
Historische Vereniging Zwijndrecht
18e jaargang • nummer 3 (68) • augustus 2021

Van de voorzitter
Beste leden,

U zult wellicht vreemd opkijken. Een extra mededelingenkrant van
de Historische Vereniging Zwijndrecht? Dat klopt. Wij hebben
namelijk een aantal mededelingen, die niet kunnen wachten! Leest
u dus vooral verder en vergeet daarbij ook vooral de achterzijde niet.

Het is de bedoeling dat de Vergulde Swaen op ! september na
anderhalf jaar(!) weer opengaat voor alle activiteiten. Mede door
het ontbreken van vrijwilligers zijn we echter wel genoodzaakt om,
in ieder geval voor het kalenderjaar "#"!, de zondagopening stop te
zetten. Het bleek niet mogelijk om voldoende vrijwilligers te
vinden voor deze dagen.
OokdeWIR(WerkgroepInventarisatieenRegistratie)kanweervan
start, beginnende op woensdag ! september. Er worden ons echter
wel wat beperkende factoren door regeringsregels opgelegd. Zo
dienen alle vrijwilligers en bezoekers gevaccineerd te zijn en bij
binnenkomst is men verplicht de handen te ontsmetten.Verder dient
men zich aan de algemene coronaregels te houden. Op vrijdag
!$ september wordt de tentoonstelling !"" jaar Het Geklank des
Konings geopend, waarbij uitsluitend leden van de muziekvereni-
ging aanwezig zullen zijn. Deze expositie is vanaf !% september
ookdooronzeledenenvrijwilligers tebezichtigen.Komdatdanook
vooraldoen!

Misschien hebt u in de media gelezen dat er een boekje met de titel
Canon van de Zwijndrechtse Waard in de maak is met allerlei
historische wetenswaardigheden over onze omgeving. Het initia-
tief is van de Augustijnenhof te Dordrecht. De initiatiefnemers
hebben de Historische Vereniging Zwijndrecht en de historische
genootschappen van Hendrik-Ido-Ambacht en Heerjansdam enige
tijd geleden benaderd voor medewerking.Aanvankelijk hadden we
daar mee ingestemd, maar uiteindelijk is de samenwerking helaas
niet doorgegaan. Onze drie verenigingen hadden grote moeite met
betrekking tot de kwaliteit van de inhoud – de vele historische
onjuistheden – en de duidelijke Dordtse bril waar alles door
bekeken werd. De initiatiefnemer was niet bereid samen met ons tot
een betere kwaliteit te komen en verbrak eenzijdig de samen-
werking. We hopen nu met alle betrokkenen in het gebied tot de

publiciteit van een eigen goede canon van de Zwijndrechtse Waard
te komen. Deze zal o.a. bedoeld zijn voor onderwijs op de scholen
in deWaard, maar natuurlijk ook voor iedereen die geïnteresseerd is
in de geschiedenis van onze regio. We hopen dat de canon in het
vierde kwartaal "#"" kan verschijnen. We houden u op de hoogte.

Ik hoop jullie allemaal weer vanaf ! september te zien in de
Vergulde Swaen! Mocht u in de gelegenheid zijn, komt u dan vanaf
!% september kijken naar onze nieuwe tentoonstelling over !""
jaar het Geklank des Konings.

Kees Klootwijk

Mededelingenkrant



8

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) !x per jaar. Overname van tekst en beeld is alleen toegestaan met bronvermelding. Aan de publicaties in deze krant kunnen
geen rechten worden ontleend.

ISSN: !"#! – $#%%. Oplage: #"& exemplaren. Kopij inleveren voor volgende uitgave: uiterlijk ! oktober '&'!.

Redactieadres (en secretariaat): Rotterdamseweg "", !!!# AC Zwijndrecht of via e-mail: pr@swaen.org. De Vergulde Swaen is geopend elke woensdag en
zaterdag van $%.%% tot $&.%% uur. Informatie via e-mail: info@swaen.org of telefoon %'( - &$# "& ($.
Reserveringen uitsluitend telefonisch (tijdens openingsuren).

Vindt u het !jn om, vanachter de bar, bezoekers te voorzien van een kop kof!e,
thee of een drankje? Of zit u liever achter de balie om mensen te ontvangen of
boeken te verkopen? Vindt u het leuk om mensen wegwijs te maken in De Vergulde
Swaen?

Vrijwilligers gezocht!

Dan zijn wij op zoek naar u! Nu de mogelijkheden weer zijn toegenomen, hebben we allemaal
behoefte om buitenshuis activiteiten te ondernemen en in een andere omgeving met heel
verschillende mensen in contact te komen.

In De Vergulde Swaen is dit allemaal
mogelijk.
U levert daarnaast een bijdrage aan onze
vereniging.

Bar- of baliemedewerkers, mensen die
graag helpen in de tuin, klussers,
creatievelingen, mensen die verstand
hebben van websites en Social Media,
manusjes-van-alles,
(amateur-)historici, kunstenaars en
-liefhebbers:
er zit vast wel iets bij wat u aanspreekt!

Hebben wij u enthousiast gemaakt?
Neem dan contact op met ons via:

pr@swaen.org
of
06 - 42 37 47 49.

Wij hopen op veel animo, zodat ook de
komende jaren De Vergulde Swaen weer
een bruisend en gezellig centrum zal
zijn voor de lokale geschiedenis.


