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Tevens secretariaat van de Historische Vereniging Zwijndrecht

Van de voorzitter

Nieuwe expositie:

Zomer in aantocht. Vakantieplannen worden bedacht, de
tuin wordt in orde gemaakt en de winterkleding kan in de
kast. Zo’n seizoenenplan hanteert de Historische Vereniging ook. Ook wij maken plannen voor de komende
maanden. De korte termijn plannen zijn een afgeleide
van de lange termijn plannen. In de Algemene Ledenvergadering van 28 maart j.l. hebben we die plannen
aan de leden voorgelegd. Zoals het er nu uitziet kunnen
we de zaken nakomen zoals toegezegd.
Voorwaarde is dat we voldoende vrijwilligers hebben om
taken uit te voeren. Zie daarvoor ook de wervingsadvertentie op pagina 5.

Julianaschool 90 jaar
Deze uitgave staat voor een belangrijk deel in het
teken van het jubileum, het 90-jarig bestaan, van de
Julianaschool in Zwijndrecht. Immers, deze lagere
school is voor veel Zwijndrechtenaren van grote
betekenis geweest. Vandaar ook dit thema-nummer
van de Mededelingenkrant.

Expositie Julianaschool
De Vergulde Swaen
vanaf zaterdag 16 juni t/m eind september

Onze arbeid
Inmiddels zijn onze activiteiten voor dit jaar in volle
gang. Het meest in het oog lopend zijn altijd de exposities. Maar ook het ‘huiswerk’ voor inventariseren,
registreren, restaureren en besturen gaat natuurlijk
gewoon door. Nieuw zijn de artikelen over de historie
van Zwijndrecht die 2-wekelijks in de regiokrant De
Kombinatie gepubliceerd worden. Een hele klus, maar
we krijgen er leuke reacties op.

De expositie komt tot stand in samenwerking met de
leiding van de Julianaschool, die zelf (in eigen huis) ook
een reünie organiseert voor leerlingen en oud-leerlingen.

Reünie Julianaschool
Julianaschool - zaterdag 9 juni.
Aanmelden bij de school
per e-mail info@julianaschool-zwijndrecht.nl
per brief naar: Reünie, Juliana van Stolbergstraat 30,
3331 BJ Zwijndrecht

Lief en Leed
In deze rubriek ook aandacht voor leden en vrijwilligers
die in de ‘lappenmand’ zitten. Recent terug uit het
ziekenhuis zijn: Marijke Groeneweg en Aad Oosterom.
Revalidatie is de volgende stap. Pieter de Klerk heeft
een zeer zware periode achter de rug. Het herstel zal
nog lange tijd duren. Ada Boshuizen is ook nog steeds
niet thuis en Jan van Leeuwen wacht op bericht voor
opname in het ziekenhuis. Ik zal ongetwijfeld niet
iedereen genoemd hebben, maar als we er kennis van
hebben dan zullen we er ook aandacht aan besteden.
Koninklijke onderscheiding
Leuk om te vermelden dat ons bestuurslid Klazien Odekerken, bij ons verantwoordelijk voor exposities en
lezingen, dit jaar een Koninklijke onderscheiding heeft
gekregen. Ook zij is onder ‘valse’ voorwendselen op
vrijdag 27 april naar het Gemeentehuis gegaan.
Daar viel haar de eer te beurt om, met nog tien anderen,
een onderscheiding in ontvangst te nemen, o.a. voor
haar langdurig vrijwilligerswerk bij Theater de Uitstek, de
Historische Vereniging en voor de buurt- en mantelzorg
in de wijk waar zij woont.
Klazien, vanaf deze plaats nogmaals gelukwensen
namens ons allen. We zijn trots op je…!
Jan van Dalen - voorzitter HVZ
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Op de volgende pagina’s nog meer foto’s. Zo ook een
prachtige terugblik van twee oud-leerkrachten, die
herinneringen ophalen over hun Zwijndrechtse periode
van zo’n veertig, vijftig jaar geleden.

