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Van de voorzitter
Beste leden,

Wat ik in oktober al vreesde is inmiddels waarheid geworden.
We kunnen en mogen nog steeds niet open, we mogen niet in
grote groepen samenkomen en we zijn nog lang niet gevacci-
neerd. Dat betekent voor onze vereniging een zware belasting,
immers onze vereniging draait op vrijwilligers en sociale contac-
ten. Als we dan kijken naar de gemiddelde leeftijd van onze leden,
dan beseffen wij dat de verveling en eenzaamheid langzaam maar
zeker groeit. Vooral voor de risicogroepen is het nu moeilijk om
contacten te leggen, we beperken onze contacten tot de dage-
lijkse of wekelijkse boodschappen en af en toe een eindje wande-
len, maar daar blijft het wel bij. Heeft het ook invloed op het
reilen en zeilen van onze vereniging? Ja wel zeker!
Onze ledenvergadering van vorig jaar heeft door de eerste lock-
down niet plaats kunnen vinden. We hebben wel de stukken rond-
gestuurd en op de website gezet, maar voor de rest konden we op
dat moment niets organiseren. Voor dit jaar hebben we besloten
om de Algemene Ledenvergadering op papier te houden. We
publiceren de stukken in de mededelingenkrant, we geven leden
de gelegenheid om hun vragen te stellen / opmerkingen te maken
en deze zullen beantwoord worden door de juiste functionaris.
Hierna kunnen we dan overgaan op het nieuwe verenigingsjaar,
in de hoop dat de toestand zich zal normaliseren. Waarom niet
digitaal organiseren met behulp van Skype / Teams / Zoom etc.?
Omdat we niet zeker weten of iedereen de juiste middelen hier-
voor in huis heeft. Hoe verder te reageren en het vervolg hierop
bespreken we later in deze mededelingenkrant bij de stukken van
de Algemene Ledenvergadering.
Mag ik jullie ook attenderen op het In Memoriam door Kees
Popijus geschreven verderop in deze mededelingenkrant.
Wat we wel merken is dat de Zwijndrechtse politiek bepaald niet
stil zit in deze lockdown, kijk maar eens naar wederom grote
ophef over de Watertoren. Ik begrijp niet dat een wethouder, on-
danks zijn belofte in persoonlijke gesprekken met de HVZ, toch
weer gewoon zijn eigen gang gaat. Niet gehinderd door enige
kennis over het verleden van Zwijndrecht en dus emotioneel ook
nooit betrokken met dit soort monumenten. Waar had ik dat al
eerder gemerkt...? O ja, bij het bespreken van de gemeentelijke

monumenten, want daar konden we ook al niet geheel tot de
ambtenaren doordringen. Maar genoeg geklaagd, we houden de
moed er in en zullen onze stem regelmatig laten horen.
Vinden jullie het ook zo knap, dat ik dit hele stukje heb geschre-
ven zonder melding te maken van het woord corona of covid?
Ai, nu heb ik het toch nog gedaan!

Kees Klootwijk

Mededelingenkrant

Betaling Contributie HVZ 2021
Een nieuw kalenderjaar betekent ook dat er weer contributie
verschuldigd is. Fijn dat we in !"!" van velen daarbij ook
nog een extra gift mochten ontvangen, bovenop de standaard
contributie van # $%,"". De Historische Vereniging is ANBI-
gecerti&ceerd, hetgeen betekent dat extra giften aftrekbaar
zijn van de belasting.
Wilt u ervoor zorgen dat uw contributie voor $% mei betaald
is? Mocht u de contributie al betaald hebben, dan is dit
bericht niet voor u van toepassing.
U kunt uw contributie overmaken naar bankrekeningnummer
NL!" INGB #### $%&' "$ t.n.v. de Historische Vereniging
Zwijndrecht onder vermelding van uw postcode en huis-
nummer.
In tegenstelling tot voorgaande jaren sturen wij geen accept-
girokaart meer mee. Banken doen er alles aan het gebruik
hiervan te ontmoedigen. Voor elke betaling met een
acceptgirokaart brengt de bank ons inmiddels #$,%" in
rekening (vorig jaar was dit nog #",%"). Mocht u toch graag
een acceptgirokaart willen ontvangen dan kunt u contact met
mij opnemen per mail (penning@swaen.org) of telefoon
(#&-()') #''&).

