Mededelingenkrant
Historische Vereniging Zwijndrecht
17e jaargang • nummer 3 (65) • november 2020

Oudheidkamer De Vergulde Swaen - Rotterdamseweg 53-55 - Tel. 078 - 612 56 81 - www.swaen.org
Tevens secretariaat van de Historische Vereniging Zwijndrecht

Van de voorzitter

hard nodig! Ook de beze�ng van het huidige bestuur van de
Het is nu half oktober en er zijn nog steeds geen signalen
Historische Vereniging Zwijndrecht is nog steeds niet geheel op
dat deze coronacrisis binnenkort ophoudt. De Swaen
orde. De posi�e van penningmeester is nu opgepakt door
bleef al die �jd, zoals verwacht, gesloten en het lijkt
Peter Bergman en er is nog steeds geen geschikte kandidaat
er niet op dat we binnenkort weer open kunnen gaan.
voor het secretariaat gevonden. Belangstelling? Neem dan
We krijgen inmiddels wel alle steun van zowel de Gemeente
contact op en dan zien we je graag face-to-face, o�ewel
Zwijndrecht als Woonkracht 10, maar het blij� behelpen.
mondkap-to-mondkap.
Door de slui�ng zijn namelijk al onze inkomsten, die we vooral
Graag wil ik jullie a�enderen op de nieuw heropende
halen uit baromzet en zaalverhuur, weggevallen. De vaste
Den Brommert van het Historisch Genootschap H.I.-Ambacht,
lasten zijn daarentegen hetzelfde gebleven. Door onze
waar de schi�erende verbouwing weer een prach�g pand
construc�e om te werken met een s�ch�ng, vielen we ook
hee� opgeleverd. We willen onze buurvereniging van harte
helaas buiten alle steunpakke�en van de overheid. Vanaf april
feliciteren met deze presta�e.
zijn we dan ook bezig geweest met betrokken par�jen over
hoe we dit konden oplossen. Onder meer heb ik me bezig
Graag tot ziens in een geopende Swaen.
gehouden met allerlei toekomstscenario’s voor de vereniging.
Kees Klootwijk.
In het verste geval zouden we daarbij een vereniging worden
zonder gebouw. Dat moeten we natuurlijk niet willen. Gelukkig
denken Woonkracht 10 en de Gemeente Zwijndrecht hier
hetzelfde over, zodat we in ieder geval tot januari
2021 weer wat ademruimte hebben. Deze crisis
laat echter wel zien waar de kwetsbare plekken
https://www.facebook.com/HistorischeVerenigingZwijndrecht
zi�en. Bij de Historische Vereniging Zwijndrecht
zijn we duidelijk kwetsbaar op het gebied van onze
vrijwilligers. De vrijwilligersgroep van de HVZ is
gemiddeld gezien behoorlijk op lee�ijd. In deze
periode moet je daar dus extra goed op le�en.
Dat wordt ook nog eens bemoeilijkt door de
problema�sche communica�e in deze �jd. Om dit
probleem te tackelen, hebben we sinds kort een
eigen facebookpagina. Wordt allen lid en blijf upto-date!
Ik hoop dat alle leden deze periode goed
doorstaan, zeer zeker als nu blijkt dat de situa�e
nog langer gaat duren. Laten we hopen dat alles
snel weer naar het oude normaal gaat, want wij
kunnen uw hulp goed gebruiken. We zijn namelijk
heel hard op zoek naar vrijwilligers voor de
klusploeg, maar bijvoorbeeld ook voor de
bezorging van de mededelingenkrant/Swindregt
Were. Mocht u handig zijn of graag wandelen, lijkt
me dit zeker wat voor u! We hebben uw hulp heel

Wordt nu lid van onze facebookpagina.

