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Ledenvergadering
op woensdag 26
maart 2008

Jaaroverzicht 2007

Het bestuur van de Historische
Vereniging Zwijndrecht nodigt
de leden uit tot het bijwonen
van de jaarvergadering op
woensdag 26 maart 2008 in de
bovenzaal van ons museum “De
Vergulde Swaen”,
Rotterdamseweg 53-55;
aanvang 20.00 uur.

Hoe was het met de activiteiten in ons museum?
Tot begin februari 2007 is er de tentoonstelling over Develstein geweest. Over dit
onderwerp schreef de heer C. van der Leer een boek, gaf er twee lezingen over en
heeft in er in het laatste boek ‘Zwijndrechtse Wetenswaardigheden deel III’ ook een
hoofdstuk aan gewijd.
Begin januari heeft de heer P. van Driel twee lezingen gehouden over de Zoutkeet.
De gezellige voorleesavonden werden weer gehouden in de maanden februari en
maart.
Vanaf mei stond de expositie van het Fotohuis Elegant in het flitslicht.
Daarna is er een tentoonstelling samengesteld onder de titel ‘Zout, Zeep en
Zwijndrecht’, waarbij gebruik is gemaakt van spullen die in ons depot aanwezig zijn
en die we regelmatig zullen aanpassen.
We leverden onze bijdrage aan de regionale internetsite www.regiodiep.nl alsmede
informatie voor de bladen DiEP en DorDrechtstreek. En er verscheen een mooie
herdruk van onze museumgids.

Agenda
1. Opening.
2. Verslag van de vergadering
van 28 maart 2007.
3. Jaarverslag secretaris.
4. Jaarverslag penningmeester.
5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming van
een nieuw lid.
6. Begroting 2008.
7. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar zijn
C.J.H.K. Boot en M.J.A.
Deelen. De heer Boot legt zijn
functie als penningmeester
neer.
8. Programma 2008.
9. Rondvraag.
10. Pauze.
Na de pauze zijn we te gast 'in
de klas' van Jan van der Molen.

Wat is er zoal gebeurd het afgelopen jaar?
Er zijn fijne maar ook droeve, ingrijpende dingen gebeurd. Ook dit jaar zijn we weer
geconfronteerd met ziekten van leden en overlijden van dierbaren.

Wat niet onopgemerkt is gebleven is de viering van het 25-jarig bestaan van de
Historische Vereniging Zwijndrecht. In een stijlvolle bijeenkomst die we hebben
gehouden in de Oude Kerk op 14 september 2007 is hier aandacht aan besteed. Het
jubileumboek ‘Zwijndrechtse Wetenswaardigheden deel III’ is daar aan drie
burgemeesters overhandigd. Het is een prachtig boek met bijdragen van bijna allemaal
leden van onze vereniging. Muzikale medewerking werd verleend door het Laurens
Kamerkoor.
Rondom deze periode exposeerde in De Vergulde Swaen ons bestuurslid Ada
Boshuizen met Zwijndrechtse schilderswaardigheden.
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C. Pijl Hogeweg schonk zijn pijp ter gelegenheid van de nieuwe expositie.

Van de penningmeester

Lezersverzoek

Contributie 2008.
Bij deze Mededelingenkrant treft U een acceptgirokaart
aan. Hiermee kunt U de contributie van € 10,- minimaal
voor het jaar 2008 voldoen. U kunt natuurlijk ook een
hoger bedrag overmaken ! Gaarne zien wij uw betaling op
niet al te lange termijn tegemoet. Dit om het sturen van
aanmaningen te voorkomen.
Helaas hebben wij een aantal leden uit het ledenbestand
moeten verwijderen daar zij zowel de contributie over 2006
als 2007 niet hadden voldaan. Jammer !
Voor inlichtingen kunt U bij de penningmeester Koen Boot
(tel. 612 6391) terecht.

