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Van de voorzitter 
 
Deze uitgave staat voor een belangrijk deel in het 
teken van de komende Algemene Ledenvergade-
ring (zie de uitnodiging hiernaast). 
In die bijeenkomst zal het bestuur van de His-
torische Vereniging zich verantwoorden voor het 
gevoerde beleid in het afgelopen jaar en uitleg ge-
ven over de plannen voor 2014-2015.  
Voor u, als lid van onze vereniging, een uitgelezen 
kans om uw invloed te doen gelden. U bent dan 
ook van harte uitgenodigd. 
Een voorproefje. We kunnen terugzien op een 
prettig jaar, met leuke activiteiten, waaronder: 
stevige voortgang bij het ‘in kaart’ brengen van 
onze objecten, bijzondere tentoonstellingen en een 
forse toename van het aantal leden. Allemaal tot 
stand gebracht met ons ‘legertje’ vrijwilligers.  
Naast leuke herinneringen hebben we ook ver-
drietige momenten gekend. Een aantal leden is 
overleden, waarvan twee leden die een belangrijke 
rol hebben gespeeld als vrijwilliger of bestuurder 
van onze vereniging. Zie daarvoor het “In Memo-
riam”, elders in deze uitgave. 
Tot slot. Zet woensdagavond 26 maart in uw agen-
da; wij rekenen op uw komst. 
 

Jan van Dalen, voorzitter 
 

 
Het bestuur van de Historische Vereniging Zwijn-
drecht nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering, in de bovenzaal van De Vergul-
de Swaen, Rotterdamseweg 53-55 te Zwijndrecht. 
 

Woensdagavond, 26 maart 2014 
 

De vergadering begint om 20.00 uur; inloop vanaf 
19.30 uur. Het verslag van de Algemene Leden-
vergadering en jaaroverzicht 2013 vindt u op de 
volgende pagina’s. 

 

Agenda: 
 

 
1. Opening, welkom en bestuursmededelingen. 

 

2. Verslag ledenvergadering 27 maart 2013. 
 

3. Jaaroverzicht Secretaris. 
 

4. Jaaroverzicht Penningmeester. 
 

5. Verslag Kascontrole-commissie en benoeming 
van een nieuw lid voor deze commissie. 

 

6. Financiën en begroting 2014. 
 

7. Bestuursverkiezing:                                                                                      
- aftredend en herkiesbaar: Daan Groeneveld 
- de nieuwe rol van Clement Blacquière. 
Eventuele tegenkandidaten vooraf melden.  
 

8. Verantwoording 2013 en Jaarplan 2014-2015. 
 

9. Rondvraag. 
 

10. Presentatie (afhankelijk van de duur van de 
vergadering en wens van de aanwezigen). 

 

11. Sluiting. 
 

12. Hapje en drankje in de gelagkamer. 
 

 
Documenten voor de agendapunten 6 en 8 worden 
u (met toelichting) op de avond zelf uitgereikt. 

 

Nieuwe lezing 
“Schoolplaten uit onze kinderjaren” 

door Max van de Pol 
 

Woensdagavond 2 april 2014. 
Aanvang 20.00 uur (inloop 19.30 uur). 

 

Max zal aan de hand van schoolplaten een 
verhaal vertellen met de daarbij behorende 

historische achtergrond, 
Een prachtig verhaal, met een nostalgisch tintje. 

 

Reserveer tijdig...! 
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Verslag van de jaarlijkse Algemene Leden-
vergadering van de Historische Vereniging 
Zwijndrecht, woensdag 27 maart 2013. 
 
Aanwezig: 44 personen. 
 
Aanvang 
De voorzitter, Jan van Dalen, opent de vergadering 
en heet iedereen hartelijk welkom. De gepubliceer-
de agenda wordt toegelicht en vervolgens zonder 
amendering vastgesteld. 
 
Verslagen 
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 
van 2012 passeert de revue en wordt door de aan-
wezigen goedgekeurd.  
Ook het jaaroverzicht van de Historische Vereni-
ging, met feiten, activiteiten en belevingen uit 2012, 
wordt toegelicht door de (later deze avond) aftre-
dende secretaris, Clement Blacquière. 
 