De Toorts is opgebrand

Dat was even schrikken. Begin september zette een aantal
grote graafmachines en bulldozers gretig hun klauwen in de
voormalige Mavoschool De Toorts. Het zorgde bij veel
mensen voor een dubbel gevoel: aan de ene kant dat
machtige gezicht van de sloop, maar aan de andere kant was
dit ook het definitieve einde van vele herinneringen. Immers,
De Toorts was vanaf de jaren vijftig ruim dertig jaar lang een
begrip in Zwijndrecht. Verschillende generaties kinderen
hebben op deze school rondgelopen. Toch hebben wij een
geruststellende boodschap voor de groep mensen bij wie
laatstgenoemde emotie overheerst. De Toorts wordt namelijk
zeker niet gesloopt. Als gemeentelijk monument wordt de
school omgebouwd tot een aantal appartementen, terwijl
het achterliggende schoolplein van een zevental
rijtjeswoningen zal worden voorzien. Alleen de uitbreiding

Boeken onder de aandacht
December komt er weer aan. In deze maand vol feestelijkheden zoeken veel mensen naar een toepasselijk cadeautje.
In de Vergulde Swaen worden boeken over de geschiedenis van Zwijndrecht verkocht. Sommige boekwerken zijn wel bekend
bij het grote publiek en al in vele kasten te vinden. Toch verkopen wij bij de Historische Vereniging ook minder bekende
boekwerkjes, die zeker pareltjes genoemd kunnen worden. Hieronder lichten we er een drietal uit.

Uit liefde voor de kinderen
In de vorige eeuw kende Zwijndrecht vele speeltuinen, waar jong en oud naar hartenlust
konden klimmen, klauteren, schommelen, wippen en draaien… Toch liep in de loop der
jaren het aantal officiële speeltuinen steeds verder terug. Speeltuin West is de enige
speeltuin die nog overbleef en al sinds 1949 kleur geeft aan het oude Meerdervoort.
In dit boekje Uit liefde voor de kinderen wordt uitgebreid stilgestaan bij de bewogen
geschiedenis van de speeltuin. Het geheel is aangevuld met fotomateriaal en
persoonlijke herinneringen van (oud-)bestuurders en kinderen van vroeger.
Een mooi boekwerkje voor € 6,50.
De voorzijde van het gebouw vanaf de Frans Halsstraat.
Collectie Bas Los

Oud Zwijndrecht
Inmiddels bijna tien jaar geleden verscheen, van de veelzijdig kunstenaar Ad Bakker, het
boek Oud Zwijndrecht. Op elke pagina staat een prachtige pentekening, vergezeld van
een poëtische beschrijving, van nog bestaande en reeds verdwenen plekken in onze
gemeente. Wie de tekeningen goed bekijkt, zal zien dat er al veel veranderd is in
Zwijndrecht sinds de verschijning van dit boekwerkje. Dat maakt deze gedetailleerde
tekeningen van Ad Bakker nu al historisch. Kortom, een must-have voor de verzamelaar.
En dat voor € 15,00

Honderd jaar ijsplezier Heerjansdam

De Toorts in de steigers vanaf de Rembrandtstraat. De uitbreiding is
reeds helemaal verdwenen. Collectie Bas Los.

De zuidgevel gefotografeerd vanuit de Paulus Potterstraat.
Collectie Bas Los.

aan de zijde van de Rembrandstraat, die begin jaren zestig
werd voltooid, is inmiddels gesloopt. Daardoor worden de
originele vormen weer goed zichtbaar; een prachtig slank
gebouw dat afgetopt wordt door de rondingen van het
gebogen zadeldak.
De Historische Vereniging Zwijndrecht heeft zich van het
begin af aan bezig gehouden met de school, onder meer
door onderzoek te doen naar het gebouw, de architect en de
vele veranderingen die in de loop der jaren zijn doorgevoerd.
En met succes. Belangrijke elementen van de school worden
dan ook dankzij de HVZ behouden of komen op een andere
manier weer terug. Zo zal op de buitengevel een nieuwe
versie van het mozaïek worden aangebracht. Vanaf het
speelpleintje, dat zal worden aangelegd, zal het geheel straks
mooi te zien zijn. Om het geheel af te maken, zou het
misschien een goed idee zijn om een informatiebord bij het
mozaïek te plaatsen. Wie weet zal dat in de toekomst
gebeuren. Op die manier blijft het verleden toch nog
behouden en krijgt dit unieke bouwwerk een nieuwe functie.
De Toorts is nog zeker niet opgebrand.

