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Tevens secretariaat van de Historische Vereniging Zwijndrecht 

 

Van de voorzitter 
 

Met de zomervakantie voor de 
deur, ontvangt u bij deze de 2e 
Mededelingenkrant van de Histori-
sche Vereniging Zwijndrecht.  
Deze keer weer samen met een 
uitgave van Swindregt Were.  
En zoals u ziet is die uitgave in 
een geheel nieuw jasje gestoken. 
Deze uitgave is een co-produktie 
van de Historische Vereniging 
Zwijndrecht en het Historisch 
genootschap van Hendrik Ido Am-
bacht. Beide verenigingen 
presenteren deze nieuwe versie 
met trots en met de complimenten 
aan de redactiecommisie. 
 
De afgelopen maanden hebben in 
het teken gestaan van uiteen-
lopende activiteiten en bestuurlijke 
verbeterpunten.  
In de ledenvergadering van 23 
maart j.l. hebben we daar uitvoerig 
verslag van gedaan en verant-
woording afgelegd over het 
gevoerde beleid. Tevens zijn 
nieuwe plannen gepresenteerd. 
Behalve deze plannen, gaat de 
dagelijkse operatie gewoon door. 
Zo zijn werkgroepen continu bezig 
met nieuwe exposities, restaura-
ties, inventarisatie/registratie van 
objecten, (ver)bouwplannen, 
genealogie, exploitatie van de 
gelagkamer, enzovoort.  
Hoedje af voor iedereen die daar 
aan bijdraagt. 
 

Andere feiten en nieuws vindt u op 
de komende pagina‟s.  
Ik wens u veel leesplezier. 
 
Jan van Dalen 
voorzitter 

“Zicht op twee oliefabrieken in Zwijndrecht”  
 
Op 7 april is in de oudheidkamer “De Vergulde Swaen” de tentoon-
stelling geopend  “Zicht op Twee Oliefabrieken”, een verhaal dat 100 
jaar geleden begon. De tentoonstelling geeft een goed beeld van hoe 
in 1911, de familie Van den Bergh haar eerste stappen in Zwijndrecht 
zette, die geleid hebben tot het vestigen van een Zeepfabriek.  
Het andere bedrijf, Jurgens Oliefabrieken Zwijndrecht, ontstond in 
1913. De bedrijven waren buren en in 1927 ontstond door het samen- 
voegen van de Van den Bergh bedrijven en de Jurgens bedrijven de 
Verenigde Oliefabrieken Zwijndrecht, afgekort de VOZ. In 1930 werd 
de VOZ een onderdeel van 
Unilever en later werd de 
bedrijfsnaam veranderd in 
Unimills. Veel mensen in 
Zwijndrecht bleven echter 
spreken over “De Jurgens”.  
 

Op de foto: 
In het midden, de heer Mark 

van Mens krijgt bloemen 
uitgereikt door twee 

bestuursleden van de HVZ, 
tijdens de opening van de 

expositie. 

Boek 
Tegelijk met de opening 
presenteerde dhr. Mark  
van Mens, oud-directeur van Unimills en initiatiefnemer voor deze 
expositie zijn fraai uitgevoerd kijk- en leesboek over twee Oliefabrie-
ken. Een boek vol foto‟s en documenten die een uitstekend beeld 
geven van de samenwerking en relatie tussen Van den Bergh en 
Jurgens.  
Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Alexander van der Klauw, de 
huidige managing director van Sime Darby-Unimills. 
Het boek is te koop in de Vergulde Swaen, Rotterdamseweg 53-55 en 
bij boekhandel Scheurwater in winkelcentrum Walburg. 
 
JOZ-mars 
De VOZ beschikte vroeger over een eigen harmonie. Na lang 
speurwerk, wist dhr. Mark van Mens de verloren partituur van de JOZ-
mars op te sporen in erfgoedcentrum DiEP in Dordrecht. Het Geklank 
des Konings heeft onlangs dit werk opnieuw uitgevoerd en de opname 
daarvan werd ten gehore gebracht tijdens de opening van de expositie. 
   

