
Beste leden,
U heeft de nieuwe en tevens laatste mededelingenkrant

van dit jaar in uw handen. In deze krant zal worden teruggeblikt
op gebeurtenissen tijdens het zomerreces. Ondanks dat de deuren
van De Vergulde Swaen gesloten waren, is er namelijk weer
genoeg gebeurd.
Daarnaast kijken we alvast vooruit naar de toekomstige activi-
teiten. In de agenda kunt u zeker weer een aantal data markeren
waarop wij speciale activiteiten willen organiseren. Eveneens
hebben we aandacht voor nieuw verschenen publicaties. Kortom,
ervaltweergenoegte lezenoverdeactiviteitenvanonzebruisende
vereniging.
Op bestuurlijk gebied is er inmiddels het één en ander veranderd.
Kees Popijus zag zich genoodzaakt door omstandigheden binnen
de vereniging, er was weerstand tegen zijn benoeming als secreta-
ris a.i., waardoor het functioneren als zodanig dusdanig belem-
merd werd, dat in het belang van de vereniging het beter was om na
vijf maanden zijn werkzaamheden te beëindigen. In die periode
heeft hij ontzettend geholpen om achterstanden weg te werken,
maarookomdeverenigingeenbepaalderichtingopteduwendoor
een aantal vernieuwingen door te voeren. Daardoor kunnen we op

veelvlakkenweerjarenvooruit.Wijbetreurendanookzijnbesluit,
immers heeft Kees in de afgelopen maanden veel tijd en energie in
deHistorischeVereniginggestoken.Zijnkennisvandevereniging
wordt nu al gemist. Gelukkig hebben we hem bereid gevonden om
ons in de toekomst van advies te voorzien, wanneer wij dat nodig
hebben.
Er is ook goed nieuws! Er zijn namelijk twee nieuwe algemeen
bestuursledentoegetreden,namelijkJeroenPutenAstridHoncoop.
Zij zullen zichzelf verderop in dit blad voorstellen, maar als
voorzitter a.i. kan ik alvast melden dat wij erg blij zijn met hun
intreden. Niet alleen hebben we nu meer handjes om onze doel-
stellingen en ambities te bereiken, maar ook worden er op deze
manier weer nieuwe kennis en vaardigheden aan ons bestuur
toegevoegd.Eenmooieontwikkeling!Dit allesneemtnietwegdat
ernogeenaantalvacaturesopenstaan.Leestudanookvooralverder
in ons blad. Spreekt één van de oproepen u zich aan, meldt u dan
aan!

MauricedeJongh,
VoorzitterHistorischeVerenigingZwijndrecht,a.i.

Van de voorzitter a.i.

Op zaterdag !" november vindt er een inloopdag plaats. Omdat onze mooie
vereniging dit jaar #$ jaar bestaat, willen we de leden, maar ook de bevolking van
Zwijndrecht graag laten meegenieten van dit jubileum. Op die dag zijn er dan ook
allerlei activiteiten in De Vergulde Swaen. Zo zal de mysterybox, die al sinds de
opening van de tentoonstelling !" jaar Historische Vereniging op een prominente
plek in de expositieruimte staat, eindelijk worden geopend. Wij kunnen u vertellen dat
de inhoud van deze doos de toekomst en het aangezicht van onze vereniging zal
veranderen. Daar moet u dus zeker bij zijn!
Ook worden er nieuwe vlaggen onthuld en is er op de zolder ieder uur een diashow te
zien met oude foto’s van Zwijndrecht met een verschillend thema. De afdeling
genealogie zal aanwezig zijn om vragen over uw voorouders te beantwoorden. En last,
but not least voor de eerste honderd bezoekers staat ook een lekkernij te wachten!
Houdt u dus allen zaterdag !" november in uw agenda vrij! De de%nitieve planning
van de feestelijke dag zal op facebook en de website worden gezet.

Inloopdag

De mysterybox werd tijdens de opening van
de tentoonstelling of!cieel op zijn plek gezet
door de voorzitter. Foto: Jeroen Put.

