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Langzaam maar zeker ging Nederland van het slot.Voor

het eerst weer uit eten geweest met vrienden, wat hebben we dat
gemist!Ooksamenkomstenmetgroepenisweermogelijk.
Erkomtgelukkigmeerlucht.
Heeft de crisis veel invloed gehad op de Vereniging en de Oud-
heidskamer? Ik zou het wel denken!Al de sociale contacten zijn tot
stilstand gekomen, grootschalige activiteiten werden uitgesteld en
alle plannen moesten worden bijgesteld. Stel dat we er nu een
streep onder kunnen zetten, wat gaat er dan de komende tijd
gebeuren? Zo’n crisis heeft wel bij veel mensen de ogen geopend.
Allereerst is duidelijk dat de HVZ wat meer naar de mensen toe
moetkomen.Informatiebrengeni.p.v.datdemensendeinformatie
bij ons komen halen. We zijn gaan inventariseren welke mogelijk-
heden we hebben met de huidige technische ontwikkelingen.
Dankzij giften en eventuele subsidies gaan we innoveren, met als
middelpunt onze website. Wat dat inhoudt, zal ik de komende
maanden beetje voor beetje onthullen.Allereerst hoop ik, ook met
de mogelijkheid tot online vergaderen, eind maart de Algemene
Leden Vergadering te kunnen houden. Voor de mensen die een

computer met internet-verbinding hebben is het dan mogelijk om
van huis uit mee te kijken en via de vergaderverbinding en het
zogenaamdechattenvragentestellen.
Wat is er nog meer gaande? Op ! februari ben ik te gast geweest bij
Mohammed Benzakour (op de foto rechts) op de ATOS radio. We
zijn druk bezig met onze Canon van de Zwijndrechtse Waard, een
samenwerkings-project met H.I.-Ambacht en Heerjansdam.
Daarnaast hebben we ook een start gemaakt met het tweede boek
Historisch Zwijndrecht en zijn we de tentoonstelling !" jaar HVZ
aanhetvoorbereiden.Inderdaad,webestaandit jaar!" jaar!
In deze Mededelingenkrant vind je de stukken terug van de
komende ALV. We hopen dat we een nieuwe start, zonder onder-
breking of lockdown, kunnen maken. Het oude recept voor in de
keukenhoujenogevenvanmij tegoed.
Misschien al tot snel ziens in de Swaen en het ga jullie goed de
komendeperiode.

KeesKlootwijk

Van de voorzitter
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De activiteiten van de HistorischeVereniging – of beter gezegd het
ontbreken daarvan – zijn in het afgelopen jaar opnieuw voor-
namelijk bepaald door Covid. Net als in !"!" heeft deze gezond-
heidscrisis enorme gevolgen gehad voor het reilen en zeilen
binnen onze vereniging. Tot ! keer toe waren wij genoodzaakt de
deuren te sluiten. Communicatie tussen bestuursleden was
moeilijk.Waar je normaal gesproken elkaar in DeVergulde Swaen
ontmoet, de plannen bedenkt en de belangrijke beslissingen
neemt, nu werd dat door Covid ernstig belemmerd.Aangezien het
bestuur vooral uit oudere leden bestaat, bleven de technologische
communicatieve mogelijkheden voor ons lang buiten bereik.
Inmiddels kunnen vergaderingen (deels) digitaal en deels face-to-
face gehouden worden, maar daar hebben wij meerdere periodes
van coronacrisis voor nodig gehad. Dat maakte het moeilijk om
met elkaar, met onze zeer gewaardeerde vrijwilligers en ook met
de overige leden te communiceren. In !"!" klaagden meerdere
ledendanook (terecht)dat erbij hetbestuur radiostilteheerste.
In !"!# hebben we geprobeerd dit te veranderen onder meer met
het uitbrengen van een extra mededelingenkrant in de maand
september. Eind !"!" is besloten om actief gebruik te maken van
facebook. In de coronacrisis hebben we dit medium vaker gebruikt
en we zien het ledenaantal daar dan ook stijgen (binnen een jaar
meer dan $"" FB leden en nog tientallen FB volgers). Een mooie
ontwikkeling. In dit huidige jaar willen we bovendien investeren
in nieuwe technologie.Toch maken wij ons ernstige zorgen om het
aantal leden en het aantal actieve leden. We zien een dalende trend
op beide gebieden. In meerdere mededelingenkranten hebben we
een oproep gedaan en ook hebben we in de lokale krant in
december een actie geplaatst. Dat heeft zeker geleid tot resultaat,
maar we zijn er nog lang niet. Dus heeft u nog een uurtje over op
woensdag, zaterdag of zondag, dan kunnen we u hard gebruiken
bij debalieof achterdebar.
Het is altijd reuze gezellig en voor het werk hoeft u echt niet
gestudeerd te hebben. Ook kunnen de verschillende werkgroepen
(of interessegroepen) vrijwilligers gebruiken: website, geschie-
denis, archeologie,WIR, bestuur. Het is allemaal mogelijk. En zijn

