeft om
dat in te richten of daaraan deel te
nemen, dan bent u bij deze van harte
uitgenodigd dat te melden aan ondergetekende.
Uitbreiding van het aantal vrijwilligers
is een noodzaak. Vooral mensen,
zonder specialisatie en met gewoon
gezond verstand, zijn van harte
welkom om een steentje bij te dragen
om (letterlijk) de Vergulde Swaen
tijdens de openingsdagen open te
houden.
Kortom: genoeg te doen; wij hebben
er zin in, doet u mee?
Veel leesplezier gewenst.

De agenda voor deze avond is als volgt:
1. Opening
2. Verslag ledenvergadering van 24 maart 2010
3. Jaaroverzicht secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
Voorstel tot contributieverhoging naar € 15.00 per jaar
5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid
6. Begroting 2011
7. Bestuursverkiezingen. Aftredend en niet herkiesbaar:
Ada Boshuizen en Piet van Rietschoten
Voorstel nieuw bestuurslid: Daan Groeneveld
Voorstel nieuwe voorzitter: Jan van Dalen
Tegenkandidaten kunnen, conform art. 12 lid b van de
statuten, worden ingediend vóór de vergadering
8. Jaarplan HVZ 2011- 2012
9. Rondvraag
10. Presentatie (optioneel, afhankelijk van duur vergadering)
11. Sluiting

Jan van Dalen
Voorzitter HVZ (a.i)

12. Gezellige borrel, beneden in de gelagkamer
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Nieuwjaarsbijeenkomst
in de Vergulde Swaen

Boldootkar (deel 2)
In de laatste Mededelingenkrant werd een foto afgebeeld van een Boldoot (stront) kar of vuilniskar. We vroegen om reacties en die zijn binnengekomen.

De nieuwjaarsreceptie van Stichting de Vergulde Swaen stond in
het teken van het officiële afscheid
van voorzitter Piet van Rietschoten. Met zijn vertrek kwam er een
einde aan de dubbelfunctie van
het voorzitterschap van zowel de
Historische Vereniging Zwijndrecht
(HVZ) als van Stichting de Vergulde Swaen (SVS).

Nico Leensvaar wist
ons te vertellen dat
het inderdaad géén
strontkar is, maar
een gewone vuilniskar. Een strontkar
was altijd een platte
wagen met een
houten bak die met
een slinger omhoog
gedraaid kon
worden, de bak was van hout en lekte altijd, vandaar de naam
Boldootkar, want als de kar voorbij kwam was de omgeving vergeven
van de stank.
De maker van de kar, zo wist Nico ons te melden, was de vader van
Koos van Rijs, van beroep wagenmaker, die zijn werkplaats had aan
de Onderdijk tussen de Kerkstraat en de Prins Mauritsstraat. Aan deze
vuilniskar zat een bronzen bel. Deze is tijdens een brandweeroefening
meegenomen en door Dirk Leensvaar, de vader van Nico, opgeknapt.

Dit heeft bij velen de vraag opgeroepen wat de rol van SVS is.
Graag maak ik van de gelegenheid
gebruik om hier globaal iets over
te vertellen. De SVS heeft als doel
om het pand aan de Rotterdamseweg 55 te exploiteren ten
behoeve van de HVZ. De SVS
huurt het pand. De huur en de
kosten van de exploitatie worden
betaald uit subsidie van de
Gemeente Zwijndrecht, de
bijdragen van de Vrienden van
SVS, het door de HVZ betaalde
gebruikersrecht en de opbrengst
van de exploitatie van de gelagkamer.
Dit is de financiële kant van de
zaak.
Geld alleen maakt nog geen
Vergulde Swaen. Daarnaast is er
de onmisbare inzet van de vrijwilligers van de HVZ.
Zo zorgen wij er met elkaar voor
dat de HVZ in staat is om ons
prachtige pand te gebruiken voor
exposities, lezingen en alle andere
activiteiten.

