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Ontvangstruimte 
vernieuwd 
Het heeft uitgebreid in de 
kranten gestaan, en terecht: de 
vernieuwde balieruimte is net zo 
indrukwekkend als dat ze aan 
arbeidsinzet heeft gekost. Bijna 
400 uren werk en een materiële 
investering van zo’n 800 euro 
leverde dit resultaat op. 
De ruimte is hèt voorbeeld van 
goede samenwerking binnen de 
oudheidkamer: waar de één het 
idee aandraagt, zorgen anderen 
dat het tastbaar wordt. 
De glas-in-loodramen werden 
door Marcel Deelen uit de 
container gered omdat hij ze al 
zag als deuren voor 
vitrinekasten. Maar met alleen 
een visie ben je er nog niet. En 
dan beschikt het museum over 
mensen die vaardig zijn met de 
schilderskwast, het 
timmergereedschap, de 
naaimachine, kortom: een hele 
ploeg komt in actie, met name: 
Chris Bergijk, Joop van de 
Boogaard, Fred Dorsman, Daan 
Groeneveld, Bep Pullen. 
Tenslotte zorgen alle medewer-
kers voor de  finale door er ge-
zamenlijk het glas op te heffen. 
De kasten bieden plaats aan alle 
Staatsbladen en Provinciale 
bladen vanaf 1813 die de 
gemeente Zwijndrecht vorig 
jaar overdeed aan de Historische 
Vereniging. Met name de 
Provinciale Bladen bevatten 
interessante informatie over 
Zwijndrecht. 
 
Wat niemand ziet maar ook is 
gerealiseerd: een vlizotrap naar 
de berging boven de Bovenzaal. 
Praktisch en noodzakelijk, maar 
ook een flink aantal uren werk. 

Het jaar 2004 was een geweldig jaar voor De 
Vergulde Swaen…. 
…en daar is niks van gelogen, zei mijn (oud)oom altijd. Je bent snel geneigd te 
overdrijven, vooral bij jaarwisselingen. Laat ik trachten daar niet aan toe te geven en 
beginnen met U en allen die U lief zijn veel heil en zegen toe te wensen voor het jaar 
waaraan we weer mochten beginnen. 
Een geweldig jaar voor onze Historische Vereniging. Ik kijk wat gerichter terug. 
Daar waren de exposities. De een kreeg wat meer belangstelling dan de ander, maar 
over het geheel genomen scoorden we weer als vanouds wat bezoekersaantallen betreft. 
In de afgelopen drie jaar bezochten bijna 18.000 duizend personen De Vergulde Swaen. 
We konden in 2004 een aantal lezingen presenteren: Vijf maal een “uitverkocht huis”. 
De winteravondvoorleesavonden, die in 2004 voor de eerste keer werden georganiseerd, 
stonden meteen op nummer 1 van de hitlijst: mét stip !!!  
Ook maakten we met de stichting ToBe een start met excursies voor basisscholen. 
Tenslotte, nog een nieuw fenomeen: de familieontmoetingen met een rondgang door de 
oudheidkamer, eventueel een lezing en gezellig verhalen van toen ophalen. De twee 
laatstgenoemden uiteraard na afspraak. 
 
Een beknopt overzicht: snel even neergeschreven. Maar zonder inbreng van onze 
vrijwilligers niet te realiseren. Vrijwilligers met speciale taken:  
- rond de opzet en organisatie van de exposities. 
- bezetting van de receptie en infowinkel. 
- gastvrouwen en gastheren voor de gelagkamer. 
- archeologie, genealogie, onderhoud. 
- bezorgdienst Swindregt Were en Mededelingen. 
- redactie Swindregt Were. 
Al deze vrijwilligers wil ik danken voor hun tomeloze inzet in het afgelopen jaar en ik 
hoop dat wij ook in 2005 van hun diensten gebruik kunnen maken. 
Ik hoop U spoedig te ontmoeten in De Vergulde Swaen. (www.swaen.net) !! 