uw (over)buren, familieleden, bekenden en collega’s al lid van de
Vereniging?

Dan wat betreft onze activiteiten in het afgelopen jaar. Tijdens de
eerste sluiting in het voorjaar is een grote slag geslagen met het
onderhoud van het pand. De muren werden gesausd en vooral de
tentoonstellingsruimte heeft een mooie opknapbeurt gehad. Dank
aan alle klussers voor die enorme onderneming. Uiteindelijk
hebben we in het afgelopen jaar één tentoonstelling gerealiseerd.
Na een uitstel van anderhalf jaar werd op vrijdag #% september de
expositie !"" jaar Het Geklank geopend. Onder toezicht van de
besturen van de Harmonievereniging en de HistorischeVereniging
Zwijndrecht mocht burgemeester Van der Loo de tentoonstelling
openen. De lockdown, die kort daarna volgde, zorgde er voor dat
twee lezingen over Develstein, die we in samenwerking met
Stichting Kasteel Develstein organiseerden, opnieuw niet konden
doorgaan. Zij zijn uitgesteld tot later dit jaar. Net voor de zomer-
vakantie heeft Maurice met zijn project De Erfgoedinspecteur drie
scholen laten kennismaken met de Zwijndrechtse historie. In !"!!
hoopt hij nog eens vijf scholen te bezoeken. Het project is met
groot enthousiasme ontvangen. Daarnaast hebben we ook dit jaar
weer van ons laten horen met betrekking tot bouwontwik-kelingen
rond de Watertoren en op het terrein van het voormalige klooster
Eemstein.

Tot slot, ook dit jaar zijn ons een aantal (oud)leden, vrijwilligers en
bestuurders van onze vereniging ontvallen. Zij worden nog
dagelijks gemist en wij wensen via deze weg alle nabestaanden
veel sterkte toe.

Namenshetgehelebestuur,
MauricedeJongh
.

Jaarverslag secretaris

Regelmatig krijgen wij uitnodigingen
van Historische Verenigingen,
Genootschappen en andere instellingen
zoals musea en archieven.
Vaak gaat het over nieuwe tentoonstellingen, deelnames aan
cursussen of publicaties van nieuwe boeken die voor ons, als
geschiedenisliefhebbers, interessant kunnen zijn. Graag willen
we deze uitnodigingen met onze leden delen. Dit proberen we
zoveel mogelijk in de mededelingenkrant te vermelden. Echter,
sommige activiteiten vinden al plaats voordat onze medede-
lingenkrant is verschenen. Daardoor kunnen we ze niet op tijd
vermelden. En dat vinden we zonde! Om die reden is het idee
ontstaan om een mailinglijst op te zetten, waar leden, die op de
hoogte gehouden willen worden van die activiteiten, zich voor
kunnen aanmelden. Het is het streven eens in de maand deze lijst
door te sturen, mits er genoeg animo voor is. Dus geef u op door
een e-mail te sturen naar: pr@swaen.org. Uiteraard houden wij
rekening met de Privacywetgeving en zorgen we ervoor dat uw
e-mailadres niet bij derden terecht komt. Dit betekent overigens
niet dat de papieren mededelingenkrant komt te vervallen. De
mailinglijst is puur voor de geïnteresseerden en dient als
aanvulling/verlengstuk van de bestaande informatiekanalen.