Nog geen lid?
Scan de QR-code!
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Uiteraard herkent u de bouwwerken op deze foto’s. Het zijn de
boerderij en groentehandel van Ballegooijen aan de Prinses
Margrietstraat (rechtsonder), de voormalige Rabobankvestiging
aan de Beneluxlaan (linksboven) en de vroegere sportschool aan
de Anna Paulownastraat (linksonder). Over alle drie de bouw-
werken zijn fantastische feitjes bekend. Zo is laatstgenoemde in
!"#$ geopend door topjudoka Anton Geesink. Het oude
Rabobankgebouw werd in !""% geopend als opvolger van het
gebouw aan de Rotterdamseweg. Over het woonhuis aan de
Prinses Margrietstraat weten we dat in !"!" een zekere
A. Tims een aanvraag bij de gemeente indiende om de
varkensmesterij op die plek om te bouwen tot woonhuis.
Alle drie de gebouwen hebben echter ook een overeenkomstig

lot. Zij staan leeg en zullen binnen afzienbare tijd tegen de vlakte
gaan. In sommige gevallen is dat natuurlijk eeuwig zonde, in
andere gevallen is het te begrijpen. Als Historische Vereniging
Zwijndrecht vinden we het belangrijk dat deze gebouwen
gedocumenteerd worden, zodat ook het nageslacht weet dat deze
gebouwen ooit bestaan hebben. Om die reden willen we een
nieuwe interessegroep oprichten. Belangrijke taken binnen deze
groep zullen zijn: het fotograferen van de gebouwen (eventueel
zowel van binnen als van buiten), het onderzoeken van de
geschiedenis van de gebouwen en dit vervolgens te bundelen in
een op te zetten database.
Vind u het interessant om grote veranderingen in uw omgeving
bij te houden? Sluit u dan nu aan bij de nieuw op te zetten
interessegroep. Deze groep zal zich inzetten om foto's van (te
slopen of te renoveren) panden te maken en daar ook enige
documentatie bij op te zetten. Op die manier blijft onze
monumentale geschiedenis toch nog behouden. Aanmelden kan
door te mailen naar: pr@swaen.org

Werkzaamheden in de vakantieperiode
Inmiddels is De Swaen al weer ruim een maand open na een
warme zomertijd.Tijdens deze periode is er in De Swaen toch
wel het een en ander gebeurd.
Misschien is het leuk hier het een en ander over te lezen.
– Vanwege de lekkage van een toilet is er een nieuw exemplaar

geplaatst.
– Alle ruimten in De Vergulde Swaen worden mechanisch

afgezogen, behalve de stijlkamer. Daar was nog geen
afzuiging aanwezig. Nu is ook deze ruimte aangesloten op
het afzuigsysteem, zodat er een goede luchtcirculatie is. Dit
tot ergernis van de motten.

– In de stijlkamer is een betere verlichting gekomen. Tegen het
plafond is een nieuwe koof aangebracht met daarin nieuwe
zuinige ledverlichting. Uiteraard is de koof in de juiste kleur
geverfd en de verlichting aangesloten. Een stuk vakwerk!

– Het pand is schoongemaakt en het terras onkruidvrij gemaakt.
Een training in geduld en doorzetting.

– In de gelagkamer hebben de stoelen nieuwe kussentjes
gekregen.

Alle vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt: hartelijk dank.

Clement Blacquière, secretaris SVS.
De nieuwe kussentjes voor op de
stoelen in de gelagkamer.

Nieuw bestuurslid
Stichting
De Vergulde Swaen
Als bestuur hebben we
Netty Pijl welkom geheten.
Wij zijn blij met haar
komst en hopen op een
goede samenwerking.

Clement Blacquière,
secr. SVS.

Opbrengst Rabo Clubactie
Eind augustus vroegen we via facebook, de website en de digitale
nieuwsbrief aan al onze leden om deel te nemen aan de Rabo Club-
support actie. Ieder jaar doet de Stichting de Vergulde Swaen hier aan
mee. Bij deze actie kunnen rekeninghouders van de Rabobank stemmen
op hun favoriete (lokale) vereniging. Als er genoeg stemmen worden
binnen gehaald, staat daar een bedrag van de Rabobank en haar
partners tegenover. Wij kunnen u met veel trots mededelen dat wij dit
jaar een bedrag hebben binnengehaald van !"# euro!! Een mooi geld-
bedrag dat we dankzij uw inspanningen mochten ontvangen. Wij willen
alle stemmers dan ook van harte bedanken.

Het stichtingsbestuur.

Nieuws van Stichting De Vergulde Swaen

De ledverlichting wordt nauwgezet
in de koof gemonteerd.

Geef u op voor de
nieuwe interessegroep:
Monumenten &
Gebouwen

Lid kascontrole
Elders in dit blad is te lezen dat Jeroen Put
toegetreden is tot het bestuur van de HVZ.
Dit betekent dat Jeroen niet langer deel kan
uitmaken van de kascontrole-commissie. De
kascontrole-commissie bestaat uit & leden
die elk gedurende & jaar de kascontrole uit-
oefenen. De samenstelling is zodanig dat elk
boekjaar de commissie bestaat uit een nieuw
lid en een lid dat het jaar ervoor de controle
heeft uitgevoerd.