Afscheid van een radiocollectie

Foto’s en kaarten gedigitaliseerd

Van 25 april t/m 3 juni j.l. is er een ‘tussentijdse’ tentoonstelling geweest van radio’s, TV’s en randapparatuur,
die behoorden tot de collectie van wijlen tandarts Otto
Molenaar. De collectie krijgt een andere bestemming.
Specialisten gaan de collectie onderhouden en conserveren, iets wat bij ons niet tot de mogelijkheden behoort.

De Historische Vereniging heeft enkele duizenden foto’s
en ansichtkaarten in beheer. Deze zijn inmiddels allemaal gedigitaliseerd en de originelen zijn verwerkt in
albums met bijbehorende beschrijvingen. Althans, voor
zover dat mogelijk was. Deze megaklus is nu geklaard,
met dank aan onze vrijwilligers Truus en Wim van
Veelen.

Om recht te doen aan de
schenker én de collectie zelf,
is dit een verantwoorde keuze.
De tentoonstelling is dan ook
gehouden als eerbetoon, als
hommage en als dank, aan de
verzamelaar Otto Molenaar.

Een volgende stap is dat deze (digitale) foto’s nu in een
computerbestand moeten worden ondergebracht, zodat
er op trefwoorden gezocht kan worden naar een bepaalde afbeelding of onderwerp.
Voor dit werk zoeken wij vrijwilligers. Mensen dus, die
met enige basiskennis van een computer, deze beelden
kunnen invoeren. Iets voor u? Lees dan ook de
wervings-advertentie op pagina 5 van deze uitgave.

Algemene Ledenvergadering

ERFGOEDHUIS-ZH

Woensdag 28 maart j.l. is de Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging Zwijndrecht gehouden. De opkomst was matig. Inclusief de bestuursleden
waren er slechts 38 aanwezigen. Mogelijke oorzaak als
altijd: voetbal?

Het Erfgoedhuis is een landelijke stichting met provinciale afdelingen. Onze vereniging heeft contacten met
het Erfgoedhuis Zuid-Holland, gevestigd in Delft

Niettemin is er vruchtbaar vergaderd. Als samenvatting
de reacties op de behandelde agendapunten:

Het Erfgoedhuis Zuid-Holland
is in 1999, op initiatief van
onder meer het erfgoedveld
en de Provincie Zuid-Holland, gesticht. Het is een
overheidsdienst voor beheer van erfgoed en cultuur.
Zonder directe publiekstaken zorgen zij ervoor dat door
vraaggerichte producten en diensten erfgoedbeheerders
en – gebruikers beter en gemakkelijker hun erfgoed
kunnen behouden, ontsluiten en gebruiken. Ook voeren
zij het erfgoedbeleid van de Provincie Zuid-Holland uit.

1. Complimenten voor de activiteiten 2011-2012;
2. Idem t.a.v. gevoerde beleid;
3. Idem t.a.v. financieel beleid, inclusief decharge van
penningmeester;
4. Begroting 2012 werd goedgekeurd en aangenomen;
5. Voorstel voor (her)verkiezing van bestuursleden,
resp. de verlenging bestuursperiode van de secretaris, is onverkort aangenomen en goedgekeurd;
6. Voorstel Jaarplan 2012-2013 aangenomen.
7. Tot slot werden er tijdens de rondvraag nuttige tips
uitgewisseld en afspraken vastgelegd.

Hulp aan verenigingen
Er zijn veel historische verenigingen in Zuid-Holland. Zij
zijn bij uitstek de lokale en regionale vrijwilligersorganisaties die de geschiedenis 'dicht bij huis'
onderzoeken, openbaar maken en promoten. Zij dragen
veel bij aan het Verhaal van Zuid-Holland en kunnen bij
vraagstukken een beroep doen op het Erfgoedhuis ZH.

Het complete verslag zal t.z.t. gepubliceerd worden in de
Mededelingenkrant, die voorafgaande aan de volgende
Algemene Ledenvergadering in 2013, als uitnodiging
aan de leden zal worden toegezonden.
Ter afsluiting van de avond werden er fragmenten uit
een videofilm getoond, met beelden van Zwijndrechtse
evenementen uit 1952.