Maurice de Jongh
PR- & Communicatie

Het Bestuur van de Historische Vereniging Zwijndrecht nodigt u
uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdag
!$ maart !"!!. De vergadering wordt gehouden in de bovenzaal
van De Vergulde Swaen, Rotterdamseweg &$-&&, Zwijndrecht.
Aanvang !"."" uur. Inloop vanaf #'.$" uur. Hierondervindt u de
agendaenoppagina!het jaaroverzichtvandesecretaris.Omdater
afgelopen jaar (vanwege Covid) geenALV is geweest en wij geen
(schriftelijke) vragen hebben ontvangen naar aanleiding van de
door ons gepubliceerde stukken in de mededelingenkrant, mist u
het verslag van deALV van !"!# dit jaar.

Agenda Algemene Ledenvergadering !" maart !#!!
#. Opening en mededelingen Bestuur
!. Jaaroverzicht Secretaris
$. Jaaroverzicht Penningmeester
(. Verslag Kascontrolecommissie, heren Van Noort (aftredend)

en Koudstaal en benoeming nieuwe kascommissie
&. Financiën en begroting !"!!
). Jaarplanning !"!!-!"!$
%. Rooster van aftreden
*. Rondvraag
'. Sluiting

#". Drankje in de gelagkamer

Transcripties zestiende-eeuwse
documenten
De interessegroep geschiedenis houdt zich voornamelijk bezig
met binnenkomende vragen over allerlei onderwerpen. Van
vroegere bewoners van panden en andere bouwwerken en
bedrijven, die al lang niet meer bestaan tot aan vragen over de
Tweede Wereldoorlog, zo een beetje alles komt voorbij. Deze
vragen proberen wij zo goed mogelijk te beantwoorden op basis
van de kennis en de bronnen die wij ter beschikking hebben. In het
kader van dit laatste zijn wij dan ook zeer blij met een recente
aanvulling van die bronnen.

Omstreeks juni !"!# kwamen wij in contact met de heer
Klapwijk, een inwoner van Zwijndrecht, die voor zijn werk als
archivaris veel te maken had met oude archieven. Na zijn
pensioen is hij, om zijn vakmanschap op peil te houden, wekelijks
naar het RegionaalArchief Dordrecht afgereisd om daar alle oude
archieven met betrekking tot Zwijndrecht te bekijken, zoveel
mogelijk aktes te fotograferen en ze vervolgens thuis te
transcriberen – ofwel lezen/vertalen. In een eerdere editie van
deze mededelingenkrant kwamen we zo al een oude akte tegen,
destijds een oude lening. Nu gaat het niet alleen om notariële
aktes, maar ook om aktes van onder meer het Hoogheemraad-
schap van de Zwijndrechtse Waard. De oudste die ertussen zitten,
gaan terug tot de vroege zestiende eeuw. Wij zijn dan ook erg
content met deze schenking. Daarmee hebben we echt iets
bijzonders in handen. Waar we normaal alleen zestiende-eeuwse
bewoners kunnen achterhalen uit de bronnen van het DTB (Doop,
Trouw- en Begraafregister), hebben we nu een extra mogelijk-
heid. Het is de nadrukkelijke wens van de heer Klapwijk dat deze
aktes vrij toegankelijk zullen zijn. In de (nabije) toekomst willen
we de documenten dan ook op onze website zetten. Voor die tijd
hopen we de documenten eerst wat hanteerbaarder te maken.
Mocht u er voor die tijd al interesse in hebben, stuurt u dan gerust
een e-mail naar pr@swaen.org.

Op deze foto uit augustus #'(& zien we
een groep mensen die allen bij de distri-
butiedienst betrokken waren. In deze
periode, kort na de Tweede Wereld-
oorlog, waren veel goederen, zoals
etenswaren, brandstoffen en genots-
middelen, nog steeds op de bon. In onze
collectie hebben we distributiebonnen
uit de jaren #'(*-#'('. Dit betekent dat
ditdistributiesysteeminiedergeval toen
nog intact was. Weet u wie deze
personen zijn? Weet u meer over de
distributie-dienst net na de Tweede
Wereldoorlog? Stuurt u dan een e-mail
naar pr@swaen.org. Uiteraard kunt u
ook op papier reageren door naar De
Vergulde Swaen een brief te sturen.
Het adres vindt u op de achterzijde van
de mededelingenkrant.

