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Jaargang 10 -  nummer 3 (040)  December  2013    
Verleden dat herleeft, is altijd toekomst… 

 

 

 

 

 

Van de voorzitter 
 
We zijn al weer dichtbij een nieuw jaar. Waar blijft 
de tijd. Voor terugkijken is het nog te vroeg, want 
de lopende activiteiten zijn nog zeer actueel.  
In deze (voor ons doen) extra dikke uitgave kunt u 
daar meer over lezen. Dit najaar hebben we ook te 
kampen met ernstige onderbrekingen door ziekte. 
Een zestal vrijwilligers is geveld door ongeval, 
ziekte of ander ongemak. Dat is dan even 
doorbijten, want onze publiekstaken moeten tóch 
geregeld worden en dat is met moeite gelukt. We 
wensen de betreffende personen vanaf deze plaats 
een spoedig herstel toe. 
Ondertussen werken we aan invulling van 
activiteiten op lange termijn. We zullen u daarvan 
op de hoogte houden via deze Mededelingenkrant.. 
Verder wil ik wijzen op de mogelijkheid om te 
reageren op de inhoud van dit nummer. Dat kan via 
e-mail, direct aan mijn adres (zie onder) of aan het 
adres van De Vergulde Swaen (zie colofon). 
 
Veel leesplezier. 
E-mailadres: jan.van.dalen.17@gmail.com 
 
 
 
 
 

Expositie: 200 jaar Koninkrijk   
 
Op vrijdag 27 september 2013 om 19.00 uur 
verrichtten de burgemeesters van Barendrecht, 
Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht, 
tegelijkertijd,  de opening  van de vier gezamenlijke 
exposities  “200 jaar Koninkrijk”.  
 
In deze gerelateerde tentoonstellingen, ontstaan uit 
een unieke samenwerking van de vier Oud-
heidkamers, belicht Barendrecht (t/m 16 november) 
de periode Willem I en Willem II; Zwijndrecht laat 
het licht schijnen op Willem III (t/m 26 januari); 
Hendrik-Ido-Ambacht richt de aandacht op Emma 
en Wilhelmina (t/m december) en Ridderkerk 

behandelt de periode Juliana, Beatrix en Willem 
Alexander (t/m 16 november). 
Het Johannes Postmuseum in Rijsoord sluit hierbij 
aan met een levensechte en spectaculaire 
presentatie (3D, beeld en geluid) van de landing in 
Scheveningen in 1813 van de erfprins Willem 
Frederik van Oranje Nassau (1772-1843), 
waarmee het Koninkrijk der Nederlanden” een 
aanvang nam. 
 

 
Openingshandeling door onze nieuwe burgemeester 
Dominic Schrijer 

 
Het bezoek aan de  exposities is gratis. Er wordt 
een stempelkaart verstrekt met adressen en 
openingstijden van de Oudheidkamers en het 
Johannes Post museum in Rijsoord. Voor het 
aldaar bijwonen van genoemde presentatie krijgt u 
50% reductie voor 2 personen (€ 4.00 i.p.v. € 8.00 
p.p.) bij inlevering van vier stempels van de 
verschillende exposities.  
 

De expositie in De Vergulde Swaen is nog te 
bezoeken tot en met 26 januari 2014. 
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“Ik had twee petten op. Eén van de Dordtenaar en 
een van Hier Zwijndrecht” 
 
Door: Carla de Klerk 
 
Rien Jille werd geboren in 1932 in Kamperland 
(Zeeland). Het schoolhoofd van zijn lagere school 
had eens tegen zijn vader gezegd: “Die zoon van u 
zou best wel eens een krantenman kunnen  
worden; hij schrijft heel mooie opstellen”. 

 
Het schoolhoofd kreeg gelijk. Na de MULO in  
Middelburg solliciteerde Rien in 1950 als leerling-
journalist bij het Zeeuwsch Dagblad, een Chris-
telijke krant. “Ik kan een aardig verhaal schrijven”, 
zette hij in zijn sollicitatiebrief. Rien werd aan-
genomen en kon beginnen met het maken van de 
rubriek “Predikbeurten”. Hij voelde zich bij de krant 
in zijn element en daarom ging hij tijdens zijn 
militaire diensttijd een cursus journalistiek volgen 
bij het LOI. In oktober 1954 kwam hij weer terug bij 
het Zeeuwsch Dagblad, met meer vakkennis. Nu 
mocht hij ook vergaderingen verslaan en 
reportages maken, zoals over de Bond van 
Plattelandsvrouwen! 
 