Financiën 
De penningmeester, Bram Schenkel, geeft een 
toelichting op het financiële overzicht 2012 en de 
begroting 2013. Het jaar kan afgesloten worden 
met een positief resultaat en dat o.a. dankzij het 
afwaarderen van de aanwezige boeken. 
De penningmeester wordt bedankt voor het maken 
en toelichten van het overzicht. 
De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren 
Reedijk en Visser, heeft controle van de 
administratie uitgevoerd. Het verslag wordt 
voorgelezen. De commissie stelt de vergadering 
voor het financiële beheer over 2012 goed te 
keuren en de penningmeester decharge te 
verlenen. Dit wordt onder dankzegging aan hem 
verleend. 
Enkele opmerkingen bij de bespreking: 

 De giften aan een culturele ANBI instelling, 
zoals de HVZ, mogen, bij de belastingopgave 
met 25% worden verhoogd, dankzij de nieuwe 
giftwet die geldt tot 2017. 

 Het aantal leden is 615. De penningmeester 
meldt tevens dat in het 1e kwartaal 2013 zich 50 
nieuwe leden hebben aangemeld. 

 In de kascontrolecommissie voor het volgende 
jaar worden benoemd de heren A. Reedijk en 
E. van der Helm. 

 
Bestuursverkiezing 
De leden van de vereniging hebben geen tegen-
kandidaten opgegeven. Pieter de Klerk is aftre-
dend. Helaas moest hij om gezondheidsredenen 
vroegtijdig zijn functie neerleggen. Hij wordt harte-
lijk bedankt voor zijn inzet. 
Klazien Odekerken is aftredend en herkiesbaar; de 
vergadering gaat akkoord met de herbenoeming. 
Jan van Dalen is aftredend en ook herkiesbaar. De 
vergadering gaat ook hier bij acclamatie akkoord. 
Clement Blacquière is aftredend en niet herkies-
baar. Clement is 10 jaar secretaris van de vereni-

ging geweest. Hij wordt hartelijk bedankt voor zijn 
inzet en ontvangt hiervoor het insigne met het 
“Zwaantje”. Hij blijft als secretaris van de Stichting 
betrokken bij de vereniging. 
Rob Kaim, de nieuwe secretaris, wordt hartelijk 
welkom geheten. Hij wil deze functie het eerste jaar 
op proef op zich nemen. 
Mevrouw A. Goedegebuure is als adviseur be-
noemd voor zowel de HVZ als de SVS.  
In het bestuur blijven twee vacatures. Het blijft 
moeilijk geschikte personen te vinden voor de 
diverse functies in de vereniging. Enkele sug-
gesties uit de vergadering: 

 Doe een oproep in de Mededelingenkrant. 

 Misschien zijn deelwerkzaamheden eenvoudi-
ger in te vullen? 

De voorzitter zegt toe de aanbevelingen met het 
bestuur te zullen onderzoeken. 
 
Verantwoording  
De in het Jaarplan toegezegde en gerealiseerde 
plannen worden besproken. Het nieuwe Jaarplan 
voor 2013-2014 wordt toegelicht aan de hand van 
een uitgereikt document en gepresenteerde video-
beelden. De vergadering gaat akkoord met het 
nieuwe Jaarplan 2013. 
De publieksactiviteiten en de expositiekalender krij-
gen (op verzoek) een extra toelichting.  
 
Rondvraag en opmerkingen 

 Hoe verlopen de contacten met de verhuurder 
(Woonkracht 10) van het pand? 

 Geef leden gelegenheid onderwerpen op te 
geven voor exposities. 

 De heer Van der Helm bedankt het bestuur 
voor de professionele aanpak. 

 
Ter afsluiting van de vergadering worden enkele 
films vertoond “Watersnood 1953” en het “Dagelijks 
leven in de 50er jaren”. 
 
Sluiting 
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwe-
zigheid en sluit de vergadering, gevolgd door een 
uitnodiging om in de gelagkamer nog een hapje en 
een drankje te nuttigen. 
                                       

                                               Clement Blacquière  
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Luistertip:  
 

ATOS, onze eigen lokale omroep. 
 

ATOS is de lokale omroep voor de Zwijndrechtse 
Waard. Dagelijks verzorgen zij uitzendingen vanuit 
de studio in Zwijndrecht en maken onder andere 
proramma's met lokale en regionale informatie, 

cultuur, educatieve en meditatieve programma's. 
Ook over de publieks-activiteiten van onze 

vereniging. 
 

Zie voor de zendfrequentie hun internetsite. 



 
Na mijn aantreden in 2013, als secretaris van de 
Historische Vereniging Zwijndrecht, kan ik terug-
kijken op een jaar waarin we met alle vrijwilligers 
veel hebben bereikt. Namens het bestuur wil ik de 
vrijwilligers dan ook hartelijk danken voor het vele 
werk dat wederom is verricht. 
 