We zoeken dus een nieuw lid om samen met
Nico Koudstaal de kascontrole over boek-
jaar &%&& uit te voeren. Interesse? Meld je
aan via penning@swaen.org.

Secretaris
De Historische Vereniging Zwijndrecht is op zoek naar een secretaris. In deze
functie werk je in een ambitieus, dynamisch en energiek team samen met de andere
bestuursleden. En je bouwt verder aan de belangrijke doelstellingen van de HVZ.

Speci$eke taken:
– de secretaris is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de bestuurs-

vergadering en de Algemene Ledenvergadering;
– de secretaris stelt de agenda voor iedere vergadering op en bereidt deze ook

voor;
– de secretaris archiveert (en in de toekomst: digitaliseert) de correspondentie;
– de secretaris stelt in samenwerking met de penningmeester de jaarstukken op;
– de secretaris assisteert de penningmeester bij de ledenadministratie.

Heeft u interesse in deze voor onze vereniging belangrijke functie? Aanmelden
kan door te mailen naar jeroen@swaen.org

Vacatures

Digitale Nieuwsbrief
Sinds juli dit jaar zijn we gestart met een digitale nieuwsbrief.
Regelmatig krijgen wij berichten binnen van zusterverenigingen
en andere instellingen over nieuwe tentoonstellingen, herden-
kingen en activiteiten. Omdat onze papieren mededelingenkrant
een vast aantal keer per jaar verschijnt, is het niet altijd mogelijk
om deze activiteiten aan te kondigen. De simpele reden hiervoor
is dat zij al geweest zijn als de mededelingenkrant verschijnt. Om
die reden zijn we een pilot begonnen met digitale nieuwsbrieven,
die via de mail worden verstuurd naar iedereen die zich daar voor
opgeeft. Inmiddels zijn er & nieuwsbrieven rondgestuurd en
afhankelijk van de berichten die wij binnen krijgen, zal er dit jaar
nog één verschijnen. Wij zijn erg enthousiast over deze ont-
wikkeling, maar het aantal mensen dat zich hiervoor heeft opge-
geven, valt nog een beetje tegen.
Zou u de nieuwsbrief ook willen ontvangen? Laat het ons dan
vooral weten en stuur een e-mail naar pr@swaen.org.

DE EERSTE!!!
Welkom! Dit is de eerste 'digitale mededelingenkrant' van de Historische Vereniging
Zwĳndrecht. Regelmatig krĳgen wĳ berichten binnen van (Historische) verenigingen
en instellingen in de omgeving. Deze willen wĳ natuurlĳk graag met u delen en daar
biedt deze brochure nu de mogelĳkheid toe. U ontvangt de nieuwsbrief omdat u via
de mail heeft laten weten dat u deze wilt ontvangen. Mocht u deze toch liever niet

meer krĳgen, kunt heel gemakkelĳk onder aan deze nieuwsbrief uzelf afmelden. Het
zal voor mĳ nog wel een tĳdje ploeteren zĳn, voordat ik het programma en de

mogelĳkheden helemaal door heb, maar dat mag de pret niet drukken! Het streven is
om maandelĳks een nieuwsbrief te sturen, maar dat hangt ook af van wat we binnen

krĳgen en wat er te melden valt. Heeft u nog tips? Laat het dan gerust weten. Veel
lees- en kĳkplezier!

Maurice de Jongh
PR & Communicatie, voorzitter a.i.

NOOT: zou u mĳ een mailtje kunnen sturen, als u de nieuwsbrief ontvangen heeft. In
verschillende testfases hebben we namelĳk gemerkt dat sommige e-

mailaprogramma's mailchimp weigeren.

Historische Vereniging
Zwĳndrecht
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Op donderdag !! september vond tussen "# uur en "!.$# uur een
vrijwilligersmarkt plaats. De markt was georganiseerd door Diverz
en speelde zich af op het Norderstedtplein. Ook wij waren hier
aanwezig. Wij hadden Bas Los en Bert van Es bereid gevonden
om ons op de markt te vertegenwoordigen. Eerstgenoemde kunt
u regelmatig tegenkomen achter de balie op woensdagmiddagen,
terwijl de ander al jarenlang één van de kopstukken is van de
interessegroep genealogie. Bepakt en bezakt met folders,
Swindregt Weres en één van onze vlaggen kwamen zij dan ook
rond kwart voor "# aan op het plein voor de bibliotheek. Hier
kregen zij, net als alle andere aanwezige verenigingen en
stichtingen, de beschikking over een statafel. De vlag werd aan
de tafel gehangen, terwijl het promotiemateriaal een plekje op de
tafel kreeg. Later werden de beide heren ook nog geassisteerd
door Klazien Odekerken en Chris Bergijk.