Hoe kwam je aan het nieuws? 
“Vaak kregen wij tips van allerlei mensen, bv. 
wanneer een echtpaar 50 jaar getrouwd was. Maar 
ook de politie gaf ons aanwijzingen, zoals bij 
aanrijdingen of inbraken.  
 
Verder moet een journalist zelf oog hebben voor 
het nieuws en dan initiatief nemen om er naar toe 
te gaan mits het interessant is om te verslaan. En 
soms moet je eerst navraag doen”. 

Rien kreeg de kans om de 
Deltawerken te verslaan o.a. 
de bouw van de 
Zandkreekdam in 1960 en 
de sluiting van het Veerse 
Gat in 1961. 
Het was ook de periode dat 
hij Marie Zeevaart ont-
moette. Zij was geboren in 
Krabbendijke. Het stel 
trouwde in 1956 en ging 
wonen in Goes waar in 1958 
hun dochter Anja en in 1960 
hun zoon Ton werden 
geboren. 
Helaas werd in 1962 het Zeeuwsch Dagblad 
opgeheven; Rien had een half jaar geen werk. 
Toch bood hem dat nieuwe kansen. Eind 1962 
werd hem gevraagd om te komen werken bij de 
regionale redactie van de Protestants Christelijke 
krant De Rotterdammer. Deze krant ging nu ook 
het Zeeuwse nieuws verslaan; het Zeeuwsch 
Dagblad was er immers niet meer. Jille nam de 
uitdaging aan en stelde aan Marie voor om in 
Zwijndrecht te gaan wonen en niet in Rotterdam. 
Zwijndrecht was toen nogal een landelijk dorp en 
daar zou Marie  eerder kunnen wennen dan in de 
stad Rotterdam! Zo gezegd, zo gedaan. In de 
strenge winter van 1963 verhuisden zij. 
Op 1 februari begon Rien bij De Rotterdammer, 
een middagkrant. Zijn dag begon om 7.00 uur want 
de deadline was 11.00 uur ’s morgens. Iedere 
ochtend lag er een stapel post met nieuwstips van 
correspondenten uit de regio (die daar slechts 2 of 
3 cent per regel mee verdienden!). Ook maakte 
Rien reportages over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. 
 
Wat was voor jou het hoogtepunt uit je carrière 
bij De Rotterdammer? 
“In december 1965 werd de Zeelandbrug geopend 
door koningin Juliana. Daar moest een verslag-
gever heen die de situatie goed kende. En ja, toen 
kwam men op de redactie bij mij uit.” 
In 1974 werd De Rotterdammer opgeheven en 
opgenomen in het dagblad Trouw. Op dat moment 
zocht het dagblad De Dordtenaar voor zijn 
weekblad Hier Zwijndrecht een ervaren journalist. 
Rien werd voor deze functie gevraagd. Hij nam de 
uitdaging aan en kreeg de redactionele leiding over 
de bladen Hier Zwijndrecht, Drechtstreek Dordt, de 
Merwestreek en de Hoeksche Waard. Het kantoor 
van de krant was gevestigd aan de Bruïnelaan 31 
(naast Helmholt, podotherapie). Voor de Dordte-
naar verzamelde hij nieuws uit de Zwijndrechtse 
Waard. 
 
Hier Zwijndrecht 
Zijn opdracht was: meer eigen verhalen schrijven, 
plaatselijk nieuws werven en goede foto’s tonen in 

Hier Zwijndrecht. Het werd een gezellige krant,  

De Terugblik 
van Rien Jille, journalist 
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die steeds beter gelezen werd en dat wekte de 
interesse van de adverteerders. De jaren zeventig 
waren een interessante tijd om te verslaan. Het 
was de periode van burgemeester Pijl-Hogeweg 
(1976-1991). De wijken Nederhoven en Heer 
Oudelands Ambacht werden gebouwd, evenals 
industrieterrein De Geer. Tomado en de veiling aan 
de Lindelaan gingen weg. Rien kon meewerken 
aan propaganda voor de komst van het ziekenhuis, 
waar velen actie voor voerden. Al het nieuws in 
Hier Zwijndrecht kwam via hem. Zo werd Rien Jille 
de man van Hier Zwijndrecht. 
 