Informatie gezocht over de Groote Lindt,. vooral
Lindtsedijk nr. 53 en 55 waar de familie M. van
Hofwegen woonde, tegenover Van Leeuwen Buizen.
Fam. De Korver, Da Costastraat 17.

Ledenwerfactie
De ledenwerfactie, waarbij zowel een nieuw lid als een
aanbrenger kans maakte op een boek over Clement
Bezemer, heeft minder
aanmeldingen
opgeleverd dan we
hoopten, maar alle
nieuwe leden hebben we
in dankbaarheid
verwelkomd.
Inmiddels hebben R. van
Dongen uit Ridderkerk
en R.M. Sprangers uit
Zwijndrecht hun
‘beloning’ ontvangen.

Wintervoorleesavonden
Op dit moment vindt voor de vijfde maal een serie
wintervoorleesavonden plaats. Waarschijnlijk zijn er nog
twee te gaan wanneer u dit leest en wel op 5 en 13 maart.
Bij de laatste is ook echte muziek aanwezig. Bel even
waneer u interesse heeft of er nog plaats is, het is de moeite
waard!

Interesseavonden
Elke derde dinsdagavond van de maand is vanaf een uur of
zeven De Vergulde Swaen geopend en kan men er terecht
om meer te doen met of te weten te komen over
genealogie, archeologie, restauratie of onderzoek. Of om
gewoon eens gezellig bij te praten in de gelagkamer.

Nieuw boek Ringdijk
Op 1 december nam oud-burgemeester Pijl Hogeweg het
eerste exemplaar in ontvangst over De Ringdijk van de
Zwijndrechtse Waard, deel II: van Veerplein tot De Hoge
Nesse, door A. Slobbe en zoons.
Het boek is te koop bij boekhandel De Salon en bij De
Vergulde Swaen voor € 22,50.

Nog een nieuw boek
Onder de titel ‘Drie dorpen aan het water’ verscheen van
de hand van Ad Bakker een lezenswaardig boek met
gedichten en pentekeningen over Zwijndrecht, HendrikIdo-Ambacht en Heerjansdam.
Het boek is te koop via 06 - 2919 3597 voor € 14,95.

Aanwinsten
Bijzondere aanwinsten in de afgelopen drie maanden zijn
een doos met oude foto’s van onder meer de ZVB
(bakkerij) aan de Lindelaan, een trouwboekje uit 1906, een
brief met zegels uit 1697 (daarover later meer), een doos
met professionele foto’s van de restauratie van de
Pietermankerk, en een emaillen bord van aannemersbedrijf
B. den Hoed, een rieten mand met daarin genummerde
houten balletjes die gebruikt werden bij de veiling wanneer
geloot werd wie eerst mocht veilen; twee boeken met
stempels van leesbibliotheek “De Tijd” (J.A. Bax, Ringdijk
2007) en diens opvolger D. Schimmel). Verder twee
schilderijen van J. Grens, de vader van de bekende Grens
van de Ringdijk, en een oude rieten wieg die nog heeft
toebehoord aan Pieter Dolk (zie elders in dit blad).
Voor alle duidelijkheid: slechts enkele aanwinsten /
schenkingen worden genoemd,niet alles wat we ontvangen.

