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tevens Secretariaat Historische Vereniging Zwijndrecht 
 

Het bewaren van 

kunst, de kunst van 

het bewaren 
‘Zwijndrecht verkoopt kunst’ kopte 
de krant op 10 oktober. En: 
‘Opbrengst Sluiters nodig voor 
aankleding raadhuis’. Twee dagen 
later werd de keutel ingetrokken: 
‘Uitverkoop Zwijndrechtse kunst 
foutje burgemeester en 
wethouders’. Het ambtelijk voorstel 
was ten onrechte bij de 
gemeenteraadsstukken 
terechtgekomen.  
Dreiging afgewenteld ? Ik vraag het 
me af. Blijkbaar is er iemand in het 
gemeentehuis die in elk geval heeft 
overwogen tot verkoop van dit, om 
maar direct het beestje bij de naam 
te noemen: cultureel erfgoed.  
Acht ton voor de aankoop van… 
andere kunst. Wat een gotspe. We 
hebben het wel over ònze kunst! 
De zwijndrechtse collectie werken 
van Willy Sluiter is één van de 
omvangrijkste en meest 
toonaangevende die er, naast die 
van Katwijk, is.  
 
�    Vervolg op pag. 2      � 

Toespraak door Antoin Scholten, burgemeester van Zwijndrecht, op 14 september 
2007 tijdens de jubileumviering in de Oude kerk. 

Wij kunnen geen dag zonder historie 
 
Dames en heren, 
Als trotse burgemeester moet ik wel iets zeggen. (…) Als je 
geboren bent in een hele oude binnenstad, zo’n binnenstad van 
een Hanzestad die veel ouder is dan de oudste binnenstad van 
Holland, en je hebt daar een werkkamer uit de 15e eeuw, en je 
weet dat het dak wel eens lek was en dat de vloer kraakt, en je 
weet dat het opgeslagen graan je voorgaande bestuurders op het 
hoofd dwarrelde, en dat er op zolder, honderden jaren geleden, 
donderkloten waren opgeslagen, en dat het Hollanders 
verboden was in de omgeving van dat stadhuis te zijn, want die 
konden een gevaar vormen voor de veiligheid van het bestuur, 
want wie weet of ze dat huis in brand zouden steken en ‘doen laten ontploffen’, dan is 
het ook bijzonder  als je in Zwijndrecht komt, waar je eerst helemaal niets ziet, 
gelukkig wel in een leuk, oud gemeentehuis komt waar je vervolgens weer uit moet en 
nu in een heel modern gemeentehuis zit, maar het oude gemeentehuis wordt prachtig 
gerestaureerd, dan is het des te opvallender dat je mensen ontmoet en een stichting 
ontmoet, een vereniging die zich enorm inzet voor de historie van de Zwijndrechtse 
Waard. Historie die er dus wel degelijk is, en ik moet zeggen dat die vereniging 
eigenlijk voor mij het vlugzout was om in ieder geval te zorgen dat ook die leuke 
dingen die er in de historie zijn, naar boven kwamen. 
Het is dan ook aardig om een beetje te studeren en ik zag al gelijk een link met mijn 
geboortestad Deventer en Zwijndrecht, want burgemeester Jansen Maneschijn, die 
burgemeester was van 1929 tot 1946, met een kleine onderbreking van drie jaar in de 
oorlog, die was wethouder geweest in Dordrecht – ik ergens anders - , hij werd later 
gedeputeerde, was geboren in Deventer.   �    Vervolg op pag. 2      � 

Willy Sluiter, Hoog water op het Veerplein, 
1895 (particulier bezit) 
 

Clement Bezemer, Zicht op Dordt, 



�   Vervolg column pag. 1  
 Willy Sluiter was de zoon van de 
notaris die woonde en werkte aan het 
Veerplein en van wie tijdens de sloop 
van Veerplein 10 schetsen op de 
schoorsteenmuur werden gevonden. 
Deze bleken uniek genoeg om 
omzichtig te worden uitgezaagd en te 
worden bewaard. 
 