Ondanks dat de markt helaas niet heel druk bezocht is, mogen
we toch twee nieuwe leden en vrijwilligers verwelkomen. Boven-
dien hebben we enkele nieuwe contacten opgedaan, zoals moge-
lijke sponsoren en verenigingen met dezelfde belangen. Op die
manier kunnen we de vrijwilligersmarkt toch een succes
noemen. In de toekomst willen we ons gezicht bij meer van dit
soort evenementen laten zien. Denk daarbij aan braderieën,
markten en culturele festivals. Dit zorgt ervoor dat we zicht-
baarder worden en dat daarmee onze bekendheid toeneemt.
Bovendien levert het ook nog eens extra leden op. Ook niet
onbelangrijk is dat onze aanwezige vrijwilligers een hele gezel-
lige ochtend hebben gehad. Het bestuur wil Bas en Bert dan ook
van harte bedanken voor hun inzet!
Lijkt het u leuk om namens de Historische Vereniging Zwijn-
drecht bij dit soort evenementen aanwezig te zijn? Geef u dan op
door een e-mail te sturen naar pr@swaen.org. Uiteraard kunt u
op openingsdagen ook even binnenlopen en aan de balie
doorgeven dat u interesse heeft.

Vrijwilligersmarkt

Bas Los (links) en Bert van Es (rechts) met assistent Chris Bergijk (midden)
op zoek naar potentiële nieuwe leden en vrijwilligers tijdens de
vrijwilligersmarkt. Foto: Klazien Odekerken.

Wie is Jeroen Put?

Bas, Bert en Chris in gesprek met mogelijke nieuwe leden. Foto: Klazien
Odekerken.

Mijn naam is Astrid Westerlaken-Honcoop en ik woon sinds !#"% in Zwijndrecht. Zelf kom ik
uit een klein dorp in Brabant, waarna ik in Rotterdam ben gaan studeren op de Willem de Kooning
academie. Mijn man is Zwijndrechts en vandaar dat we in Zwijndrecht zijn gaan wonen.
In het dagelijkse leven ben ik gra&sch ontwerper en run ik al meer dan "% jaar mijn eigen
ontwerpbureau. Daar richt ik me op het beter leesbaar maken van informatie en het vormgeven
van boeken en communicatiemateriaal voor bedrijven. Recent heb ik zelf een boek uitgebracht:
Ik baal van taal!, waarin ik de problemen van Dyslexie blootleg. Verder ben ik nog actief in het
geven van rondleidingen in het Onderwijsmuseum in Dordrecht en geef ik creatieve lessen op
basisscholen.
Als bewoner van deze gemeente mis ik de dynamiek van de stad, maar ook de saamhorigheid van
een dorp. Zwijndrecht is voornamelijk een gemeente waar veel mogelijk is, maar het lastig is om
dingen voor elkaar te krijgen. Zwijndrecht heeft een rijke geschiedenis en daar kunnen we veel
meer mee doen. Veel karakteristieke gebouwen zijn in de loop ter tijd verdwenen. Jammer, want
juist door het karakter van de plek te behouden en te benutten, krijgt deze omgeving weer een
eigen identiteit en eigenheid. Het lijkt me leuk om een steentje bij te kunnen dragen om De
historische Vereniging en het pand De Vergulde Swaen meer dynamiek te geven. Niet alleen de
geschiedenis, maar ook een stukje culturele bijdrage.U kunt mij bereiken door te mailen naar:
astrid@swaen.org.

Even voorstellen…

Mijn naam is Jeroen Put, ik ben ondernemer, %% jaar, getrouwd
met Sandra en samen hebben wij ! kinderen; dochter Yanouk van
!$ en zoon Quinten van "' jaar. Ik heb in mijn leven afwisselend
in Dordrecht en Zwijndrecht gewoond. Sinds !#"( wonen wij
aan de Rotterdamseweg "!%, in het huis waar ik opgegroeid ben.
Het huis waar mijn ouders (en later ook mijn broer Erik met zijn
vrouw Caroline) sinds "')# hun beroep hebben uitgeoefend;
fotograaf. Bij een aantal Zwijndrechters (of Zwijndrechte-
naren?) nog wel bekend als Foto-atelier C.P.D. (en die letters
staan voor Ciska Put Dekker, mijn moeder die in "'*) met dit