De bel hangt al minstens 40 jaar in de brandweerkazerne met daarin
gegraveerd de letters GW (gemeente werken).
Arie Slobbe weet ook zeker dat het een gewone vuilniskar is. Deze is
ook terug te vinden in het boek 100 jaar Nieuwe Huizen, blz. 130/131
en op blz. 29. Eveneens een afbeelding in het boek Ringdijk 1, op blz.
36/37. De strontkar werd ook wel tonnenkar genoemd. Inmiddels
hebben we ook een foto van de echte stront/boldoot/tonnenkar
gevonden. Zie onderstaande foto.
Gelukkig gaat het tegenwoordig heel wat milieuvriendelijker. Stel je
eens voor…

De SVS heeft, met veel plezier, de
taak op zich genomen om jaarlijks
een nieuwjaarsreceptie te
organiseren om zo alle vrijwilligers
te bedanken voor hun inzet.

De Historische Vereniging heeft deze vuilniskar in bezit. Het ligt in de
bedoeling om deze vuilniskar grondig te restaureren. Voorwaarde is
wel dat we daarvoor de financiële middelen hebben en dat we de kar
duurzaam kunnen opslaan en exposeren.
Lukt dat niet, dan gaat een mooi stukje historie verloren…

Margo Pijl
Voorzitter
Stichting de Vergulde Swaen
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Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Historische
Vereniging Zwijndrecht op woensdag 24 maart 2010.
De vergadering vond plaats in gebouw De Vergulde Swaen aan de Rotterdamseweg in Zwijndrecht.
Aantal aanwezigen: 40 personen.
De voorzitter P.van Rietschoten opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij staat stil bij
degenen die het afgelopen jaar zijn overleden, namelijk Joop Kamerman en Fred Dorsman.
Tevens meldt hij het beëindigen van de bestuursfunctie van Koen Boot wegens ziekte. Koen en zijn vrouw
Eveline worden veel sterkte toegewenst en Koen wordt hartelijk bedankt voor het vele werk dat hij voor de
vereniging heeft gedaan, in het bijzonder in zijn functie als penningmeester.
Ook moesten we afscheid nemen van het bestuurslid Marcel Deelen. Het bestuur betreurt zijn vertrek en dankt
hem voor het vele werk dat hij voor onze vereniging de afgelopen jaren heeft gedaan. Dankzij de inzet van de
vrijwilligers kon het werk in ons museum gedaan en voortgezet worden. Met dank aan hen die dat toekomt.
Het jaarverslag van de ledenvergadering van 25 maart 2009 en het jaaroverzicht worden goedgekeurd.
Het jaarverslag van de penningmeester, Bram Schenkel, wordt besproken en goedgekeurd. Hij bedankt
speciaal Koen Boot voor de support die hij van hem ontvangen heeft.
Kascommissie
Het verslag van de kascommissie wordt gelezen. Kennis wordt genomen van de aanbevelingen. Gevraagd
wordt of de commissie ook volgend jaar deze taak wil verrichten.
De heren W.H. Heeres en W.T. Los gaan hiermee akkoord. Aan de penningmeester wordt decharge verleend.
Begroting voor 2010
De Penningmeester geeft een toelichting op deze begroting. Er wordt een vraag gesteld om de contributie te
verhogen naar (ten minste) € 12,50. Dit zal als voorstel op de bestuursagenda geplaatst worden.
Bestuursverkiezingen:
Aftredend en herkiesbaar is Klazien Odekerken. De leden gaan akkoord met haar herbenoeming.
Als nieuw bestuurslid wordt voorgesteld de heer Jan van Dalen. De vergadering gaat met zijn benoeming
akkoord. Aftredend is ook de voorzitter Piet van Rietschoten. Deze stelt zich voorlopig beschikbaar totdat er
een nieuwe voorzitter benoemd is (zie art. 12 en 14 van de Statuten).
Jaarplan 2010-2011
Het programma voor 2010-2011 wordt door Pieter de Klerk toegelicht. In dit jaarplan worden de bestuurlijke
activiteiten en de organisatorische aanpassingen besproken. De vergadering reageert positief op dit plan.
De volgende aandachtspunten zijn tijdens deze vergadering als suggestie genoemd:
- Verhogen van inkomsten
- Verkoop boeken stimuleren
- Kwaliteit Swindregt Were vergroten
- Aanspreekpunt vrijwilligers
- Eigendom inventaris “Museum op zolder”
- Tijdelijke opslag inventaris, verzekering en verantwoordelijkheid
- Cursus computerprogramma in plaatselijke bladen
- Actie “1000 jaar Zwijndrecht”
- Naam “contributie” wijzigen in “bijdrage”
Vanwege de uitgebreide besprekingen wordt besloten om de bijdrage die na de pauze was gepland niet meer
uit te voeren.
Wim Los dankt namens de vergadering het bestuur voor het vele werk dat zij voor de vereniging verricht.
Tot slot dankt voorzitter Piet van Rietschoten de aanwezigen voor hun komst en sluit hij de vergadering.