Zundert had ook ooit een beroemde 
zoon onder haar inwoners en zou er 
vandaag de dag de spreekwoordelijke  
moord voor doen wanneer ze 
omzichtiger had gehandeld met zijn 
werken of zijn geboortehuis. Nu is 
Sluiter geen van Gogh, maar 
desondanks een beroemd en gewild 
kunstenaar die ook vanwege zijn 
reclameaffiches gezocht is.  
Zwijndrecht bezit ruim 150 schetsen, 
tekeningen en diverse 
olieverfschilderijen, aangekocht of 
gekregen, in elk geval al jaren 
gemeentelijk bezit. En dus publiek 
bezit van de Zwijndrechtse 
gemeenschap. Hoewel dit 
gemeentebestuur  blijkens de 
laatstgehouden verkiezingen het 
vertrouwen heeft gekregen van de 
bevolking om deze gemeente te 
besturen, ligt het niet voor de hand dat 
ze naar goeddunken kan handelen met 
gemeentelijk cultureel erfgoed. Dat 
geldt voor gebouwen, maar ook voor 
kunst. Het is onvervreemdbaar en 
onvervangbaar. 
 
Los van het feit of de kunst van Sluiter 
al dan niet past in het oude raadhuis 
(het is overigens nagenoeg van 
dezelfde tijd en zelfs redelijk modern  
te noemen), als het om opslag danwel 
exposeren gaat, kan ook de 
oudheidkamer aangesproken worden. 
 
Ook voor de in het kranteartikel 
genoemde werken van Otto Dicke en 
Clement Bezemer gelden deze 
argumenten. Als op basis van het 
verleden het heden moet worden 
beleefd, of zoals de burgemeester het 
formuleert: “je maakt het heden veel 
leuker door die geschiedenis”, hoe 
moet je dan het heden beleven, 
wanneer in hetzelfde heden de relieken 
uit het verleden worden verkocht voor 
een handvol slijk?  
Hoe vaak moeten we opnieuw 
beginnen met het bewaren van verleden 
wanneer het steeds wordt uitgewist? 

        Marcel Deelen 
 

�   Vervolg toespraak burgemeester Scholten    
En toen ging ik verder en kwam er achter dat burgemeester Brouwer, die was 
burgemeester van 1866 tot 1877, uiteindelijk na zijn pensionering ging wonen in Gorssel, 
ten zuiden van Deventer en overleed in Deventer. Maar dat was later, ongeveer eind 19e 
eeuw in het net gebouwde, nieuwe krankzinnigengesticht voor de provincie Overijssel. 
(noot: niet vanwege krankzinnigheid, maar vanwege suikerziekte waarschijnlijk, MJAD) 
Dat zijn toch wel aardige vergelijkingen die je dan ziet met mensen die je dan ook hebt 
meegemaakt. Althans meemaakt in de historie.  
 
Als burgemeester mòet je je ook wel verdiepen in de geschiedenis, want als je dat niet 
doet dan pas je ook niet in  de plek waar je burgemeester mag zijn. Je moet weten als je 
hier woont wat een ambacht is, wat ‘drecht’ betekent, je moet weten waar de heugels 
vandaan komen, dat de Zwijndrechtse Waard ooit acht zelfstandige gemeenten gehad 
heeft – dat had u dus acht boeken gekost als hier acht burgemeester hadden gestaan. (…) 
Als je de premier van een islamitisch land ontvangt, uit Maleisië, dat is hier gebeurd in 
Zwijndrecht, en hij kijkt heel bedenkelijk naar je als je het hebt over ‘Zwijndrecht’, dan 
moet je uit kunnen leggen dat Zwijndrecht niks met die dieren te maken heeft, maar met 
een doorwaadbare plaats door het Zwin. 
En als je in de Zwijndrechtse Waard woont, dan moet je ook weten dat Hendrik Ido 
Oostendam en Schiltmanskinderen Ambacht (46 letters, inclusief spaties 51 tekens) 
eigenlijk voor die tijd heette Hendrik-Ido-Oostendam-en-Schiltmanskinderen-Groot-en-
Klein-Sandelingenambacht, en dat zijn 67 letters of 75 tekens als je de streepjes meetelt. 
Dat zijn dingen die we allemaal moeten weten als je hier woont of als je hier mag 
besturen. 
Kortom: wij kunnen geen dag zonder historie, wij kunnen geen dag zonder geschiedenis, 
want dat maakt het leven aangenaam, prettig, en je kunt een heleboel dingen verklaren uit 
de geschiedenis, en je maakt ook het heden veel leuker door die geschiedenis. 
 