bedrijf is begonnen, vanuit de eigen woning in de Eikeboom-
straat).
Mijn interesse voor geschiedenis is er altijd geweest, maar toen
wij weer in Zwijndrecht kwamen wonen, in dit mooie rijtjeshuis
uit "'#(, wilde ik heel graag meer weten over de geschiedenis.
En dan... kom je uit bij de HVZ. Dus daar lid geworden en
vervolgens contact gezocht (met de WIR?) of er misschien nog
oude foto’s beschikbaar zijn van ons deel van de straat en bij
voorkeur van ons huis natuurlijk! En die waren er…
Vervolgens hebben we ons aangemeld toen er bezorgers werden
gezocht en later heb ik nog een keer mijn vinger opgestoken
toen een kascommissielid werd gezocht. Daarna duurde het niet
lang meer, voordat Maurice contact met mij zocht of ik interesse
had in een rol als bestuurslid, want ze zochten versterking. Ik heb
kennisgemaakt met het huidige bestuur en ik was snel om. Ik ga
proberen een bijdrage te leveren én ik ga hopelijk nog veel meer
te weten komen over historisch Zwijndrecht en over de historie
van ons eigen huis aan de Rotterdamseweg. Ik heb nog zoveel
vragen, zoals: wie hebben er nog meer gewoond naast de familie
Put en o.a. gemeentesecretaris Van der Veen? Waarom wijken de
originele bouwtekeningen (in opdracht van de Guanofabriek in
Zwijndrecht) af van hoe de woning is gebouwd? Waarom
kwamen er schoolrapporten, bankafschriften van de familie Van
der Veen uit het plafond, tijdens onze verbouwing in !#")/
!#"(? En waarom waren er diverse magazines van de
Magistratuur (waar Van der Veen columnist was) verstopt in
een houten vloer op de zolder (in de Tweede wereldoorlog)?
Kortom, nog raadsels genoeg voor dit huis. Wie weet komen we
daar nog achter… Mijn e-mailadres is: jeroen@swaen.org.

Vooraankondiging Historisch Zwijndrecht Deel II
In deze mededelingenkrant is ook een primeur te lezen! Wij
verwachten namelijk dat het boek Historisch Zwijndrecht – Deel II
in maart volgend jaar in de verkoop zal gaan. Meer dan
tweehonderd pagina’s verhalen over de rijke geschiedenis van
Zwijndrecht. We nemen u mee naar barre tijden van ziekten in de
Zwijndrechtse straten, heldenverhalen tijdens branden en andere
rampen. Natuurlijk is er aandacht voor de tuinderijen, bedrijven
en winkelcentra. Ook duiken we in de geschiedenis van tal van
gemeentelijke en landelijke monumenten en een aantal voor
Zwijndrecht beeldbepalende gebouwen. Sommigen bestaan nog
steeds, terwijl andere al lang geleden gesloopt zijn. Aan de basis
liggen de artikelen, die tweewekelijks in de kranten De
Kombinatie en later De Brug zijn verschenen.
Na het grote succes van Historisch Zwijndrecht – Deel I in !#")
werd al direct besloten om ook een tweede deel uit te brengen.
Onze toenmalige voorzitter, Jan van Dalen, die de geestelijk vader
van het boek was, had in die tijd al meer dan veertig nieuwe
artikelen geschreven. Helaas overleed Jan in december !#") en
het boek kwam daardoor op losse schroeven te staan. Clement
Blacquière en Maurice de Jongh hebben enkele maanden later de
taken overgenomen. Ruim vier jaar later kunnen we daar nu de
vruchten van plukken. Honderd artikelen zijn gebundeld in dit
meer dan tweehonderd pagina’s tellende boek.
De prijs van het boek wordt ! "#,-.
Als lid van de Historische Vereniging Zwijndrecht kunt het boek

aanschaffen met een korting van ! ",#$. Bij voorinschrijving
ontvangt u nogmaals ! ",#$ korting. Dat betekent dat u een voor-
deel van maar liefst ! #,$$ krijgt. Vooraf inschrijven kan door een
e-mail te sturen naar: penning@swaen.org
Ook ligt er een intekenlijst bij de balie. Hier kunt u op de
openingsdagen uw contactgegevens kwijt. Inschrijven kan tot
" maart !#!$.
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Ieder jaar krijgen wij een aantal mensen over de vloer met oude
objecten, waarvan zij denken dat deze bewaard moeten blijven
voor de toekomst. Zij vragen ons dan ook advies of bieden ons
aan de spullen over te nemen. Wij zijn natuurlijk heel erg blij met
deze aanwinsten. Als u benieuwd ben naar waar wij precies
interesse in hebben, verwijs ik u naar ons Meerjarenbeleidsplan
op de website. Een belangrijke vereiste is bijvoorbeeld dat het
voorwerp iets te maken moet hebben met de Zwijndrechtse
geschiedenis.
Deze keer hebben we aandacht voor een bijzonder aquarel van
Gerrit Neven. We zien een gezicht op Dordrecht met op de voor-
grond een sleepboot van Broedertrouw. Dit bekende sleepboten-