Ook wij…
Wij, als Historische Vereniging Zwijndrecht, maken ook
van hun diensten gebruik, voor advies, vakcursussen en
samenwerking op het gebied van exposities en
publicaties. Wilt u meer weten over het Erfgoedhuis, ga
dan naar www.erfgoedhuis-zh.nl
Als lid van onze vereniging kunt u zich ook opgeven
voor het ontvangen van de gratis digitale nieuwsbrief
van Erfgoedhuis Zuid-Holland.

Vakantiesluiting
De Vergulde Swaen is wegens vakantie
gesloten van 16 juli t/m 22 augustus 2012

DiEP Dordrecht.
Een andere instantie waar onze vereniging nauw mee
samenwerkt is het Erfgoedcentrum DiEP in Dordrecht.
DiEP heeft het beheer van alle archieven en historische
objecten van veel gemeenten in de omgeving, zo ook
van Zwijndrecht. U kunt er meer over te weten komen
via de website www.diep-dordrecht.nl
Beslist de moeite waard. U zult dan ontdekken welk een
schat aan informatie daar te vinden is.

Na de vakantie wordt de tentoonstelling

90 jaar Julianaschool
voortgezet t/m eind september 2012
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huis werd aangeboden bij de baan aan de Julianaschool. De woningnood in Rotterdam was in die tijd erg
hoog. Meester Miedema kreeg een huis aan de Burg.
Jansenlaan.
Evert Miedema: “Ik was nog maar pas begonnen op de
school, of ds. Lindeboom kwam kennismaken. Ja, zo
ging dat in die tijd. Ds. Lindeboom vertelde mij dat hij
zondags zou preken in de Vonkenberg.
En toen ik zondags in de Vonkenberg was, zat daar
bijna de halve klas.” Een aparte gewaarwording, dat had
hij in Rotterdam nooit meegemaakt.

De terugblik
van meester
Alewijn van ’t Hart en
meester Evert Miedema
Op 25 mei 2012 is het 90 jaar geleden dat de Julianaschool officieel werd geopend. Dat wordt uitgebreid
gevierd met o.a. een reünie van oud-leerlingen en
oud-leerkrachten en een tentoonstelling in de
Vergulde Swaen met als titel: 90 jaar Julianaschool.
Ter gelegenheid van dit 90-jarig bestaan vertellen
twee oud-leerkrachten in deze Terugblik over hun
periode op de Julianaschool.

Wat was de Julianaschool voor een school?
“Wel, de school stond voor: degelijkheid, discipline, een
prettige werksfeer en onderwijs op een hoog niveau.
Er was bijvoorbeeld een opleidingsklas. Leerlingen die
geschikt geacht werden voor MULO of HBS werden
klaargestoomd voor dit type vervolgonderwijs.

Op de foto links meester Alewijn van ’t Hart en rechts
meester Evert Miedema.
Hoe het allemaal begon voor meester van ‘t Hart
Allereerst die voornaam, Alewijn, een niet alledaagse
naam. Meester van ’t Hart: “Ik ben vernoemd naar mijn
opa en de naam Alewijn komt in de gemeente Hoogblokland, waar ik ben geboren, veel voor. Een naam om
trots op te zijn.”
Na de middelbare school ging hij naar de kweekschool
in Gorkum. In 1957 solliciteerde hij als onderwijzer aan
de Julianaschool.
Waarom de Julianaschool?
Van ’t Hart: “Wel, om de doodeenvoudige reden dat ik bij
de baan een huis kon krijgen in de van Ostadestraat, en
ja, dat was een verleidelijk aanbod vanwege de
woningnood. De school was uiteraard heel aantrekkelijk
en dat was het belangrijkste. Ik werd uitgenodigd voor
een gesprek en gaf een proefles bij het schoolhoofd
meester de Boer. Blijkbaar maakte ik een goede indruk,
want ik werd aangenomen. Ik was daar de jongste van
het team, eerst onder meester de Boer en later onder
meester v.d. Brink.”