Pieter A. van Rietschoten. 
 

* LEDENVERGADERING * 
23 mrt zie elders in dit blad 



Nieuws uit/van de werkgroepen 
 
Genealogie  (door Marja van Twist) 
Nu de balieruimte zo prachtig is getransformeerd, krijgt op 
termijn ook de informatieruimte een beurt (de ruimte na de 
balie waar genealogie centraal staat alsmede de kastelen 
Develstein en Meerdervoort).  Ter voorbereiding daarop: 
we willen graag de grote tafel die daar staat omruilen voor 
een ouderwets bureau of twee ouderwetse tafels. 
Wie kan ons helpen? 
 
Archeologie (door Alexandre v/d Berg) 
Donderdag 17 februari: Rotterdam archeologisch 
Dhr. Arnold Carmiggelt van het Bureua Oudheidkundig 
Onderzoek Rotterdam (B.O.O.R.) zal, na een algemene 
inleiding over archeologie, ingaan op bijzondere vondsten 
die gedaan zijn in Rotterdam en omgeving 
(Maasmondgebied). Aan de hand van de vondsten wordt 
de geschiedenis van Rotterdam besproken. 
Dhr. Carmiggelt gebruikt tijdens zijn lezing lichtbeelden. 
Organisatie: Openbare Bibliotheek, Volksuniversiteit 
Bouquet en Anbo (Bond voor vijftigplussers) 
Voor alle lezingen geldt: 
- kaartjes à € 5,- zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij 
de bibliotheek en de volksuniversiteit  
- lezingen worden gehouden in de bibliotheek, Hoge 
Kade 52 
- aanvang: 19.30 uur 
- er is altijd een pauze, waarin u gratis koffie/thee 
aangeboden krijgt. 
 
Balie (door Koen Boot) 
Er is nog een klein aantal kalenders, wie interesse heeft 
moet er snel bij zijn. 
 
 

Bericht van de penningmeester 
van de Historische Vereniging 
 
Bij deze Mededelingen treft U een acceptgiro aan. Hiermee 
kunt U de contributie over 2005 betalen. 
Gezien de financiële positie van de Vereniging is 
verhoging van de contributie niet nodig. 
De contributie blijft  € 10,- minimaal per jaar ,waarbij het 
U vrij staat een hoger bedrag te betalen. ( Dit wordt 
gelukkig vrij veel gedaan ! ) 
In 2004 zijn na het verzenden van de acceptgiro’s in 
februari , 60 aanmaningen verzonden in augustus en 17 in 
december. Uiteindelijk hebben 14 leden nog niet aan hun 
betalingsverplichting voldaan. (In 2003 waren dat er 37). 
 
De ervaring leert dat berichten over opzeggen van 
lidmaatschap, onverschillig om wat voor reden, niet altijd 
bij de penningmeester terecht komen. En dit zeker niet als 
het mondeling aan  een vrijwilliger wordt verteld. Dit leidt 
er soms toe dat aanmaningen worden verstuurd aan 
overleden leden. Duidelijk is dat we dat zeer vervelend 
vinden. 
Dus gaarne schriftelijk opzeggen. ( Dit staat ook in het 
huishoudelijk reglement onder art 4 ). 

Boekenweek 
 
Van 9 t/m 19 maart is het Boekenweek. Het thema is 
“Spiegel der lage landen, geschiedenis van Nederland” en 
daarmee staat historie centraal. Gedurende deze periode 
vinden diverse activiteiten plaats op geschiedkundig en 
literair gebied, in een samenwerking tussen de openbare 
bibliotheek, boekhandel De Salon en De Vergulde Swaen. 
In de uitleenvestigingen in Walburg en aan de Anjerstraat 
staan vitrines met oude voorwerpen, en getracht wordt 
diverse lezingen te laten houden op de diverse locaties.  
Van Johan de Witte bijvoorbeeld, over de binnenvaart. Ook 
wordt in de bibliotheek aandacht besteed aan oude 
boekdrukkunst en papierscheppen. Mogelijk is er uitleg 
over lokale situaties, mede aan de hand van oude foto’s. 
Wellicht komt er, naast onze wintervoorleesavond, ook een 
literaire avond (in de bibliotheek). 
Getracht wordt op zaterdag 12 maart iets in onze 
Bovenzaal te organiseren. Dus houd de kranten in de gaten! 
 