Hoewel de laatste jaren de winters in Nederland steeds zachter worden, was er ooit een
tijd dat Koning Winter een begrip was. Sleetjes werden uit de schuur gehaald en
schaatsen werden geslepen. Dat schaatsen deed men op de Devel, het Waaltje, of een
willekeurige sloot of vliet. Voor ijsclubs waren dit gouden tijden; hoe strenger de winter
hoe meer leden. Zo ook de Heerjansdamse ijsclub, die in 1897 werd opgericht en door de
tijd heen een enorm begrip werd in het dorp. Zij zorgde voor vele activiteiten en vertier
voor jong en oud. Een heerlijk boekje met persoonlijke verhalen en foto’s om weg te
dromen naar lang vervlogen tijden.
Het boekje is te koop voor: € 2,50.
Mocht u, ondanks de Corona sluiting, interesse hebben om een boek aan te schaffen neem dan contact op met
Klazien Odekerken om een afspraak te maken.
E-mail: klazien@odekerken.net of tel. 078 - 619 16 73.

GEZOCHT!

VRIJWILLIGERS

Een impressie van de noordgevel met achter een speeltuintje het
bekende mozaïek. Bron: www.qmakelaars.nl.

Voor het onderhoud in ons pand de Vergulde
Swaen zoeken we versterking van onze klusploeg.
Vooral op het gebied van schilderen en timmeren is
er regelmatig wat te doen. Op korte termijn
hebben we dringend iemand nodig. Ook zijn we
nog op zoek naar bezorgers voor de
mededelingenkrant en tot slot zoeken we ook nog
een secretaris voor in ons bestuur. Mocht u
interesse hebben in één van de functies, neemt u
dan contact op met: Maurice de Jongh,
pr@swaen.org of telefoon: 06 - 4237 47 49.

Van de penningmeester
Inmiddels zijn we in het vierde kwartaal van
2020 aanbeland en helaas heb ik
geconstateerd dat een kleine 30 leden hun
contributie nog niet betaald hebben.
Mogelijk is dit er door alle Corona-perikelen bij
ingeschoten.
Mocht u een betalingsherinnering ontvangen,
wilt u die dan zo snel mogelijk betalen?
Voor meer informatie kunt u mij altijd bereiken
via email op penning@swaen.org of
telefonisch op 06 - 52 420 446.
Peter Bergman,
penningmeester

De Terugblik van Teun van Drimmelen (1941).
De stille kracht achter de houthandel.
We lopen door de enorme loodsen met houtopslag aan de
Merwedeweg, het bedrijventerrein onder aan de Lindtsedijk.
Teun maakt hier en daar een praatje met de werknemers; hij
kent ze nog allemaal. Het doet ze goed.
Je wordt er stil van wanneer je bedenkt wat hier tot stand
gekomen is in de loop der jaren.
Tot 1980 was de houthandel gevestigd aan de Ringdijk vlak
bij de brug, vanaf het voormalige Euryza (vanaf 1845 een
rijstpelmolen, later rijstfabriek Euryza, nu appartementen en
huizen) tot aan het huidige benzinestation aan de dijk.
De gemeente wilde er liever huizen bouwen en Van Drimmelen
wilde uitbreiden. Van Drimmelen ging door deze verhuizing
van 4 naar 9 hectare.
De verplaatsing naar de Merwedeweg was een enorme klus,
zowel fysiek als administratief. Op dat moment hadden Teun
en broer Piet de leiding van het bedrijf. In de zestiger jaren
waren zij begonnen om zich in het bedrijf in te werken en
vader Hein te ondersteunen. Piet ging richting commercie en
algemeen directeurschap; Teun had de leiding over de
financiën en administratie.
Op dezelfde manier waren vader Hein en diens broer Nico
hún vader Pieter opgevolgd, de oprichter van het bedrijf.
Toen oprichter Pieter in 1945 stierf, stonden Hein en Nico er
samen voor. Echter, begin jaren vijftig emigreerde Nico naar
Canada; hij zocht een nieuw avontuur en stichtte daar een
groot houtbedrijf genaamd Netherlands Overseas Mills. Voor
Hein was het in het begin erg moeilijk zonder zijn broer Nico,
die veel contacten had onder de klanten.