Historische Vereniging, u bent 25 jaar vereniging hier in de Zwijndrechtse Waard, 
eigenlijk bent u zo ongelofelijk jong als je het verstaat in de geschiedenis; in de 
geschiedenis het noemen niet waard, maar ik ben u zeer dankbaar dat u in 1982 bent 
opgericht en fantastisch veel werk doet voor ons allemaal en ik feliciteer u van harte met 
dat jubileum. Zeer veel dank. 
 
 
 
 
 
 
 

Willy Sluiter in zijn atelier



Van de voorzitter 
 
Nog even……… 
……en het jaar 2007 behoort  tot het verleden. Weer 
driehonderd vijf en zestig dagen achter de rug. Blijde 
dagen en droeve dagen: wat dit laatste betreft is het goed 
om eerst stil te staan bij de leden, die ons in de loop van dit 
jaar zijn ontvallen. Met gevoelens van dankbaarheid 
gedenken wij hen. 
  
Het jaar 2007 was voor onze vereniging een succesvol jaar. 
Hoewel er altijd wel wat op historisch gebied gebeurt, wil 
ik er een tweetal zaken uit lichten. 
Ons jubileum: Op 15 juni 1982 werd de vereniging 
opgericht door een handvol enthousiaste en vooruitziende 
heren. Mede dank zij hen, verkeert de vereniging na 25 jaar 
in een uitstekende conditie. 
De uitgave van Zwijndrechtse Wetenswaardigheden, deel 
III werd gekoppeld aan dit jubileum: Tijdens een stijlvolle 
bijeenkomst in de Oude Kerk werd het eerste exemplaar 
overhandigd aan burgemeester Scholten (Zwijndrecht), 
burgemeester Jonker (Hendrik-Ido-Ambacht) en oud-
burgemeester Trap(Heerjansdam)  
 
Heeft de voorzitter voor het komende jaar nog wensen ? 
Natuurlijk !! 
Wens 1: In 2008 een ledental van 600. Dat moet zeker 
kunnen. 
Wens 2: Meer medewerkers op het gebied van genealogie 
en archeologie  
Wens 3: Een voorspoedige verkoop van het boekwerk 
Zwijndrechtse Wetenswaardigheden III. Dit mag niet 
ontbreken in Uw bibliotheek. 
 
Maar mijn belangrijkste wens luidt: Goede kerstdagen en 
veel heil en zegen voor u allen in het nieuwe jaar 2008.  
En voor de Historische Vereniging geldt: Een voorspoedig 
verenigingsjaar toegewenst met veel (en trouwe) leden en 
veel enthousiasme. 
Tot spoedig ziens in “De Vergulde Swaen” !! 

Piet van Rietschoten.  
 

Wintervoorleesavonden 
Voor de vijfde keer wordt een serie vertelavonden 
georganiseerd. Acht woensdagavonden kunnen 
geïnteresseerden in de ‘vernieuwde’ stijlkamer 
aanschuiven om een bekende verteller te beluisteren en te 
genieten van ouderwetse koek en drankjes. De avonden 
kosten zes euro per persoon per keer. Reserveren is 
noodzakelijk en kan aan de balie van De Vergulde Swaen 
of telefonisch (alleen persoonlijk, dus niet inspreken). 
De data zijn 23 en 30 januari, 6, 13, 20 en 27 februari, 5 
en 12 maart. 
 

Gewijzigde openingstijd 
Met ingang van 1 januari is de oudheidkamer op 

zondagmiddag een uur later open en een uur later dicht. 

Van 14.00 tot 17.00 uur kan men er terecht. De 

gewijzigde openingstijd betreft een proefperiode tot 

half februari. 

Jubileumboek mooi kerstcadeau 
Op 14 september jl werd het derde deel van 
ZWIJNDRECHTSE WetensWAARDigheden gepresenteerd. Dit 
prachtige jubileumboek is natuurlijk een mooi cadeau voor 
kerst. Voor leden bedraagt de prijs slechts € 22,50, niet-
leden betalen € 27,50. 
 
