
Detail prent uit het boek 
van Van Ollefen, 1793 

Het tableau 
 
Burgemeester Antoine Scholten verwierf het genoegen ten overstaan 
van bestuur en burgers, het tableau te onthullen. In zijn korte 
speech sprak hij waarderend over een stukje kostbare geschiedenis 
met dank aan de sponsors, dat –met een kwinkslag- op slechts twee 
plaatsen zou mogen hangen; 'De Vergulde Swaen en het nieuwe 
gemeentehuis!' De Historische Vereniging Zwijndrecht is gelukkig 
dat ze de hand kon leggen op een zeer bijzonder object, welke een 
blik gunt in het Zwijndrecht van de 18e eeuw. Voor het reeds 
millennium-oude Zwijndrecht, waarin het verleden toch al bijna niet 
zichtbaar is; uniek! 

 
 
Dat het tegeltableau ooit is vervaardigd, is waarschijnlijk een particulier initiatief geweest. 
Zeldzaam is dat het de eeuwen heeft doorstaan, zonder noemenswaardige schade. De 
voorstelling van de Zwijndrechtse oever met centraal de scheepswerf van Van der Pijpen –
nadien Visser en Kooiman- die destijds gevestigd was naast het huidige Maasplein, in 
tegenstelling tot de gebruikelijkere afbeeldingen zoals fruit, vee, bloemen of schepen uit die 
periode, maakt het tableau buitengewoon. De afbeelding is terug te vinden in het bekende 
prentje van Zwijndrecht uit 'De Stads- en Dorpsbeschrijver' van Van Ollefen uit 1793, een 
tijdgenoot van Mozart.  
In het jaar 1732 telde Zwijndrecht 131 woonhuizen en vele zoutketen, alsook het inmiddels 
oudste woonhuis, De Vergulde Swaen. Op het Marktplein (nu Veerplein) speelde het leven zich af. Het veer bood aan 20 
mensen werk. Eens was het Veerplein met het raadhuis van de 659 tellende Zwijndrechtse burgerij, een doorgang voor de 
reiziger op weg vanuit het noorden naar Parijs bijvoorbeeld. In herbergen laafde de vreemdeling zich aan voedsel en drank 
en rustte in Het Witte Paard. Eerst in 1863 werd de dijk bestraat, onder andere stonden er vele molens langs de rivier, in 
competitie met het middeleeuwse Dordrecht. Het jaar 1897 staat te boek als het jaar van de watertoren, de brouwerij, 
Zwanenburg een chemische fabriek en natuurlijk losplaats Zomerlust. Een plek waar stadsomroeper Hannes de Thor alsook 
veerman, walknecht en later beheerder van het Thorrehoofd, alsook beurtschepen van de Thorlijn welke met post, goederen, 
passagiers alsmede levende have, diensten onderhielden tussen de havens 
in de Hoekse- waard. In het jaar 1932 maakten de monumentale panden 
op het plein plaats voor een winkelgalerij. De tramlijn vanuit Rotterdam 
naar het Maasplein, vond zijn 'Waterloo' in 1943.    
 
Sprong in de geschiedenis 
De rivier bood uiteraard ook gelegenheid aan diverse 
scheepstimmerwerven. Eén daarvan was Helling- en Timmerwerf Van 
der Pijpen die in de 17e eeuw daar was gevestigd. Op een plattegrond 
van Matthijs van Nispen uit 1694 is de scheepswerf te zien. Deze werf 
wordt in de 18e eeuw overgenomen door Visser en in 1884 door de 
gebroeders Kooiman. Het was een tijd waarbij met hoogwater de 
laskarren hogerop werden gesjouwd, de lucht van eerlijk koolteer boven 
de vloedlijn hing en een stapelloop nog gepaard ging met het loeien van scheepsfluiten.                Kaart Johannes Blaau, rond 1570 
Een krant vermeldde in 1975 dat de sinds 1884 bestaande werf met zijn overplaatsing een lege plek aan het Maasplein zou 
openlaten, een regel die de versnelling van onze tijd heeft achterhaald. Als laatste werd sleepboot Bastiaan op de helling 

'geknipt en 
geschoren', die er in 
1918 was gebouwd. 
Een stoop teer kostte 
toen 45 cent, voor 1/8 
werkdag werd 22 ½ 
cent berekend, 
schoonmaken en 
teren kostte 2.50 en 
de voerman bracht 
voor zijn paarden, om 
een schip op de 
helling te trekken 3 
gulden in rekening.   



Wat opvallend en vermeldenswaard is, is het feit dat de 
zo verketterde afbraak waar Zwijndrecht haast het 
alleenrecht op lijkt te hebben, niet iets is van de laatste 
decennia. Het Veerplein dat de tekenaar van Van Ollefen 
voor ogen had, had een ander aangezicht dan het 
Veerplein van de 19e en 20e eeuw dat we zo goed kennen 
van oude foto’s. En het Veerplein van vandaag de dag is 
weer anders. Waar eens woon-, pak- en handelshuizen 
stonden, en later gemeentehuis, postkantoor, veerhuis en 
burgemeesterswoning, staat nu een woon/winkelgalerij. 
Het enige constante in deze omgeving was….. de 
scheepswerf. Minimaal drie eeuwen lang (en wie weet 
hoeveel langer) zien we hetzelfde beeld totdat in de jaren 
twintig de markante huisjes worden gesloopt en in 1975 
tenslotte de scheepswerf verdwijnt. 
 

 Kaart Matthijs van Nispen, 1694 

Situatie  rond 1910, rechts pakhuis van Van Namen 
 

Tekening Jan Vogel, 1943 
 
Topstukken  
In het museum zijn slechts twee voorwerpen die zich bescheiden laten 
meten aan dit object, dat zijn de gebrandschilderde ramen van zand- 
en grindhandel Bezemer en het bierflesje van De Sleutel en de Ster. 
De ramen uit het voormalig pand aan de Kerkstraat zijn met geld van 
Forta gerestaureerd en vormen één van de pronkstukken van de 
oudheidkamer. Vijf jaar geleden zijn ze onder veel publiciteit onthuld. 
Het bierflesje, dat eind 2006 met geld van restaurant Florizz is 
verworven, is meer dan honderd jaar oud en één van de weinige 
tastbare herinneringen aan de bottelarij die Zwijndrecht had eind 19e 
eeuw. 
Nu kan het tegeltableau aan dit rijtje worden toegevoegd en is te 
bewonderen in de Zwijndrechtse oudheidkamer 'De Vergulde Swaen.' 