Gedicht van Teuns moeder uit zijn fotoalbum.

Piet kreeg een apart kantoor op het nieuwe terrein en besprak
van daar uit de zaken met aannemers en onderaannemers.
Dat ging heel goed en toen alles klaar was, vertrok Piet van der
Werf weer.

Broer Piet en jĳ waren beiden nog erg jong,
hoe was de samenwerking?

Wij konden van jongs af aan goed met elkaar opschieten. Waar
Piet was, was ik ook; wij vulden elkaar aan. Als jongens zaten wij
ook samen in de band De Boomerangs met nog vier anderen,
waarbij we door ons optreden geld ophaalden voor de bouw van
theater/ restaurant De Vonkenberg naast de toenmalige
Koningskerk (waar nu een flatgebouw staat naast de rotonde) in
het dorp. Piet brak na twee jaar zijn mijnbouw-studie in Delft af
en wilde graag het bedrijf in. Hij nam het werk van vader Hein
over. Voor mij was het logisch dat ik de administratie deed – ik
had HBS-A gedaan. Zo kwamen wij beiden op de juiste plek
terecht en ondersteunden elkaar.

Hoe organiseer je de verhuizing van een
bedrĳf met zoveel houtmateriaal, machines,
loodsen en kantoren?
Broer Piet en ik hadden onze handen vol aan de dagelijkse
leiding en vader Hein had over de verhuizing een goed idee.
Hij betrok zijn zwager ingenieur Piet van der Werf, die op dat
moment beschikbaar was, erbij.

Teun met zoon Arjan.
Linksboven: Zo was het in het begin. Het gereed maken en inmeten van
boomstammen voor de zagerij met o.a. Leen den Arend.
Rechtsboven: Pleun Snijders bij de zagenslijpmachine in de oude slijperij
van gereedschappen aan de Ringdijk.
Linksonder: Ad Bouwman en Jan van Perge bij het grote zaagraam
waar de balken tot planken werden gezaagd.

hieraan toegevoegd voor de toen zo gangbare flatbouw.
Wij namen een goede verkoper Van Bruynzeel in dienst.
Later namen wij ook een luxe keukenbedrijf over van de firma
Van Dijk in Dordrecht en vanuit de showroom leverden we aan
aannemers en particulieren met een eigen montageafdeling.
Op het nieuwe terrein aan de Merwedeweg was particuliere
verkoop niet toegestaan. Wij hebben toen besloten te stoppen
met keukens en verkochten deze activiteit aan DEWI Keukens en
Kasten te Zwijndrecht.
Aan de Merwedeweg was plaats voor veel hout- en
plaatbewerkingsmachines. Hiervoor waren gekwalificeerde
medewerkers nodig.
Alle veranderingen brachten ook administratief veel werk met
zich mee wat mij vooral bezig hield.

Eric, zoon van Piet, nu algemeen directeur.