Je moet het je kinderen vertellen
Het is weer bijna mei en wie in Holland ‘4 en 5 mei’ zegt,
heeft het over herdenken. In 1999 werd naar aanleiding van
de onthulling van het Joods Monument in Dordrecht een
naamlijst uitgegeven met daarin de namen van de
omgekomen Joodse inwoners van Dordrecht en
Zwijndrecht. Om hen te gedenken hieronder de namen van
de Zwijndrechtse burgers.
Hartog, Abraham den.
4-3-1879 Zwijndrecht, 19-11-1942 Auschwitz.
Hartog, Abraham Benjamin den.
17-2-1941 Zwijndrecht, 19-11-1943 Auschwitz.
Hartog, Anna den.
10-10-1875 Heerjansdam, 19-11-1942 Auschwitz.
Hartog, Benjamin den.
26-3-1869 Heerjansdam, 9-6-1943 Sobibor.
Hartog, Betrina den.
2-1-1871 Heerjansdam, 19-11-1942 Auschwitz.
Hartog, Esther den.
24-1-1920 Zwijndrecht, 19-11-1942 Auschwitz.
Hartog, Tobias den.
22-6-1918 Zwijndrecht, 31-3-1944 Auschwitz.
Levisson, Herman.
18-11-1919 Zwijndrecht, 30-9-1942 Sobibor.
Meijer, Benjamin Herman.
7-12-1889 Zwijndrecht, 19-11-1942 Auschwitz.
Meijer, Hanna.
12-5-1878 Zwijndrecht, 19-11-1942 Auschwitz.
Meijer, Leo.
25-7-1935 Zwijndrecht, 6-10-1944 Auschwitz.
Meijer, Salomo Herman.
17-10-1883 Zwijndrecht, 12-2-1943 Auschwitz.
Meijer, Samuel Herman.
14-8-1891 Zwijndrecht, 15-12-1942 Auschwitz.

Herinneringen “Oud Zwijndrecht” aan het woord
In gesprek met mevrouw Nel van Wouwe-Smitsman, deel 2

door Anneke Los-van Wingerden

De eerste regels uit deel 1 voor degenen die dat gemist hebben;
‘ mevrouw Van Wouwe, 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.
Ook 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’
In 1938 trad zij in het huwelijk met Jan van Wouwe en verhuisde
zij naar de Charlotte de Bourbonstraat, destijds een geheel nieuwe
wijk.
Onuitwisbaar zijn natuurlijk haar herinneringen aan de periode
rond 1940-1945, de oorlog waardoor ook in haar leven opeens zo
veel veranderde.
Eind jaren dertig, nog niet zo lang getrouwd, in verwachting van
haar eerste kind en dan de mobilisatie, haar man wordt
opgeroepen als militair zijn plicht te vervullen. Dat waren zeker
moeilijke tijden.
Dat de huisarts Ekelmans begin mei 1940, op
de brug tussen Zwijndrecht en Dordrecht door
een handgranaat van de Duitsers om het leven
kwam was zo’n ingrijpende gebeurtenis, ,, dat
kon je bijna niet geloven” vertelt mevrouw
Van Wouwe.
Omdat de verkeersbrug een strategisch
belangrijke verbinding was, dreigde er
voortdurend gevaar in de directe omgeving,
waar door bommen schade ontstond aan huizen en gebouwen. In
de straten verderop, zoals de Charlotte de Bourbonstraat, bleef het
gelukkig bij gesprongen ruiten.
Dankzij de familie aan de Zanddijk heeft het gezin tijdens de
bezetting geen honger hoeven te lijden. Wel moest er bij gebrek
aan brandstof gesprokkeld worden, alle takjes en houtjes werden
verzameld, en oma zocht naar kooltjes tussen de spoorrails om
toch een vuurtje te kunnen maken zodat er, zij het beperkt, gekookt
kon worden.
Op de vraag of zij in die periode wel eens iets deed wat eigenlijk
verboden was, antwoordt zij met een ondeugende lach “ja
natuurlijk, en vaak was je niet eens bewust van het feit hoe
gevaarlijk dat zelfs wel was”.
Zij vertelt dat na de periode in militaire dienst haar man, Jan van
Wouwe, werkzaam was als boekhouder bij Inmaakbedrijf Los aan
de Ringdijk.
Het kantoor van het bedrijf bevond zich in een vleugel van de villa
Aurora.

Op een gewone werkdag kwam haar man opeens midden op de
dag samen met een onbekende de straat in fietsen. Na
kennismaking bleek die onbekende man de Poolse ambassadeur te
zijn.