De Dordtenaar 
In 1984 werd Rien gevraagd om waarnemend 
hoofdredacteur van de Dordtenaar te worden. 
Tijdens die periode van 2,5 jaar werkte hij mee aan 
de overgang van middagkrant naar ochtendkrant. 
Om 01.00 uur ’s nachts gingen de persen draaien. 
In 1986 kwam er een nieuwe hoofdredacteur en 
daarna bleef Rien tot 1992 chef-redacteur in 
Dordrecht. Hij kon gebruik maken van de VUT-
regeling en kreeg een hartverwarmende afscheids-
receptie waarbij hij geridderd werd door burge-
meester Corporaal.  

 
Ook was een speciale editie van de Dordtenaar 
gewijd aan Rien Jille. Daarin stond o.a.: 
“Glimlachend raasde hij dagelijks door de stapel 
kopij”.  Overigens, Rien had ook nog energie over 
om bijna 30 jaar actief te zijn binnen de 
gereformeerde kerk, waarvan enkele jaren als 
voorzitter van de kerkenraad. Daarnaast was hij 
ondermeer bestuurslid van de voormalige ARP en 
later lid van de programmaraad van ATOS. 
 
En nu… 
Rien en Marie Jille wonen nog steeds met plezier in 
Zwijndrecht. Rien is momenteel secretaris van de 
Stichting Behoud Pietermankerk en van de 
stuurgroep  voor de gezamenlijke uitgave van het 
PKN-kerkblad in Zwijndrecht, waarvoor hij zo nu en 
dan ook hoofdartikelen schrijft. Want ja, stilzitten, 
dat kan Rien echt niet. 

 

Tomadoboek. 
 
Het nieuwe Tomadoboek is uit (sinds september) 
en is nu ook te koop bij de Historische Vereniging 
Zwijndrecht.  
Een rijk geïllustreerd boek over de bewogen ge-
schiedenis van een befaamd Nederlands merk: 
TOMADO, van der TOgt’s MAssa artikelen DOrd-
recht 1923-1982. De auteur van het boek is Marlies 
Hummelen. 
Het is een geweldig boek geworden. Vierkant, 
stevig en zwaar, vol met prachtige beelden en 
mooie verhalen. Een aanwinst voor de vele 
Zwijndrechters die door hun werkzaamheden bij 
Tomado  een hechte band met dit bedrijf hadden.  
Het boek is de prijs van € 29,75 meer dan waard. 
Er ligt een exemplaar ‘ter inzage’ aan de balie van 
De Vergulde Swaen.  
Met recht een cadeau van formaat voor de 
komende feestmaand.  

 
DVD “200 jaar Koninkrijk”. 
 
Bij de expositie “200 jaar Koninkrijk”, van de vier 
samenwerkende Oudheidskamers, is ook een DVD 
uitgebracht. 
Deze 46 minuten durende documentaire geeft,  aan 
de hand van historische beelden, oude en nieuwe 
films,  een prachtig overzicht van ons koningshuis 
t/m de recente inhuldiging van Koning Willem 
Alexander.  
De (stille) beelden die bij de exposities op het 
scherm vertoond worden zijn ontleend aan deze 
DVD.  
Tel daarbij op de ingesproken uitleg en de 
toepasselijke muziek en u heeft  voor slechts  tien 
Euro een prachtig tijdsbeeld; een waardevol 
geschenk. 
 

Ook nu nog verkrijgbaar: 
 
Kijk- en Leesboek “Over twee Oliefabrieken” van 
de auteur Mark van Mens. Prijs nu € 10.--. 
 
Kijk- en Leesboek “Pieter J.A. de Bruïne, de Onder-
nemende Burgemeester” eveneens van de auteur 
Mark van Mens. Prijs: € 22,50; 
 
“Oud Zwijndrecht”, pentekeningen en poëzie, door 
Ad Bakker. Prijs: € 17,50; 
 
Clement Bezemer, de bekende Zwijndrechtse 
kunstschilder. Prijs nu € 10.--. 