Een greep uit gedane zaken en in uitvoering geno-
men activiteiten: 
                                                                                                                                                         
Publieksactiviteiten 
 
De Mededelingenkrant is het afgelopen jaar drie 
keer verschenen en Swindregt Were twee keer. 
Alle edities zijn thuisbezorgd door vrijwilligers; waar 
voor dank. 
 
In De Vergulde Swaen was ook veel te doen.                                                                                                                                                
Traditiegetrouw hebben de  wintervoorleesavonden 
en lezingen weer plaatsgevonden en met succes.                                                                                                                              
 
We hebben drie exposities gehouden, waarvan de 
miniaturenexpositie over de “Lindelaan en het Vei-
lingterrein”, gezien het aantal bezoekers een 
‘kaskraker’ genoemd mag worden. De tweede 
expositie “De Bruïne, een ondernemende burge-
meester” werd minder druk bezocht, maar had wel 
educatieve en historische waarde.  
En als laatste de expositie “200 jaar Koninkrijk” die 
in samenwerking met andere Oudheidkamers in de 
omgeving tot stand gekomen is en waar de Histo-
rische Vereniging Zwijndrecht het leven van Koning 
Willem III heeft uitgebeeld. Al met al drie heel 
bijzondere exposities. Waarvoor veel dank ver-
schuldigd is aan de heren Jan Boom, Mark van 
Mens en onze eigen vrijwilliger en konings-
huisdeskundige Kees van der Leer, voor hun 
medewerking en de inbreng van kennis, mate-
rialen, foto’s en documenten. 
 
Als laatste publieksactiviteit noem ik de bezoeken 
van scholieren. Onze vrijwilliger Jan van der Molen, 
zelf oud-onderwijzer, organiseert die jaarlijks in het 
voorjaar. Ook in 2013 is dat gelukt. 
 
Vrijwilligers 
                                                                                                                 
Het aantal van circa zeventig medewerkers is het 
afgelopen jaar nauwelijks gewijzigd. Zij die 
vertrokken, zijn vervangen waardoor we nu weer 
redelijk op de gewenste sterkte zijn. En dat is hard 
nodig. Het motto is: “vele handen maken licht werk” 
en dat wordt met de nodige bekwaamheid gedaan. 
Als we nieuwe zaken introduceren dan leren we dat 
elkaar. Dat geldt in het bijzonder voor de ‘harde 

kern’. Ook het afgelopen jaar hebben we bijeen-
komsten voor vrijwilligers belegd om dat doel te 
bereiken. 
 
Bestuurlijke bijzonderheden 
 
Er zijn geen wijzigingen opgetreden in de samen-
stelling van het bestuur.  
De samenwerking met het bestuur van Stichting De 
Vergulde Swaen (beheerder van het pand) is sterk 
geoptimaliseerd en heeft ook zijn vruchten 
afgeworpen. Korte lijnen, eenduidige taken en pret-
tige verhoudingen.  
We missen nog steeds een PR-meneer/mevrouw 
(door vertrek van Pieter de Klerk in 2012). We 
hopen door actieve werving deze functie in het 
komende jaar te kunnen invullen. 
 
Werkgroepen  
         
De Historische Vereniging heeft een vijftal werk-
groepen, die elk onder verantwoordelijkheid van 
een bestuurslid staan en dagelijks, wekelijks of 
periodiek actief is geweest, te weten:  

 Werkgroep Exposities 

 Werkgroep Inventarisatie en Registratie 

 Werkgroep Genealogie 

 Werkgroep Evenementen Gelagkamer 

 Werkgroep Bouw- en klusactiviteiten 

 Werkgroep Internet (in oprichting) 
Verder is een aantal vrijwilligers actief geweest bij 
de totstandkoming van PR-activiteiten en publi-
caties zoals Swindregt Were, de Mededelingen-
krant en publicaties in de lokale media.  
Siem Zoutewelle heeft in z’n eentje de werking van 
onze computers verbeterd en de totale automati-
sering gesynchroniseerd en aangepast. 
 