 

CD van organist Cor Visser 
 
Onlangs is van de musicus Cor Visser (1900-1987) een 
orgel-CD uitgebracht met historische opnamen uit de jaren 
’60, gemaakt in de Grote Kerk van Dordrecht. Bij de 
uitvoering van een aantal werken werd medewerking 
verleend door de sopraan Maja Schermerhorn en de 
(Dordtse) violist Dirk Hol. Cor Vis ser is van 1933 tot 1976 
organist geweest van de Grote Kerk in Dordt en was daar 
tevens van 1953 tot 1966 stadsbeiaardier. In zijn 
woonplaats Zwijndrecht heeft hij van 1930 tot 1987, als 
alom bekend muziekpedagoog, aan de Burg. de Bruïnelaan 
nr. 35 een lespraktijk uitgeoefend (piano, orgel en 
muziektheorie). Ook vele Zwijndrechtenaren zullen 
ongetwijfeld als oudleerling nog goede herinneringen aan 
de heer Visser hebben. De CD, die wordt verkocht ten bate 
van de Stichting Behoud Grote Kerk Dordrecht, kost €10 
en is te koop in de winkel van de Grote Kerk (weer 
geopend vanaf 1 april a.s.). Maar de CD is ook verkrijgbaar 
aan de balie van De Vergulde Swaen. 



Museumweekend 
 
Het weekend van 9 en 10 april is weer Museumweekend. 
Dat betekent dat veel musea vrij toegankelijk zijn, het hele 
weekend geopend zijn en vaak wat extra’s in het aanbod 
hebben. 
De Vergulde Swaen is ’s zondags een uurtje eerder open en 
wie weet iets later dicht, afhankelijk van de drukte. 
 
 

Wintervoorleesavonden 
Ook deze winter is er een aantal wintervoorleesavonden. 
Het succes van de eerdere avonden en het enthousiasme 
van de deelnemers staat garant voor een wellicht jaarlijks 
terugkerende traditie van - net  als vroeger -  
“vertellingen bij het haardvuur”. 
 
De haard brandt niet echt, maar feit is  wel dat een aantal 
bekende mensen uit Zwijndrecht of omgeving bij de 
ouderwetse schouw in de stijlkamer van het museum een 
verhaal vertelt.  

Zo leiden deze winter (alfabetisch genoemd) Henk Bosch, 
Marcel Deelen, Herman Marres, mw. Rietberg-van 
Leeuwen, Ronald Roël, dominee Roos, burgemeester 
Scholten, dominee Taselaar, en Johan de Witte elk een 
avond of een deel daarvan. 
Omdat de Stijlkamer slechts plaats biedt aan maximaal 
twaalf personen, is de beschikbaarheid van 
“plaatsbewijzen” beperkt. Mensen die een of meer avonden 
willen bijwonen, dienen van tevoren te reserveren. De 
kosten bedragen € 6,- per persoon per avond die volledig 
verzorgd is. Reserveringen en betalingen kunnen vooraf 
worden gedaan bij de balie van De Vergulde Swaen. 
 
De avonden vinden plaats op 26 januari, 2, 9, 16, en 23 
februari,  2, 9 en 16 maart. Ze beginnen om 20.00 uur 
(eerder komen mag, het is gezellig) en duren tot ongeveer 
22.00 uur. Het zijn  informele, ontspannen avonden in 
huiskamersfeer en respons tijdens de avonden is altijd 
welkom.  
Het blijft een verrassing wie op welke avond vertelt. Dit 
om te voorkomen dat iedereen bijvoorbeeld voor één 
bepaalde persoon komt. 