Peter Bergman
Penningmeester HVZ.



Resultaat
Hetkalenderjaar isafgeslotenmeteenpositief resultaatvan!".#$%,–.
Ik hoor u denken en dat in een jaar met alle Corona-ellende? Ik zal
het u uitleggen. DeVergulde Swaen bestaat naast de HVZ ook nog
uit eenstichting.
De stichting huurt en exploiteert ons pand. De inkomsten van de
stichting bestaan uit subsidies, giften en inkomsten uit horeca en
verhuur. Vervolgens huurt de HVZ de ruimte van de stichting om
daar onze collectie tentoon te stellen en exposities te houden.
Hiervoor betaalt de HVZ een geringe huur aan de stichting en
heeft de HVZ de toezegging gedaan om de vrijwilligers te leveren
die de horeca verzorgen.
De inkomsten van de HVZ komen uit contributies en giften van de
leden. De uitgaven betreffen het uitbrengen van de mededelingen-
krant, van Swindregt Were en alle kosten die samenhangen met
het registreren, onderhouden en tentoonstellen van onze collectie.
Met deze constructie is gewaarborgd dat de HVZ geen grote
&nanciële risico’s loopt.

Gevolgen Corona
Toch heeft Corona wel degelijk invloed gehad op ons resultaat.
Niet op de inkomsten, die lopen al jaren licht terug door een
afname van het aantal leden. Wel op de uitgaven. Vanwege de
sluiting van de Swaen zijn er nauwelijks kosten gemaakt t.b.v.
exposities, is de WIR (Werkgroep Inventarisatie en Registratie)
een groot deel van het jaar niet actief geweest, zijn er hierdoor
minder consumpties in rekening gebracht en zijn er minder kosten
gemaakt m.b.t. papier en inktcartridges. Per saldo gunstig voor het
resultaat.

Drukkosten mededelingenkrant en Swindregt Were
Ook is gebleken dat de nieuwe drukker van Swindregt Were aan-
zienlijk voordeliger is dan zijn voorganger. De uitgaven van de
mededelingenkrant zijn lager dan verwacht. Als gevolg van een
drukfout in het juni-nummer is een korting bedongen.

Kascontrolecommissie
De kascontrole over '('( is uitgevoerd door de heren Leusink en
Van Noort. In het kascontrole verslag hebben zij gemeld dat de
&nanciële huishouding van de vereniging in orde is.

Contributie
Helaas heb ik geconstateerd dat een klein deel van de leden in
'('( de contributie laat tot zeer laat heeft betaald. Ik hoop op jullie
medewerking zodat de contributie '('% tijdig betaald wordt (zie
oproep op de voorpagina).

Begroting
Deze is voor '('% in lijn met de begroting '('(. Alleen zijn
verwachte uitgaven voor de uitgaven van Swindregt Were en de
Mededelingenkrant naar beneden bijgesteld.

Belang van vrijwilligers (!)
Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Onze vrijwilligers zijn
van onschatbare waarde. Echter in één geval is deze waarde wel
vast te stellen. Als de mededelingenkrant en Swindregt Were niet
door onze vrijwilligers bezorgd zou worden, en we dankzij die-
zelfde vrijwilligersinzet niet over voordelige postzegels zouden
kunnen beschikken, dan zouden de portokosten in '('( circa
! ).$((,– hoger zijn geweest en hadden we een negatief resultaat.

Belang van vrijwilligers (")
Hoewel niet in geld uit te drukken, betekent een HVZ zonder
vrijwilligers dat elk jaar eruit zou zien als dit Corona-jaar. De
Swaen zou dicht moeten blijven en de benodigde horeca-omzet
kan niet behaald worden. Hierbij maakt het niet uit welke taak je
als vrijwilliger uitvoert. Alles is belangrijk. Ik ben jullie zeer
dankbaar.

Peter Bergman
Penningmeester HVZ, maart !"!#
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Jaarverslag2020vandepenningmeester
Een toelichting op de financiële situatie van de Historische Vereniging (HVZ) over kalenderjaar 2020.