(ook) 

TE KOOP 
in De Vergulde Swaen 
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Wie kan het ons vertellen..? 
 
Enige tijd geleden kregen wij van het Nationaal 
Zaadmuseum “Saet & Cruyt” in Andijk (wist u dat 
zoiets bestond?) het verzoek of er van de 
gebouwen die ooit in bezit waren van de firma 
Gebr. Van Namen Zaadhandel uit Zwijndrecht, nog 
iets bestaat of iets van terug te vinden is… 
De afbeelding (een briefhoofd uit die tijd, gedateerd 
1904) toont het bedrijf in volle glorie. Een prachtig 
staaltje tekenwerk, in een zo’n honderd jaar 
geleden veel voorkomende uitvoering. Maar bij 
nadere beschouwing blijkt toch dat de tekenaar de 
situatie wel heel erg rooskleurig heeft voorgesteld. 
Weet u misschien meer over dit bedrijf en (vooral) 
de precieze plaats aan de de Ringdijk waar het 
bedrijf gevestigd was? 
Laat het ons weten; dan bewijst u het Nationaal 
Zaadmuseum een dienst.  
 
 
 

Ledenwerving 
Let op: Voordeel stopt eind 2013; laat het uw 
vrienden en kennissen weten….! 
 
Het boek “Zwijndrechtse WetensWAARDigheden 
deel III” (gereduceerde verkoopprijs € 15.00) krijgt 
u tot het einde van dit jaar gratis als u zich nog voor 
januari 2014 inschrijft voor het lidmaatschap van de 
Historische Vereniging Zwijndrecht. Het lidmaat-
schap bedraagt € 15.00. U kunt lid worden door het 
invullen van de daarvoor bestemde kaart (aan de 
balie) en dan mag u het boek meteen gratis 
meenemen. Voor de betaling van uw lidmaatschap 
wordt een acceptgiro toegestuurd.  
Als lid ontvangt u o.a. 3 tot 4x per jaar de Mede-
delingenkrant en 2x per jaar het blad Swindregt 
Were, de gezamenlijke uitgave van de Historische 
Vereniging Zwijndrecht en het Historisch Genoot-
schap van Hendrik-Ido-Ambacht. 

 
Swindregt Were.                        
 
Als u lid bent van de Historische Vereniging krijgt u 
het tijdschrift “Swindregt Were” 2x per jaar gratis 
toegestuurd. De laatste “Swindrecht Were” is, in 
aansluiting op de expositie “200 jaar Koninkrijk”, 
eveneens geheel gewijd aan “Oranje”.  
Losse nummers van dit unieke periodiek, om 
eventueel  cadeau te doen zijn, zolang de voorraad 
strekt, verkrijgbaar voor € 3,50.  
 
 
 

Wintervoorleesavonden 2014 
 
Voor de voorleesavonden in het seizoen 2013 was 
ruime belangstelling. De nieuwe opzet om de 
voorleesavonden te verdelen over de dinsdag en 
de woensdag bleek behoorlijk succesvol en wordt 
daarom in 2014 gecontinueerd.  
De data zijn wel reeds bekend maar de namen van 
de gastlezers moeten deels nog worden ingevuld.  
De nieuwe zes geplande Wintervoorleesavonden in 
de stijlkamer van De Vergulde Swaen worden in 
2014 gehouden op:  

 dinsdag 4 februari 

 woensdag 12 februari 

 dinsdag 18 februari 

 woensdag 26 februari 

 dinsdag 4 maart  

 woensdag 12 maart  
 
Noteer de data alvast in uw 
agenda en reserveer tijdig een 
plekje, want vol is vol. 
De laatste en beetje feestelijke 
voorleesavond (met muzikale 
omlijsting) wordt als altijd ge-
houden in de gelagkamer, ge-
schikt voor een groter publiek. 
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Cornelis Bezemer, bierbottelaar te Zwijndrecht. 
 