Achterzijde villa Aurora
De ambassadeur was ondergedoken bij de directeur van het
inmaakbedrijf aan de Ringdijk, waar die dag geheel onverwacht
door de Duitsers een inval werd gedaan.
Doordat Aurora een zeer grote villa was en een brede gang had
met heel veel deuren, kon de ambassadeur ongemerkt met behulp
van Jan van Wouwe ongezien wegglippen, en zo kwamen zij met
de hoed ver over hun hoofd getrokken de Charlotte de
Bourbonstraat in fietsen.
‘Ik zie ze nog aankomen”, zegt mevrouw Van Wouwe.
Als schuilplaats bij een eventuele razzia zou een verborgen plek in
hun huis gebruikt kunnen worden. Overigens een ruimte, die in
veel huizen werd gebruikt als ‘geheime’plek en in feite dus
helemaal niet meer zo geheim was.
In die tijd hadden veel huizen ingebouwde kasten; tussen kast en
het plafond was net voldoende ruimte voor een volwassene, om
zich in noodgevallen daar te kunnen verbergen.
Zij vertelt verder dat zij en velen met haar zo ontzettend naïef
waren in die periode, eigenlijk te naïef, te goed van vertrouwen.
Zo ging zij zelf bijvoorbeeld gewoon met de ambassadeur op het
stoepje bij de voordeur zitten om even te genieten van het mooie
weer, wat in wezen levensgevaarlijk was voor zowel de
ambassadeur als voor haarzelf.
De Poolse, joodse ambassadeur, die met zijn gezin uit Den Haag
moest vluchten en gescheiden van vrouw en kinderen werd
ondergebracht op verschillende onderduikadressen, moest ook bij
de familie Van Wouwe uit veiligheidsoogpunt na enige tijd weer
vertrekken naar een ander onderduikadres.
Na de bevrijding onderhield de familie nog enige tijd contact met
de ambassadeur; hijzelf en ook zijn kinderen overleefden de
oorlog. Helaas werd zijn vrouw bij een razzia opgepakt en
overgebracht naar één van de kampen, zij overleefde de oorlog
niet.
De bevrijding zelf herinnert mevrouw Van Wouwe zich heel goed,
dat was één geweldig, groots en onvergetelijk Oranjefeest.

Daan en Pleun Los voor hun inmakerij.



De jaren die volgden kreeg zij haar handen vol aan haar grote
gezin, negen kinderen, en heeft zij met heel veel plezier tot voor
enkele jaren in de Charlotte de Bourbonstraat gewoond.
N.B. ‘Achter de geraniums’…...zeker niet van toepassing op
mevrouw Nel van Wouwe-Smitsman.
Voor haar raam staan schitterende orchideeën, die zij elk jaar weer
in bloei krijgt; ook hoopt ze komende zomer, Deo volente, weer
een bezoek te kunnen brengen aan zoon Jan en zijn gezin in
Canada.

‘Maar het vergankelijke kent geen keer
dan in de opstanding der herinneringen.’
J.C. Bloem

Verslag ledenvergadering van de Historische Vereniging Zwijndrecht op
woensdag 28 maart 2007.
Aantal aanwezigen: 35
De voorzitter, P.A.van Rietschoten,
opent de vergadering en heet iedereen
hartelijk welkom.
In het voorbije jaar is weer veel
gebeurd dankzij de inzet van veel
vrijwilligers.
Voor de afdeling Archeologie en
Genealogie zijn nieuwe vrijwilligers
welkom.
De vereniging bestaat op 15 juni a.s.
25 jaar. We willen in september op een
speciale manier
hieraan aandacht besteden.
Het jaarverslag en het jaaroverzicht
worden goedgekeurd.
Het jaarverslag van de penningmeester
wordt besproken en enkele vragen
worden beantwoord.
Het aantal leden van de vereniging is
ongeveer gelijk gebleven.
De financiële situatie is goed, zodat de
contributie ook dit jaar niet verhoogd
behoeft te worden.
De kascontrolecommissie doet verslag.
De administratie is in goede orde
bevonden.
In de kascommissie waren benoemd
de heren C.R. van den Berg en C.W.
van Rijswijk.