Inventarisatie en registratie 
 
Dit jaar is een doorbraak tot stand gekomen in de 
verwerking (inventarisatie en registratie) van het 
grote aantal objecten dat wij in beheer hebben. 
Dankzij de grote inzet van de werkgroep wordt het 
mogelijk om in 2014-2015 de complete collectie in 
gedigitaliseerde vorm te presenteren. 
Onder leiding van Bas van Gurp (die helaas een 
aantal weken buitenspel stond vanwege een 
ernstige val) werd er elke woensdagmiddag, zelfs 
in de vakantieperiode, hard gewerkt om alle 
objecten te benoemen en op te slaan in het compu-
terprogramma Fotobase.  
Totaal zijn hier acht vrijwilligers mee bezig. 
 
Genealogie 
 
De derde dinsdag van maand is deze werkgroep 
paraat om kennis te verwerken en vragen uit onze 
samenleving te beantwoorden. Ook in 2013 is daar 
weer veel werk verzet.  
Het is moeilijk te zeggen of de werkgroep nog zal 

Jaaroverzicht 2013  
Van onze secretaris  
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Jaaroverzicht Secretaris, vervolg van pagina 3 
 
 

groeien, want ‘de consument’ vindt tegenwoordig 
bijna alles op internet. Echter, nuttige tips en 
waardevolle informatie over ons woongebied vind 
je alleen bij onze Werkgroep Genealogie. 
 
Evenementen in de gelagkamer 
 
In 2013 zijn er wederom tientallen zogenaamde 
feestjes en partijen geweest. Allen van zeer uiteen-
lopende aard, maar wel met het doel om inkomsten 
te genereren, zodat we als stichting en vereniging 
niet noodlijdend worden. Dus een belangrijke tak 
van sport, met een ‘hoedje af’ voor de leden van 
deze werkgroep die dat telkens weer voor elkaar 
krijgen. 
 
Bouw- en klusactiviteiten 
 
Behalve voor regulier onderhoud, is deze werk-
groep ook actief geweest bij het inrichten van ten-
toonstellingen. Soms weken achtereen weinig te 
doen, soms weken achtereen hard werken om alles 
‘spic en span’ te krijgen voor de komende activiteit. 
 
Enkele feiten  
 
In 2013 hebben we 5088 bezoekers geteld. Dat is 
inclusief de leerlingen van diverse scholen. 
We hebben 75 nieuwe leden kunnen inschrijven en 
29 leden bedankten als lid. Totaal telt onze vere-
niging nu 623 leden. 
Ook hebben we wegens overlijden afscheid moe-
ten nemen van een aantal leden, waar onder twee 
(ex)vrijwilligers. Zie het “in memoriam” elders in dit 
blad. 
In de Algemene Jaarvergadering zullen de gebeur-
tenissen van het afgelopen jaar door het bestuur 
worden verantwoord. 
 
Tot slot 
 

Met een “nogmaals dank” voor allen die hebben 
bijgedragen aan het ‘reilen en zeilen’ binnen onze 
Historische Vereniging, besluit ik dit verslag met de 
wens dat we nog tot in lengte van dagen, door 
middel van ons werk, de missie van de vereniging 
kunnen nakomen, met als enig doel: de historie van 
onze leefomgeving ‘levend’ te houden. 
 

Rob Kaim, secretaris 
 
 

 

 

Komende tentoonstellingen 
 

Onze Expositiekalender 2014-2015 wordt tijdens 
de Algemene Ledenvergadering gepresenteerd. 
Mocht u die missen, dan treft u onderstaand al vast 
de (voorlopige) plannen aan voor onze tentoon-
stellingen in 2014. 
 

Tot eind mei 2014  
Schoolplaten uit onze kinderjaren 
 

Medio juni t/m september  
Scheepvaart, rivieren en landschappen (foto’s) 
 

Oktober t/m januari 2015 
Van Leeuwen Buizen, een dijk van een bedrijf 
 

Mocht u aan de laatstgenoemde expositie een bij-
drage willen leveren door bijzondere spullen aan 
ons uit te lenen, dan houden wij ons aanbevolen. 
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IN MEMORIAM 
 

Arie Slobbe 
16 mei 1932 - 18 december 2013 

Sinds 1999 weduwnaar van Eefje Slobbe-Vogel 

 
Arie Slobbe heeft een belangrijke rol gespeeld 
in de Zwijndrechtse samenleving. Als inwoner, 
als raadslid en (niet in de laatste plaats) als 
bestuurder van onze Historische Vereniging 
Zwijndrecht. Kort na de oprichting in 1982 trad 
hij toe tot het bestuur en heeft daar bijna 10 
jaar deel van uitgemaakt, waarvan de laatste 
zes jaar als voorzitter. Zijn belangstelling voor 
de historie van Zwijndrecht was ook vóór die 
tijd al prominent aanwezig. Zijn kennis van 
zaken heeft hij onafgebroken en met 
overtuiging weten over te dragen aan de 
Zwijndrechtse samenleving. Er zijn vele 
documenten van zijn hand. En, relatief kort 
geleden, heeft hij nog boekjes samengesteld 
en uitgegeven over de historie van onze 
gemeente.  
 