Balans 31-12-2020
2020 2019

Voorraad boeken 875 931
Kas 80 79
Rabobank 49.457 45.876
ING-bank 179 129
Nog te ontvangen contributie 15 105
Vooruit betaald 17 0

Totaal 50.623 47.119

2020 2019
Eigen vermogen 29.504 26.222
Reserve boekenfonds 8.564 8.564
Reserve algemeen 3.000 3.000
Reserve website en WIR 5.500 5.500
Nog te betalen 0 432
Reeds ontvangen contributie 105 120
Positief resultaat 3.951 3.281

Totaal 50.623 47.119

Verlies & Winst rekening 2020

Inkomsten 2020 2019
Contributies 9.200 9.690
Donaties 2.453 2.318
Giften bezoekers 35 102
Lezingen 278 57
Verkopen 88 1.005
Interest 0 4
Overige inkomsten 0 190

Totaal 12.054 13.366

Uitgaven 2020 2019
Abonnementen/contributies 50 50
Verzekeringen 675 467
Huur 1.400 1.400
Mededelingenkrant 1.696 1.923
Swindregt Were 1.476 1.746
Administratie kosten 687 778
Porti 695 718
Bankkosten 396 425
Kantoorautomatisering 469 1.191
Exposities 82 171
Genealogie 0 31
Bibliotheek 35 103
Bestuurs/organisatie/
publiciteitskosten 442 1.082
Onvoorzien 0 0
Positief Resultaat 3.951 3.281

Totaal 12.054 13.366

Ledenaantallen in boekjaar

Aantallen 2019 2020
Begin boekjaar 645 628
bij: nieuwe leden 12 12
af: overlijden -9 -15
af: opgezegd -20 -31

Einde boekjaar 628 594

Voorraad boeken in aantallen (voor zover gewaardeerd op balans)

aantallen einde boekjaar balanswaarde
Titel 2019 2020 mutatie 31-12-2020
Clement Bezemer 3 4 1 20
Historisch Zwijndrecht 2 0 -2 0
Zwijndrechtse Wetenswaardigheden III 79 75 -4 375
Oud Zwijndrecht 50 47 -3 235
Over twee oliefabrieken 3 5 2 25
De Bruïne, de ondernemende burgemeester 11 11 0 55
Develstein 20 17 -3 85
Zwijndrechtse Wetenswaardigheden II 13 13 0 65
Trotse Toren Trilogie 5 3 -2 15

Totale Balanswaarde 875

Hierna volgt een ander overzicht dan jullie gewend zijn. Vanwege corona moeten we het, evenals vorig jaar, zonder
gezellige algemene ledenvergadering doen. Daarom krijgen jullie naast het verslag van de secretaris ook

de #nanciële overzichten en de verklaring van de kascommissie. Hebben jullie nog vragen / opmerkingen over de
cijfers? Schrijf ons dan een briefje op het bekende adres of stuur ons uw e-mail naar: penning@swaen.org.
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Begroting 2021 t.o.v. enige voorafgaande jaren

Inkomsten werkelijk werkelijk begroot werkelijk verschil begroot
2018 2019 2020 2020 2020 2021

Contributies 9.790 9.690 9.450 9.200 –250 8.550
Donaties 2.462 2.318 2.100 2.453 353 2.000
Giften bezoekers 201 102 100 35 –65 100
Lezingen 314 57 100 278 178 100
Verkopen 470 1.005 500 88 –412 500
Interest 5 4 0 0 0 0
Overige inkomsten 26 190 0 0 0 0

Totaal Inkomsten 13.268 13.366 12.250 12.054 –196 11.250

Uitgaven werkelijk werkelijk begroot werkelijk verschil begroot
2018 2019 2020 2020 2020 2021

Abonnementen/contributies 48 50 50 50 0 50
Verzekeringen 682 467 750 675 –75 750
Huur 1.400 1.400 1.400 1.400 0 1.400
Mededelingenkrant 1.455 1.923 2.050 1.696 –354 1.750
Swindregt Were 2.002 1.746 2.200 1.476 –724 1.600
Bestuur/Administratie kosten 2.037 1.860 2.000 1.129 –871 2.000
Porti 624 718 750 695 –55 750
Bankkosten 394 425 500 396 –104 500
Kantoorautomatisering 1.356 1.191 1.200 469 –731 1.100
Exposities 544 171 1.200 82 –1.118 1.200
Genealogie 31 31 50 0 –50 50
Bibliotheek 35 103 100 35 –65 100
Onvoorzien 0 0 0 0 0 0