De heer Van Rijswijk is kortgeleden
overleden en we hebben de heer A.
Hordijk bereid gevonden om zitting te
nemen in de controlecommissie.
De heer Hordijk doet verslag en geeft
enkele aanbevelingen.
Décharge wordt verleend.
Aftredend in de kascontrolecommissie
is de heer C.R. van den Berg.
Naast de heer A. Hordijk stelt zich
beschikbaar mevr. J.W. RietveldCorvers.
In het bestuur zijn de heren Van
Rietschoten en Taselaar aftredend.
De heer Van Rietschoten stelt zich
herkiesbaar; in de plaats van de heer
Taselaar draagt het bestuur mevr. C.A.
Odekerken-Wiersma voor. De
vergadering gaat hiermee akkoord.
Voor 2007 staan weer diverse
exposities en lezingen op het
programma.
In het museum is ook het een en ander
gebeurd. Er is een aparte ruimte voor
de bibliotheek gemaakt en de
stijlkamer krijgt een grondige
opknapbeurt.
Rondvraag
- De heer C.L. van der Leer attendeert
op een gewijzigd beleid van de
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Als museum kregen wij ook dit jaar weer veel bruikbare
dingen, zoals een boterton, een doopjurk, oud gereedschap
en ook een paar familieverhalen.
Van de Gemeente Zwijndrecht ontvingen we een
fotocatalogus in zwart/wit.
Uit particulier bezit ontvingen we een fotoreportage over de
restauratie van de Pieterman kerk.
Waar mogelijk hebben we bij de Gemeente Zwijndrecht
aandacht gevraagd voor het behoud van belangrijke panden,
zoals het Badhuis en het Julia-internaat.
Onze vrijwilligers van de technische dienst hebben ook dit
jaar weer veel gepresteerd o.m.:

Belastingdienst i.v.m. aftrekposten
voor giften.
- Tevens merkt hij op dat de
activiteiten rondom de archeologische
opgravingen bij Develstein genoemd
hadden moeten worden in het
jaarverslag.
- Mevr. Boot stelt voor om deel te
nemen aan de vrijmarkt op
Koninginnedag met overtollige
voorwerpen en boeken.
Na de pauze leest de heer Taselaar
enkele boeiende sprookjes voor.
De voorzitter bedankt hem voor deze
bijdrage en voor zijn lidmaatschap van
het bestuur.
De vergadering wordt gesloten.
Zwijndrecht, april 2007.
CJB
N.B.
Opmerkingen tijdens de vergadering:
- Verkoop boeken Clement Bezemer.
- Aparte balanspost voor boeken.
- Nieuw systeem contributiebetaling.
- Digitaliseren foto’s Van Damcollectie.
- Besteding algemene reserve 2.800
euro.

- de stijlkamer is helemaal
geverfd en behangen (dit
vergde wel 400 man-uren)
- een aparte ruimte voor de
bibliotheek is gemaakt
We mogen terugzien op een
goed jaar, waarin we met
elkaar veel hebben mogen
doen.
Zonder de hulp van alle
vrijwilligers was dit niet
mogelijk geweest; daarvoor
onze hartelijke dank!
CJB, februari 2007