Voor zijn verdiensten aan de samenleving en 
in het bijzonder voor de Historische Vere-
niging, zijn wij hem veel dank verschuldigd. Wij 
wensen de familie troost en kracht toe om dit 
verlies te verwerken. 
 

Namens de Historische Vereniging Zwijndrecht, 
Jan van Dalen, voorzitter 

 

 

Oproep: 
 

Zijn er tips of ideeën voor een expositie in De 
Vergulde Swaen in 2015 of later?  

Heeft u een verzameling van documenten,  een 
fotocollectie of objecten die (in)direct met de 

Zwijndrechtse Waard te maken hebben, dan zijn we 
zeer geïnteresseerd.  

 
Laten we er dan eens over praten. 

 
 



 

van Gerrit Hoogvliet 
 

“Vertrouwen was het sleutelwoord” 
 
 

Interview Carla de Klerk 
 
Gerrit Hoogvliet is iemand om wie je niet ge-
makkelijk heen kunt. Dat bleek al op zeer jonge 
leeftijd. Geboren in de Zwijndrechtse Wilhelmi-
nastraat (1927), verhuisde hij in 1928 met zijn 
vader, moeder en zes broers en zussen naar de 
Burgemeester de Bruïnelaan 45 (tegenwoordig een 
appartementencomplex).  
Vader Kees Hoogvliet was tijdens de crisis in 1923 
een metsel- en timmerbedrijf begonnen en nu had 
hij grond gekocht voor een woonhuis met een 
schuur. Daar bouwde hij een prachtig huis met een 
werkplaats erachter. Gerrit groeide op aan de 
Bruïnelaan en ging naar kleuterschool Immanuel 
aan de Lindelaan. Daarna volgde de ernaast 
gelegen lagere school waar meester Labruyere 
schoolhoofd was.  
 
“Kunt u iets vertellen over uw schooljaren?” 
 
“Ik herinner me dat ik op een winterse dag in het 
speelkwartier sneeuwballen ging gooien op de 
Bruïnelaan. Dat zinde bovenmeester Labruyere 
helemaal niet en ik kreeg een felle uitbrander van 
hem. Ik zat echter helemaal in het spel en werd 
hels… 
Tussen de middag vertelde ik thuis alles en zei 
tegen mijn ouders dat ik beslist niet meer naar 
deze school wilde. Het was mij menens. Dat 
hadden mijn ouders goed begrepen want ’s 
middags zat ik al op de Rotterdamsewegschool. Op 
hoge poten kwam Labruyere bij ons thuis verhaal 
halen. Echter, mijn vader  liet mij de keus. Ik wilde 
persé niet meer terug naar de Lindelaan. En zo 
geschiedde…” 
 
De rest van zijn lagere schooltijd had Gerrit het 
prima naar zijn zin op de Rotterdamsewegschool. 
Vooral Chris Klein vond hij een fijne meester! 
Pikant detail is dat Gerrit later zelf in het 
schoolbestuur zou zitten (dhr. Maters was toen 
schoolhoofd aan de Rotterdamseweg) en daar 
kwam hij in de hoedanigheid van bestuurslid toch 
weer Labruyere tegen die nog steeds op de 
Lindelaan werkte. 
Nadat Gerrit in Rotterdam de opleiding aan de 
Middelbare Technische School had afgerond, ging 
hij werken in Dordrecht. Zo maakte hij bijv. voor het 
Gemeentelijk Energiebedrijf betonberekeningen en 
bij Openbare Werken berekeningen i.v.m. het  

 

Gerrit en Gré Hoogvliet nu… 

 
watervrij maken van panden aan de Voorstraat. Nu 
kun je nog steeds het resultaat daarvan zien; de  
gevels daar zijn op 3.70 meter boven N.A.P. 
gemetseld, evenals de schotten bij de deuren. De 
zaken van vader Kees liepen voorspoedig en hij 
had in de loop van de jaren mooie opdrachten 
binnengehaald.   
 
“Kunt u wat voorbeelden noemen van gereali-
seerde projecten uit die tijd?” 
 