In dit boek wordt onder meer de oudst bekende oorkonde 
behandeld waarin de naam Zwijndrecht voorkomt (drs. B. 
Wouda). Daarnaast zijn er bijdragen over Develstein (drs. 
C.L v.d.Leer), archeologische vondsten bij het klooster 
Eemstein (A. v.d. Berg en drs. R.M.W.M. Beerens), de  
rijstmolen later Euryza (dr. R. C. v.d.Berg) en over de 
Guanofabriek (drs. W. Hoogerdijk). Voor de jongere 
geschiedenis een foto-overzicht van de Ringdijk, (H.C. 
Popijus). Ook is er een beschouwing over de 
windwatermolens (dr. L.J. Pons). Het  geheel wordt 
afgesloten met een overzicht van 25 jaar HVZ. 
 

Bewaren / weggooien 
Onlangs was ik bij een bijeenkomst van het Erfgoedhuis. 
Tijdens die dag deed Gerard Rooijakkers, hoogleraar 
Cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, 
een aardig idee aan de hand. 
 
Wanneer er opgeruimd moet worden, de zolder, of het huis 
van je ouders, of je eigen spullen, neem dan twee dozen 
met daarop de volgende etiketten: TE BEWAREN en 
WEGGOOIEN. Hou daarbij in het achterhoofd dat de 
spullen die bewaard moeten worden, interessant zijn voor 
de oudheidkamer. 
 
Wel, in de doos met te bewaren spullen komen meestal de 
waardevolle dingen, of zaken die de moeite waard zijn, of 
de dingen waarvan je denkt: dat is vast wel iets voor de 
Historische Vereniging. 
In de doos met weg te gooien dingen verdwijnen meestal 
de onbelangrijke papieren, rommeltjes, zooi…. 
Wanneer je klaar bent met sorteren, doe de dozen dicht en 
ruil vervolgens de etiketten om. Breng de doos met TE 
BEWAREN naar De Vergulde Swaen. 
 
Waar het om gaat is dat de dingen waarvan we menen dat 
ze bewaard moeten worden, niet uniek zijn. Iedereen denkt 
dat juist dat bepaalde boek of voorwerp speciaal is. Maar 
juist die dingen worden bewaard. Wat we weggooien is 
vaak wat een echt beeld geeft van ons verleden en wat 
waarschijnlijk door iedereen wordt weggegooid. Juist die 
kleine zaken vormen de geschiedenis van onze cultuur. 
Wilt u daar eens aan denken wanneer u weer eens opruimt? 

Marcel Deelen 

“Honderdzesenzestig foto’s geven een vrijwel 
compleet beeld van alle huizen die samen de 
karakteristieke zwijndrechtse dijkbebouwing 
vormden, kort voordat ze allemaal, stuk voor stuk, in 
de jaren zeventig werden afgebroken voor een 
fantasieloze dijkverhoging door bestuurders zonder 
enig oog voor het waardevolle verleden.”  
 

Kees v/d Leer tijdens de presentatie op 14 september 
2007 van ZWIJNDRECHTSE WetensWAARDigheden III.



Herinneringen    “Oud Zwijndrecht’ aan het woord. 
In gesprek met mevrouw Van Wouwe-Smitsman. 
 
Onlangs was ik bij een oude dame die 94 jaar werd, een rasechte Zwijndrechtse. Als 
schoolvriendin van haar dochter kom ik af en toe op bezoek bij haar. Zij vertelt af en toe dingen 
uit het verleden en wel uit haar eigen tijd. Zelf denk ik dat ‘men’ zoiets wel leuk vindt om te lezen. 

Anneke Los-van Wingerden 
  
Allereerst wil ik u even laten 
kennismaken met deze 
ongelooflijk vitale dame. 
Geboren als Nel Smitsman op 18 

september in 1913 aan de Zanddijk te Zwijndrecht. Een 
rekensommetje en ja, zij is 94 jaar, een actieve vrouw en 
wat vooral opvalt, een vrouw van deze tijd, een vrouw die 
midden in het leven staat. 
Een vrouw die veel leest en ondanks haar hoge leeftijd 
openstaat voor vernieuwing, met name omdat zij er van uit 
gaat dat die verandering in deze tijd wellicht het beoogde 
resultaat zou kunnen brengen.  
 
Uit haar antwoord op de vraag hoe zij zich Zwijndrecht uit 
haar kinderjaren herinnert, blijkt dat veel van wat nu als 
‘geschiedenis’  in boeken over Zwijndrecht te zien en te 
lezen is, zij zelf heeft gezien en beleefd. 
In haar jeugd wonende aan de Zanddijk en schoolgaande op 
de Kerkstraatschool kwam zij vooral in die hoek van 
Zwijndrecht; het Zwijndrecht waar toen de Burgemeester de 
Bruïnelaan nog niet eens bestond. 