Het team op de trap, v.l.n.r. juf Prins, meester Miedema,
meester v. d. Veer, meester van ’t Hart, juf Jobse en juf
Ardon.
De “Toetsnaald”, gaf verdiepingsstof op het gebied van
taal en rekenen en menigeen zou nu hoofdbrekens
krijgen bij het oplossen van bijvoorbeeld de rekenvraagstukken. Er werd hard gewerkt, zowel door
leerlingen als door leerkrachten. Het niveau van de
leerkrachten was hoog. De sfeer onder de leerkrachten
was gemoedelijk, maar tegelijkertijd ook afstandelijk. Je
gaf bijvoorbeeld ’s morgens bij binnenkomst het hoofd
van de school een hand. En vergaderen, dat was er toen
ook niet bij.

En hoe is Evert Miedema op de Julianaschool gekomen?
Evert werd geboren in Poortugaal en begon zijn
loopbaan als onderwijzer in een echte volkswijk in
Rotterdam. Voor hem was de overgang naar Zwijndrecht
in 1961 erg groot en hij bleef zich lang Rotterdammer
voelen. Ook hij werd min of meer gelokt, omdat er een

School en dorp
Zwijndrecht was in die tijd nog een vooral gereformeerd
tuindersdorp. Alles was redelijk overzichtelijk.
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Men kwam elkaar tegen op het werk, in het verenigingsleven en in de kerk. Kinderen en leerkrachten
kenden elkaar bijvoorbeeld al voor de schoolperiode,
omdat hele families op de Julianaschool zaten. Op
school wist men uit wat voor nest je kwam.
Meester van ’t Hart: “In de jaren vijftig kwamen veel
gezinnen uit Drenthe naar het westen van Nederland. In
Drenthe was weinig werk te vinden, er heerste armoede
en hier zat men te springen om personeel. De kinderen
uit deze families vormden toch wel een apart groepje op
school, ze werden geaccepteerd maar bleven toch wat
op afstand. Veel mensen uit Drenthe woonden vlak bij
elkaar, in de buurt van de Rembrandtstraat. Het waren
hardwerkende mensen.
Er gingen tussentijds ook kinderen van school. De
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt had eind jaren 50 een
eigen school opgericht, achter de Maranatha kerk.
Kinderen van vrijgemaakte ouders werden van school
gehaald om vervolgens op hun eigen school onderwijs
te krijgen. Menig vriendje of vriendinnetje heeft het daar
best moeilijk mee gehad. “

tot aan het hek een dikke witte streep. Aan de ene kant
speelden de meisjes en aan de andere kant de jongens.
Er heerste dus een soort apartheidsregime. Ik kreeg van
meester Van der Veer (opvolger van meester v.d. Brink)
de duidelijke opdracht mee om tijdens de pleinwacht er
goed op te letten dat de witte streep niet werd
overschreden. Maar, toegegeven, de scheiding leidde
wel tot meer rust op het plein.
Overigens was het schoolplein een lust voor het oog:
prachtige, statige kastanjebomen en in de lente op de
achtergrond de uitbundig bloeiende Prunus langs het
bruidslaantje. De school en het plein konden zó model
staan voor een school uit de boeken van W.G. van der
Hulst.”
En die militaire jas en sleutelbos?
Meester van ’t Hart: “Ja, daar sta je dan voor een klas
van zo’n 50 leerlingen. Ordeproblemen had ik gelukkig
niet. Soms, als er eens iemand niet oplette in de klas,

De school en het schoolplein met (links) de witte streep
Ouderparticipatie
Meester van `t Hart: “Waarschijnlijk bestond dit woord in
de jaren vijftig nog niet. Ouderraden, medezeggenschapsraden of leesmoeders/vaders, nee, onbekend in
die tijd. De ouders namen veelal aan wat de
leerkrachten zeiden. “Het zal wel goed zijn”, zo werd er
gedacht. Een paar keer per jaar konden de ouders op
school komen om het werk van hun kinderen te
bekijken. De kinderen legden hun schriften en
tekeningen op de bank en zo konden de ouders zien
waar hun kroost mee bezig was. Dit waren de
zogenaamde kijkavonden. Nee, nog geen 10-minuten
gesprek met de leerkracht, zo ver was men nog niet.
De school was in die tijd nog echt een verlengstuk van
de opvoeding thuis. De veelal gereformeerde ouders
stuurden bewust hun kinderen naar de Julianaschool.”