 

Jaaroverzicht 2004 Historische Vereniging Zwijndrecht 
 
Ik wil met u een rondje maken door De Vergulde Swaen. 
Als we binnenstappen ziet u meteen de prachtige entree met  de nieuwe boekenkasten. 
In de boekenkasten staan de mooie leren banden met Staats - en provinciale bladen die we van de Gemeente Zwijndrecht 
hebben gekregen. De glas-in-loodramen komen uit een pand aan de Rotterdamseweg en zijn vermaakt tot deuren. De oude 
balie heeft ook een gedaanteverwisseling ondergaan. Let ook even op de zijden gordijnen. De nieuwe kleuren maken er een 
authentiek geheel van. Wat een tijd en energie hebben de vrijwilligers hierin gestoken! Geweldig!  
Een bezoek aan ons museum kan niet meer stuk. 
Via de vriendelijke ontvangst in de gelagkamer met de altijd vrolijke gezichten van onze medewerkers komen we in de 
expositieruimte. 
v We genieten van de tekeningen van A. Verhoeven. Wat stonden er leuke huisjes langs de dijk…. om naar te kijken, 

maar zou u er nu nog in willen wonen? 
v Wat kon men 100 jaar geleden mooie huizen bouwen langs de Rotterdamseweg. Gelukkig dat ze er nog staan en we 

hebben ze allemaal kunnen bewonderen op de expositie van de Nieuwe Huizen. Jammer dat er geen opstapplaats van 
de RTM  meer is; die mogelijkheid was er slechts tot 1944. 

v In november hadden we een lezing van de Rotterdamse Tramwegmaatschappij, die o.a. ging over de verbinding van 
Rotterdam naar Zwijndrecht en die liep via de Rotterdamseweg naar het Veerplein. Het boek ‘de Blokkendoos’, dat 
gaat over deze spoorlijn, is nog steeds bij ons te koop. 

v Het kan ook anders; wat denkt u van het transport met hondenkarren? Daarover is in september een lezing gehouden. 
v Voor de lezingen over de Zoutkeet in oktober was weer een enorme belangstelling. De heer Van Driel kan hierover 

boeiend vertellen. 
v Voor de rokers onder ons is het leuk te weten dat we in augustus een sigarenpers van de heer Bot hebben ontvangen. U 

kunt nu gewoon uw sigaren zelf maken. 
v Ook voor de computerliefhebbers is er iets heel moois gekomen. Er is een internetsite www.swaen.net gemaakt. 

Opgezet door Lucien den Arend en Marcel Deelen. Vanaf mei hebben duizenden mensen van over de hele wereld deze 
site reeds bezocht. 

v De tentoonstelling ‘Keuze uit het Zwijndrechts Kunstenaarscollectief’ die op 8 april werd geopend was de eerste in het 
afgelopen jaar. Tot die tijd “liep” de Winterexpositie die het jaar daarvoor al was gestart. 

v In februari/maart zijn er 5 gezellige voorleesavonden gehouden in de oudheidkamer. De belangstelling was groot. 
 
Het afgelopen jaar hebben diverse schoolklassen het museum bezocht onder de enthousiaste leiding van de heer Van der 
Molen. 
Vijfmaal verscheen er een Mededelingenkrant en tweemaal het blad Swindregt Were. Deze zijn allemaal bij u thuisbezorgd! 
Bij elke tentoonstelling wordt door Marcel Deelen een brochure geschreven, die steeds weer de moeite waard is. 
Ik sluit af om alle vrijwilligers hartelijk te bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Dankzij jullie kon het 
bovenstaande allemaal gerealiseerd worden! 
 
Clement Blacquière, secretaris  



Ledenvergadering op woensdag 23 maart 
 
Het bestuur van de Historische 
Vereniging Zwijndrecht nodigt u hierbij 
uit tot het bijwonen van de 
jaarvergadering op woensdag 23 maart 
in de bovenzaal van onze 
oudheidkamer De Vergulde Swaen, 
Rotterdamseweg 55, aanvang 20.00 
uur. 
 