Totaal uitgaven 10.608 10.085 12.250 8.103 –4.147 11.250

Saldo 2.660 3.281 0 3.951 3.951 11.250

Over afgelopen jaar valt niet veel te melden. Waren we voor-
spoedig gestart met veel projecten op de kalender, zoals de
voorzitter al meldde in zijn nieuwjaarstoespraak, ging in feite
begin maart de deur op slot. Eerst voor ! weken dachten we,
maar we zijn inmiddels al ruim een jaar gesloten. Dat is ook niet
verwonderlijk als je je realiseert dat onze vrijwilligersgroep
bijna in zijn geheel behoort tot de zogenaamde risicogroep voor
COVID"#. Ook de vereiste afstand van ",$ meter is in de Swaen
niet te realiseren. De werkelijke activiteiten het afgelopen jaar
zijn dan ook op " hand te tellen. We begonnen met de uitloop van
de O&O tentoonstelling en het ombouwen naar de !" jaar
bevrijding tentoonstelling. Deze laatste was net klaar en gereed
voor opening toen COVID"# toesloeg. Doodzonde, want het zag
er goed uit!
Verder hadden we afgelopen jaar uiteraard onze stukjes in de
Kombinatie, en dat doen we nog steeds. Rondom boerderij het
Hoff is er een archeologisch onderzoek geweest, waarbij (van-
wege corona) alleen " persoon van de HVZ werd toegelaten.
Hier zijn wat foto’s gemaakt. We zijn verder in de pers inge-
schakeld voor commentaar rondom de kwestie Watertoren.
Maurice is opgestart met zijn Erfgoedproject op de lagere
scholen en we waren net bezig om in de Swaen kasteel Devel-
stein een prominentere rol te geven i.s.m. de stichting Kasteel
Develstein. De extra vitrine staat er inmiddels en we zijn klaar
om ook daarvoor de eerste bezoekers te ontvangen. Is er dan
verder niets gebeurd? We hebben, omdat we gesloten waren, de
gelegenheid gegrepen om de tentoonstellingsruimte op te
knappen en van een vers verfje te voorzien. Op organisatorisch
vlak is initiatief genomen om weer te starten met een Archeo-
logiegroep. We hebben Ger van de Worp bereid gevonden om
hier weer wat nieuw leven in te blazen.
Door de coronacrisis zijn we inmiddels met ons ledental onder
de %&& grens gezakt en ook onze vrijwilligersgroep is kleiner

geworden. Hier moet echt iets aan gedaan worden om te voor-
komen dat, als we mogen, we niet meer open kunnen vanwege
personeelsgebrek. Meldt u dan ook vooral aan als vrijwilliger,
wanneer we onze deuren weer openen! We hebben gemerkt dat
er zeker animo is voor vrijwilligerswerk. Zo zijn enkele
aanmeldingen gekomen voor het bezorgteam en hebben we ook
een nieuwe klusser mogen verwelkomen.
Toen we net gesloten waren vanwege de coronacrisis, kregen we
het bericht dat onze penningmeester Bram Schenkel was
overleden. In de afgelopen periode is ons lid van het eerste uur
Ada Boshuizen-Dorsman overleden.
Ik verheug me op het moment dat we elkaar weer in den lijve
kunnen ontmoeten in de Vergulde Swaen. Hou je taai en blijf
vooral gezond!

Kees Klootwijk
Secretaris HVZ a.i.

Verslag van de secretaris

Is het u opgevallen dat het pand aan de buitenkant er weer
prachtig uitziet? In april en mei vorig jaar is er vier weken lang een
schilder bezig geweest. Scheuren zijn dichtgemaakt en de voor-
en achterzijde is prachtig in de verf gezet.
De '' zwaantjes onder de dakgoot zijn met "( karaat goud
opnieuw geschilderd door een bedrijf, dat gespecialiseerd is in
het onderhoud aan historische panden.
De hemelwaterafvoerpijpen zijn vervangen door originele
duurzame zinken buizen en vergaarbakken. Op de bovenver-
dieping zijn de vijf kantelramen vervangen door nieuwe Velux-
ramen, compleet met zonwering.
De afgelopen maanden is er binnen ook het een en ander
gebeurd. De expositieruimte heeft een opknapbeurt gehad. De
lange wand aan de trapzijde is helemaal vernieuwd. De oude
zachtboardwand is gesloopt, nieuw rachelwerk is aangebracht en
daarop zijn MDF-platen van "& mm dikte gemonteerd. In de
gang, die ook vaak gebruikt wordt als expositieruimte, zijn vier
extra tentoonstellingsplaten aangebracht. De expositieruimte en
de gang zijn tot aan de garderobe, zowel de wanden als plafonds,
in frisse kleuren geverfd. Ook de entree is opgeknapt.

