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tevens Secretariaat Historische Vereniging Zwijndrecht 
 

Historie bindt 
Mijn vader kwam uit 
Rotterdam. Hij was er niet 
geboren, maar bracht er wel zijn 
jeugd door. Hij maakte er het 
bombardement mee. Hij 
woonde er totdat hij in 1958 
naar Zwijndrecht kwam. 
Nog altijd wanneer ik in het 
centrum van Rotterdam of in 
Hillegersberg ben, denk ik vaak: 
hier liep mijn vader. Ofschoon 
er heel veel is veranderd sinds 
die tijd, zijn er nog tal van 
plekken die hij heeft gezien of 
waar hij heeft gelopen.  
Via hem en zijn verhalen voel ik 
me verbonden met Rotterdam, 
al heb ik er zelf nooit gewoond 
of gewerkt. Dat komt door het 
verleden. Er is iets 
gemeenschappelijks. 
Zoiets geldt ook voor 
Zwijndrecht. Denk ik. Veel 
‘oudere’ Zwijndrechtenaren die 
De Vergulde Swaen bezoeken, 
‘klagen’ dat er zoveel weg is in 
Zwijndrecht. En dat niet eens 
door de oorlog of de 
watersnood. Ook niet door de 
uitbreiding. Welnee, gewoon 
door afbraak. En wijken als 
Nederhoven of Heer Oudelands 
Ambacht hebben nog niet zo 
veel verleden en dus weinig 
(gemeenschappelijke) 
herinneringen (overigens 
kunnen wijkverenigingen e.d. 
door hun aanwezigheid heel 
veel gemeenschappelijke 
herinneringen creëren.) Het is 
daarbij de vraag of dergelijke 
wijken kans krijgen een historie 
op te bouwen., Het is in 
Nederland de dubieuze 
gewoonte om hele wijken na 
zo’n zestig jaar gewoon te 
vernieuwen. Ook voor de jonge 
mensen geldt: blijf waakzaam. 

Marcel Deelen  

Nogmaals lezing Lange Lindelaan, 20 mei 
Wegens de grote belangstelling voor de lezing over de Heer Oudelandslaan en een 
deel van de Lindelaan (thans Jeroen Boschlaan) door Ko Barendrecht wordt dit 
succesnummer herhaald. Op 20 mei krijgen belangstellenden twee nieuwe kansen, om 
14.30 uur (deze ene keer per ongeluk niet om 14.00 uur!) en om 19.30 uur, om de 
boeiende lezing bij te wonen. 
Reserveer vooraf via (078) 612 5681 of aan de balie van De Vergulde Swaen. Voor 
leden is de lezing kosteloos, niet-leden betalen €1,50. 

 
 



Nieuws uit de werkgroepen 
WERKGROEP GENEALOGIE  
Heeft u belangstelling in uw voorgeslacht, kom dan gerust 
eens langs op een van de interesseavonden (3e dinsdag van 
de maand). Eventueel kunt u ook langs komen op de 
normale openingstijden van “De Vergulde Swaen” maar 
dan graag even een telefoontje, dan zorgen wij dat er 
iemand van de werkgroep aanwezig is. 
 
Verder zijn wij nog op zoek naar allerhande 
familieberichten, zoals geboorte-, verlovings-, trouw- en 
rouwkaarten, trouwboekjes, genealogieën, stambomen etc 
etc die betrekking hebben op de Zwijndrechtse Waard. 
 
Namens de werkgroep Genealogie 
Geke Hams (078) 6128105 
Bert v. Es (078) 6101306 
 

Nieuwe Bestuurssamenstelling 
Alfabetisch: 
Clement Blacquière, secretaris 
Koen Boot 
Ada Boshuizen-Dorsman 
Marcel Deelen 
Pieter de Klerk 
Klazien Odekerken-Wiersma 
Piet van Rietschoten, voorzitter 
Bram Schenkel, penningmeester 
 
De adresgegevens van de nieuwe bestuursleden: 
Bram Schenkel, Lievershil 38, 3332 RJ Zwijndrecht. tel. 
(078) 6124765 
Pieter de Klerk, Burgemeester de Bruïnelaan 67A, 3331 
AC Zwijndrecht, (078) 6122452 of 0297-324577  
 

Aanwinsten 
Bijzondere aanwinsten in de afgelopen drie maanden zijn 
onder meer 2 ruitjes uit de oude Raiffeissenbank aan de 
Ringdijk, een prachtige spiegel met houtsnijwerk voor in 
de Stijlkamer, tegeltje van de 1e Zwijndrechtse 
Avondfietsvierdaagse in 1982, winkelboekje van 
levensmiddelenwinkel Jan Boertje, Ringdijk 110, 
stratengids/plattegrond 'Maascentrum' (Veerplein) 1962, 
een Tomado aszeef. 