De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met 30 juni 2011.  
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Contributieverhoging 
 
In de laatste Mededelingenkrant 
stond het voorstel de minimum 
contributie te verhogen van  
€ 10,00 naar € 15,00. Op de 
jaarlijkse ledenvergadering is dit 
voorstel aangenomen. Inmiddels 
zijn de acceptgirokaarten al 
verstuurd. Echter, wanneer u niet 
op de ledenvergadering aanwezig 
was, wist u ook niet dat het voor-
stel was goedgekeurd.  
Het zou beter geweest zijn als bij 
de acceptgirokaart een briefje was 
gedaan met een mededeling over 
deze contributieverhoging. Dat is 
niet gebeurd.  
Voor velen was deze verhoging 
dus een verrassing. Mijn excuses 
daarvoor. De eerste bedragen zijn 
reeds binnen. Extra giften zijn 
overigens meer dan welkom.  
En weet u iemand die ook lid wil 
worden? Dan is die eveneens 
uiterst welkom.  
 
Bram Schenkel 
Penningmeester HVZ 
 
 

Nieuwe jas voor 
SWINDREGT  WERE  
 
De oude vertrouwde lay-out van 
Swindregt Were is historie.  
In overleg met de redactie is 
gekozen voor een nieuw formaat 
en in kleur. Hierdoor wordt het 
periodiek veel lezenswaardiger, 
foto‟s en tekst komen beter tot hun 
recht. Het resultaat vindt u bij deze 
Mededelingenkrant.  
 
Rectificatie 

In het voorwoord van Swindregt 
Were staat dat René van den Berg 
na ruim 25 jaar, afscheid heeft 
genomen als redacteur van het 
periodiek. Dit berust evenwel op 
een misverstand.  
Voor alle duidelijkheid, de redactie 
van Swindregt Were wordt 
gevormd door: Kees Popijus, 
Kees van der Leer en René van 
den Berg. Kees van der Leer, 
maakt na een aantal jaren van 
afwezigheid, weer deel uit van de 
redactie van Swindregt Were. 
Waarvan akte. 

Ledenvergadering goed bezocht 
 
Op woensdag 23 maart is de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. In 
een volle (boven)zaal werd door het bestuur van de HVZ verantwoor-
ding afgelegd over het gevoerde beleid en werd het nieuwe jaarplan 
2011-2012 gepresenteerd. 
Dit plan werd unaniem goedgekeurd. De vier belangrijkste punten 
daarin genoemd zijn: 
- Ledenwerfcampagne  
- Opzet Meerjarenbeleidsplan 
- Verzamelbeleid formuleren 
- Inrichting verbeteren (depotplan) 
- PR-plan 
Tijdens deze vergadering werd Jan van Dalen gekozen als voorzitter 
en Daan Groeneveld als algemeen bestuurslid. Zie voor de scheidende 
bestuurleden onderstaand artikel. 
In de vergadering bleek er onduidelijkheid te bestaan over het rooster 
van aftreden van bestuursleden van de HVZ. De belofte is gedaan daar 
uitleg over te geven. In een volgende uitgave komen we daar op terug. 
 
Al met al een prettige bijeenkomst, die eindigde met een gezellige 
bijeenkomst in de gelagkamer van De Vergulde Swaen. 
 

Ada en Piet zwaaien af…  
Tijdens voornoemde ledenvergadering is afscheid genomen van de 
bestuursleden Ada Boshuizen en Piet van Rietschoten. 
Twee pioniers, kan je wel zeggen. Piet van Rietschoten was 12 jaar 
lang bestuurslid, de laatste jaren in de functie van voorzitter.  
Ada Boshuizen is begonnen als vrijwilligster op het gebied van de 
genealogie. Maar ook zij kreeg al snel bestuurlijke verantwoordelijk-
heid. Beiden hebben zich jarenlang ten volle ingezet om de historie van 
Zwijndrecht niet verloren te laten gaan.  
 
Piet van Rietschoten werd 
tijdens deze vergadering 
benoemd als Lid van 
Verdienste en ontving 
daarvoor een oorkonde. En 
Ada werd geëerd met een 
expositie van een aantal 
van haar werken. Zij was 
zichtbaar geroerd, want zij 
was totaal niet op de 
hoogte van dit initiatief.  
 