 “Ja zeker, bijv. huizen aan de Bruïnelaan 26 en 35, 
huizen aan de Koninginneweg, o.a. nr. 6 en het 75 
cm. opvijzelen van de schoolwoning aan de 
Rotterdamseweg. Verder was mijn vader Kees 
Hoogvliet de vaste aannemer geworden bij de 
Rijstpelmolen aan de dijk, het latere Euryza. Je 
kunt je voorstellen dat zo’n opdracht niet zo maar 
kwam aanwaaien. Zo’n opdrachtgever had eerst 
gezien hoe wij werkten. Hij zei dan :”Het moet wel 
góed zijn, anders vlieg je d’r uit!” Gelukkig was het 
geen probleem om personeel te vinden; bij ons 
huis aan de Bruïnelaan stond vaak een rijtje 
werkzoekenden en dan haalde je de beste eruit. 
Later reed er iedere dag een bus met vaste 
timmerlieden en metselaars van Made naar Zwijn-
drecht. 
Zo werden bijv. de pakhuizen Lombok en Mexico 
gerealiseerd bij Euryza. Bouwbedrijf De Schelde en 
Aviolanda uit Papendrecht, het latere Fokker, 
werden vaste klanten voor onderhoudswerk en 
nieuwbouw. Tot in de vijftiger jaren werkte ik nog 
steeds in Dordrecht en sprong ik vaak in bij ons 
eigen bedrijf, evenals mijn broer Teun. Ik rekende 
en tekende, Teun was een doener, een vakman 
met zijn handen; hij voerde de opdrachten uit. In 
1958 namen Teun en ik het bedrijf over en kon 
vader Kees van zijn welverdiende pensioen gaan 
genieten. Het was een drukke tijd en er volgden 
steeds meer grote klanten, zoals De Groot  
Staalconstructie (Grootint, nu Heerema) aan de 
Ringdijk en Van Leeuwen Buizen. In 1963 werd 
garage Ames in Zwijndrecht uitgebreid met een 
werkplaats en een showroom. Dat was hetzelfde 
jaar waarin mijn vader Kees overleed op 75-jarige 
leeftijd.” 

De terugblik 
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Gebouw De Bolder, 
gebouwd in 2001. 
 
 
 
 
 
 
Natuurlijk waren er 
ook tegenslagen. 
Mijn broer Teun 
was al meerdere 
keren door een 
hartinfarct getrof-
fen en besloot toen 
daarom in 1975 te 
stoppen. Wij zijn 
altijd een goed 
team geweest”. 

 
“Kon u dat verlies opvangen?” 
 
“Dat was best moeilijk, maar gelukkig kwam mijn 
zoon Leo in die tijd het bedrijf versterken. Hij 
specialiseerde zich in offshore en mijn afdeling was 
de bouw. Leo werd in 1980 mededirecteur”. 
 
In 1979 werd de nieuwe vestiging aan Molenvliet 9 
in gebruik genomen. 
Nu was er dus capaciteit voor nog grotere 
opdrachten en zo bouwde de firma voor Grootint in 
2001 o.a. het bemanningsverblijf en kantoren voor 
het kantoor “De Bolder”van de firma Mammoet/van 
Seumeren. De Groot deed de staalconstructies en 
de buitenbeplating; Hoogvliet deed tien verdie-
pingen houtskeletbouw: de binnenspouw en de 
betonvloeren. 

Paardrijden was de hobby 
van Gerrit. Hier als 

voorzitter van manege De 
Hoge Devel. 

 
 
Er werd gewerkt op de 
werf van De Groot en 
zo kon dan, wanneer 
alles gereed was, het 
complete gevaarte naar 
Schiedam gesleept 
worden, onder de Bot-
lekbrug door (het vervoer duurde drie dagen) en op 
de wal worden gezet op de gemaakte fundering. 
Gerrit stopte met werken in 1992. Leo is nu nog 
steeds directeur tot genoegen van Gerrit, die op 
een afstand alles blijft volgen. 
 
“Wat was de sleutel tot succes van de firma 
Hoogvliet?” 
 
“Dat is maar één woord: vertrouwen. Alles wat we 
deden moest kloppen en anders kon je de opdracht 
vergeten. De opdrachtgevers hadden vertrouwen in 
ons en daarom durfden ze ook de grote projecten 
aan ons bedrijf over te laten.” 
 
