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Voorwoord

Uit het interieur van Meerdervoort?

Beste mensen,
U hebt een nieuwe aflevering
van de Mededelingenkrant voor
U: 6e jaargang nummer 4. Dat
rolt niet uit zichzelf van de
"pers". Daar moet wat voor
worden gedaan. Zoals zoveel
andere taken die inherent zijn
aan het in stand houden,
draaiend houden, van een
vereniging.
U bent hopelijk gezond terug
van de vakantie. Ik wens U een
productief seizoen toe.
Hebt U voor Uw Historische
Vereniging nog ideeën opgedaan tijdens Uw welverdiende
rust ? Hebt U sowieso nog één
minuutje gedacht aan de
Historische Vereniging in deze
vakantiemaanden ? Bij
voorbeeld: "Wat zou ik nou
eens kunnen doen voor de club
waarvan ik lid ben" zomaar een
uurtje of anderhalf in de maand
(vooruit, een klein avondje........)
Nog wat anders: Wist U dat de
enige echte Zwijndrechtse
vuilniswagen nog altijd wacht
op een vaste plaats in onze
mooie Gemeente. Hij staat nu
ergens gestald, maar we willen
hem U laten zien.
Wie o wie wil zich inzetten voor
de plaatsing en het onderhoud
van de "vulliskar" ?
Nog enkele weken en de
expositie van de oude
raadhuizen loopt ten einde: Nog
niet gezien ? Dan hebt U een
prachtige, professionele
expositie gemist. Maar U bent
alsnog van harte welkom. Dit is
dan een goede gelegenheid U te
melden voor een van onze vele
werkzaamheden, die U op het
lijf is geschreven.
Tot ziens !!
Piet van Rietschoten, voorzitter

Aan den Raad der Gemeente Zwijndrecht.
Edelachtbare Heeren,
Mag ik de vrijheid nemen, als oud-burgemeestersdochter van Zwijndrecht, mij tot u te
wenden met een verzoek ?
Ik lees in de courant dat men druk bezig is met het nieuwe raadhuis en dat heeft mij op
het idee gebracht, dat ik iets bezit wat een sieraad zou zijn in burgemeesterskamer of
raadzaal.
En aangezien de financieele nood der tijden mij ertoe dwingt, kom ik beleefd tot U
met het verzoek, of de gemeente Zwijndrecht bedoeld kostbaar stuk voor de volle
waarde van mij wil koopen, om het in het nieuwe raadhuis op te hangen.
Het is een zeer goed gelijkend portret van den oudsten zoon van stadhouder Willem V,
de koning Willem I van Nederland.
Het portret wordt gevormd door 12 antieke Delftsche tegels. Het is uitgevoerd in het
bekende lichtpaars op wit, waaromheen een krans van groene bladeren, te
zamengebonden door een oranjelint. Het is vervat in een zware gladde eikenhouten
lijst en hangt bij mij in de gang, zodat het kant en klaar is om opgehangen te worden.
Het portret is afkomstig uit het kasteel Meerdervoort, waarvan ik alleen het
monumentale hek gekend heb, aan de Lindtsedijk. Het kasteel Meerdervoort heeft in
de 18e en 19e eeuw een voorname rol gespeeld en veel vorstelijke personen gehuisvest.
Toen het afgebroken is heeft men blijkbaar muurbrokken gebruikt om kleine huisjes te
bouwen. Mijn overleden echtgenoot heeft het portret tijdens zijn verblijf in
Zwijndrecht uit een stuk
muur laten zagen van een
arbeiderswoning ter
plaatse, waar vroeger het
kasteel stond.
Ik zou gaarne zien dat de
raad den directeur van
het Simon van Gijnmuseum uit Dordrecht
verzocht, het portret te
komen waardeeren.
Handelaars ontvang ik
niet, daarvoor is mijn
huis te vol met
antiquiteiten. Hopende
dat de raad goedgunstig
op mijn verzoek wille
besluiten, blijf ik, met
verschuldigde eerbied,
hoogachtend,
Douarière C. Valckenier
van Geusau - de Bruïne
Geldermalsen 7 juni
1932.
Vervolg op pag. 3

Ter gedachtenis aan........
Een goede vriend en een trouwe medewerker is ons ontvallen.
Fred Dorsman overleed na een kort ziekbed.
Vanaf de start van De Vergulde Swaen spande Fred zich in voor van
alles en nog wat. Van receptionist tot onderhoudsman. Zijn adviezen
telden terdege mee in de besluitvorming bij de commissie onderhoud.
Met Fred zijn we een fijne collega kwijtgeraakt. Zijn plaats zal moeilijk
in te vullen zijn.
We wensen Aria en de (klein)kinderen, maar ook Ada en Gerda veel
sterkte en geloof.