bedrijf bestaat al sinds !"#$ en is nog steeds een begrip in
Zwijndrecht. De verschillende boten liggen dagelijks voor het
Maasplein op de Oude Maas te wachten op nieuwe opdrachten.
Wij vermoeden dat het geschonken kunstwerk een kopie is van
een aquarel uit bijvoorbeeld een kalender. Desalniettemin zijn we
ontzettend blij met de nieuwe aanwinst. Mevrouw J. Stok is het
kunstwerk op de %ets vanuit Capelle
aan den IJssel met de Waterbus
komen brengen. Heel erg bedankt
daarvoor! Inmiddels heeft de Werk-
groep Inventarisatie en Registratie
de aquarel in het systeem gezet.

Op vrijdag " september was de thuisbasis van de Historische
Vereniging Zwijndrecht, Oudheidkamer De Vergulde Swaen, het
middelpunt van allerlei festiviteiten. Die middag vond namelijk
de opening van de nieuwe tentoonstelling plaats met dit keer wel
een heel bijzonder onderwerp. In deze tentoonstelling wordt
namelijk de geschiedenis van de eigen Historische Vereniging
centraal gesteld. En dit is niet zomaar, immers viert zij dit jaar
haar achtste lustrum. Reden genoeg voor een feestje.
Het is !& juni !"'( als een kleine groep mensen het voor elkaar
krijgt om de Historische Vereniging Zwijndrecht op te richten.
Bij die oprichtingsvergadering zijn maximaal dertig mensen aan-
wezig. Uit hun midden wordt een bestuur gekozen bestaande uit
de heren De Ridder (voorzitter), Bot (penningmeester), De Heer,
Van der Leer en Popijus (allen algemeen bestuurslid) en mevrouw
Visser (secretaris). Zij kunnen op dat moment nooit vermoeden
dat veertig jaar later de vereniging nog steeds bestaat. In (#(( is
zij gegroeid naar meer dan vijfhonderd leden en zo'n zestig
actieve vrijwilligers. Een resultaat dat alleen door de inspanning
van velen behaald is. Door de jaren heen gebruikte men vele
locaties. Zo werden bijeenkomsten gehouden in een zaaltje van
de Walburghal en later vergaderde men bij de Fotoclub en in De
Vonkenberg. Sinds (##( huist de Historische Vereniging in
De Vergulde Swaen aan de Rotterdamseweg &$-&&. De thuis-
basis is in de jaren een oudheidkamer geworden, een soort
streekmuseum waar men allerlei typisch Zwijndrechtse voor-
werpen kan vinden.
In zijn openingswoord verwees voorzitter Maurice de Jongh naar
het grote belang van de vrijwilligers. Niet voor niets waren zij
speciaal voor deze gelegenheid uitgenodigd. Zij waren reeds in de
jaren tachtig de kurk waarop de vereniging dreef, dat zijn zij in
(#(( nog steeds en dat zal ook in de toekomst zo zijn. Vervol-
gens kreeg de eerste voorzitter Ad de Ridder het woord. Niet
alleen blikte hij kort terug op de begindagen van de vereniging,
maar ook keek hij met veel bewondering naar de huidige situatie.
Ook burgemeester Hein van der Loo sprak lovende woorden en
benadrukte het belang van de Historische Vereniging voor de
gemeente Zwijndrecht. Beide heren eindigden hun toespraak
met een hartelijke felicitatie aan de leden van de Historische
Vereniging Zwijndrecht met deze bijzondere mijlpaal. Hierna
volgde de of%ciële openingshandeling. De heer De Ridder
mocht, als eerste voorzitter, samen met de huidige voorzitter een

klepel van de voormalige luidklok uit de Pietermankerk op de
juiste plek in de expositie leggen. Tegelijkertijd luidde burge-
meester Van der Loo met een bel de tentoonstelling in. Vervol-
gens namen de genodigden een kijkje bij de tentoonstelling.
Aansluitend werden in de gelagkamer onder het genot van een
hapje en een drankje nog vele herinneren opgehaald.
De tentoonstelling !" jaar HVZ is nog tot (& januari te zien in
De Vergulde Swaen. Niet alleen zijn er foto's, af%ches en belang-
rijke verenigingsdocumenten te zien, ook worden een aantal
topstukken van de Oudheidkamer belicht. Denk maar aan de eerste
schoktafel van Schokbeton, een kaartjesautomaat uit het badhuis
of het achttiende-eeuwse tegeltableau van een Zwijndrechtse
scheepswerf. Op de foto’s zien we een impressie van deze mooie
middag. Foto’s: Jeroen Put