Agenda: 
1. Opening 

2. Verslag vergadering 31 maart 2004 
3. Jaarverslag secretaris  
4. Jaarverslag penningmeester 
5. Verslag kascontrolecommissie en 

benoeming nieuw lid commissie 
6. Begroting 2005 
7. Bestuursverkiezing* 
8. Programma 2005 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 
 

* aftredenden: 
C.H.J.K. Boot: hij stelt zich 
herkiesbaar. 
M.J.A. Deelen: hij stelt zich 
herkiesbaar. 
 
Na het huishoudelijk gedeelte houdt 
de heer Marcel J.A. Deelen voor ons 
een lezing over de stadsgalg, waarbij 
hij een interessante onthulling kan 
doen.  

  

Verslag van de jaarvergadering van de Historische Vereniging 
Zwijndrecht, gehouden op 31 maart 2004. 
 
Aantal aanwezigen: 45 personen. 
 
De voorzitter, P.A. van Rietschoten, opent de vergadering 
en heet iedereen hartelijk welkom. 
Hij memoreert dat er in het afgelopen jaar weer veel 
gebeurd is en dat allemaal door vrijwilligers; toch zouden 
we nog een aantal nieuwe krachten kunnen gebruiken, in 
het bijzonder voor de automatisering.  
Hij bedankt alle vrijwilligers voor het vele werk. 
 
De volgende jaarverslagen passeren: 

- Verslag van de jaarvergadering 2003. Ada 
Boshuizen wordt hartelijk bedankt hiervoor. 

- Jaaroverzicht secretaris. 
- Verslag van de penningmeester. De heer Boot 

bespreekt aan de hand van het uitgedeelde 
overzicht de inkomsten en uitgaven. Enkele 
vragen: 
a. Kan de volgende keer bij de winst- en 
verliesrekening ook de begroting opgenomen 
worden? 
b. Wat wordt met de boeken van Clement 
Bezemer gedaan? Deze vertegenwoordigen een 
behoorlijke waarde. Er zal actie worden 
ondernomen. 
c. Wat valt er onder kantoorkosten?  Alles wat 
nodig is voor de administratie en computer. 

 
De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren W. 
Nugteren en B. van der Hoeven, doen verslag. Alles is in 
orde bevonden. 
Zij geven het advies om de tekenprocedure te herzien. 
Van de controlecommissie is de heer W. Nugteren 
aftredend; de heer J. de Roon (Heemraad 92,  
tel. 6120690) stelt zich beschikbaar. 
De heer Boot behandelt tot slot de begroting 2004. De 
vergadering gaat akkoord met de hoogte van de contributie; 
deze blijft € 10. 
 
Bestuursverkiezing: 
Onze voorzitter, de heer P.A. van Rietschoten, is na 2 
perioden aftredend, maar stelt zich herkiesbaar. De 
vergadering gaat hiermee akkoord. 

De heer L. Tempelaar is aftredend, maar stelt zich niet 
herkiesbaar. Hij wordt hartelijk bedankt en wij rekenen nog 
graag indien nodig op zijn medewerking. 
In deze vacature is aangezocht de heer P. Taselaar. De 
vergadering gaat met de benoeming akkoord. 
 
Het aantal bezoekers is dit jaar sterk gestegen. Vanaf de 
opening mochten we tot vorig jaar 6.000 personen 
ontvangen en nu was dit aantal gestegen tot 12.500. De 
dames Bakker en Van der Hoeven worden in de bloemetjes 
gezet als 10.000e en 12.500e  bezoeker. Deze dames geven 
zich ter plaatse op als lid. 
 
Rondvraag: 
-De heer C.R. van den Berg vraagt om kopij voor het blad 
Swindregt Were. 
-Stilgestaan wordt bij het plotselinge overlijden van de heer 
Haksteen. Hij was een enthousiaste vrijwilliger. 
-Namens de leden wordt het bestuur bedankt voor de 
inspanningen in het afgelopen jaar. 
 