 
Zanddijk, 1e ingang bij Noordpark, Kruidenierswinkel Boertje (vhDames 

v.Rijs) 
Aan de Zanddijk, zo ongeveer bij de eerste ingang van het 
Noordpark, was het heerlijk wonen. Vooral leuk was de 
wintertijd als gedeeltes in de polder onder water gezet 
werden om te dienen als ijsbanen en er volop kon worden 
geschaatst.  Toen waren er ook nog echte winters. 
 
Natuurlijk weet zij van de tramlijn die over de Rotterdamse 
weg liep; met name de mestwagens, die mest aanvoerden 
voor de tuinders; die wagens werden gelost zo ongeveer 
voor de Nieuwe Huizen, wat natuurlijk veel ongemak, stank 
en mest op straat met zich meebracht. In die tijd werd 
daarover niet geklaagd, maar men liep daar gewoon met een 
boog omheen. Zwijndrecht was een tuindersdorp en op 
Zomerlust werd in die tijd door de tuinders de groenten met 
handkarren of kruiwagens gebracht; na de veiling werden de 
groenten dan per schuit naar Rotterdam vervoerd. 
In haar jeugd ook geen auto’s; de dokter reed in een koetsje 
om zijn patiënten te gaan bezoeken. 
 

Het mooie Veerplein uit die tijd met dat schitterende 
Raadhuis met balkon, waarop bij feestelijkheden de 
bestuurders van Zwijndrecht zich vertoonden. Mevrouw 
Van Wouwe maakte dat allemaal mee in haar jeugd; heel 
Zwijndrecht liep dan uit naar die centrale plek om bij 
voorbeeld met koninginnedag het Oranjefeest te vieren. In 
die tijd werd ook uitbundig door het hele dorp feestgevierd. 
Op de vraag of in die tijd geen protest kwam toen besloten 
werd die mooie panden aan het Veerplein af te breken en 
daar winkels te gaan bouwen, antwoordt mevrouw Van 
Wouwe dat zoiets haar niet bekend is. In die tijd nam het 
gemeentebestuur een besluit en kennelijk werd dat dan ook 
uitgevoerd. 

 
Doorn.jub.11-7-28.balkon 

 
In die tijd was het ook heel gebruikelijk dat je als meisje na 
de lagere schoolperiode thuis ging helpen, de doorgaans 
grote gezinnen of de kwakkelende gezondheid van de 
moeder waren de oorzaken en dat laatste was de reden dat 
ze niet verder leerde, wat zij op dat moment ook helemaal 
niet erg vond, zo vertelde mevrouw Van Wouwe,  pas later 
kwam wel eens de gedachte dat die Mulo toch wel wat 
geweest zou zijn voor haar.   
 
Het meest sensationele dat zij zich herinnert uit haar jonge 
jaren was wel het moment dat de Zeppelin over vloog; dat 
was op een zondagochtend en zorgde voor veel opwinding 
tijdens de kerkdienst in de Bethelkerk, waar de mensen op 
de gaanderij overeind kwamen en  er uiteraard bar weinig 
aandacht was voor de voorganger. 

 
In 1938 
trouwde zij 
met Jan van 
Wouwe en 
verhuisde zij 
naar de 
Charlotte de 
Bourbonstraat, 
toen een hele 
nieuwe wijk.



Exposities 
 
Zout, zeep en Zwijndrecht 

 
Op vrijdag 21 december om half vijf opent oud-

burgemeester Mr C. Pijl Hogeweg de nieuwe expositie met 

de naam Zout, Zeep en Zwijndrecht.  

Aan bod komen echt Zwijndrechtse zaken zodat bezoekers 

een beeld krijgen wat Zwijndrecht was, wat er is bewaard 

door de jaren heen en wat de oudheidkamer nog aan 

tastbare herinnering van Zwijndrecht bewaart. 

  
Een schoollokaaltje, een keukentje en diverse vitrines 

tonen gebruiksvoorwerpen en praktische (en soms 

onpraktische) objecten die herkenning, verwondering of 

ontroering teweegbrengen. Er is voor elke bezoekers wel 

een herkenbaar iets dat een emotie oproept. 