Avondvierdaagse: “Gé de Vin ziet het somber in…”
gooide ik een mini-sleutelbos (fiets- en huissleutel) op
de bank van de betreffende leerling. Altijd keurig netjes
op zijn of haar bank, want ik kon goed mikken. Dat
sleutelbosje moest natuurlijk worden teruggebracht,
waarna een reprimande volgde.
Toen ik op school kwam, droeg ik een militaire jas als
overjas. Ik had die overgehouden aan mijn opleiding tot
officier in militaire dienst. Een zeer comfortabele
regenjas met heel veel zakken. De kinderen vonden die
jas uiteraard maar wat stoer.”

En hoe zat dat met die witte streep?
Meester Miedema: “Het schoolplein liep in die tijd door
tot voorbij de plek waar nu het nieuwe gemeentehuis
staat. Over het gehele schoolplein liep vanaf de ingang

Buitenschoolse activiteiten. Meester van ’t Hart: “Ook
deze woorden bestonden waarschijnlijk nog niet in de
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jaren vijftig, maar we deden als school best veel naast
het onderwijs. Tijdens de paasvakantie was er het
traditionele schoolvoetbaltoernooi. Ik voetbalde zelf in
het eerste van Groote Lindt, dus ik wilde met de school
wel goed voor de dag komen en dat betekende trainen,
trainen en nog eens trainen. En dan de Avondvierdaagse. Ook daarop bereidden we ons goed voor.
Op het schoolplein werd in rotten van drie driftig
geoefend om in de pas te lopen, want de mooist lopende
groep kreeg daarvoor een prijs. Zelfs in Dordrecht deden
we mee aan de toen bekende Schapenkoptochten. En
altijd keurig in een soort schooluniform met de letters JS
op de borst. De afsluiting van de lagere schoolperiode
werd door de zesde klas gevierd met een vakantiekamp
in Katjeskelder. We gingen daar op de fiets naar toe.
Voor veel zesdeklassers was dit kamp een onvergetelijk
afscheid.“

Het bestuur van de HVZ heeft verschillende vacatures voor vrijwilligers en is op zoek naar:

1. Redacteur (m/v)
voor deze Mededelingenkrant
Taken: Ervoor zorgen dat er inhoudelijk interessante
artikelen, nieuwtjes of wetenswaardigheden zijn die
te maken hebben met de historie van Zwijndrecht.
Dat hoeft u niet alleen te doen. Het bestuur, maar
ook geïnteresseerde leden, leveren ieder kwartaal
nieuws en berichten aan.
Wensen: Oog en oor voor wat interessant is voor de
leden.
Computervaardigheden: kunnen werken met Word,
scannen van foto’s e.d.
Een warm hart voor de historie van Zwijndrecht.

Hoe ging het verder?
Meester Alewijn van ’t Hart bleef tot 1962 onderwijzer in
Zwijndrecht. Hij vertrok daarna naar Rijswijk en werd in
1968 hoofd van een school in Zoetermeer. Daar maakte
hij, na 22 jaar, gebruik van de DOP-regeling (soort
pensioen) en kwam in 2006 weer terug naar
Zwijndrecht. Hij had goede herinneringen aan het dorp
en kon hier rustiger wonen.
Evert Miedema heeft drie jaar op de Julianaschool
gewerkt. Hij werd daarna leraar Engels aan een MULOschool in Rotterdam en verhuisde naar Hoogvliet. In
1971 kwam hij weer terug naar Zwijndrecht, omdat hij
een baan kreeg als leraar aan een MAVO- school in
H.I. Ambacht.

Lijkt het u leuk dit te doen? Neem hiervoor contact
op met bestuurslid Pieter de Klerk om te kijken of
het iets voor u is.
E-mail: pieter@carladeklerk.nl
Of per telefoon: 078-6122452.
Informeer

vrijblijvend.
.!