Na de pauze geeft dr. Van den Berg een lezing over ‘de 
streekroman’. Hij bespreekt het ontstaan en de inhoud 
hiervan. Enkele streekromans die zich in onze omgeving 
hebben afgespeeld, worden genoemd. 
Na afloop wordt dr. Van den Berg hartelijk bedankt voor 
deze interessante lezing. 
 
Zwijndrecht, april 2004.    galg  
CJB 

 



Aanwinsten  Bijzondere aanwinsten 
in de afgelopen vier 
maanden zijn diverse 
albums met 
geboortekaartjes van 
1944 tot 1977 van 
kraamkliniek De 
Wingerd (zr. v. 
Wingerden); een map 
met rekeningen van 
diverse 
Zwijndrechtse 
middenstanders van 
vroeger; 
straatnaamborden 
van de Lindelaan en 
de Linnaeusstraat; 
stenen uit de oven 
van de glasfabriek; 
divers materiaal over 

de bevrijding in Zwijndrecht; een bakregulateur (klok) 
voor de Stijlkamer; de muts die ooit werd gedragen door 
Maaike van Hofwegen-van Vuuren (1870-1941). Het gaat 
om een complete set: zwart ondermutsje, bovenmuts, een 
paar krullen. Daarbij nog een onversierde rouwmuts. 

Voor alle duidelijkheid: in deze rubriek worden 
slechts enkele aanwinsten / schenkingen genoemd, 
niet alles wat we ontvangen. 
WAT ZOEKEN WE NOG 
Alles wat oud of uniek is en wat op Zwijndrecht slaat. 
En we zoeken ook nog nieuwe donateurs…. 
 
 

Onderhoud voorwerpen 
Waar dringend behoefte aan is: mensen die handig zijn in 
het restaureren / conserveren van voorwerpen die we in 
onze collectie hebben. Dat varieert van textiel tot houten 
gebruiksvoorwerpen. Op dit moment staat op het terras een 
aantal voorwerpen die toch snel “een beurt” moeten 
hebben. Op zich unieke voorwerpen die in de geschiedenis 
van ons Zwijndrecht een rol speelden. 
Ook zijn er diverse voorwerpen die een 
houtwormbehandeling verlangen. 
Verder moet er wat meer tijd en aandacht komen voor de 
registratie van gegevens. 
Het succes van De Vergulde Swaen kan alleen blijven 
duren wanneer het doel van de oudheidkamer blijft 
beantwoorden aan de verwachtingen van de bezoeker. Dus 
een gevarieerd en overzichtelijk beeld van onze 
geschiedenis. 

 

 
Een andere aanwinst hadden we al een jaartje in huis, en deze is begin februari zelfs verdubbeld ! Nee het gaat niet om een 
muizenfamilie, het betreft een glas -in-loodraam van de sleepdienst Broedertrouw, dat tijdens de tentoonstelling vorig jaar 
door dhr. Den Boer was geschonken. Het raam is geplaatst voor één van de vier ramen bij de leestafel in de gelagkamer (het 
paste wonderwel precies). Toen dhr. Den Boer een week later op bezoek kwam en het raam zag, verklapte hij dat hij nog 
zo’n raam bezat, dat hij direct spontaan aanbood. En zodoende pronken er nu twee glas-in-loodramen. Wie weet komen er 
voor de resterende twee vensters ook nog wel…. 
 