Aan materiaal is gebruikt: $& m) MDF-plaat, $& liter verf en #& m
rachelhout!
Hier kunnen minstens twee vragen over gesteld worden.
". Wat kost dit allemaal?
*. Welke personen hebben dit gedaan?
Van de Houthandel Van Drimmelen hebben we de MDF-platen
en het hout gekregen. De verf is kosteloos door De Goede
Schilders ter beschikking gesteld.
Hier zijn we heel erg blij mee. Wij willen beide partijen dan ook
van harte bedanken.
Eind november heeft Piet Sterkman de platen opgehaald en eind
december was bijna alles gereed. Wim Oudakker en Tinus van der
Meer hebben alles in de verf gezet. Jan Paans en Piet Sterkman
hebben het timmerwerk op een prachtige manier uitgevoerd. Een
knap staaltje vakmanschap is geleverd. Zo kan ons prachtige
pand er de komende jaren weer tegenaan.

Clement Blacquière
Stichting de Vergulde Swaen

OnderhoudpandDeVerguldeSwaen

Sinds *&&" is de Vergulde
Swaen het onderkomen van de
Historische Vereniging Zwijn-
drecht en zolang ik weet is er
altijd een groepje praktische
mensen, dat zorgt voor het
onderhoud in het pand. Meest-
al zag ik Chris Bergijk met
Wim Oudakker en Tinus van
der Meer. Een onafscheidelijk
trio, dat ook meehielp met het
inrichten van de exposities,
soms met ondersteuning van
Piet Sterkman.
Chris Bergijk en zijn vrouw zijn geconfronteerd met
ernstige ziekte, daarom heeft Chris aangegeven dat hij
stopt met het werk in De Swaen. Hij is altijd het aan-
spreekpunt geweest van de klusploeg. We nemen node
afscheid van hem onder dank voor het vele werk dat hij
heeft gedaan voor De Swaen.
Op initiatief van Chris vonden we in Jan Paans een goede
vervanger. Wij zijn erg blij met Jan en hopen op een goede
samenwerking. Wij heten hem hartelijk welkom.
Er kon direct aan de slag gegaan worden in de expositie-
ruimte, die een enorme opknapbeurt heeft gekregen.

Clement Blacquière,
Stichting de Vergulde Swaen
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BoekonderdeAandacht

Het ontwerp voor de glazen opbouw uit !"#" van Lüchinger
Architects. ©Lüchinger Architects.

RTV Rijnmond bezoekt Vergulde Swaen
Ds. J. C. Hagen (Johan) was in de Tweede Wereldoorlog gerefor-
meerd predikant in Zwijndrecht en verbleef enige tijd als gijzelaar
in Haaren en Sint-Michielsgestel. Dit boek gaat over de lot-
gevallen van hemzelf, zijn gezin en zijn familie in de vijf
oorlogsjaren, maar er komen ook nogal wat Zwijndrechters en
gebeurtenissen uit die tijd in voor. De vele brieven, die zorgvuldig
bewaard zijn gebleven, zijn nu door zoon Koos in een boek
uitgegeven met de titel Gegijzeld. Een familiegeschiedenis, #$%"-
#$%&.

Het verhaal
Op !" mei !#$" om vier uur in de ochtend wordt Johan wakker
door geluiden van schotenwisselingen en explosies. Zijn vrouw
Co zegt dat ze meteen hun drie kinderen uit bed moeten halen.
Johan kijkt even op straat en hoort dat overal parachutisten landen,
kennelijk gaat het om de Maasbruggen, nog geen kilometer van
hun huis.
Twee uur later belt een politieagent aan: De dokter is van huis
geroepen om gewonden te verzorgen en onderweg door een Duitse
handgranaat getroffen en gedood; of dominee het bericht maar aan
zijn vrouw wil overbrengen.
Vanaf dag ! is de oorlog een realiteit. De dokter moet ergens voor-
lopig worden begraven, vanuit hun huis zien ze het vuur van
Rotterdam.
In de kerk en in de partij (AR) laat Johan zich niet onbetuigd en dat
wordt gesignaleerd. Hij moet enkele keren bij de SD verschijnen
en zijn kerkblad wordt verboden.
In juli !#$% wordt hij met zijn vriend Piet van Leeuwen opgepakt