Zwijndrecht, april 2010
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Clement Blacquière, Secretaris HVZ

Van de penningmeester

Jaaroverzicht 2010

Voorstel voor
Contributieverhoging

“Bij vrijwilligerswerk ervaar je vaak een bepaalde sfeer, die beter voelt
dan bij betaald werk.
Die sfeer moeten we koesteren.” Woorden uitgesproken door de
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Marlies
Veldhuijzen van Zanten, op 13 januari 2011 bij de opening van de
Nederlandse campagne van het jaar van de Vrijwilliger die door de
Europese Commissie is geïnitieerd. Op de vraag waarom deze
aandacht antwoordt zij: “Er moet meer waardering komen voor de
vrijwilliger, te veel hebben we aandacht voor het sterke. De werkelijke
kracht gaat uit van de mensen die zich belangeloos inzetten.”

Het is al lang geleden, de overgang van onze vertrouwde gulden
naar de euro. De minimum
contributie was in de “guldentijd”
vastgesteld op fl. 20,00 en in de
eurotijd is dit € 10,00 geworden.

Wij wisten dat al langer en wij zijn heel dankbaar dat al die vrijwilligers
er weer voor gezorgd hebben dat de activiteiten in de Vergulde Swaen
konden doorgaan.
Volledig ben ik vast niet, maar ik neem u nog even mee naar het
afgelopen jaar. We kijken achterom naar het jaar dat historie werd.
Begin van het jaar wensten we elkaar al het goede toe in een gezellig
samenzijn. Een paar heel bijzondere vrijwilligers werden toen in het
zonnetje gezet: Carla de Kok en Aria Dorsman kregen de erespeld van
de Vergulde Swaen.

Op de algemene ledenvergadering
van 2010 is gesproken over een
mogelijke verhoging van de
contributie om meer financiële
ruimte te creëren voor o.a. exposities, Mededelingenblad, Swindregt Were en het opvangen van
kostenstijgingen.

In de maanden februari en maart waren er weer de gezellige
wintervoorleesavonden. Op 17 maart zijn er door Ko Barendrecht twee
lezingen gehouden over Kijfhoek, die vanwege de grote belangstelling
herhaald zijn op 22 september.

Van 10 naar 15 Euro
Het bestuur stelt nu voor om de
minimum contributie voor de
komende jaren vast te stellen op
€ 15,00. Een groot aantal leden
betaalt nu al deze € 15,00.

Eind april hadden we twee lezingen van José de Man over de oorlog,
passend bij de expositie “Mei 1940-1945, en toen was de oorlog
voorbij...”.
In september volgde een expositie over de kunstzinnige familie
Middelhoek. Dank aan particulieren, het museum Den Briel en de
gemeente Zwijndrecht, die alle enkele stukken uit hun collectie ter
beschikking stelden.

Dit voorstel behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering (volgens art. 3 van het
Huishoudelijk Reglement).

Op vrijdag 10 december is onder zeer grote belangstelling de expositie
“Tomado vervult hartewensen van elke huisvrouw” geopend door de
heer G. van Halem, oud-medewerker van Tomado.
Andere, wat minder zichtbare werkzaamheden, zoals het inventariseren en registreren van alle objecten, gaan gestaag door.
De afdeling genealogie houdt elke derde dinsdag van de maand zitting
vanaf 19.00 uur.
Met de Gemeente Zwijndrecht is regelmatig overleg over museale
zaken.