Duizend…. 
Zwijndrecht telt ruim 45.000 zielen. Onze vereniging telt rond de 544 leden.  Slechts 1,2 % van 
de bevolking is dus lid terwijl uit het bezoekersaantal blijkt dat veel meer mensen belangstelling 
hebben voor historie en kunst. Het moet dus mogelijk zijn het ledenaantal te verdubbelen. 
In 2006 bestaat Zwijndrecht duizend jaar. De Historische Vereniging Zwijndrecht streeft er naar 
in dat jaar de duizend leden te bereiken. Wanneer ieder van ons één nieuw lid werft, lukt dat 
zeker.  
Voor de vereniging en voor het aanbod van de exposities en publicaties is het van belang dat er 
voldoende draagvlak is dat zich uit in een lidmaatschap en in betrokkenheid bij de 
oudheidkamer.  
Des te groter is ook de rol die de HVZ kan spelen in de Zwijndrechtse samenleving. Draagt u uw 
steentje bij? Het zou voor de HVZ die in 2007 haar 25-jarig jubileum viert een mooi kado zijn 
dat weer ten goede komt aan de leden. 



Exposities 
 
Wie van de drie: de juiste stoep  
Op 26 november werd de expositie “De oude 
Ringdijk en omgeving in schetsen van Anton 
Verhoeven” geopend. In de brochure op 
bladzijde 2 en op het februariblad van de 
kalender staat een fout: het betreft hier niet de 
Julianastoep, maar de Kempenstoep. Deze lag 
tussen de Kerkstraatstoep en de Julianastoep. 
De Julianastoep had die prachtige stenen 
ballustrade. De Kempenstoep leek op de 
Kerkstraatstoep, maar was smaller.  
In de tweede oplage van de brochure is de tekst 
verbeterd. De eerste oplage (honderd 
exemplaren) was bijzonder snel uitverkocht! 

Er is nog een klein aantal kalenders, wie 
interesse heeft moet er snel bij zijn. 
 
Zestig jaar Bevrijding 
In 2005 is het zestig jaar geleden dat Nederland 
werd bevrijd en dat de Tweede Wereldoorlog 
werd beëindigd. Hier besteden we aandacht aan 
met een tentoonstelling over de bezettingsjaren 
en de feestelijkheden rondom de bevrijding. 
Vanaf 12 maart tot 23 mei. In de Stijlkamer is 
tot eind maart de sfeer van de Hongerwinter te 
beleven. Daarna slaat ook daar de vreugde toe.  
Wie nog voorwerpen of andere zaken uit die 
tijd in bruikleen wil geven: heel graag.  
 
Geklank des Konings 
Nog een jubileum in 2005 en wel voor Het Geklank des Konings dat dan 85 jaar bestaat. De tentoonstelling sluit mooi aan 
op die over de bevrijding, want toen kwamen ook de muziekkorpsen weer tevoorschijn. Foto’s, uniformen, instrumenten.  
 
Zwijndrecht en Meerdervoort, 150 jaar samen 
In 1855 werd de gemeente Meerdervoort opgeheven en samengevoegd met Zwijndrecht. In een overzicht worden deze 
honderdvijftig jaar belicht. De Heerlijkheid Meerdervoort, de oude gemeente, het tuindorp… Van september t/m november. 
Wie nog informatie heeft : graag.  
 
Romeinen 
Tenslotte is er een tentoonstelling over Romeinen, romeinse vondsten, de oude romeinse wegen. Het is  deels een kant-en-
klare expositie van de Provincie, die wordt aangevuld met lokale historie en archeologie. Met name erg interessant voor 
scholieren.  
 
 

Bericht uit Australië  
Na jarenlang getracht te hebben 
een tekening van een zoutzieder 
(familie was involved) te 
bemachtigen was ik aangenaam 
verrast eindelijk eens te lezen hoe 
het zout door opa gemaakt werd. 

Great research . Kind regards from 
the Southern hemisphere.  

C.W.(Kees) van Epenhuijsen. 
 

Colofon 
“De Vergulde Swaen Mededelingenkrant” is 
een uitgave voor en door de leden van de 
Historische Vereniging en vrijwilligers die 
zich inzetten voor oudheidkamer De Vergulde 
Swaen en verschijnt vier keer per jaar. 
Overname van tekst is alleen toegestaan met 
bronvermelding. Aan de publicaties in deze 
krant kunnen geen rechten worden ontleend. 
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