In 1985 overleed vader Hein. Diens broer Nico overleed in
1988 in Canada. In 1997 kreeg Teun een longembolie en in

De Boomerangs. Vlnr: Jack Hoogerwerf, Jan Admiraal, Teun van
Drimmelen, Piet Verhoeven, Piet van Drimmelen, Daan Groeneveld.

Kun je een voorbeeld noemen van
veranderingen waarop jullie moesten
inspelen?

Personeelsreis eind 40er jaren naar Schiphol. De twee heren in het lichte
pak 2e rij , 3e en 4e van links Hein en Nico van Drimmelen.

In de zeventiger jaren begonnen we plaatmaterialen aan het
pakket toe te voegen waaronder boards, constructie tri/multiplex,
spaanplaat, betonplex, et cetera. De bekende Zwijndrechter
Piet van Namen had de leiding over deze afdeling plaatmateriaal. Later werden ook goedkope keukens en kasten

Bij de firma Geijer & Soner , leverancier van gezaagd hout in
Zweden. Midden: Hein van Drimmelen. Teun liep hier stage in1962.

Pieter, zoon van Eric als vakantiemedewerker en wellicht
5e generatie?

Bunker als monument

1998 een aneurysma. Daarom besloot hij dan ook te stoppen.
Naast zijn werk had hij ook veel onbezoldigd werk gedaan,
bijvoorbeeld in brancheverenigingen, maar ook voor de
Gereformeerde kerk in Zwijndrecht. Hiervoor kreeg Teun in
1998 een Koninklijke onderscheiding: Ridder in de Orde van
Oranje Nassau.
Broer Piet bleef tot 2004 werken in het bedrijf en overleed in
2010.

Dit jaar wordt in Nederland veel aandacht besteed aan het
feit dat ons land 75 jaar geleden door de Geallieerden werd
bevrijd. Ook in Zwijndrecht stonden veel festiviteiten en
herdenkingsbijeenkomsten gepland. Zo zou onze thuisbasis,
de Vergulde Swaen, het centrum zijn voor een prachtige
tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. Met de naam
Van de oorlog bevrijd zou de bezoeker een helder beeld
krijgen over de Tweede Wereldoorlog in Zwijndrecht. Ik schrijf
met opzet zou, want door corona heeft de tentoonstelling
nooit kunnen plaatsvinden. Net als veel andere activiteiten,
die de Stichting 4-5 mei in de planning had staan. Veel van
die activiteiten worden dan ook doorgeschoven naar volgend
jaar – zo ook de tentoonstelling. Uiteraard mits corona dat
toelaat. Om toch nog de nodige aandacht op 75 jaar

Zou je iets over je vrouw Marjan willen
zeggen?

Terugblikkend waren het voor mijn Marjan en zeker ook voor
Lieneke, de echtgenote van broer Piet, geen gemakkelijke jaren.
Wij waren, achteraf helaas, in die tijd meer bezig met de zaak
dan met ons gezin. Marjan heeft dat prima opgevangen en daar
ben ik ook nu nog erg dankbaar voor!
Niet lang voor haar overlijden op 14 augustus 2018 hebben we
daar zelfs met elkaar nog over gesproken.
Gelukkig hebben we, in de jaren dat ik niet meer actief bezig was
in het bedrijf en Marjan ernstig ziek werd, nog heel veel fijne
dingen met elkaar kunnen doen. We maakten mooie cruises en
genoten van onze kinderen en kleinkinderen.
Dat heeft Marjan gelukkig ook zo ondervonden.

heb je een prachtig uitzicht over de Oude Maas en de
verkeers- en spoorbrug, waarmee meteen duidelijk wordt
waarom de bunker hier gebouwd werd. In Zwijndrecht
hebben veel van dit soort bunkers gelegen, vooral op en
nabij de bruggen over de Oude Maas, maar de meeste zijn al
geruime tijd gesloopt. Ook hebben de Duitsers destijds
andere verdedigingswerken achtergelaten. Reeds in de krant
de Kombinatie is aandacht geschonken aan onze eigen
Atlantikwal, die de Zwijndrechtse Waard doorkruiste, hoewel
de naam Anti-tanklinie het geheel meer recht aandoet.
Ook deze is helaas niet meer in het landschap terug te
vinden. De bunker is dus een uniek exemplaar, wellicht het
laatste tastbare bewijs uit de Tweede Wereldoorlog. Omdat
de bunker zo afgelegen ligt en onbekend is bij veel inwoners
willen we sloop en verwaarlozing voorkomen. Dit kan met
een monumentenstatus.