Wieg staat in Zwijndrecht
Deze maand kregen we een bijna honderd jaar oude rieten
wieg in eigendom. Het babybedje stond op de zolder van
een huis aan de Prins Mauritsstraat, en daar hadden de
bewoners het ook aangetroffen toen ze daar in 1963
kwamen wonen. Het had toebehoord aan de familie Dolk,
Pieter Dolk werd geboren in
Zwijndrecht in 1916. Hij was
kantoorbediende en musicus.
Speelde in de jaren voor de oorlog als
trompettist o.a. in het orkest ‘De Witte
Raven’
van Tom
van
der
Stap.
In
1943 werd
hij door de
Duitsers
gevangen
genomen
wegens het
‘verbergen
van joden’ of ‘jodenbegunstiging’.
Hiervoor werd hij naar een
concentratiekamp overgebracht. In het
kamp Vught, waar hij componist Nico
Max Richter (1915-1945) ontmoette,
speelde hij in het kamporkest. Hij
werd later trompettist in het
Residentie-Orkest.
Van 1950 tot 1962 en van 1965 tot
1975 was hij dirigent van De Bazuin
in
Groningen.
Het
Christelijk
Muziekgezelschap “De Bazuin" is
opgericht in 1898. “De Bazuin” is
ontstaan vanuit de Baptisten gemeente
in de stad Groningen.
Van 1952 t/m 1955 was hij ook
dirigent
van
Gruno's
TNT
Postharmonie Groningen (opgericht in
1911 als een bedrijfsmuziekvereniging
van het toenmalige Staatsbedrijf der
PTT).
Gelijk met componist Nico Max
Richter was Pieter Dolk in Vught
aangekomen en iets later Piet van den
Hurk, solo fluitist van het Utrechts
Stedelijk Orkest en dirigent van het
NCRV-orkest. Ook de Amsterdamse
fluitist Everard van Royen was toen in
Vught.
Pieter Dolk: Met Van den Hurk en Van
Royen ontwikkelde [Heinz Wons] het
idee van een kamporkest. Op een dag
werd bij het appèl gevraagd wie er
musicus was; die moesten zich
verzamelen, want er zou een orkest
geformeerd worden. We moesten onze

en een telg uit dat gezin is de bekende trompettist Pieter
Dolk.
Hoe een oude wieg een bijzondere Zwijndrechtenaar aan
de vergetelheid ontrukt, zoals dat heet, of, iets minder
theatraal: hoe een oude wieg een bijzonder iemand weer
in de schijnwerpers plaatst.

familie vragen om onze instrumenten
naar Vught te sturen.
Zowel
Heinz
Wons
als
de
kampcommandant Hauptsturmführer
Chmielewski, beschouwden het als
“hun” orkest. Bovendien was er een
Oberscharführer, Ullman of Uhlman,
die er formeel verantwoordelijk voor
was, en alles moest regelen. Maar hij
deed niets, hij hoefde niets te doen,
we deden alles zelf. Hij regelde alles
in zoverre dat wij zijn steun hadden.
Het orkest werd een arbeidseenheid.
Het was een beroepsorkest van
misschien 20 of 25 man, al bestond
het uit rijp en groen. Het heeft
ongeveer vier maanden bestaan.
Er was een gitarist, een “Joods
strafgeval”, Max Groen, een van de
weinig Joden die de oorlog
overleefden. Gomez de Mesquita
speelde blokfluit. Dat kon natuurlijk
helemaal niet, hij deed voor spek en
bonen mee. Om ze te beschermen
[uitstel van transport] zei Van den
Hurk altijd dat hij die gitaar en
blokfluit in zijn orkest nodig had. Er
was ook een Joodse drummer, Prins.
De andere trompettist was Engel Bot
en Heinz Wons speelde natuurlijk
accordeon. Er was nog een oudere
amateurklarinetist
een
Jehovagetuige - en een pianist....
Het repertoire bestond uit populair
klassieke stukken en salonmuziek. Die
oberscharführer had er helemaal
geen verstand van. Hij ging eens met
verlof en zei tegen het orkest met
gitaar en blokfluit:”Als ik terugkom
moeten jullie de Unvollendete kunnen
spelen.”...We repeteerde ‘s ochtends
[in de ziekenbarak. ‘s Middags moest
er gewerkt worden en schoongemaakt
worden] ... We hadden eenmaal in de
week een optreden in de muziekbarak
en een keer of drie totaal speelden we
voor de SS Kommandatur op de
binnenplaats. Er kwamen ook wel
eens SS-ers in de muziekbarak
luisteren. Eens regende het, maar we
moesten in de openlucht spelen, met
de strijkers er bij. De meeste
optredens werden goed bezocht....