��������� Betaling Contributie HVZ 2022

Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering HVZ

woensdag 23 maart 2022

Een nieuw kalenderjaar betekent ook dat er weer contributie
verschuldigd is.
Fijn dat we in !"!# van velen daarbij ook nog een extra gift
mochtenontvangen,bovenopdestandaardcontributievan+#&,"".
De Historische Vereniging is ANBI-gecerti,ceerd, hetgeen bete-
kent dat extra giften aftrekbaar zijn van de belasting. U kunt het
bedrag overmakennaarbankrekeningnummer:

NL98INGB0000136481
t.n.v. de HistorischeVereniging Zwijndrecht

onder vermelding van uw postcode en huisnummer.

Wilt u ervoor zorgen dat uw contributie voor $" april betaald is?
Mocht u de contributie al betaald hebben, dan is dit bericht voor u
niet van toepassing.

Peter Bergman
Penningmeester HVZ

Mailinglijst
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Van de expositie !"" JAAR HET GEKLANK, die op !" september
#$#! geopend werd, is de looptijd verlengd t/m woensdag !! mei
#$##. Door Covid was het bezoekersaantal zo minimaal dat we
daartoe wel moesten besluiten. Er staat tenslotte een prachtige
tentoonstelling, die heel goed wordt ontvangen. Het zou zonde zijn
alsdaarnietmeermensenvankunnengenieten.
Op woensdag # februari ging De Vergulde Swaen weer open en
diezelfde dag stond er een artikel in weekblad De Brug om het
publiek daarvan in kennis te stellen. Website, Facebook, af%ches
en &yers zijn aangepast. Ook %jn om te vermelden dat de bezoek-
tijden weer zijn als voorheen. Waren we de afgelopen periode,
buiten de lockdown, op zondag gesloten omdat we niet genoeg
mensen hadden die op zondag dienst konden draaien, intussen,
door het aantrekken van nieuwe vrijwilligers, kunnen we u ook op
de zondagen, als vanouds, weer ontvangen tussen !' en !( uur. Het
eerste weekend was het meteen al gezellig druk, iets waar we heel
blijmeezijn.Zekermethetvoorjaar inaantocht.
De volgende tentoonstelling is in voorbereiding. Het is de
bedoeling om vanaf half juni aandacht te besteden aan onze eigen
Historische Vereniging die op !) juni veertig jaar bestaat. Een
aantal Zwijndrechtenaren besloten toen zich in te zetten voor de
geschiedenis van Zwijndrecht. In die periode was er voornamelijk
aandacht voor de genealogie. Het is bijzonder om te zien hoe de
HistorischeVereniging sinds die tijd gegroeid is. Sinds #$$! is De
Vergulde Swaen onze thuisbasis, maar voor die tijd waren er
diverse tijdelijke onderkomens. Het wordt een overzichts-
tentoonstelling waarin we u meenemen in onze eigen veertigjarige
historie.

KlazienOdekerken,
exposities
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Wie in De Vergulde Swaen rondloopt, zal het meteen opvallen dat
er van alles te zien is. Van potten en pannen uit grootmoederstijd
tot schilderijen van Oud-Zwijndrecht. In de gang naar de
kaaskelder (bent u daar al eens geweest?) hangt een bijzonder
werk. We moeten toegeven, het hangt een beetje verstopt, maar
desalniettemin is het van grote waarde. Vooral voor de mensen die
archeologie een warm hart toedragen. Het is namelijk een
weergave van de opgegraven muurresten van de eerste fase van het

Pietermankerkje. Nu staat dit bouwwerk juist in deze periode vol
op in de belangstelling, omdat twee ondernemers het gebouw
hebben gekocht, opgeknapt en er nu kleinschalige feesten en
partijen willen organiseren. Uiteraard zijn wij blij met het feit dat,
met deze nieuwe functie, het gebouw behouden blijft, zolang het
verleden maar gerespecteerd wordt.