De slijperij met een wandrek voor frezen voor de schaafmachines;
hier worden alle machineonderdelen geslepen en voorbereid voor
orders.

En wie hebben nu de leiding?
Eric van Drimmelen, de zoon van Piet is Algemeen
Directeur.
Pieter-Jan van Drimmelen, zoon van Piet, Commercieel
Directeur.
Arjan van Drimmelen, mijn zoon, is Manager Verkoop
Toelevering.
Alles gaat door...
De artikelenreeks De Terugblik
wordt geschreven door Carla de
Klerk, vrijwilliger bij de
Mededelingenkrant van de
Historische Vereniging Zwijndrecht.

Foto boven: Expeditieloods afdeling hout. Foto onder: Het terrein van Van Drimmelen aan de Ringdijk voor de verhuizing

Bevrijding te vestigen hebben wij een e-mail gestuurd naar
wethouder Huizinga met daarin de vraag een zeer speciaal
bouwwerk uit de Tweede Wereldoorlog tot monument te
verheffen. Wij werden door een bezorgde inwoner uit
Zwijndrecht namelijk geattendeerd op het bouwwerk en
hebben meteen actie ondernomen.
Verscholen achter een industrieterrein langs de Oude Maas,
direct achter Unimills, ligt een bunker uit de Tweede
Wereldoorlog. Hij is gebouwd door de Duitsers, waarschijnlijk
in de eerste jaren van de Duitse bezetting. Het bouwwerk
langs de Oude Maas wordt ook wel een tobruk genoemd.
Dit is een achthoekige bunker, net groot genoeg voor twee
personen, die dienst deed als observatiepost of
mitrailleursnest met een mortierstandaard. Vanaf de locatie

Na enig rondbellen, kwamen we er al vrij snel achter dat wij
als Historische Vereniging Zwijndrecht al vele malen aan de
gemeente hebben laten weten dat op deze locatie een
bunker uit de Tweede Wereldoorlog is gelegen – en dat deze
een monumentale status zou moeten krijgen. Reeds in 2005
is dat door dhr. Kees Popijus aangegeven. Toen in 2009
gesproken werd over een Schouwlijst met gemeentelijke
monumenten is door de Historische Vereniging Zwijndrecht
een zogenoemde Quick Scan gedaan met daarin alle
bijzondere objecten in Zwijndrecht. Uiteraard is ook de
bunker op deze lijst gezet.
Vervolgens is hier door een
erfgoedinstantie een waarde aan vastgeplakt van
46 punten. Dat zijn 4 punten
te weinig om ook daadwerkelijk gemeentelijk monument te mogen worden.
Wij hebben dus opnieuw
aan wethouder Huizinga,
en inmiddels ook aan
burgemeester Van der Loo,
laten weten dat dit monumentale bouwwerk echt
die status verdient.
Wordt vervolgd.
Foto‘s:
Collec�e Maurice de Jongh.