Vanaf 16.15 uur is men welkom aan de  

Rotterdamseweg 53-55 om de opening bij te wonen. 

 

Ledenvergadering    Oproep 
Noteer vast in uw agenda: 26 maart ledenvergadering.  Zijn er in Zwijndrecht woningen met originele bedsteden? 
 
 

Samenvatting lezingen tijdens 

Erfgoeddag op 10 oktober 
 
Gerard Rooijakkers 
“Ik zou je het liefst in een doosje willen doen” 
 
De doos is het oudste meubelstuk van mensen; wij stoppen 
er van alles in wat wij de moeite waard vinden om te 
bewaren. Let op dat de doos als representant van dingen van 
waarde, niet belangrijker wordt dan de inhoud. 
Objecten uit musea worden soms belangrijker door ze te 
isoleren, door ze ‘in een doosje te doen’. Ze worden geladen 
met een kracht die tot uitdrukking komt in het vertellen van 
hun verhalen. Er worden belevingen gekoppeld aan die 
dozen. Het gebruik van metaforen is prima, maar neem het 
niet te letterlijk.  
 
In de musea bewaren we objecten, dat zijn 
onvervreemdbare zaken, zoals familiestukken, 
kroonjuwelen, totems, museumstukken, relieken en 
archivalia. Dat zijn blijvende dingen, ofwel: ons erfgoed. 
Daartegenover staat afval, dat is vervreemdbaar, anoniem, 
wil men vergeten. De vuilnis wil men snel kwijt. 
Als je een volk wil treffen (bijvoorbeeld in een 
oorlogssituatie) dat vernietig je hun erfgoed: de 
monumentale oude brug, de kathedraal, moskee of 
synagoge en het stadhuis of tempel.  
Toch wordt de meeste informatie over verloren culturen 
gehaald uit afval (archeologie). 
 
Stelling van Gerard Rooijakkers: ‘het afval wordt het beste 
bewaard, terwijl de dingen die wij bewaren (in een doosje) 
het meest kwetsbaar zijn. Die overleven het vaak niet. Wij 
zouden beter ordelijk kunnen vergeten dan bewaren’ 
 

Frits van Oostrom: 
“Haal de geschiedenis naar de gewone mensen toe!” 
 
“Lokale canons werken sterker dan wereldcanons, ook bij 
de nieuwkomers in Nederland”. 
Hij illustreert dat met het voorbeeld van de 3oktober feesten 
in Leiden. Daar gaat het niet om het herdenken van de 
80jarige oorlog, maar om wat er hier bij ons is gebeurd. 
De eenvoudige herkenbare rituelen spelen daarbij een grote 
rol: Haring en wittebrood. In de Leidse praktijk blijkt dat de 
viering, inclusief de kermis heel veel mensen op de been 
brengt, van verschillende generaties, van verschillende 
sociale klassen en van uiteenlopende herkomst. Je ziet 
hoofddoekjes en burka’s, 
 
Als klein jongetje ging Van Oostrom mee naar de 4 mei 
viering. Daar werd een filmpje vertoond, waar meneer 
Marbus verteld over zijn oorlogservaringen. Meneer 
Marbus was de man van de winkel in snoep en fietsen. Het 
persoonlijke verhaal maakte veel indruk, omdat het niet 
over de oorlog als geheel ging, maar over wat hier was en 
wat concreet is. 
 
Selecteer en vertel het verhaal van wat hier is gebeurd. Zoek 
partners: het onderwijs en vooral vrijwilligers. Vrijwilligers 
vormen een prachtig fenomeen, maar hebben helaas een 
amateuristisch imago. Bekijk de vrijwilligers eens vanuit de 
gedachte “tijd is geld”. Laten we ze dus maar “privé – 
sponsors” noemen.  
Zo gek is dat niet. Immers de tijd van sommige leden van 
raden van toezicht worden door hun bedrijven ook 
opgevoerd als sponsoring.. 
 
Kortom, vergeet de lokale verhalen niet. De  enige 
geschiedenis is de geschiedenis die leeft voor de mensen. 
En wees gerust: “ieder mens heeft een erfgoed - gen”.  
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Samenstelling: Marcel Deelen  Redactieadres: Rotterdamseweg 55, 3332 AC         E-mail:  gast@uwnet.nl       Oplage: 650 exemplaren op A4-formaat. 