Voor alle 
duidelijkheid: dit 
zijn slechts 
enkele 
aanwinsten / 
schenkingen. 
 
Wie kan zich de 
ruitjes van de 
Raiffeissenbank 
herinneren? 

HVZ leverde schouwlijsten aan 

Gemeente Zwijndrecht 
De Historische Vereniging heeft lijsten aan de gemeente ter 
beschikking gesteld die de basis kunnen vormen voor een 
gemeentelijke monumentenlijst. Diverse vrijwilligers 
hebben elk een deel van Zwijndrecht kritisch doorlopen om 
te kijken welke panden bijzonder genoeg zijn om aandacht 
aan te besteden. Dat kunnen oude panden zijn, maar ook 
architectonisch interessante panden, of panden met 
bijzondere ornamenten of metselwerken. 
Ook de kunst is in de lijsten opgenomen. 
 

Interesseavonden 
Elke derde dinsdagavond van de maand kan men vanaf 
19.30 uur terecht in De Vergulde Swaen 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. 
 

Exposities 
Op 13 maart opende burgemeester Scholten de expositie 
‘Van harte’. Een tentoonstelling naar aanleiding van ons 
nieuwe gemeentehuis, aangevuld met foto’s van oud-
ambtenaren, unieke voorwerpen en foto’s van bruidsparen 
die in Zwijndrecht trouwden. 
 

Gesprokkeld 
Aert Gilisszen van der Pijpen schiptimmerman j.g.v. Dordt 
en Mariken Cornelis Dirckszendr. j.dr.v. Swind. beijde 
won. hier op Swind. sijn i.d.e.s.d.h.b. den 11. Novemb. 
1635.  
http://www.noppages.nl/Genealogie/zwijndrecht.html  
 
Piet de Jong 
zoon van Leonard en Marie van Wijngaarden 
geb. 7/5/1840 te Zwijndrecht, schilder te Rotterdam 
17/11/1867 zouaaf 
25/11/1869 ontslagen 
31/12/1869 bijgetekend 
20/9/1870 beleg van Rome meegemaakt 
 
Zoeaven waren mannen die tussen 1861 en 1870 vrijwillig 
in pauselijke dienst zijn getreden ter verdediging van de 
kerkelijke staat. Na de val van Rome op 20 september 1870 
keerden de laatste zouaven huiswaarts. 
Niet alle zoeaven die dienst hebben gedaan zijn 
daadwerkelijk bij gevechten betrokken geweest. Veel 
aandacht werd opgeëist door patrouilleren, politietaken en 
verzorgend werk. Het meeste werk bestond uit het 
bestrijden van allerlei groepjes rovers die in de dorpen in 
de heuvels rond Rome teisterden. 
Bij het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog op 19 juli 
1870 besloot Napoleon zijn laatste troepen uit Italië terug 
te trekken. Om de orde te handhaven en de paus te 

beschermen (!) voelde Victor Emmanuel zich 
genoodzaakt de pauselijke staat binnen te trekken.  