Een toevallige ontmoeting met zijn dochter leidde 
tot dit verhaal, het levensverhaal van Kees 
Bezemer, ooit een bekende bottelaar van bier. Zijn 
vak bestaat niet meer, maar de herinneringen aan 
hem en zijn arbeid zullen nooit verloren gaan en 
zullen bij velen een beeld van herkenning 
oproepen. Vooral de generatie die de oude Ringdijk 
nog heeft gekend… 

 
Kees Bezemer was agent van de Amstelbrouwerij 
en bierbottelaar te Zwijndrecht. Kees was de zoon 
van Teunis Bezemer, een Zwijndrechtse kastelein 
die twee cafés runde. In Dordrecht aan de Buiten 
Walevest en in Zwijndrecht aan het Veerplein. 
Tevens was er in Zwijndrecht een pakhuis aan de 
Onderdijkserijweg 102 waar de bierbottelarij 
gevestigd was. Na het overlijden van Teunis in 
1948 ging Kees met zijn vrouw Hendrika van 
Rietschoten samen verder in het café aan de 
Dordtse kant van het veer. Een oudere broer van 
Kees, de “Jonge Teun’’, runde het café aan de 
Zwijndrechtse kant van het veer. Kees ging verder 
met de bierbottelarij. Twee keer per week bracht de 
brouwerij een voorraad vaten bier.  
Dat bier werd dan met een slang in flessen 
overgeheveld. De flessen waren voorzien van een 
beugel en stonden dan netjes met 24 in een krat. 
Deze kratten werden gemaakt door Koos van Rijs 
de overbuurman die een timmerbedrijf had. Dit zelf 
getapte bier bevatte minder koolzuur en was zeer 
in trek bij de verschillende cafés.  
Met een bakfiets en later met een motorbakfiets 
werd dit overal in Zwijndrecht bezorgd. Ook werden 
er natuurlijk gewoon kratten Amstelbier verkocht en 
later kon er ook limonade besteld worden. Het was 
een goed lopend eenmansbedrijf. In drukke tijden 
gingen de twee oudste zoons van Kees mee om de 
flessen te spoelen voor ze weer opnieuw gevuld 

werden. Dat spoelen gebeurde in een grote 
badkuip waarna ze nog met een spuit van binnen 
gereinigd werden. In de winter als het koud was 
werd het water verwarmd door een gasbrander. 
Regelmatig kwam de Warenwet langs om te kijken 
of alles nog naar behoren werd verzorgd. In deze 
tijd zou dit alles onmogelijk zijn, maar er is nooit 
iemand ziek geworden van deze pilsjes.  
 
Het pakhuis - dat door iedereen ‘de kelder’ werd 
genoemd - was ook een ontmoetingsplek voor veel 
vaste klanten. Zij kwamen regelmatig binnenlopen 
voor flesje bier en een praatje.  

 
Het café in Dordrecht was alleen op zaterdag en 
zondag open. In het weekend mochten de cafés in 
Zwijndrecht toen niet open. Op zondag was het dan 
heel druk vooral als de voetbalvereniging 
Zwijndrecht had gewonnen. In 1967 is het café 
gesloten. De grote veerpont was toen uit de vaart 
genomen en de waterbus had zijn aanlegplaats 
aan de Hooikade, wat niet meer in de loop lag. 
Ondertussen mochten de cafés in Zwijndrecht op 
zondag wel open. 
Toen de Ringdijk gesaneerd werd is het bedrijf 
gestopt. Kees was toen 62 jaar en heeft nog enkele 
jaren als ongeschoold arbeider bij de RPI 
(Rotterdamse Plaatwerkindustrie) gewerkt. 
Kees Bezemer is op 6 mei 1999 overleden op 86 
jarige leeftijd.  
 

Wilt u meer weten of ervaringen uitwisselen? Neem 
dan contact met zijn dochter, Jopie van Bezooijen-

Bezemer, via e-mail: pbezooijen@chello.nl 

Herinneringen aan… 
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Europarlementariër Peter van Dalen 
op werkbezoek in De Vergulde Swaen 
 
Tijdens een werkbezoek in de regio, afgelopen 
vrijdag 4 oktober, heeft Europarlementariër namens 
de Christen Unie, Peter van Dalen, met zijn 
delegatie een bliksembezoek gebracht aan 
Oudheidkamer De Vergulde Swaen in Zwijndrecht.  
Aanleiding was de nieuwe tentoonstelling over  
Koning Willem III, die in het kader van de viering 
van “200 jaar Koninkrijk” nu in De Vergulde Swaen 
te bezichtigen is. Zijn belangstelling voor historie en 
cultuur, in combinatie met zijn andere werk-
zaamheden in Brussel, kwamen in deze ont-
moeting goed tot uitdrukking. Hij onderstreepte het 
belang van Cultuur in het algemeen en gaf het 
bestuur van de Historische Vereniging Zwijndrecht 
complimenten voor de kwaliteit van de ten-
toonstelling. 