Gerrit woont nu in Hendrik-Ido-Ambacht met zijn 
vrouw Gré die in 1928 geboren werd in Dordrecht. 
Zij ontmoetten elkaar op een vakantiekamp in 
Doornspijk. Ja, wanneer je wat ouder wordt, komen 
dié herinneringen weer boven… 
 

 

Foto onder: Het huis van de bovenmeester dat met 
bouwkundig vak- en stuntwerk vele decimeters werd op-
gevijzeld. Uiterst rechts (met pet) Kees Hoogvliet. 
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Van de werkgroep Genealogie 
 
Ja, het werd weer tijd om ook eens wat van ons te 
laten horen. Elke 3e dinsdag van de maand (de 
zogenaamde interesse avonden) zitten wij klaar in 
De Vergulde Swaen om u bij te staan in uw 
onderzoek naar uw voorgeslacht. Heeft u vragen of 
loopt u vast in het onderzoek, wellicht kunnen wij u 
dan verder helpen, bent u niet in de gelegenheid 
om op een van de interesse avonden langs te 
komen mag u ook bellen en een afspraak maken 
om op een ander tijdstip langs te komen.  
 
Bent u in het bezit van flarden van uw stamboom 
op papier, maar u hebt moeite om hem verder uit te 
werken of in de computer te zetten, ook daarmee 
kunnen wij helpen. Wij gebruiken als stamboom 
programma HaZa 21 en hebben al een gedeelte 
van de Zwijndrechtse Waard in de computer staan. 
 
Ten behoeve van genealogisch onderzoek knip-
pen, scannen en archiveren wij allerhande fami-
lieberichten, komt u bij het opruimen bijvoorbeeld 
geboorte-, verlovings-, trouw- of rouwkaarten tegen 
en u doet hier niets meer mee, gooi ze niet weg, 
maar schenk ze aan ons. Wilt u ze zelf bewaren, 
wat wij ons ook goed kunnen voorstellen, laat ons 
deze dan scannen. 
Zo willen wij ook graag het foto bestand van de 
historische vereniging uitbreiden met oude foto’s 
van de Zwijndrechtse Waard en haar inwoners. 
Heeft u dergelijke foto’s of documenten, dan komen 
wij graag bij u thuis langs om ze te scannen, zodat 
u deze niet af hoeft te geven. 
 

Namens de leden van de Werkgroep Genealogie, 
Geke Hams, Tine Bronscheer. 
Bert van Es, direct bereikbaar 078-6101306 
 

 

Even voorstellen: Hans Brouwer 
 
Een nieuwe vrijwilliger, 
met een bijzondere taak. 
Hans is kunstenaar en 
leraar van beroep en 
heeft ruime organisato-
rische en ook bestuurlijke 
ervaring.  
Hans komt oorspronke-
lijk uit Schiedam.  
In de periode dat hij in 
Zwijndrecht woont heeft 
hij zich al zeer verdien-
stelijk gemaakt voor de samenleving. Op ons 
verzoek maakt hij nu deel uit van onze Werkgroep 
Exposities en zal daar de creatieve leiding op zich 
nemen. Een welkome aanvulling in onze werk-
groep. “Hans, welkom…!” 
Op termijn gaan we samen bekijken of Hans nog 
meer voor onze vereniging kan betekenen. 

 
. 

Opening nieuwe tentoonstelling 
“Schoolplaten uit onze kinderjaren” 
 

Vrijdag 14 februari j.l. is de nieuwe tentoonstelling 
“schoolplaten uit onze kinderjaren” geopend. Vanaf 
zaterdag 15 februari is de expositie geopend voor 
het publiek. 
Affiches, persberichten en uitnodigingen zijn allen 
gereed; laat de bezoekers maar komen…! 
De opening heeft deze keer op bescheiden wijze 
plaatsgevonden. Alleen de vrijwilligers die aan dit 
project gewerkt hebben waren daarvoor bij elkaar. 
 
Op de foto: Pret en saamhorigheid bij de leden van de 
Werkgroepen ”Bouw/Klus” en “Exposities”… 
De klus is geklaard; laat het publiek maar komen…! 