Bloemen met  oorkonde voor 

Piet van Rietschoten,  
uitgereikt door zijn opvolger 

Jan van Dalen 
 
Ada wilde overigens niet zomaar afscheid nemen. Als blijk van haar 
waardering voor alle leden van de Historische Vereniging schonk zij 
een schilderij van de Watertoren van Zwijndrecht. Een mooi gebaar 
van Ada. Het schilderij is te bewonderen in de gelagkamer van De 
Vergulde Swaen. 
 
De Onderdijk: hoe het was… 
Piet van Rietschoten liet tot ieders verrassing nog een prachtige foto-
presentatie zien over de Onderdijkserijweg, zoals die vroeger was. 
Voor de echte Zwijndrechtenaren waren deze foto‟s een kijkje in hun 

verleden. 
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Nu al Kerst…???? 
 
De Vergulde Swaen in kerstsfeer  
Ja, de kersttijd is nog heel ver 
weg, maar de expositiecommissie 
is nu al bezig om ook in de maand 
december een aansprekende 
expositie in de Vergulde Swaen te 
organiseren. Een expositie die 
geheel in het teken staat van de 
oude kerstsfeer. We zijn daarom 
op zoek naar oude nostalgische 
kerstballen, kaarten, kerststal-
letjes, serviesgoed, kerstlopers 
enz. Het zou prachtig zijn als we 
die oude vertrouwde kerstsfeer 
weer tot leven kunnen brengen.  
 

Heeft u ook nog oude kerst-
versieringen? 
 
Dus ons verzoek: kijk eens op uw 
zolder of in de berging en mis-
schien zegt u: “hé, dat is iets voor 
de kerstexpositie”. Uiteraard 
worden de binnengekomen 
kerstversieringen uiterst voorzich-
tig behandeld.  

 
En als het lukt om de De Vergulde 
Swaen in kerstsfeer te brengen, 
dan wordt er ook een extra winter-
voorleesavond georganiseerd, met 
uiteraard boeiende kerstverhalen.  
 
 We wensen u veel succes in uw 
zoektocht naar kerstversieringen.  
 
Wilt u meer weten, bel dan Klazien 
Odekerken, tel.  078- 6191673, of 
mail naar:  
klazien@odekerken.net 

 

Nieuwe expositie: werk van Ad Bakker 
 
Na de zomerstop is een nieuwe expositie te bewonderen in De Vergul-
de Swaen. Een expositie geheel 
in het teken van Zwijndrecht.  
Ad Bakker, kunstschilder, teke-
naar en auteur, geboren in Zwijn-
drecht, is een herkenbare 
verschijning in de wijde omgeving 
van Zwijndrecht en zelfs in het 
buitenland.  
Door zijn waarheidsgetrouwe 
fraaie pentekeningen en 
aquarellen weet hij een groot 
publiek te boeien.  
Zijn verhalen, gedichten en korte 
teksten zijn eveneens op papier 
gezet. Velen van u kennen het 
boek: Drie Dorpen aan het Water 
(Zwijndrecht, H.I. Ambacht en 
Heerjansdam).  
Dit boek is voorzien van tientallen 
pentekeningen en gedichten.  
 

Nieuw boek 
Speciaal voor de nieuwe expositie wordt een nieuw boek uitgebracht, 
dit keer geheel gewijd aan Zwijndrecht. Elke afbeelding met een 
toepasselijk gedicht. Welnu, een expositie over Zwijndrecht en geheel 
in de stijl van Ad Bakker, beter kunnen we het nieuwe seizoen toch niet 
beginnen? Tijdens de opening wordt ook het nieuwe boek gepresen-
teerd.  
De tentoonstelling is vanaf zaterdag 27 augustus geopend voor 
het publiek. 
 
 

Wegens vakantie gesloten 
 
De Vergulde Swaen is vanaf  woensdag 20 juli tot en met 21 augustus 
gesloten. In de zomermaanden is het zeer moeilijk De Vergulde Swaen 
te “bemannen/bevrouwen”, het bezoekersaantal is zeer gering en 
bovendien is er tijdens deze periode geen nieuwe expositie.  
Het bestuur heeft daarom besloten dit jaar als experiment De Vergulde 
Swaen vijf weken te sluiten.  
Na de vakantiesluiting zal het bestuur dit experiment evalueren. 
 