Ter gelegenheid van de restauratie in !*") werd door de

Historische Vereniging Zwijndrecht uitgebreid onderzoek
verricht naar de Pietermankerk. Namens de interessegroep
Archeologie stond o.a. Ger van de Worp verschillende keren in de
modder op zoek naar de oudste fundamenten van de kerk.
Uiteindelijk werd naar aanleiding van het historisch onderzoek
een boek gepubliceerd, dat ook vandaag de dag nog als
standaardwerk voor de Pietermankerk geldt. Hierin staat dat de
kerk in de veertiende eeuw gebouwd is, waarschijnlijk door
herbedijker Willem van Duivenvoorde, die even verderop ook zijn
kasteel Develstein liet optrekken. Deze eerste kerk had een
behoorlijke omvang met een losstaande toren en was
waarschijnlijk zelfs de grootste van de gehele Zwijndrechtse
Waard. Echter, nauwelijks een eeuw later werd het gebouw alweer
verkleind naar de huidige omvang. Wat de reden hiervan is, weten
we niet precies. Was de kerk beschadigd tijdens de Hoekse en

Kabeljauwse twisten? Was het gebouw verwaarloosd? Waren het
overstromingen? Of kwam de ambachtsheer tot de conclusie dat
de kerk wel heel groot was in vergelijking met de hoeveelheid
mensen die er woonden? In ieder geval is de kerk sindsdien, op
enkele kleine ingrepen na, nauwelijks meer veranderd.

Hoewel door verander(en)de wetgeving opgravingen door
verenigingen en amateurarcheologen niet meer zijn toegestaan
(we mogen alleen nog meekijken) betekent dit niet dat wij niets
meer aan archeologie kunnen doen. In tegendeel. Er vallen nog
genoeg rapporten en verslagen te inventariseren. Op basis van die
gegevens kunnen wij met software modellen maken. Op die
manier kunnen we reconstrueren hoe gebouwen (zelfs dorpen en
gebieden) er in vroegere tijden mogelijk hebben uitgezien. Zo
blijft de werkgroep archeologie ook nu nog relevant.
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Op vrijdag !! februari werd de tentoonstelling Over Vloed geopend in het
gemeentehuis van Zwijndrecht. Na het ontvangstwoord van Maud Schoonen,
coördinator kunst, cultuur en evenementen bij de Gemeente Zwijndrecht, sprak
de Wethouder Milieu en Duurzaamheid, Jacqeline van Dongen en vervolgens
de directeur van het Watersnoodmuseum. Na een muzikaal intermezzo volgde
de lezing De Biesbosch – een verhaal van verdrinking en landspiegelstijging.
Als afsluiting waren er bloemen voor een aantal mensen die hadden mee-
gewerkt aan de tentoonstelling. Namens de Historische Vereniging Zwijn-
drecht kregen ook Kees Popijus en Maurice de Jongh, voor hun redactiewerk
bij de teksten, een mooi boeket aangeboden. Tot slot was er gelegenheid de
expositie te bezichtigen. De tentoonstelling is nog tot #' april te zien.
Openingstijden: woensdag en zaterdag van !$ tot !+ uur en zondag van !' tot
!( uur. U kunt deze expositie uiteraard combineren met de tentoonstelling !""
jaar Het Geklank in De Vergulde Swaen.
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Zo zou de middeleeuwse variant van de Pietermankerk er kunnen
hebben uitgezien op basis van de archeologische opgravingen.

Collectie archeologie HVZ.

Schematische weergave van de huidige Pietermankerk met op de
grond de contouren van de grotere oude variant weergegeven.
Collectie archeologie HVZ.
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In de afgelopen periode zijn er diverse schenkingen geweest. De
Historische Vereniging Zwijndrecht voelt zich ontzettend trots
om deze nieuwe aanwinsten aan u te presenteren. Half december
kregen wij de vraag of wij interesse hadden in een Delftsblauw
herdenkingsbord van het oer-Zwijndrechtse bedrijf Agro-Delta.
In onze collectie hebben wij reeds een kruik van dit bedrijf (met
dezelfde afbeelding) dus met dit bord hadden wij de unieke

mogelijkheid onze collectie uit te breiden. Een kans die we niet
hebben laten liggen. Door mevrouw van Dijk kregen wij, uit de
erfenis van René van den Berg, een ets aangeboden van Kasteel
Develstein omstreeks !"##. Dit sfeervolle werk past heel mooi
bij onze Develstein presentatie, waar het dan ook zeker een plek
zal krijgen.