We waren blij dat we als musici
minder risico liepen. Natuurlijk
speelde je goed, ik denk dat je als
musicus niet anders kan....
Op een gegeven moment kwam
Obersturmführer
Grünewald
als
kampcommandant. Voor hem was het
orkest te “schön” voor een
concentratiekamp en het werd
opgeheven.
Piet van den Hurk beschrijft deze
omstandigheden eveneens in een
interview uit 1945, waarin een aantal
van de volgende gebeurtenissen uit de
memoires van Everard van Roijen ook
een plaats hebben.
Everard van Roijen beschrijft hoe de
orkestleden in de “Schönungsbarack”
konden worden ingeschreven, omdat
ook de Lagerartz achter het plan voor
een orkest stond. Een “beetje
concentratiekamp”
had
een
kamporkest (met als spookachtig
toppunt dat in Auschwitz bij de
gaskamers), dat onder de normale
kampdiscipline viel; maar in Vught
was het orkest onder de “jurisdictie”
van de “Lagerartz”! Twee musici die
grote vrienden werden, Nico Richter
(componist en altviolist) en Pieter
Dolk (trompettist) behoorden tot dit
ensemble, waarvan de trots Lagerartz
stelde: “Das ist mein Orchester!” ...
Het repertoire van ons orkest bestond
uit gemakkelijk aanspreekbare, semiklassieke muziek uit de bibliotheek
van de NCRV... Enige avonden in de
week en ook soms Zondagsmiddags,
speelden we in de barakken; er was
zelfs een piano in Vught. Behalve het
genoemde repertoire, kwam soms ook
massazang aan de orde; bij het
“Waar de blanke top der duinen” heb
ik veel grote kerels het eind met
tranan in de ogen zien zingen.
Gelukkig is op dat moment nooit een
SS-er binnen komen stormen, maar er
stond altijd wel iemand bij de deur op
wacht, meen ik.
Vrij veel geroutineerde joodse
beroepsmusici zaten in eene aparte...
barakkenafdeling; het is bepaald
moedig van Piet van den Hurk geweest
om te trachten al deze musici in één

goed orkest te combineren...Nooit heb
ik in die tijd voldoende duidelijk beseft

dat voor de medegevangenen die

muziekuitvoeringen een
geweest moeten zijn.”

weldaad

“Zo gaat dat met de herinnering. Daarmee lichten we het verleden bij.”

Exposities
Zout, Zeep en Zwijndrecht
Op 21 december opende oud-burgemeester mr. C. Pijl Hogeweg
deze expositie waarin aan de hand van voorwerpen uit het depot
wordt getoond wat Zwijndrecht was en hoe ze is geworden tot de
gemeente die ze nu is. Het blijkt dat sommige bezoekers
verwachtten dat de geschiedenis van de zoutindustrie explicieter in
beeld zou zijn gezien de titel van de expositie. Deze verwijst
echter naar de ‘bouwstenen van het verleden’, gecombineerd met
het huishoudelijke begrip ‘zand zeep soda’ omdat ook dit aspect in
beeld is gebracht.
Om de bezoekers toch tegemoet te komen is in een twintigtal foto’s de zoutindustrie in beeld gebracht, net zoals dat het
geval is met de tuinderijen.
De expositie kent tot op heden geen einddatum; wel wordt ze in de loop van 2008 op details gewijzigd en/of aangevuld. Zo
is er toch steeds wat ‘nieuws’ te zien.
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