HVZ maakt zich sterk voor Badhuis 
De volgende brief werd op 15 oktober naar het gemeentebestuur verzonden. 
 
Geacht college van B&W, 
 
Nu de geruchten omtrent het Badhuis aan de Prins Hendrikstraat aanhouden, 

vragen wij met aandrang aandacht voor het volgende. 

Ongeacht de functie die het Badhuis op dit moment heeft, in het verleden had of in de toekomst  krijgt, is het van groot 

belang dat het gebouw als zodanig wordt behouden. Het argument ‘historische waarde’ is uiteraard zondermeer van 

toepassing op dit bijna tachtig jaar oude gebouw – al was het alleen al vanwege de unieke functie waartoe het gebouwd is – 

maar daarnaast is het ook één van de laatste authentieke panden van het Julianadorp. Verder kan het worden geschaard 

onder cultureel erfgoed en immaterieel erfgoed wanneer het gaat om gezamenlijke herinnering aan het pand en haar historie. 

 

Het initiatief voor de bouw van het badhuis is genomen ten tijde van burgemeester Doorn in een periode dat het economisch 

slecht ging in de wereld. Ondanks dat had deze vooruitstrevende burgemeester oog voor de behoeften van de bevolking. Het 

Badhuis is als zodanig tot in de jaren zeventig in gebruik geweest. Historisch kleven er veel herinneringen aan. Er zijn niet 

veel gemeenten die nog een redelijk authentiek badhuis kennen. Het feit dat er nog een origineel bad aanwezig is, nota bene 

het bad dat nog bekend staat als het bad waarin mw. Meijer, de vrouw van de bekende kapper, wekelijks baadde, is iets dat 

voor de zwijndrechtse historie onvervangbaar is. 

 

De dreiging dat omwille van financieel gewin het pand en de ruimte er omheen wordt opgeofferd aan wat woningbouw, 

waarvan de projectontwikkelaar de grootste profiteur zal zijn, is na een halve eeuw kaalslag en verwoesting dan ook 

onverteerbaar. Heeft het gemeentebestuur dan nog steeds niets geleerd van pijnlijke verliezen als hotel Het Witte Paard, villa 

Aurora, de boerderij aan de Kerkstraat, of – wat groter – de prachtige bebouwing aan het Veerplein en zelfs de gehele 

dijkbebouwing ? 

Juist het authentieke element wat het Badhuis binnen het Julianadorp vormt – een wijk die twintig jaar geleden ook al 

helemaal vernieuwd is – geeft een binding met het Zwijndrecht van vroeger, zowel in bebouwing als in gebruik. Een 

element ook wat juist de sfeer bepaalt die bij nieuwbouw ontbreekt. 

 

Los van genoemde argumenten zal ook architectonisch wel het een en ander kunnen worden aangevoerd wat het behoud van 

het pand verantwoordt, al was het al vanwege het feit dat het is ontworpen door de toenmalige gemeentearchitect. 

Juist het Badhuis is een product van hetgeen een gemeente voor haar inwoners kan betekenen. Het verlies ervan zal dus 

meer inhouden dan alleen het verlies van een historisch pand. 

De Historische Vereniging Zwijndrecht meent dus op diverse gronden te kunnen eisen dat het pand behouden blijft voor de 

toekomst. Omwille van wat luttele pecunia zal in de toekomst niet verantwoord kunnen worden waarom een pand als dit 

verdwenen is. Ook het argument ‘slechte staat’ gaat in dit geval niet op. 

Voor alle duidelijkheid: wij maken geen bezwaar tegen een ander gebruik van het pand, mits het behouden blijft als gebouw 

en voor zover een alternatief gebruik geen onverantwoorde aantasting van het geheel betekent. 

 
Namens het bestuur van de Historische Vereniging Zwijndrecht, 

P.A. van Rietschoten      C. Blacquière 

voorzitter       secretaris 

Wij kunnen geen dag zonder 
geschiedenis, want dat maakt 
het leven aangenaam, prettig, 
en je kunt een heleboel dingen 
verklaren uit de geschiedenis, 
en je maakt ook het heden veel 
leuker door die geschiedenis.  

Burgemeester A.S. Scholten

 