 
Op de foto: Europarlementariër Peter van Dalen, te 
midden van de bestuursleden Rob Kaim (links) en Jan 
van Dalen 

. 

Van onze Penningmeester 

Werkgroep Inventarisatie en registra-
tie (WIR) ligt op ramkoers… 

 
De titel is wat provocerend gesteld, maar het 
illustreert wel dat er hard gewerkt wordt.  
De taak van de werkgroep WIR (de naam zegt het 
al) is het in kaart brengen van alles wat wij aan 
objecten in huis hebben. En met ‘alles’, bedoelen 
we dan ook letterlijk alles. Van foto’s, boeken, 
ansichtkaarten en documenten tot aan gereed-
schap, kledingstukken, oorkondes, archeologische 
vondsten en de vele gebruiksvoorwerpen uit 
vroeger tijden. Ogenschijnlijk een eenvoudige 
operatie, maar dat is een vergissing. We spreken 
over enkele duizenden registraties. Alles wordt 
genummerd, gefotografeerd en beschreven. De 
gegevens worden in de computer opgeslagen en 
het object krijgt een (vindbare) plaats in het pand of 
in depot. Daarnaast maken we van de gelegenheid 
gebruik om eens flink op te ruimen, door objecten 
of onderwerpen die helemaal niets met Zwijndrecht 
of onze regio te maken heeft,  te vervreemden 
(lees: afstoten of ontzamelen). Dat gebeurt 
natuurlijk zorgvuldig, dus dat vraagt tijd.  
 

 
Op de foto: een momentopname van de wekelijkse gang 
van zaken: nummeren, beschrijven, registreren, ver-
pakken  en opslaan… 
 
De werkgroep staat onder leiding van Bas van 
Gurp, die samen met een achttal collega- 
vrijwilligers deze klus aanpakt.  
Tijdens de vakantieperiode hebben de hoofdrol-
spelers van de WIR-werkgroep op eigen initiatief 
gewoon doorgewerkt. En dat dwingt respect af.  
Doel is om het tempo ‘vast’ te houden, want we 
willen dit ‘jarendurende’ project toch wel binnen 
een bepaalde tijd afronden en overgaan op het 
reguliere onderhoud van de collectie. 
 
Een bijkomend punt is dat we spreken over 
vrijwilligerswerk, dus het aantal uren arbeid per 
week kent daardoor natuurlijk z’n beperkingen.  
 
Bovendien is Bas van Gurp dit najaar geveld door 
een ernstige val en is daarvan nog lang niet 
hersteld (beterschap Bas!). Maar we komen er wel; 

we houden u op de hoogte. 

 

Het merendeel van u, onze leden, heeft  de 

contributie voor 2013 betaald. 

Dank daarvoor. Ook voor de extra giften!  

Een enkeling moet de contributie nog over-

maken! 

 

Belangrijk is, dat ook  verhuizingen  aan 

ons worden doorgegeven. 

De acceptgiro komt regelmatig retour met 

“onbekend op dit adres”. 

Zo “verdwijnen” leden en moet die contributie 

afgeschreven worden. Bij voorbaat dank. 
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Komende expositie 
 
Schoolplaten, het visuele onderwijsmiddel uit 
onze kinderjaren… 
 
De viering van 200 jaar Koninkrijk gaat in Neder-
land gewoon nog even door, maar in De Vergulde 
Swaen eindigt de tentoonstelling over Koning 
Willem III op 26 januari 2014. 
Dan, na een paar weken af- en opbouw, volgt een 
nieuwe expositie, die geheel in het teken staat van 
de oude schoolplaten, zoals we die kennen uit 
onze kinderjaren. 
Spectaculaire afbeeldingen, van landschappen met 
vee, vechtende ridders, bijbelse voorstellingen en 
verbeeldingen die met onze geschiedenis te maken 
hebben. 
U kunt ze allemaal (terug)zien in onze nieuwe 
tentoonstelling, die medio februari 2014 van start 
gaat. 
 