Afscheid Rob Kaïm

Bij de eerste kennismaking met Rob in De Vergulde Swaen
bleek dat we beiden bij Van Leeuwen Buizen hadden
gewerkt….. dat moest dus wel goed gaan.
In de Mededelingenkrant van maart 2013 wordt
aangekondigd dat op de Algemene Ledenvergadering een
nieuwe secretaris zal worden voorgesteld:
Rob Kaïm. Echter onder de voorwaarde, dat hij eerst één jaar
zijn functie op proef wil uitvoeren voordat hij een definitief
besluit neemt. Een jaar later als hij het jaaroverzicht 2014
maakt, spreekt hij gelukkig niet meer over zijn proefjaar.
Aan het einde van het overzicht staat het volgende: Dank aan
allen die hebben bijgedragen aan het reilen en zeilen binnen
onze Historische Vereniging en besluit hij met de wens dat we
nog in lengte van dagen door middel van ons werk de missie van
de vereniging kunnen nakomen met als enige doel de historie
van onze leefomgeving levend te houden.
Een prachtig woord, dat veel verder strekt dan Zwijndrecht.
Een leefomgeving gaat over een prettige sfeer, tevreden zijn,

een harmonieuze omgeving, voldoende groen om je heen.
Vandaar dat Rob niet alleen in De Swaen, maar ook te vinden
is in het bestuur van het arboretum, het prachtige park aan
de Devel.
Rob heeft het secretariaat met veel accuratesse gedaan.
De notulen konden meestal op één A4-tje. Heel kort, dat
hoorde echt bij hem. Hij was een man van weinig woorden,
maar met een heldere blik. De voorzitter had liever wat
langere notulen, maar daar was Rob niet van. Meestal was het
volgende verslag na zo’n opmerking nog korter. Bijzonder
vond ik de aantekeningen die hij maakte tijdens de
vergadering: een paar microscopisch geschreven notities
waren voldoende voor de volgende notulen.
Rob, ik wil je hartelijk bedanken voor alles wat je gedaan hebt
voor onze vereniging en wens je samen met Carla een hele
goede tijd toe in een fijne leefomgeving.
Clement Blacquière,
secr. Stichting De Vergulde Swaen

Archeologisch onderzoek ’t Hoff
Een project, waar wij ons de laatste jaren nadrukkelijk mee
hebben bezig gehouden, is het Van ’t Hoffterrein nabij de
Blauwe brug, waar ooit de befaamde sporthal en latere
fitnessschool gevestigd waren. Waar wij eerder melding
maakten van het behoud van de huidige boerderij, is de
ontwikkeling van het terrein nu in een nieuwe fase
aangekomen. Er zal archeologisch onderzoek gaan
plaatsvinden. Inmiddels heeft de vereniging contact gehad
met stadsarcheologe Jacqueline Hoevenberg en met RAAP
(adviesbureau voor archeologie, cultuurhistorie en erfgoed in
Nederland). Daarbij hebben wij aangegeven dat de
Historische Vereniging Zwijndrecht nog steeds uitgaat van
een actieve rol bij deze opgravingen.
Bij het contact hebben we aangegeven wat voor ons de
belangrijke speerpunten zijn bij het proefsleuvenonderzoek.
Zo hopen we in de buurt van de huidige boerderij sporen van
de zestiende-eeuwse voorloper te vinden, sporen van
bijgebouwen en natuurlijk ook de locatie die door professor
Pons ooit werd aangewezen als mogelijke motte (kunstmatige heuvel met versterking). Evenals de oorspronkelijke
omgrachting van het terrein kan deze motte dateren uit de
tijd van voor de herbedijking van 1331. Wellicht gaan we zelfs
terug tot de tijd waarin de Zwijndrechtse Waard door de
eerste kolonisten ontgonnen werd. Dan hebben we het
mogelijk al over de tiende eeuw. Kortom, spannende tijden

op dit terrein breken aan! Mocht u interesse hebben om naast
ons in de modder te staan tijdens de onderzoeken, stuurt u
dan vooral een mail naar pr@swaen.org

Bewerkte kaart uit 1811-1833 van het Van ’t Hoffterrein met de
originele woonheuvel (A), de motte (B), de gracht (C) en het
boerderijcomplex (D).

Colofon
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