 
IN MEMORIAM 

 

Adriaan Hendrik Oosterom 
7 september 1923 – 30 december 2013 

 

Ad Oosterom is vele jaren vrijwilliger geweest in De 
Vergulde Swaen. De laatste jaren werd dat steeds 
moeilijker, maar als zijn gezondheid hem even niet 
in de steek liet, dan meldde hij zich weer aan voor 
een vrijwilligersdienst. Vanachter de balie wist hij 
dan, op altijd even charmante en statige wijze, de 
bezoekers te ontvangen en te verwijzen naar de 
gelagkamer of de expositieruimte. Hij deed dat met 
veel plezier; de Vergulde Swaen was een deel van 
zijn leven geworden. 
Een hoogtepunt voor hem was wel de ‘eigen’ 
tentoonstelling in 2009 over: “Oude poppen, 
kunstig kant” die hij met zijn vrouw Miep mede 
heeft vormgegeven. In november 2013 is hij nog 
getuige geweest van de opening van de ten-
toonstelling over Willem III. Het zou zijn laatste 
bezoek zijn. Op 30 december is hij overleden.  
Wij wensen Miep en verdere familie troost en 
kracht om dit verlies te dragen. 

 
Namens de Historische Vereniging Zwijndrecht, 
Jan van Dalen, voorzitter 
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Nieuwe aanwinsten en reacties 

 
Behalve aanwinsten in natura, hebben we ook veel 
reacties gehad op artikelen uit vorige Mede-
delingenKranten. Zelfs vanuit Den Haag, Den 
Helder en Apeldoorn ontvingen wij reacties. Zeer 
welkom. Ook over de twee-wekelijkse artikelen in 
het weekblad De Kombinatie ontvangen wij regel-
matig reacties of verzoeken om een kopie van de 
toegepaste foto. 
 
Terug naar nieuwe aanwinsten… 
Eigenlijk te veel om op te noemen. Maar we geven 
toch een aantal voorbeelden, vooral om aan te 
geven dat we spulletjes, die direct verband houden 
met de Zwijndrechtse Waard, heel graag willen ont-
vangen. 
- Oude affiche Van Namen’s Zaden, Rene Smit.  
- Boeken Oranjehuis, anoniem. 
- Foto’s van Jan v.d. Kieboom. 
- Foto’s Watersnood van Nelleke Verbeek. 
- Originele Schoolplaat van Wim van Veelen. 
- Spulletjes van Daan Baan i.v.m. verhuizing. 
Alle gevers dank en als het voldoet aan onze 
collectie-eisen, dan krijgt het een passende plaats.  
 
 
 

Van de Penningmeester 
 

IBAN 
Nieuw dit jaar: invoering IBAN nummer bij de bank. 
Dat geldt voor iedereen, dus ook voor ons. 
Ons IBAN nummer is: NL98INGB0000136481. 
In veel gevallen heeft de bank het al voor u aan-
gepast, maar het is goed dat u het zelf controleert. 
 

ANBI 
De Historische Vereniging Zwijndrecht is bij de 
Belastingdienst sinds kort gecertificeerd als een 
zogenaamde ANBI-vereniging (afkorting voor een: 
Algemeen Nut Beogende Instelling). 
Deze certificering is speciaal door de Overheid in 
het leven geroepen om cultuur te stimuleren. Giften 
mogen dan voor 125% bij de belastingdienst 
worden opgegeven voor belastingaftrek. 
Idee voor? Op de ‘home page’ van onze website 
vindt u de aanduiding “ANBI”. Doorklikken en u 
krijgt alle details in beeld. 

Wintervoorleesavonden 2014 
 

Van de zes geplande Wintervoorleesavonden in de 
stijlkamer van De Vergulde Swaen zijn er bij het 
verschijnen van dit blad al vier achter de rug. 
Misschien kunt u zich nog juist op tijd inschrijven 
voor de laatste twee voorleesavonden, te weten: 

 

 Dinsdag 4 maart wijdt Nel-
leke van Pelt de avond aan 
Simon Carmiggelt. 

 Woensdag 12 maart is Her-
man Marres onze gast en 
zorgt harpiste Margot Marres 
voor de muzikale omlijsting.  

 

Deze slotavond vindt plaats in 
de gelagkamer van De Vergulde 
Swaen. 

 
 
 
Lezing “200 jaar Koninkrijk” groot succes. 
 
Onderstaand nog een herinnering aan de lezing 
over "200 jaar Koninkrijk”, die door René van den 
Berg is gegeven in het najaar van 2013. 
De belangstelling was geweldig. Er waren twee 
avonden gereserveerd en die waren beide “uit-
verkocht”. Met dank aan de presentator René van 
den Berg, die hieronder (zie foto) zijn dankwoord in 
ontvangst neemt van organisator en bestuurslid, 
Klazien Odekerken.  
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