en naar het gijzelaarskamp
Haaren gebracht, in het najaar
moet hij naar Sint-Michiels-
gestel, waar ook Zwijndrechts
burgemeester al verkeert: drie
gereformeerde broeders, trouwe
AR-leden. Twee maal maakt
Johan de schrik, de woede en
de rouw mee wanneer kamp-
genoten vanwege represaille
worden gefusilleerd.
In rustiger weken geniet bij
enorm van alle georganiseerde
culturele activiteiten, lezingen,
concerten van de gebroeders
Andriessen, sport en studenti-koze ontspanning. Zijn vrouw heeft
veel meer zorgen met haar vier kinderen, de &nanciën en continue
aanloop. De brieven die Jo en Co elkaar schrijven zijn (soms
ontroerende) getuige-nissen van hun liefde voor elkaar en voor
hun kinderen maar ook van hun zo verschillende leefomgeving.
Ter gelegenheid van Hitlers verjaardag mogen Johan, Piet en
anderen naar huis. Ze beleven feestelijke weken maar het zal nog
twee jaar duren voor de Canadezen het dorp binnenrijden. Het ver-
haal richt zich nu op de steeds verslechterende omstandigheden,
waarbij ook belevenissen van familieleden worden verteld: zwerf-
tochten om aan de Arbeirseinsatz te ontkomen of voedsel te be-
machtigen, evacuatie, bombardementen, overvallen, razzia’s. Het
gezin van Johan komt de oorlog heelhuids door, zijn belevenissen
in de gijzelaarskampen hebben grote invloed op zijn verdere
leven. Heeft u interesse in dit boek? Het is voor slechts ! "# te koop
bij de auteur. Stuur een e-mail naar kooshagen@freeler.nl.

Op maandag ! februari kregen wij Marcia Tap van RTV Rijnmond
op bezoek. Zij is verantwoordelijk voor alle geschiedenis-
gerelateerde onderwerpen bij die omroep. Voor haar nieuwe
project gaat zij naar de musea, oudheidskamers en andere
culturele instellingen in de omgeving van Rotterdam om daar de
hoogtepunten in het zonnetje te zetten. Het korte &lmpje, dat
hieruit voortvloeit, wordt uitgezonden op televisie. Onder meer
bracht zij al een bezoek aan museum de Koperen Knop in
Hardinxveld-Giessendam, waar zij het '("" jaar oude skelet van
Trijntje mocht aanschouwen. De oudheidskamer de Vergulde
Swaen kon natuurlijk niet achterblijven. Via Kees Popijus kwam
Marcia Tap bij de Historische Vereniging Zwijndrecht terecht en
wij wilden haar maar wat graag ons prachtige pand laten zien.
Na een kort overleg waren we het er al snel over eens dat ons
hoogtepunt toch wel het tegeltableau is, dat op een prominente
plek hangt in de gelagkamer van deVergulde Swaen. Hierop is een
werf te zien, waar enkele boten worden gebouwd. Met behulp van
een aantal sponsoren heeft de Historische Vereniging dit topstuk
in %"") in het bezit gekregen. Niet alleen ziet het kunstwerk er
fantastisch en piekgaaf uit, vooral als je je bedenkt dat het tableau
al meer dan honderdvijftig jaar oud is, ook zegt het heel veel over
onze gemeente. Het laat zien, zelfs in de tijd waar nog geen foto’s
waren, welke relatie de inwoners van Zwijndrecht hebben met de
rivier de Oude Maas. Onze gemeente wordt gezien als dé baker-
mat van de binnenvaart en juist het tegeltableau is daar het bewijs
van. Marcia Tap legde het tegeltableau vast op camera en Kees
Popijus en Maurice de Jongh mochten hier uitleg bij geven.
Tegelijkertijd leverden de gesprekken ook nogal wat vragen op.
Men ging er namelijk altijd vanuit dat dit de werf van Van der