Daarnaast zijn er, uit nalatenschappen, twee schilderijen
geschonken. De twee olieverfschilderijen zijn beide van de hand
van Clement Bezemer. Het eerste is een gezicht vanaf de
Aardappelmarkt richting de Dordtse Dom (!$%$) en afkomstig
uit de erfenis van mevrouw Tempelaar, die vroeger woonde in
een huis naast de Bethelkerk en vóór de oude MULO school. Het
andere werk betreft een bloemstilleven, een zeer gewild
onderwerp van Clement Bezemer, waarop onder meer een pot
met hortensia’s staat afgebeeld. Een mooi zomers schilderij dat
direct een plaats heeft gekregen in de balieruimte. Wij willen
iedereen heel hartelijk danken voor het in ons gestelde
vertrouwen.

Maar daarmee houden de schenkingen niet op! Eind november
verraste Walter van Zijderveld ons door het schenken van een
groot aantal van zijn lijvige Veerplein boeken!! Henk te Veldhuis
schonk ons nog exemplaren van de Trotse Toren Trilogie en van
het fotoboek over de Burgemeester de Bruïnelaan. Wij zijn beide
gulle gevers ontzettend dankbaar voor deze mooie geste! Mist u
deze titels nog in uw collectie dan is dit een goede gelegenheid
om deze boeken voor een mooie prijs in uw bezit te krijgen

�����������
De werkgroep genealogie heeft deze keer een
interessante stamboom van de familie Blacquière
ingezonden. Velen van u zullen gehoord hebben
van smid Gerrit en zijn vader Wouter Blacquière,
die, vanuit de werkplaats in de Kerkstraat, op-
drachten ontvingen van vele tuinders en midden-
standers. Hun familiegeschiedenis gaat niet alleen
ver terug, maar neemt ons ook mee naar verschil-
lende landen. Tijd om deze stamboom van vader
op oudste zoon (en een enkele dochter) eens onder
de loep te nemen.

I Antoine Blacquière.
Antoine was gehuwd met Jeanne Curette. Van
Antoine en Jeanne zijn twee kinderen bekend.

II Pierre Philippe Blacquière
Oudste zoon van Antoine Blacquière en Jeanne
Curette, is geboren in !%$& te Fontes (Fr) en overleed op maandag
' februari !((( te Rotterdam. Pierre werd "' jaar. Pierre was
gehuwd (!) met Anne Consul (!%$"), dochter van Jean Consul en
Elizabeth Pantin. Anne werd hoogstens )( jaar. Samen kregen zij
vier kinderen. Daarna trouwde Pierre (kerk) op zondag *( april
!()) te Rotterdam op %!-jarige leeftijd (*) met Elisabeth
Guldenberg. Elisabeth werd geboren te Houten, en overleed op
vrijdag !' juli !((# te Rotterdam.

III Jean Henri Blacquière
(Ook genaamd Jan Hendrik Blacquière), zoon van Pierre Philippe
Blacquière (II) en Anne Consul, is gedoopt op woensdag !#
oktober !('! te Vevey Vaud (Zwi). Hij overleed op woensdag **
maart !($( te Rotterdam. Jean trouwde twee keer. Zijn eerste
vrouw heette Marquerite Maugin. Na haar dood in !((# bij
geboorte van hun zesde kind, trouwde Jean een jaar later met
Everdina Maas uit Rotterdam. Samen kregen zij nog eens tien
kinderen.

IV Elizabeth Blacquière
(Ook genaamd Betje Blakjere en Anna Elizabeth Blacquière),
dochter van Jean Henri Blacquière (III) en Everdina Maas, is als
derde kind geboren op dinsdag ( november !(() te Rotterdam. Zij
werd gedoopt op woensdag " november !(() te Rotterdam en
overleed op zondag '# september !"&$ te Rotterdam. Van
Elizabeth en een onbekende man is één kind bekend.