Wat betreft de contributiebetalingen voor 2010: deze zijn bijna
allemaal voldaan.
Na de ledenvergadering krijgt u de
acceptgiro voor 2011. Hoe eerder
u die naar de bank opstuurt, hoe
beter.
Betaalt u liever elektronisch?
Prima! Door elektronisch te
betalen beperkt u de bankkosten.

Om duidelijk en overzichtelijk te kunnen werken wordt in de organisatie
het een en ander aangepast.
In het bestuur van de vereniging zijn ook veranderingen gekomen. Ada
Boshuizen en Piet van Rietschoten hebben in 2010 te kennen gegeven
hun bestuursfunctie te willen beëindigen.
We zijn blij dat Jan van Dalen de voorzittersfunctie heeft overgenomen.
Tevens hebben we Daan Groeneveld bereid gevonden weer toe te
treden tot het bestuur. Voordracht zal plaatsvinden tijdens de komende
ledenvergadering.
Er blijft nog een vacature voor conservator.

En net als voorgaande jaren geldt
ook nu dat extra giften (boven het
minimum bedrag van € 15,00) ons
heel goed van pas komen.
Bij voorbaat dank!!
Bram Schenkel,
penningmeester HVZ
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Lees verder, links op pagina 5

Vervolg Jaaroverzicht 2010

Kortingspas voor vrijwilligers

Ik heb in dit jaaroverzicht niet alles
kunnen noemen, maar toch wil ik
nog even alle gastvrouwen en
-heren bedanken die in het
afgelopen jaar de bijna 4.000
bezoekers hebben ontvangen en
van koffie hebben voorzien,
alsmede de mannen van de
technische dienst, die o.a. steeds
weer zorgen voor de prachtige
opbouw van de exposities.

Het was op 21 januari zeer druk en oergezellig in het gebouw van de
vrijwilligersorganisatie SSKW aan de Spuiweg in Dordrecht. De
mannen van het Shantykoor brachten de stemming er wel in met het
zingen van oude zeemansliederen. Een zeer groot aantal vrijwilligers
was hier bijeen voor het in ontvangst nemen van de kortingspas. Een
aantal winkels, restaurants of bedrijven in Zwijndrecht, Dordrecht en
Papendrecht geeft korting op het vertoon van de vrijwilligerpas.
Speciale uitnodiging
Onze vereniging was speciaal uitgenodigd en Carla de Kok en Pieter
de Klerk waren de afgevaardigden. De Zwijndrechtse wethouder Elbert
Vissers complimenteerde de vereniging voor het vele werk dat wordt

“De werkelijke kracht gaat uit van
de mensen die zich belangeloos
inzetten”.
Dit hopen we ook weer te ervaren
in 2011.
Clement Blacquière
Secretaris

Wegens succes geprolongeerd:

EXTRA LEZING TOMADO
In Oudheidkamer van De Vergulde
Swaen is t/m 27 maart de Tomado
expositie te bezichtigen.
Maar wie meer wil horen over hoe
het was in de toenmalige Tomado
vestiging in Zwijndrecht kan ook
nog naar de Tomado-lezing in De
Vergulde Swaen. Wout Nugteren
en Henk van Breugel, beiden oudTomado-werknemers, nemen u
mee, aan de hand van dia‟s naar
de Tomado fabriek waar van 1934
tot 1982 heel wat Zwijndrechters
hebben gewerkt.

gedaan voor het behoud van de historie van Zwijndrecht. Carla kreeg
vervolgens haar pas uitgereikt.
Vrijwilligerswerk is niet alleen leuk om te doen maar levert dus ook nog
voordelen op. Wist u trouwens dat het jaar 2011 is uitgeroepen tot het
jaar van de vrijwilligers? En u bent nog geen vrijwilliger?
Doe ook mee
In onze vereniging is van alles te doen en zeer waarschijnlijk kunt u
ook uw steentje bijdragen.
Onze redactie zit bijvoorbeeld dringend verlegen om redactieleden en
ook de expositiecommissie kan heus nog wat versterking gebruiken.
Als u meer voelt voor een bestuursfunctie, dan is dat ook mogelijk.
Meer info, mail naar pieter@carladeklerk.nl of bel 078-6122452.