De collectie bestaat hoofdzakelijk uit schoolplaten 
van de tekenaar-kunstenaar Johan Herman Isings, 
maar ook schoolplaten van Cornelis Jetses en 
andere kunstenaars worden tentoongesteld. Een 
groot deel krijgen we in bruikleen van de 
Julianaschool, een ander deel komt uit het eigen 
depot van De Vergulde Swaen en uit particulier 
bezit. Komt u vanaf februari ook kijken? 

Wie herkent de mensen  
op deze foto’s? 
 
Dat was de vraag in de vorige 
Mededelingenkrant (juni 2013). Onze 
vrijwilliger Bert Leusink vond deels 
een antwoord op pagina 83 in het 
boekje “100 jaar nieuwe huizen”, van de auteur 
Arie Slobbe. Op de foto staat Dokter Douzy met 
echtgenote, destijds woonachtig aan de 
Rotterdamseweg. Misschien een link met de 
andere foto’s? Wij wachten af. 
 
 

 
Nieuwe aanwinsten 
 
Het afgelopen kwartaal hebben we diverse foto’s 
en objecten in ontvangst mogen nemen, waaronder 
een serie persfoto’s uit de nalatenschap van 
kruidenier Vermeulen, digitale foto’s van de 
Lindelaan van mevrouw De Kreek en oorlogsfoto’s 
van de heer v.d. Kieboom.  Verder nog diverse klei-
nigheden uit grootmoeders tijd. Alle gevers hartelijk 
dank; uw spullen krijgen een passende plek in ons 
depot. 
Voor de goede orde: alléén dat wat historische 
waarde heeft en een relatie heeft met Zwijndrecht 
en/of de Zwijndrechtse Waard is voor ons van 
belang. Alles wat u daarvan kwijt wilt, is van harte 
welkom. 
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Vooraankondiging 
 

Algemene Ledenvergadering  
Historische Vereniging 

Zwijndrecht 
 

woensdagavond 26 maart 2014. 
 

Noteer deze datum alvast in uw agenda. 

 

Het bestuur van de 

Historische Vereniging 

Zwijndrecht én het 

bestuur van Stichting De 

Vergulde Swaen, wensen 

u een fijne 

decembermaand, prettige 

feestdagen en een 

voorspoedig Nieuw Jaar. 

 



Een Expositie in voorbereiding… 
 
Zo maar een collage van enkele foto’s, ter illustratie 
van dat wat er allemaal moet gebeuren ter voor-
bereiding van een expositie… 

 
Het begint met de selectie. “Welke tentoonstelling 
beantwoord aan de actualiteit en past in onze doel-
stellingen?” Dan de haalbaarheid onderzoeken, 
een ontwerp maken.  Mensen selecteren die dat 
gaan uitvoeren. Kostenbewaking, schilderwerk, 
decoratie, de te exposeren objecten 
selecteren, overleg voor het 
exposeren van spullen van derden en 
uit ons eigen depot, foto’s en 
documenten inlijsten, enz. Dan voor 
de officiële opening uitnodigingen 
versturen, de catering voorbereiden 
en uitvoeren. Kortom: heel veel om op 
te noemen.  
Echt ontzettend leuk werk, maar het 
moet allemaal wel kloppen. De 
Expositiecommissie, onder leiding van 
Klazien Odekerken, speelt daarin de hoofdrol. Het 
ontwerp (deze keer) heeft Jan van Dalen gemaakt, 
de technische uitvoering van de decoratie en het 
(letterlijk) ‘in-kleuren’ van de expositieruimte 
gebeurt dan onder leiding van Daan Groeneveld. 
De catering is (zoals altijd) onder controle bij Gerda 
Dorsman en onze secretaris zorgt voor uitno-
digingen en publiciteit. 
 
Een samenspel van een tiental vrijwilligers, die hier 
een paar weken mee bezig zijn. Voorwaar een 
compliment waard…! 
 

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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