Nieuws uit de werkgroepen

Historicus in bibliotheek

WERKGROEP GENEALOGIE

Op woensdag 11 november 2009 houdt Maarten van
Rossem een lezing in de bibliotheek Walburg. Interessant,
humoristisch, informatief en boeiend. Meer gegevens
komen t.z.t. via het verschijnende Bibliotheeknieuws.

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

ZWIJNDRECHT
MONUMENTAAL voor
leden gemeenteraad
Op de website van de Gemeente
Zwijndrecht staat bij dinsdag 16 juni
2009 te lezen: “De Historische
Vereniging Zwijndrecht heeft op
verzoek van het gemeentebestuur een
inventarisatie uitgevoerd van
potentiële Zwijndrechtse
monumenten. Het boekje Zwijndrecht
Monumentaal is het resultaat van
deze inventarisatie.”

HVZ heeft Anbi-registratie
Na een procedure van 7 maanden (!) heeft de Fiscus erkend
dat onze Vereniging een zgn. ANBI-status heeft
(Algemeen nut beogende instelling ). Deze registratie is
vastgelegd onder nummer: 66 844. Het fiscaal nummer van
de Vereniging is 8150 91 886. Dit betekent dat giften aan
de Vereniging boven het contributiebedrag van € 10
kunnen worden afgetrokken voor de Inkomstenbelasting.
Het contributiebedrag zelf is formeel niet aftrekbaar. Deze
registratie geldt vanaf 1 jan. 2009. De gift moet wel voor
de Fiscus bewijsbaar zijn.

De gemeenteraad heeft het college
van B & W gevraagd een
inventarisatie uit te voeren en
eventueel de kennis van de Historische
Vereniging aan te wenden om te
komen tot een aanvulling van de
monumentenlijst.
Een en ander moet in een relatief kort
tijdsbestek gerealiseerd worden; een
eerste conceptlijst wordt gepland voor
voorjaar 2009. Op maandag 20
oktober 2008 vindt een eerste overleg
plaats tussen de gemeente en de HVZ.
De volgende personen zullen de
“Werkgroep Zwijndrecht
Monumentaal” bemannen:
Clement Blacquière, als
voorzitter, Koen en Eveline
Boot, Bert en Ank Leusink,
Gerard Los, Klazien
Odekerken, Rob en Nelly de
With.
Na overleg komt men tot de
volgende classificatie:
∗ Openbare gebouwen; bijv.
het Badhuis
Burgemeester Scholten, Rob de With
en wethouder Van Stekelenburg

∗
∗

Religieuze gebouwen; bijv. kerk
Onderwijsgebouwen; bijv. de
Julianaschool
∗ Industriële objecten; bijv. V.O.Z.
complex
∗ Privaat- of woongebouwen; bijv.
Villa Los
∗ Agrarische opstallen; bijv.
Boerderij a/d Rotterdamseweg
∗ Brug of waterkering; bijv.
Tunneltje spoordijk Snelliusweg
∗ Straat of plein; bijv. het Veerplein
∗ Paal/palen of hek/hekken; bijv.
lantaarnpaal a/d Burg. de
Bruïnelaan
∗ Groenvoorziening; bijv.
waterpartij bij Raadhuis
Daarnaast golden de volgende criteria:
a) De leeftijd; b) De betrokkenheid
t.o.v. Zwijndrecht; c) De wens dit te
behouden, dus niet te slopen
Als te hanteren randvoorwaarde geldt
dat de opstal ouder dient te zijn dan
vijftig jaar of dermate specifiek dat de
leeftijd niet hoeft te gelden.
Van november 2008 t/m februari 2009
wordt heel Zwijndrecht geschouwd.

De enthousiaste werkgroep komt
maandelijks bijeen om werkwijzen te
bespreken en resultaten aan te leveren.
Uiteindelijk wordt het resultaat van de
inspanningen verwerkt in een
schouwlijst, die ruim 250 items bevat,
buiten de separate kunstlijst.

De schouwlijst kent een kernomschrijving, waarbij apart een parallelle lijst
met korte beschrijving of typering.
Deze opstelling kan worden gezien als
en eerste aanzet om te komen tot een
gedegen Monumentenlijst van de
Gemeente Zwijndrecht.

Tegeltableau Meerdervoort, hoe liep het af ?
De brief met het aanbod van Douarière Valckenier van
Geusau - de Bruïne werd doorgezonden naar
architectenbureau Granpré Molière, Verhagen & Kok met
het verzoek om te beoordelen of bedoeld kunstwerk reden
was om nader op het schrijven in te gaan.
Hun advies meldde ondermeer: ‘Wij krijgen den indruk dat
het hier betreft een stuk van weinig artistieke waarde, maar
wellicht eenige curiositeitswaarde. De beschrijving, en het
feit dat het een portret van Willem I in tegels is, wijzen niet
op een bloeitijd van tegelfabricage. Direct verband met
Meerdervoort en dus met Zwijndrecht is er niet uit te lezen.”
(…). “Zoo beschouwd zou ik als aanwinst voor het nieuwe
raadhuis de waarde niet boven de f 50,- willen stellen. Uit
het schrijven maak ik op dat de
eigenares zich hooger bedrag
voorstelt; voor zo’n som
mobiliseert men geen
museumdirecteur. Die ‘goede
gelijkenis;’ vertaal ik met: ‘hoe
leelijk overigens ook’. Valt dit
mee, dan zou misschien iets
meer kunnen worden gegeven.”
De gemeente vertaalde dit
advies wat tactischer naar de
douarière: “Volgens den regel,
welken wij ons ten opzichte van