V Jan(tje) Blacquière
Zoon van Elizabeth Blacquière (IV), fuselier en zeilmaker,
wonende te Rotterdam en te Alblasserdam werd gedoopt op
donderdag *) juni !"#( te Rotterdam en overleed op woensdag
*) december !""$ te Rotterdam in een huis aan de Schiekade. Ook
was hij nog milicien (soldaat) in de negende afdeling Infanterie
Neerderjange (Nederland) in !"'). In datzelfde jaar trouwde Jan
op *(-jarige leeftijd met de *)-jarige Hendrika Sophia Grumke.
Samen kregen zij veertien kinderen.

VI Johannes Blacquière
Ook genaamd Jan Blacquière, zoon van Jan(tje) Blacquière (V) en
Hendrika Sophia Grumke, schipper, pakhuisknecht, timmerman
en kantoorbediende, werd geboren op zondag & december !"&* te
Rotterdam en overleed op zaterdag *! april !$*" te Rotterdam.
Johannes trouwde op woensdag *' november !"(# te Rotterdam
op *(-jarige leeftijd met de *!-jarige Pieternella Catharina van der
Gevel. Van Johannes en Pieternella zijn tien kinderen bekend.

VII Wouter Blacquière
Zoon van Johannes Blacquière (VI) en Pieternella Catharina van
der Gevel, smid, wonende te Zwijndrecht (ZH), is geboren op
dinsdag !# september !"(" te Rotterdam in een huis aan de
Goudsche rijweg. Hij overleed op woensdag % maart !$%' te
Zwijndrecht (ZH), waar hij ook werd begraven (Algemene
Begraafplaats Jeroen Boschlaan).Wouter werd "& jaar, ) maanden
en *& dagen. Ingeschreven in het bevolkingsregister van Zwijn-
drecht op !' januari !$#%, komende van Rotterdam - beroep:
smid. Wouter trouwde op woensdag *" mei !$#* te Rotterdam op
*'-jarige leeftijd met de *"-jarige Antonia Degelink, dochter van
Gerrit Degelink en Annetje Bakker. Van Wouter en Antonia zijn
zes kinderen bekend.

VIII Gerrit Blacquière
Zoon van Wouter Blacquière (VII) en Antonia Degelink, smid, is
geboren op zondag !* juni !$#& te Rotterdam, is overleden op
woensdag !# februari !$"* te Zwijndrecht (ZH). Gerrit trouwde
op donderdag & juni !$'! te Zwijndrecht (ZH) op *%-jarige
leeftijd met de *)-jarige Koosje Baan, dochter van Jan Baan en
Sophia van Noort. Deze Gerrit had een jongere broer Johannes,
geboren !$ april !$!!, die trouwde met Maria Bezemer (zus van
de schilder Clement Bezemer). Eén van zijn drie kinderen is
Clement Blacquière, als Bestuurslid van deStichting De Vergul-
de Swaen regelmatig te vinden in de Vergulde Swaen.

	�� 
�������� ����
�

Heeft u vragen met betrekking tot uw stamboom?
Wilt u meer informatie over voor Zwijndrecht belangrijke families?

Stuurt u dan een e-mail naar genealogie@swaen.org

Smid Blacquière maakte onder meer de lantaarnpaal ter nagedachtenis aan
burgemeester de Bruïne.

Linksonder: Gezicht vanaf de Aardappel-
markt op de Dordtse Dom van Clement
Bezemer.
Rechtsonder: Het zomerse stilleven met de
hortensia’s van Clement Bezemer.

Links: Het Delftsblauwe Agro-Delta bord. Midden: De ets van Kasteel Develstein uit de erfenis van René van den Berg.
Rechts: De Delftsblauwe kruik, eveneens van Agro-Delta, die de HVZ reeds in bezit heeft.
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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 &' april ('((.

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 en ’s zondagsmiddags 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?

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.

������������	 ��
����

www.swaen.org

Historische Vereniging Zwijndrecht
Oudheidkamer DeVergulde Swaen
Rotterdamseweg 53-55, Zwijndrecht
Openingstijden:
woensdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en
zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
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