Leden van het eerste uur
in het zonnetje gezet

Tijdens de opening was er speciale aandacht voor een zestal
leden die sinds het prille begin een lidmaatschap bij de
Historische Vereniging hebben. Zij vormden veertig jaar geleden
de pioniers en legden de fundamenten. In sommige gevallen zijn
zij zelfs nu nog als vrijwilliger actief. Uit handen van de
burgemeester en de voorzitter kregen de drie aanwezige leden,
evenals de eerste voorzitter, dan ook een speciaal aandenken aan
de bijzondere mijlpaal. Voor hen was een unieke Delftsblauwe
tegel ontwikkeld. Inmiddels hebben ook de andere leden van het
eerste uur de tegel mogen ontvangen. Een afvaardiging van het
bestuur heeft de tegels persoonlijk langsgebracht.

Het is niet meer dan logisch dat we deze leden hier speciaal
noemen:

K. van der Leer
K. Popijus
D. Vogel
G. van de Worp
L. Kuipers
L. Addink

De eerste voorzitter en drie leden van het eerste uur werden beloond
met een aandenken voor hun trouwe lidmaatschap. Vlnr: D. Vogel,
K. van der Leer, burgemeester Hein van der Loo, voorzitter
M. de Jongh, K. Popijus en A. de Ridder. Foto: Jeroen Put.

Nieuwe aanwinst

Willem Schippers (!')*-!"&+) staat te boek als de bekendste
auteur uit de Zwijndrechtse Waard. Tientallen jaren was zijn
werk zeer geliefd, niet alleen in deze regio, maar ook ver
daarbuiten.
De oplagecijfers logen er niet om en vaak kostte het veel moeite
een bibliotheekboek van hem te kunnen bemachtigen. In totaal
publiceerde hij +& romans, waarvan De Strooper, Het Uilennest
en De Grienduil zich in deze omgeving afspeelden en hem
lovende recensies in de pers opleverden. Zelf vond hij Vaders
Jongen (!"!)) zijn beste werk. Latere werken, enigszins
autobiogra%sch, zijn Frans Wikkers (!"+() en Herinneringen
(!"&)).
In de vorige Mededelingenkrant (juni (#(() werd heuglijk
vermeld dat we, door een schenking van dhr. Hoogendijk, onze
collectie boeken van de auteur Willem Schippers nagenoeg
compleet konden maken. Door de heren Hoogendijk werd inder-
tijd tevens een prachtige biogra%e aan hem opgedragen.
In diezelfde periode nog kregen we opnieuw een schenking van
Willem Schippers boeken.
Annemarie Fokker bood ons een meer dan complete verzame-
ling aan namens mevrouw Ank Hordijk.
Ank Hordijk is, na haar hele leven in Zwijndrecht te hebben
gewoond, inmiddels verhuisd naar Heerjansdam en vond de tijd
gekomen om afstand te doen van haar omvangrijke verzameling.
Haar hele leven lang was zij bezig met boeken van Willem
Schippers te verzamelen. Het resulteerde in +* verschillende
titels en dan in alle mogelijke edities, zoals b.v. van Het
Uilennest wel !* verschillende, waaronder prachtige oude
exemplaren. Het gaat om een paar honderd boeken in totaal.
Omdat de complete zeer uitgebreide verzameling ook nog eens
in kwalitatief zeer goede staat verkeert, is deze door Annemarie
Fokker in zijn totaliteit geschonken aan De Historische
Vereniging Zwijndrecht. Met recht een kostbaar bezit voor onze
bibliotheek en met heel veel dank aan Ank Hordijk en
Annemarie Fokker.
Bovenstaande informatie betekent dat wij inmiddels veel dub-
bele exemplaren hebben van de boeken van Willem Schippers.
Bent u een verzamelaar en mist u nog enkele exemplaren? Kom
dan gerust eens langs en wie weet kunnen wij uw verzameling
compleet maken.