 

Lezing over de VOZ 
 
De huidige expositie “Twee Oliefabrieken in Zwijndrecht” trekt veel 
belangstellenden. Een aantal bezoekers vroeg of er ook een lezing 
over de VOZ gehouden kon worden. De initiatiefnemer voor deze 
tentoonstelling, dhr. Mark van Mens en oud-directeur van Unimills, 
vond dat een uitstekend idee.  
En wie Mark kent, weet dat hij een boeiend verteller is. Het belooft een 
zeer interessante lezing te worden, waarbij historie en humor de 
ingrediënten zijn. 

Datum: 15 juni – aanvang 20.00 uur. 
Toegang: leden gratis, niet-leden € 1,50. 

 

Aanmelding tijdens de openingsuren van De Vergulde Swean.  
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Adressen  van 
bestuursleden HVZ 
 
Voor van alles en nog wat… 

 U heeft een tip… 

 U heeft een verhaal… 

 U heeft een schenking… 

 U wilt meedoen als vrijwilliger...  

 U bent op zoek naar… 

 Enzovoort… 
Daarom onderstaand de adressen 
van alle bestuursleden van de His-
torische Vereniging Zwijndrecht. 
 
Jan van Dalen 
Voorzitter 
De Hooge Donck 22 
3344 EM H-I-Ambacht 
jan.van.dalen.17@hetnet.nl 
 
Clement Blacquière 
Secretaris 
Volgerland 4 
3334 KS Zwijndrecht 

cjblacquiere@wanadoo.nl 
 
Bram Schenkel 
Penningmeester 
Lievershil 38 
3332 RJ Zwijndrecht 
bramsuzeschenkel@hetnet.nl 
 
Daan Groeneveld 
Planning en organisatie 
Burg. De Bruïnelaan 16 
3331 AE Zwijndrecht 

D.Groeneveld11@kpnplanet.nl 
 
Klazien Odekerken 
Lezingen en exposities 
Vlaamsestraat 219 
3332 ES Zwijndrecht 

klazien@odekerken.net 
 
Pieter de Klerk 
Publiciteit 
Burg. De Bruïnelaan 67a 
3331 AC Zwijndrecht 

pieter@carladeklerknl. 

 
 
 

Wetenswaardigheden, van u en van ons… 
 
Onderstaande foto is een fragment uit de tijd dat de veiling Zwijndrecht 
nog bestond. Vóór de klok, zoals dat heette, werden monsters getoond 
van de geteelde producten, aangeboden door de vele tuinders uit onze 
streek. Kopers (handelaren, groenteboeren en exporteurs) konden 
vanuit de kopersbanken bieden op deze producten. Dat bieden verliep 
toen via de (af)mijnklok, die duidelijk te zien is op de foto.  
 
In het midden van de (ronde) klok ziet u een vierkant. Daarin stonden 
de nummers van de kopers. Eenmaal door een koper „gedrukt‟ op prijs, 
ging daar een lampje branden met het kopersnummer.  
Dat vierkant nu, dus met nummers van de koper, hangt in de Vergulde 
Swaen, onder de trap in de gelagkamer. 

 
Kom eens een kijkje nemen en denk aan vroeger tijden. Immers, 
groenten- en fruitveilingen bestaan niet meer. Na ongeveer 100 jaar is 
dat veilingsysteem in Nederland afgeschaft en heeft plaats gemaakt 
voor „blokken‟ en „teel- en inkoopafspraken‟. 
Velen van ons zullen nog met weemoed terugdenken aan die periode. 
De romantiek, de spanning van opbrengst, maar ook de ellende als 
producten bij overvloed of overproductie naar „de pit‟ gingen. 
Het is verleden tijd, maar voor de Historsiche Vereniging Zwijndrecht 
een onderwerp om te verzamelen. 
Dus mocht u ook mooie foto‟s hebben uit die veiling-periode, of  unieke 
verhalen hebben, dan houden wij ons aanbevolen die met u te delen 
en/of te publiceren. 
 
In afwachting (zie adressen hiernaast)….!!!! 

Colofon 
De Vergulde Swaen Mededelingenkrant is een uitgave van, voor en door leden van de Historische Vereniging en vrijwilligers die 
zich inzetten voor de Oudheidkamer. Verschijnt (minstens) 3x per jaar. Overname van tekst en beeld is alleen toegestaan met  
bronvermelding.  Aan de publicaties in deze krant kunnen geen rechten worden ontleend. 
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