Dinsdag 22 maart om 20.00 uur.
Reserveren aan de balie op de
openingstijden van de Oudheidkamer: woensdag en zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur en op zondag
van 14.00 tot 17.00 uur.
Telefonisch kan ook tijdens de
openingsuren: 078-6125681 of per
mail: klazien@odekerken.net
De Vergulde Swaen,
Rotterdamseweg 53-55,
Zwijndrecht.
Toegang leden gratis, voor niet
leden € 1,50.

Wilt u weten wat
de volgende
tentoonstelling
wordt?
Lees dan snel de
aankondiging op de
laatste pagina.
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Nieuwe
tentoonstelling

Kelder wordt expositieruimte
Naast de gelagkamer ligt de kelder. Deze is te zien (een beetje
geheimzinnig) door de tralies vanuit de gelagkamer. De toegang is in
de hal bij de toiletten.
Bezoekende kinderen van de basisscholen fantaseren er een
gevangenis bij. Het was echter een opslagruimte met allerlei
ingekomen objecten en bovendien nog de voorraadruimte voor
frisdrank.

Met heel veel goede herinneringen
aan de succesvolle expositie over
TOMADO, wordt er achter de
schermen weer hard gewerkt aan
de volgende expositie.
Naam en thema van deze nieuwe
tentoonstelling wordt:

Zicht op twee oliefabrieken
in Zwijndrecht.
Een verhaal dat 100 jaar geleden begon…
Een tentoonstelling met veel foto‟s,
schilderijen en curiosa, bijeen
gebracht door Mark van Mens.

Het werd hoog tijd dat de kelder werd “opgeschoond”. De inventarisatiecommissie heeft ingebrachte voorwerpen gecodeerd en ondergebracht in een voorlopig depot.
Daarna is de bouwploeg aan het werk gegaan. In korte tijd is de
rommelkelder compleet gerenoveerd en is nu klaar om te fungeren als
expositieruimte. De kaaspers (moet nog wat worden opgeknapt) staat
er al in volle glorie.
Een prachtig stuk werk is door onze mensen van de bouwtechnische
commissie gerealiseerd. Bedankt Wim Oudakker, Tinus v.d. Meer,
Chris Bergijk, Joop v.d. Boomgaard en Daan Groeneveld.

Afbeelding van rond 1920

De tentoonstelling geeft een compleet beeld van het ontstaan, de
fusies, het sociale leven uit die tijd
en alles omlijst met feiten en verhalen.

Volgende stappen
Die extra expositieruimte was hard nodig en is een eerste stap naar
verdere renovatie en herinrichtingsplannen van bepaalde ruimten. Dit
om het groeiend aantal objecten netter en professioneler in depot te
zetten en/of te presenteren
Maar voordat we daar aan toe zijn, moeten we eerst toestemming
hebben van de Stichting De Vergulde Swaen. Immers, zij zijn de
huurder en wij, de Historische Vereniging Zwijndrecht, hebben het
exclusieve gebruikersrecht.
Als we het eens worden, dan wordt dat deze zomer gerealiseerd.

In de Vergulde Swaen vanaf
zaterdag 9 april 2011
Zegt het voort. Immers, heel veel
mensen uit Zwijndrecht hebben
herinneringen aan wat in de volksmond de VOZ heette…
Colofon

De Vergulde Swaen Mededelingenkrant is een uitgave van, voor en door leden van de Historische Vereniging en vrijwilligers die
zich inzetten voor de Oudheidkamer. Verschijnt (minstens) 3x per jaar. Overname van tekst en beeld is alleen toegestaan met
bronvermelding. Aan de publicaties in deze krant kunnen geen rechten worden ontleend.
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