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Verleden dat herleeft, is altijd toekomst… 

 

 

 

 

 

Van de voorzitter    
 
Historische Vereniging Zwijndrecht. 
Met het verschijnen van deze uitgave zijn we weer 
bijna halverwege het jaar 2014. Een half jaar, waar 
we, als vereniging, met plezier op terugkijken.  
Een bestuurlijk hoogtepunt was de Algemene 
Ledenvergadering in maart. In een volle bovenzaal 
heeft het bestuur van de Historische Vereniging 
Zwijndrecht verantwoording afgelegd voor het 
gevoerde beleid en de daarbij behorende diensten 
en activiteiten. Tevens zijn de plannen uiteengezet 
voor het komende jaar. Deze zijn met unanieme 
instemming aangenomen. De avond eindigde als 
gewoonlijk met het uitwisselen van ideeën en tips, 
waarna de avond werd afgerond met een pre-
sentatie van historische beelden en filmpjes. 
 
Stichting De Vergulde Swaen. 
Zoals u weet is Stichting De Vergulde Swaen de 
beheerder van het pand aan de Rotterdamseweg. 
Terugkijkend als bestuurders van Stichting De 
Vergulde Swaen hebben we ook geen reden tot 
klagen maar we moeten wel nauwlettend de 
financiën in de gaten houden. Dank zij de groeps- 
en familiebezoeken en (vooral) de daarbij behoren-
de omzet van de catering, kunnen we voor de 
Stichting een sluitende begroting realiseren. Maar 
kostenverhogende factoren maken het nu wel 
lastig. We zullen er dan ook niet aan ontkomen om 
sommige tarieven aan te passen en/of  besparende 
maatregelen te nemen. 
 
In mei hebben we afscheid genomen van de 
tentoonstelling “Schoolplaten uit onze kinderjaren”, 
met unieke afbeeldingen van Isings en Jetses. 
De nieuwe tentoonstelling start deze maand. Zie 
hiernaast; uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld. 
Tot slot wijs ik u er op dat het gepresenteerde 
jaarplan digitaal verkrijgbaar is en dat alle andere 
activiteiten op de voet te volgen zijn via de website, 
danwel dat ze gepubliceerd worden in deze Mede-
delingenkrant. Tot gauw. 
 

Jan van Dalen – voorzitter  

Nieuwe tentoonstelling 
 
Een heel bijzondere fototentoonstelling, met beel-
den van de natuur en alles wat zich daarin laat 
ontdekken. 
 
Foto’s van Jan Buitendijk BMK, met als thema: 

“Water en Land” 
 
In de zomermaanden exposeert W.J. (Jan) Buiten-
dijk in De Vergulde Swaen te Zwijndrecht, foto’s die 
geïnspireerd zijn door het thema “Water en Land”. 
Een serie prachtige foto’s van een hoog artistiek 
gehalte die tezamen een fraai beeld geven van dat 
wat zich in de natuur afspeelt. Het accent ligt op de 
Zwijndrechtse Waard en de flora en fauna in onze 
polders. 
 
Jan Buitendijk, afkomstig uit Hendrik Ido Ambacht 
en voormalig scheepsbouwkundige, is amateur  
foto-graaf en heeft met zijn werk de prestigieuze 
titel “Bonds Meester Klasse” behaald. 
Zijn natuuropnames zijn van grote klasse en, 
gezien zijn voormalige beroep, maken ook detail-
foto’s van binnenvaartschepen deel uit van de 
expositie “Water en Land”.  
 

Amateurfotograaf W.J. (Jan) Buitendijk. 
 

 

De expositie start op zaterdag 14 juni 2014 en is 
zeker tot eind augustus te bewonderen in De Ver-
gulde Swaen aan de Rotterdamseweg 53-55. 1 
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van Fiet Wiegand -’t Hart  
VVD raadslid in de zestiger  en 

zeventiger jaren. 
 

Interview: Carla de Klerk 
 
“Ik had een speciale kunstjas…” 
“Een kunstjas?” 
“Die naam heb niet ik bedacht, maar mederaadslid 
Aagje Franzen, die voor de KVP (later opgegaan in 
het CDA) een eenmansfractie vormde. Ook zij was, 
net als ik, een van de weinige vrouwen in de raad. 
En iedere keer, wanneer ik weer een kunstwerk 
mocht onthullen, droeg ik een speciale jas. Zoals 
bijvoorbeeld in 1966, bij de onthulling van het 
kunstwerk “Prelaten (geestelijken) in gesprek” van 
Pieter d’Hont. Hij maakte ook de prachtige beel-
denfontein op de rotonde bij de Pieter Zeeman-
straat. Het beeld van de prelaten staat nog steeds 
in het Develpark, vlak bij het zwembad. In Kerkrade 
en Nijmegen staan exact dezelfde prelatenbeelden 
van Pieter d’Hont. Enfin, zo kom je van het een op 
het ander.” 
 