2. Algemeen Vrijwilliger(sters)
voor diverse taken…

Twee leerkrachten met herinneringen aan hun
periode op de Julianaschool, eind jaren 50, begin 60.
De periode van wederopbouw in Nederland, er werd
hard gewerkt, alles was duidelijk en overzichtelijk en
geluk was toen echt nog heel gewoon.

Behalve de onder 1 genoemde specialistische taak,
hebben we meerdere vacatures voor uiteenlopende
functies en taken, waaronder:


Bestuurlid HVZ
Onze secretaris is aan z’n laatste bestuursperiode bezig.
Een verantwoordelijke taak. Een behoorlijke
inwerkperiode is vanzelfsprekend.



Medewerkers Werkgroep WIR
Inventariseren, registreren en/of invoeren.
Enige computerkennis is gewenst. Kan ook als
thuiswerk gedaan worden.



Medewerkers Algemeen
Baliedienst (aan de receptie), bardienst, rondleidingen of onderhoudsdiensten.

Nieuwe aanwinsten
De afgelopen maanden zijn weer documenten, foto’s en
objecten geschonken aan de Historische Vereniging, die
opgenomen zullen worden in depots van De Vergulde
Swaen. Een paar voorbeelden:
Foto’s van de Da Costastraat, nabij de dijk, gemaakt net
voordat de nieuwbouw van de tunnel begon.
Een ansichtkaart van Groenten- en fruitveiling Zwijndrecht Een uniek exemplaar, aangeboden door een
inwoner uit Herwijnen nota bene (zie onder).

Er wordt gewerkt in halve dagdelen. U kunt zelf uw
indeling bepalen. Ook het aantal keren per maand
bepaalt u zelf. Als bestuurlid is de bijdrage/samenwerking wat intensiever.

Wij zijn blij met
zulke giften en de
schenkers zeer
wel dankbaar.
Heeft u ook historische spullen die u
een goede bestemming wilt geven?
U bent welkom…!
We verzamelen natuurlijk niet alles. Alleen dat, wat een
directe relatie heeft met Zwijndrecht of de Zwijndrechtse
Waard is voor ons van belang. Wij zullen altijd voor een
goede overdracht en opslag zorgdragen.

Lijkt het u leuk dit te doen? Neem hiervoor contact
op met Jan van Dalen (voorzitter) om te kijken of het
iets voor u is.
E-mail: jan.van.dalen.17@gmail.com
of per telefoon: 078-6154950
Een extra optie is, dat u ons een tip geeft over
mogelijke kandidaten die deze Mededelingenkrant
niet ontvangen. Wij nemen dan contact op.
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Kent u ze nog..?
Hier een drietal schoolfoto’s van
leerlingen van de Julianaschool uit de 40-er en 50-er
jaren. In de oorlogsjaren werd
ook elders les gegeven, omdat
het schoolgebouw gevorderd
was door de Duitsers.
Het op de foto gaan, was in die
jaren een hele happening. De
schoolfotograaf kon alleen met
mooi weer aan de slag. Dan
werd met een ijzeren discipline
de groep opgesteld.
De kleintjes voor en de groteren
achteraan.

Het ‘hoofd der school’ was bij
alle klassenfoto’s aanwezig. De
aanwezigheid van de tweede
onderwijzer(es) verraadt meestal tevens het klassenjaar.
Rechts een foto uit 1952. Ook
hier (rechts) de bovenmeester
met uiterst links de schoolmeester die in deze klas dat jaar
de leerstof behandelde.

Linker foto: De mooiste meisjes van de klas.
Waarschijnlijk spontaan genomen. Deze dames
zullen nu (bijna?) allemaal de pensioengerechtigde leeftijd hebben.
Ook al zien we vele bekende gezichten, we
zullen nu geen namen noemen.
Tijdens de tentoonstelling in De Vergulde
Swaen, vanaf 16 juni 2012, zullen we veel van
dit soort foto’s in de expositie opnemen.
Het is nu nog niet zeker, maar misschien kunnen
er dan ook foto’s (duplicaten) gekocht worden.
We zijn dat nu aan het onderzoeken.
Kortom, kom naar de expositie: “Julianaschool
90 jaar” en beleef uw schooltijd opnieuw.

Colofon
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