Pijpen was aan het later zo genoemde Maasplein. Deze werf werd
al in !*'' genoemd en daarmee werd de vervaardiging van het
tableau ergens in de achttiende eeuw geplaatst. Ook is altijd
aangenomen dat dezelfde scheepswerf ergens in de negentiende
eeuw in het bezit kwam van Kooiman. Echter, daarover bestaan nu
de nodige twijfels. De werf van Van der Pijpen lag namelijk direct
achter het Veerplein, terwijl de werf van Kooiman veel verder
westwaarts lag; ter hoogte van de huidige drie torens die heel
toepasselijk de werf worden genoemd. Het is daarom een reden
voor nieuw onderzoek, dat we hopelijk later dit jaar in Swindregt
Were kunnen publiceren.
Wij wachten in spanning af tot de &lmpjes online worden gezet.
Houd u onze facebookpagina in de gaten!

https://www.facebook.com/HistorischeVerenigingZwijndrecht

Dordrecht kan worden waargenomen. De huidige futuristische
kap kan niet iedereen bekoren, maar de herontwikkeling kan
zeker een succes genoemd worden. Het is nu een toeristische
plaats, die zichzelf, mits de omgeving ook op een juiste manier is
ingericht, kan onderhouden.
Wat betreft het gebied rondom de watertoren heeft de Historische
Vereniging altijd de mening gehad dat het uitzicht op het rijks-
monument vrij moet blijven. Misschien is dat ook de reden dat wij
uit beeld zijn geraakt bij de besprekingen. Wij waren dan ook
onaangenaam verrast toen wij de huidige plannen te zien kregen.
Rondom de toren komt namelijk een toren+at van maar liefst
zeventien meter hoog. Vijf verdiepingen met appartementen bijna
op aanraakafstand van de watertoren. Op die manier wordt het
(uit)zicht op de karakteristieke toren totaal vernietigd. Ook doet
het de prijswinnende herontwikkeling totaal teniet.
Gelukkig hebben wij inmiddels vernomen dat ook de gemeente-
raad niet met deze plannen akkoord wil gaan. De laatste berichten
zijn dat de raad de wethouder heeft gedwongen om zich aan de
oude plannen te houden. Daarnaast is er een grootscheeps verzet
op gang gekomen, vanuit de omwonenden en ook vanuit
Dordrecht. Ook wij verzetten ons tegen de plannen. Wij blijven
dicht op de ontwikkelingen rondom de Watertoren zitten en
houden u uiteraard op de hoogte.

De huidige plannen van ISA Vastgoed. ©gemeente Zwijndrecht.

Eind november was in de lokale weekkrant de Brug een vergun-
ning te vinden voor nieuwbouw bij de watertoren. Bij die aankon-
diging was ook een zeer kleine afbeelding gevoegd. Voor de lezer
was het slechts met een vergrootglas waar te nemen en veel
mensen zullen er over heen gelezen hebben. De daadwerkelijke
plannen sijpelden pas door toen de termijn voor het indienen van
een bezwaar al lang en breed voorbij was. Het is dan ook niet gek
dat pas halverwege januari de Historische Vereniging Zwijndrecht
zich geconfronteerd zag met deze plannen. En we waren geschokt.
Een monument, een Rijksmonument zelfs, op zo’n manier
onrecht aandoen is een schande.
De plannen rond de Watertoren zijn inmiddels al ruim tien jaar
onderwerp van gesprek. In het beginstadium is ook de Historische
Vereniging Zwijndrecht hierbij betrokken geweest. En mede
dankzij onze inspanningen konden de eerste plannen een halt
worden toegeroepen. Zo zou de huidige kap plaatsmaken voor
een enorme glazen constructie, waarin een restaurant zou komen.
Naast het monumentale gebouw zou een tweede glazen toren
komen met daarin een trappenhuis. We kunnen wel stellen dat de
charme van het gebouw op die manier geheel verloren ging.
Gelukkig konden deze plannen worden tegengehouden. In
december %"!# kreeg de ontwikkelaar een prijs voor zijn heront-
wikkeling van de toren. Tussen de kap en het monumentale deel
kwam een glazen wand, van waaruit een spectaculair uitzicht over

Nieuwbouw rond de Watertoren
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In Memoriam