Aan het woord is Fiet Wiegand (1928). Zij en haar 
man Hans hebben een brede belangstelling en 
daarom zul je met hen nooit gespreksstof te kort 
komen. In 1961 kwamen zij in Zwijndrecht wonen 
omdat Hans bedrijfsleider en later directeur werd 
van de VOZ, het latere Unimills Zwijndrecht. Hij 
werd in die periode voorzitter van de kerkenraad 
van de Remonstrantse Gemeente in Dordrecht. 
Fiet had het thuis druk met de kinderen en een 
hond. Zij had voor hun huwelijk rechten gestudeerd 
en werkervaring op kantoor opgedaan. Aangezien 
zij een getrouwde vrouw was, mocht ze geen baan 
aannemen…  

 

Fiet en Hans thuis. 

 

Prelaten in gesprek,. Develpark Zwijndrecht. 

 
“Fiet, hoe kwam jij in de Zwijndrechtse politiek 
terecht?” 
“Hans en ik werden door Zwijndrechtenaren uitge-
nodigd om een keer mee te gaan naar lezingen op 
de partijvergaderingen van de VVD. Daar 
luisterden wij o.a. naar Neelie Smit- Kroes en Hans 
Wiegel. Ik was enthousiast en werd actief lid van 
de VVD. In Oosterbeek volgde ik een kadercursus 
en tevens deed ik de opleiding “Spreken in het 
openbaar”. Na zeven jaar lid geweest te zijn, werd 
ik in 1974 op de Zwijndrechtse kieslijst gezet; ik 
was vierde op die lijst onder drie mannen, dat 
hoorde nu eenmaal zo in die tijd! Mannen voelden 
zich zeker belangrijker dan vrouwen. Gelukkig is 
dat nu wel veranderd. Ik werd gekozen en verving 
later Jan de Man die overleden was. 
 

Tot 1985 zat ik in de raad en maakte drie burge-
meesters mee: Slobbe, Douma en Pijl Hogeweg, 
ieder met een eigen invulling van het burge-
meesterschap. 
  
“Kun je iets vertellen over de tijd dat je in de 
raad zat?” 
“Het was beslist een plezierige tijd. Je moest wel 
goed voorbereid zijn en veel dossierkennis hebben. 
Contacten met de Zwijndrechtse bevolking en de 
gemeenteambtenaren waren voor mij heel 
belangrijk. Verder ging spreken in het openbaar mij 
goed af. Ik vond het belangrijk om goed over te 
komen. Ik zat in de commissie sociale zaken. 
Daarom had ik bijvoorbeeld te maken met de 
huizen van het Julianadorp (onder andere de 
Emmastraat) die moesten worden afgebroken voor 
nieuwbouw.  
De bewoners waren echt niet allemaal blij met het 
besluit om de wijk onder handen te nemen; zij 
hadden niet gevraagd om deze verandering. 
Sommigen belden raadsleden op in de hoop het 
plan tegen te houden.  

De Terugblik 
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Gedenkpenning ter gelegenheid van de officiële opening van 
de Drechttunnel in 1977 

 
 
Het idee is toen ontstaan om gedeeltelijk te 
renoveren. Ter completering kwam op het nieuwe 
Oranjeplein een kunstwerk van de Zwijndrechtse 
kunstenaar Luciën den Arend.” 
 
“Wat blijft je altijd bij?” 
“Er moest geld worden ingezameld voor een 
wandkleed in de Burgerzaal. Ik werd voorzitter van  
het inzamelcomité en nam zelf de oude Ringdijk 
tussen het Veerplein en de brug voor mijn rekening 
om te collecteren. In die tijd was dát het centrum 
van Zwijndrecht. 
Makkelijker gezegd dan gedaan. Het was 1970, de 
tijd van de dijkverhoging en de meeste bewoners, 
waaronder veel winkeliers, wisten dat ze moesten 
vertrekken; hun huizen zouden worden afgebroken 
en bij veel winkeliers kwam het water tot aan de 
lippen. En daar liép ik dan met mijn collectebus… 
De opbrengst viel dus nogal tegen, van de dijk 
althans. 
Maar het bewuste wandkleed kwam er dankzij de 
rest van de Zwijndrechtse bevolking en het hangt 
nu nog steeds in de Burgerzaal. Ik mocht het 
onthullen, maar moest wel een hoedje op, wat ik 
niet gewend was; echter met enige improvisatie 
lukte dat toch. Met een schaar moest ik een veel te 
dik touw doorknippen, het lukte me bijna niet….  
Wat mij ook altijd bij blijft is de opening van de 
Drechttunnel op 15 november 1977. Het was nota 
bene op de verjaardag van Hans(!). 
Wij liepen als gemeenteraad met burgemeester Pijl 
Hogeweg voorop de tunnel in en kwamen zo de 
Dordtenaren tegen in het midden. We kregen 
allemaal een gedenkpenning. 
 