RUSTOORD 
Sinds 1895 bestond in Zwijndrecht het 
oude mannen-, vrouwen- en 
bestedelingenhuis. (Bestedelingen waren 
o.a. wezen en halfwezen, die zorg 
behoefden). 
De eerste stappen voor de oprichting van 
Rustoord werden vijf jaar eerder gezet met 
de komst, naar de Hervormde Gemeente, 
van predikant dominee van Lindonk. 
De diaconie zag erop toe dat, als het in de 
eigen leefomgeving niet meer ging, de 
mensen werden opgenomen voor 
verzorging. Zo kwam in 1918 de toen 31-
jarige Arie Warnaar met zijn moeder naar 
Rustoord; beiden zwakbegaafd. 
Vrouw Warnaar was werkster en voor haar zoon waren er meer dan voldoende karweitjes voorhanden. Ook het afleggen van 
overleden bewoners behoorde tot hun taak. 'Vrouw Warnaar werd erbij geroepen' heette het dan. Vijftig cent kreeg ze ervoor 
als beloning en haar zoon een kwartje.  
De diakenen uit de kerkeraad, die in het bestuur van Rustoord zaten, hielden het er nooit lang vol. De eerste beheerders, de 
zogenoemde vader en moeder, trouwens ook niet. Amper drie maanden na hun aanstelling stapten zij op na onenigheid met 
een van de diakenen. 
Op Jan van Driel, die in 1950 zijn overleden vader als diaken opvolgde, werd door de kerkeraad als 'dat broekie' 
neergekeken. Zo ook door het bestuur van Rustoord, waar hij de taak van verantwoordelijk diaken toebedeeld kreeg. 
Inderdaad had de pas 34-jarige Jan geen enkele bestuurlijke ervaring, wel kon hij goed met mensen omgaan en dat hij geen 
prater was had in deze functie meer voor- dan nadelen. 
De beheerders van Rustoord vonden de diakenen maar hinderlijke pottenkijkers. In eerste instantie zagen ze ook Jan van 
Driel als een bedreiging, maar hij wist op den duur hun vertouwen te winnen. Door zijn gedegen technische opleiding kon 
hij zich zeer verdienstelijk, zo niet onmisbaar maken. Bij storingen, lekkages, verstoppingen en dergelijke werd Jan erbij 
gehaald en het kwam in orde.  
Intussen was Jan zich gaan verdiepen in populair wetenschappelijke literatuur over de vele aspecten van de ouder wordende 
mens. De omstandigheden in Rustoord waren erbarmelijk en toen hij op een keer naar huis fietste met zijn hoofd vol 
kopzorgen wist hij zeker dat hij zijn eigen moeder nooit in Rustoord opgenomen wilde zien. Er moest iets gebeuren; er 
moest iets drastisch veranderen.  
De ongeveer dertig mannelijke bewoners sliepen op de benedenverdieping en een evengroot aantal vrouwen verbleef, strikt 

gescheiden gehouden van de mannen, op de 
bovenverdieping, die geheel uit hout was 
opgetrokken. 
Rustoord had geen verwarming en als er 's 
ochtends om zeven uur thee moest zijn, werd 
om vijf uur al begonnen met stoken om op 
tijd heet water voorhanden te hebben. 
Gekookt werd op een fornuis in een schuurtje 
en als de ketels van het vuur afgenomen 
werden daalde er een wolk van cokesstof op 
het eten neer. 
De bewoners zaten voor de maaltijden, die in 
de keuken op een bord gekwakt werden, twee 
aan twee aan houten tafeltjes. 
Elk had daarin zijn eigen laatje met bestek, 
dat na het eten, niet afgewassen maar 
schoongelikt, weer opgeborgen werd. 
Onvoorstelbaar. 

De mannen hadden in de vijftiger jaren een eigen conversatiezaal. Ondanks dat er tijdschriften, boeken en spelletjes 
beschikbaar waren, bleef hun grootste tijdverdrijf roken en praten. De vrouwen daarentegen waren altijd bezig met breien, 
haken, kousen stoppen, verstelwerk en met praten natuurlijk, want praten en breien is vrouwen eigen. 
Als je in de vrouwenzaal binnenkwam hing er altijd een zurige urinelucht; veel vrouwen hadden in meer of mindere mate 
last van incontinentie. Zelfs als de ruimte leeg was rook je het nog in de stoelbekleding. Gelukkig had ieder haar eigen stoel. 
Misschien was die onfrisse toestand wel de voornaamste reden dat de mannen een aparte ruimte bedongen hadden? 
Na de oorlog nam de aandacht voor de ouderenzorg toe en ging de overheid erop toezien. Inmiddels raakte men in 1953 
ervan doordrongen dat Rustoord op korte termijn aangepast moest worden. Jan van Driel ondervond steun en ging op zoek 
naar mensen die konden helpen met het verbeteren van deze, binnen afzienbare tijd, onhoudbare situatie. Samen met de 
laatste vader de heer Stierman ondernam Jan van Driel o.a. de reis per trein naar Bronovo in Den Haag om daar de 