Ada wordt op $ februari $*)! lid van de Historische Vereniging
Zwijndrecht. Hoewel zij een brede belangstelling heeft voor de
geschiedenis van Zwijndrecht, gaat haar interesse vooral uit naar
genealogie. Zij wordt actief lid van de interessegroep genea-
logie. Dit is de voorloper van de huidige werkgroep genealogie.
Zij komt samen met nog enkele andere geïnteresseerden regel-
matig bij elkaar. Omdat de vereniging nog niet over een eigen
ruimte beschikt zijn ze afhankelijk van ruimten, lokalen, die
gehuurd worden. Is er geen ruimte beschikbaar dan is het altijd
mogelijk om bij Ada thuis bijeen te komen. Na verloop van tijd
wordt zij voor korte tijd coördinator van de interessegroep. We
schrijven dan $*)). Het was gebruikelijk dat de coördinator de
bestuursvergadering bijwoonde en in $**$ treedt zij toe tot het
bestuur. Een functie die zij tot maart #%$$ heeft bekleed.
In $**" wordt zij voor een periode van " jaar wederom coördi-
nator genealogie. Wanneer de vereniging ruimte huurt bij de foto-
club komt er de mogelijkheid om meer activiteiten te ontplooien.
Voor de leden worden interesseavonden en lezingen georgani-
seerd. Ada zorgt, met behulp van mw. Joosten, voor de kof+e met
een versnapering. In $**" stelt Ada voor om te gaan kort avonden.
Dit is een oud gebruik in Zwijndrecht. Het is de bedoeling dat
personen bijeen komen en onder het genot van een hapje en een
drankje elkaar op de hoogte brengen van nieuwtjes. De bijeen-
komsten worden bekend onder winteravondbijeenkomsten. Het
is de voorloper van de huidige wintervoorleesavonden.
Ada heeft een breed interesseveld dat zich onder andere uit in het
volgen van een cursus theologie. Ook tekenen heeft haar belang-
stelling evenals pottenbakken en sieraden maken. Na het over-
lijden van haar man in $*)(, gaat zij cursussen kunstschilderen
volgen. Hiervoor gaat zij wekelijks naar Antwerpen om les te
krijgen van Jos Mertz. In Nederland volgt zij lessen bij Bob
Tomanovic. Zij beschouwt zichzelf als een didactisch kunst-
schilder. In deze periode wordt zij lid van Octo Art. Samen met
enkele andere leden van deze groep, waaronder de kunstschilder
Cor Lieve, organiseert zij in de Vonkenberg Kunst rond
Zwijndrecht.
Op het kantoor van haar vader heeft zij als typiste gewerkt. In de
Tweede Wereldoorlog wordt de illegale krant Het Dagblad opge-
richt. Ada typt de eerste dagbladen. Later wordt deze taak door
anderen overgenomen. Als lid van het Rode Kruis afdeling

Zwijndrecht woont zij meermalen op ' mei de kranslegging bij
de Dodenherdenking bij.
In #%%% krijgt de Historische Vereniging de beschikking over een
eigen gebouw. Dit biedt veel mogelijkheden, maar zonder vrij-
willigers is het ondoenlijk om het pand te onderhouden en
activiteiten te ontplooien. Besloten wordt om gebruik te gaan
maken van vrijwilligers. Het is vooral Ada die de eerste groep
van vrijwilligers mobiliseert. Op de eerste vrijwilligers bijeen-
komst zijn ongeveer !" personen aanwezig, veelal bekenden van
Ada.
Bij haar aftreden als bestuurslid in #%$$ schenkt zij de vereni-
ging een schilderij van de Watertoren. Bij deze gelegenheid is er
een bescheiden tentoonstelling ingericht met enkele van haar
werken. Hoewel zij geen bestuurslid meer is, blijft zij geïnte-
resseerd in de vereniging en is zij nog regelmatig aanwezig.
Soms om gezellig kof+e te drinken, soms met het geven van
advies. Na verloop van tijd gaat haar gezondheid achteruit en
uiteindelijk vindt ze een plaats in de Lichtkring alwaar zij op
#" november #%#% overlijdt. De vereniging verliest in haar een
trouw lid, dat lange tijd betrokken is geweest bij de vereniging.
Velen zullen haar als zodanig herinneren, maar ook als iemand
die geïnteresseerd was in de mensen, de leden, en altijd tot een
praatje bereid was.
Haar warme persoonlijkheid zal gemist worden, rust zacht Ada.

Namens het bestuur van de vereniging,
Kees Popijus.

Ada Boshuizen – Dorsman
$$ juni $*#& – #" november #%#%

“Er is een einde gekomen aan het lange
en rĳke leven van onze moeder, schoonmoeder en oma”