Boeken
Willem Schippers
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Op een aanzienlijk deel van de Dordtse bezettingsgeschiedenis
rustte al vanaf de bevrijding in !"#$ een taboe. Dit onthutsende
boek onthult deze verzwegen geschiedenis en toont aan dat er
meer duistere geheimen, onwaarheden en onopgeloste mysteries
aan de bezetting kleefden dan lange tijd werd gedacht. Ook
Zwijndrecht komt aan bod.
Zo blijken onder andere de feiten over een geallieerd bombar-
dement op de Duitse bunkers in Park Merwestein in oktober
!"## niet te kloppen. Daarnaast had de arrestatie van de
grondlegger en leider van de Dordtse illegaliteit mogelijk
opzettelijk en onder valse voorwendselen plaatsgevonden om
een wisseling in de top te forceren. Er leek zelfs sprake van een
interne machtsstrijd. Bij nagenoeg alle bijzondere omstandig-
heden was een onderdeel van de Dordtse politie betrokken; de
politieke politie.
De drie Dordtse politiemannen van deze dienst groeiden binnen
maar zeker ook buiten de stadsgrenzen uit tot beruchte en zeer
gevreesde handlangers van de bezetter. Een van hen, Harry
Evers, was ook in Zwijndrecht actief. Hij was onder andere
betrokken bij de arrestatie van verzetsstrijder Frits Vogel. Evers
had tevens een groot aandeel in het oppakken van hoofd-
onderwijzer Tjepco Nawijn en de bij hem ondergedoken Joden:
Jos Winkel, Irma Weil en Nan Hamburger. Alle vijf in Zwijn-
drecht gearresteerde personen overleden in een (vernietigings)-

kamp of voor een vuurpeloton.
Evers werd na de bevrijding diverse
keren gerehabiliteerd omdat hij op
een glorieuze wijze zou hebben
samengewerkt met de top van de
illegaliteit, terwijl hij vanwege zijn
activiteiten tijdens de bezetting in
diverse kringen bekend stond als
een fanatieke Jodenjager en oor-
logsmisdadiger. Hierdoor was de Dordtse illegaliteit tot op het
bot verdeeld, zodat er een blijvende en onoverbrugbare kloof
was ontstaan.
Omdat de top Evers tot het bittere einde steunde, kon hij na de
bevrijding moeiteloos het uniform van de Binnenlandse Strijd-
krachten aantrekken. Hij werd zelfs hoofd van het plaatselijke
Bureau Nationale Veiligheid, terwijl zijn directe collega’s in
interneringskampen voor politieke delinquenten werden opge-
sloten. Deze Dordtse affaire past naadloos in de reeks gerucht-
makende en aan de bezetting gelieerde affaires en schandalen
zoals de Velser affaire en de affaires Sanders, Weinreb en
Menten. Interesse in dit boek? Het boek is verkrijgbaar bij
boekhandel Hyperion in Winkelcentrum Walburg.

Nora Goud – Een Gouden Geschiedenis
De familie Goud was een familie van zoekers vol hoge spirituele
idealen, soms rebels en vaak fanatiek. Ze schreven geschiedenis
in vernieuwende, spraakmakende bewegingen, maar ze schreven
ook een geschiedenis van menselijk tekort, van hoogmoed,
bekrompenheid en schijnheiligheid en de pijnlijke gevolgen
daarvan.
Het spoor van sektarisch fanatisme in de Goudenfamilie gaat
terug tot de betovergrootvader van de schrijfster: Arie Goud. Hij
speelde een leidinggevende rol in de sekte van de Zwijndrechtse
Nieuwlichters in het begin van de negentiende eeuw. Samen met
zijn vrouw Kaatje Bender maakte hij vervolging, gevangenschap
en een hevige richtingenstrijd binnen de gemeenschap mee. Hun
jongste zoon Abraham was weliswaar wars van fanatisme en
geloofsijver, maar zijn drie zonen stortten zich opnieuw vol
overgave in een sekteachtige beweging. Zij werden prominente
%guren in het Nederlandse theoso%sche leven. Hun keuze had
ingrijpende en pijnlijke gevolgen voor een aantal vrouwen in de
familie, onder wie de grootmoeder en moeder van de schrijfster.

Geboren als buitenechtelijk kind uit
een geheime relatie, begon Nora
Goud halverwege haar leven aan
een lange zoektocht naar haar af-
komst. Ze raakte in eerste instantie
gegrepen door de geschiedenis van
haar moeders excentrieke familie,
waarin het sektarisch fanatisme een
rode draad vormde en waarin ze
zichzelf helemaal herkende. Ver-
volgens wilde ze ook zoveel moge-
lijk over haar vader en zijn familie
te weten komen. Een historisch
onderzoek volgde met kleine ver-
halen en universele, actuele thema’s. En vooral een fascinerende,
persoonlijke ontdekkingstocht.
Interesse in dit boek? Het boek is voor & '(,$) euro beschikbaar
via https://www.elikser.nl/een-goudengeschiedenis.htm

F. van Riet – De Dordtse affaire

Heeft u nog geen idee wat u uw naasten voor de komende feestdagen moet schenken? Wellicht doet u
dan inspiratie op in deze rubriek. Hieronder behandelen we namelijk een tweetal boeken die ook over
de Zwijndrechtse geschiedenis gaan. Het zijn mooie cadeaus om te schenken. Zo komt u de kerst wel
door.
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