Op 16 juni 2009 zijn de werkgroepleden in het gemeentehuis getuige van
de officiële overhandiging van de door
hen opgestelde schouwlijsten, aan de
leden van de gemeenteraad.
Het boekje ligt ter inzage in de
gelagkamer van De Vergulde Swaen.
Vervolg van pag. 1

aankoop van meubelen, en andere voorwerpen ter
aankleeding van het nieuwe raadhuis hebben gesteld,
hebben wij over Uw voorstel het oordeel gevraagd van het
Architectenbureau Granpré Molière, Verhagen & Kok te
Rotterdam, ontwerpers van het plan. Tot onzen spijt zien wij
ons genoodzaakt U te berichten, dat gemeld bureau van
meening is, dat het door U bedoelde tableau minder
geschikt voor aankoop door de gemeente is.
Wij zeggen U inmiddels dank voor de aandacht, welke U
aan onzen nieuwen raadhuisbouw heeft willen schenken.”
Waar het tableau uiteindelijk gebleven is, is onbekend.
Wetenswaardig is, dat een gelijk tableau te zien is in het
oudste huis van Dordrecht, het
Zeepaert in de Wijnstraat. In
de schouw op de begane grond
is aan de linkerkant Willem I
te zien, aan de andere zijde
zijn gade, prinses Frederika
Louisa Wilhelmina van
Pruissen.
Leuk om te weten dat een
soortgelijk tableau
waarschijnlijk ook in kasteel
Meerdervoort heeft gehangen.
Marcel Deelen

Aanwinsten
Bijzondere aanwinsten in de afgelopen drie maanden zijn onder meer een muurbord van melkhandel Schouten (Ringdijk),
een familiefoto van Schouten (zie vorige bladzijde).
Voor alle duidelijkheid: dit zijn slechts enkele aanwinsten / schenkingen.

Rectificatie
Zondag (met mijn vrouw) en vandaag, woensdag (met mijn zus) bezochten wij de expositie
"Van Harte", die ik met bijzondere belangstelling heb bekeken.
Na het bezien van de foto's en de bijbehorende beschrijvingen moet ik toch een tweetal op- en
aanmerkingen maken die misschien kunnen worden doorgegeven aan de samensteller van de
expositie.
Mijn vader was Corstiaan van Haren. Hij was de gemeentebode / conciërge van de Gemeente
Zwijndrecht gedurende 35 jaar vanaf 1928 tot zijn pensionering in december 1963.
Hij was daarmee de laatste bode in het "oude raadhuis" aan het Veerplein en de eerste in het
nu gerenoveerde gemeentehuis aan het Raadhuisplein vanaf 1933. Op verschillende foto's is
hij prominent aanwezig.
Ikzelf en mijn jongste zusje zijn geboren in het raadhuis waar de conciërgewoning was en de
oude indeling kende voor ons geen geheimen.
Wij kenden ook vrijwel alle "bewoners", van de burgemeester, secretaris en ambtenaren tot de politieagenten en de stoker.
Wat ons intrigeerde was de "pet van de conciërge". Benieuwd van welke conciërge deze pet was. Wij hebben onze vader
nooit met een dergelijke pet gezien en hij zou ook bezwaren hebben gemaakt tegen het dragen van zo'n hoofddeksel. Heel
vaag is er een herinnering aan iemand die in Zwijndrecht een dergelijke pet droeg, iemand van de gemeentewerken of
reiniging??
Op paneel 1 staan 4 bodes afgebeeld en daarbij wordt genoemd: "Cors van Haren". Die staat er in elk geval niet bij. Mijn
vader zou blij geweest zijn met zoveel bodes. Hij heeft tot eind vijftiger jaren zijn werk alleen gedaan, een collega "was niet
nodig".
Met veel groeten, Arie van Haren
naschrift
redactie:
Opmerkingen
zijn correct. De
pet behoorde toe
aan de
medewerker
begraafplaatsen.
De bodes op de
foto van paneel 4
(eind jaren ’80)
zijn Jelle de
Korte, Jan
Helmink, Hans
Breeman en
Kees de Moree.

1947 burgemeester
Jansen
Manenschijn,
wethouder
Horsman,
secretaris van
Veen, bode van
Haren op het
bordes aan het
Raadhuisplein
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