kookgelegenheid te bekijken. Dat resulteerde in de aanschaf van een AGA fornuis t.w.v. tweeduizend gulden. Zelfs op hun 
vrije koninginnedag 30 april 1953 bezichtigden ze bejaardenhuizen, zoals in Leeuwarden, waar een eerste 
nieuwbouwproject geopend was. Een commissie van onderhoud, advies en reorganisatie van Rustoord werd ingesteld en 
uiteindelijk ging men voor nieuwbouw. De diaconie stemde in principe in met de plannen. Als eerbetoon aan de oprichter 
van Rustoord werd De Lindonk als naam gekozen voor het nieuw te openen huis. In 1959 vonden 134 bewoners een plek in 
het nieuwe gebouw. 
Als nu in 2009, na precies vijftig jaar, de films en foto’s van de plank gehaald zijn van de feestelijke opening destijds van De 
Lindonk, zal men vergeefs gezocht hebben naar de persoon Jan van Driel, die zoveel voor Rustoord betekende. Bij die 
officiële gelegenheid in 1959 werden slechts twee oudjes uitgenodigd, meer plek zou er niet zijn. Uit solidariteit met de niet-
genode bewoners liet ook Jan van Driel op die dag zijn gezicht niet zien. 
 
Ook op 7 april j.l., bij de viering van het vijftigjarig bestaan van het Woonzorgcentrum heeft Jan van Driel de gelegenheid 
voorbij laten gaan. Hij overleed op 28 december 2008, drie dagen voor zijn 93ste verjaardag.  
Twee maanden daarvoor  mocht ik dit verhaal uit zijn mond optekenen.  
Met dankbaarheid en respect denk ik terug aan de keren dat ik deze kleine grote man Jan van Driel mocht ontmoeten.  

Klazien Odekerken.  

Kruierswagen 
In de Mededelingenkrant van mei 2008 stond een ‘noodkreet’ betreffende het onderhoud van de houten kruierswagen 
die vroeger  in gebruik was op het station alhier en die thans op het terras van De Vergulde Swaen staat. Gelukkig is er 
één betrokkene die hierdoor werd geprikkeld. Rob de Wit aan het woord: 
 
“Eerste gedachte bij een dergelijke oproep is waar is de bron van dit voorwerp? 
Nederlandse Spoorwegen hebben in feite niets mer uit het verleden daar zij via H.A.N.S alles overgedragen hebben aan het 
Utrechts stadsarchief. Alleen bij de overdracht van hans is er uiterst selectief overgedragen. Conclusie: bezoek het 
stadsarchief, dit kan en mag iedereen. 
Resultaat na ongeveer 1 uur zoeken via de digitale middelen, een enkele onduidelijke foto verder niets. Volgend item het 
Spoorwegmuseum in Utrecht. Na diverse gesprekken bleek dat het museum ons model niet heeft cq geen gegevens bezit. 
Spoorwegenminnend Nederland heeft 
diverse buitenmusea, te weten Hoorn - 
SHM; Apeldoorn - VSM; Simpelveld – 
ZLSM; Haaksbergen – MBS. 
Deze musea zijn concentratie van spoorse 
zaken, door vrijwilligers gerund. Kontakten 
in principe alleen zaterdag en dan hopen dat 
de man of vrouw die de tekeningen beheerd 
aanwezig is. Na ongeveer 4 maanden 
hebben Alle musea gereageerd en in feite 
staan we nog steeds op NUL. Niemand 
heeft iets, een enkeling kent wat wij 
bezitten, alleen geen gegevens. Alleen uit 
Haaksbergen werd een kopie opgestuurd 
van een catalogus van de Firma Koffenberg 
uit Oldenzaal. Een uiterst gevarieerde 
verzameling kruiwagens en zowaar het 
laatste type is een witkielkruiwagen. Het 
jammere is: geen maatvoering is hierbij gegeven. De verwerkte materialen wel. De vorm is een van onze museaal type. 
Door de contacten met de diverse musea bleek dat deze kruiagens regionaal gemaakt werden. De uitvoering zoals in 
Zwijndrecht is geen standaard type en in feite daardoor vrijwel uniek. 
Een dergelijk item verdient als zodanig bijzondere zorg en restauratie is minimaal gewenst. Wie kent een oud-wagenmaker 
o.i.d. die ons behulpzaam kan zijn ?” 
 
Voorzichtig mag de conclusie worden getrokken dat onze kruierswagen de laatste is in Nederland. Het is niet de eerste keer 
dat blijkt dat we iets unieks in huis hebben. De kruierswagen is dus niet alleen voor Zwijndrecht van historisch belang, ook 
landelijk heeft ze die rol. Tussen het moment dat het voorwerp in het Museum op Zolder aan de Anjerstraat stond en de 
huidige dag is de kwaliteit achteruit gehold. Dit vindt voornamelijk zijn oorzaak in het feit dat de wagen buiten staat. 
Binnenkort is dit historisch en cultureel erfgoed verdwenen, zo slecht is de conditie ervan. Tenzij. 
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