In 2001 werden Hans en ik “ontvoerd” om beiden 
een lintje in ontvangst te nemen. Hans omdat hij 
jarenlang voorzitter was van de kerkenraad van de 
Remonstrantse gemeente en decennia lang actief 
was voor De Hoornboeg, het landelijk conferentie-
oord van de Remonstrantse Broederschap. En ik 
omdat ik oud-mederaadslid was, medebestuurs- 

 

Een lintje voor zowel Fiet als Hans in 2001 

 
lid van het Patiëntenberaad Zwijndrecht en H.I. 
Ambacht en bestuurslid van het Algemeen Psy-
chiatrisch Ziekenhuis De Grote Rivieren.” 
 
Fiet was trouwens ook nog “moeder” van de 
Zwijndrechtse kinderraad. Dat was een soort 
“schaduwgemeenteraad”, gevormd door kinderen.  
Zo leerden de kinderen hoe een gemeenteraad 
functioneert. Fiet begeleidde dit project tot de 
kinderen op een gegeven moment zelf vonden dat 
ze er te oud voor waren geworden. Fiet had hier 
erg veel plezier in. 
“Een mooie tijd,” zo vat de nog altijd vrolijke en 
levenslustige Fiet Wiegand haar periode als ge-
meenteraadslid samen. 
 

Fiet en Hans wonen nu in een appartement naast 
het gemeentehuis, het bestuurlijk centrum van 
Zwijndrecht. Is dit toeval?  
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Lezingen 
 
In het najaar van 2014 komen er diverse lezing-
en over historische gebeurtenissen, zoals: 
 

1. Lezing over de tunnelbouw, door Enne 
de Boer, beleidsmedewerker bij de 
totstandkoming van het project. 
 

2. De Groote Lindt, door Ko Barendrecht 
en Joop Wiekeraadt 
 

3. Van Leeuwen Buizen, parallel aan de 
tentoonstelling. Presentator nog 
onbekend. 

 
Let op de publicaties in de Krant en Posters 



Nieuwe aanwinsten 
Ook het afgelopen kwartaal hebben we weer 
diverse spulletjes (foto’s, producten en objecten die 
ons herinneren aan de historie van Zwijndrecht) in 
ontvangst genomen. Waarvoor hartelijk dank…! 
 

Als voorbeeld deze twee 
foto’s, die wij hebben ont-
vangen van de heer Dan 
van Lunsen uit Juliana-
dorp (N-H).  
Links zijn overgrootvader 
Jan Talens, die van 1894 
tot 1924 (pensioendatum) 
Veldwachter was in Zwijn-
drecht.  
Onder een statige foto 
van de toen drie (!) aan- 
 

wezige politiefunctionarissen (veldwachters). 
Staande onder het bordes van het Gemeentehuis, 
destijds nog gevestigd op het Veerplein. 
 
Heeft u ook oude familiefoto’s of ansichtkaarten 
van historische waarde die u wilt of kunt  missen?  
Welkom, wij geven ze graag een plekje in onze 
archieven.  

Ledenwerving 
 

De ledenwervingsactiviteiten van het afgelopen jaar 
zijn met succes beëindigd. Totaal hebben zich 75 
nieuwe leden aangemeld. Door overlijden, verhui-
zing of anderszins, hadden we ook met opzegging 
van het lidmaatschap te maken. 
Per saldo hebben we nu 619 leden, met als peil-
datum 1 mei 2014. 
 

 
Nieuwe campagne 
 

De nieuwe ledenwerfactie ziet er als volgt uit. 
Elk nieuw lid kan kiezen uit één van de volgende 
drie welkomstgeschenken : 
 

 Boek van Ad Bakker “Oud Zwijndrecht in pente-
keningen en poëzie”. 

 Boek van Mark van Mens, “De ondernemende 
Burgemeester P.J.A. de Bruïne”.  

 DVD “200 jaar Koninkrijk / 200 jaar Konings-
huis Oranje”.. 

 

Vraag* uw vriend, 

buurman of familie 
om óók lid te worden. 
Samen worden we 
dan groter en sterker. 
 

Onze leden ontvangen 
jaarlijks: 

 3 tot 4 uitgaven van 
de Mededelingen-
krant. 

 2 x het tijdschrift  
“Swindregt Were” . 

 En mogen gratis 
lezingen bijwonen. 

 
Contributie € 15,-- per 
jaar.  
Dit mag ook aangevuld 
worden met een gift.  
En omdat wij een culturele vereniging zijn en een 
ANBI-status hebben, is dat voor 125% aftrekbaar 
van de belasting. 
 

* Doet u ook mee? 

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 De Vergulde Swaen. 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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