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Van de voorzitter

Van Leeuwen Buizen 90 jaar

De decemberuitgave van deze Mededelingenkrant
herinnert ons er aan dat we opnieuw bijna een jaar
verder zijn. Het was een turbulent jaar met drukke
bezigheden voor exposities, evenementen, bestuurlijke zaken en werkzaamheden bij de
werkgroepen.
Als bestuur hebben we ons vooral bezig gehouden
met organisatorische verbeteringen, vrijwilligers en
aandacht voor de werkgroepen. Het kan altijd
beter, maar we kijken toch terug op een vruchtbaar
jaar. In het volgende kwartaal gaan we daar
verantwoording voor afleggen. Voor nu: veel
leesplezier en blijf samen mét ons alert op zaken
en kansen waarin we ons kunnen verbeteren.

Op vrijdag 31 oktober om 17.00 uur is de expositie
“Van Leeuwen Buizen, een dijk van een bedrijf”
geopend. Na de diverse toespraken verrichtte
Peter Rietberg, voorzitter van de Raad van Bestuur
van de Van Leeuwen Buizen Groep, samen met
burgemeester Dominic Schrijer, de openingshandeling. Aansluitend werden de vele genodigden,
waaronder ook de heer en mevrouw Rietberg
senior, rondgeleid in de expositieruimte, waar de
geschiedenis van dit 90-jarige bedrijf in een tijdlijn,
van 1924 tot 2014, is weergegeven.
Een prachtig project, over een prachtig bedrijf,
waarbij vele bezoekers verwacht worden.
De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met
maart 2015. Zeer de moeite waard.

Jan van Dalen – voorzitter

VERZOEK:
Expositie-spullen te leen gevraagd.

DE BEVRIJDING
Zeventig jaar na het beëindigen van de
Tweede Wereldoorlog, besteden we aandacht
aan die oorlog, met een accent op de
gebeurtenissen in Zwijndrecht.
Heeft u spullen die daar op van toepassing zijn,
dan willen we die graag van u lenen.
Vooral foto’s van bevrijdingsfestiviteiten zijn
van harte welkom.

Op de foto: De openingshandeling door Peter Rietberg,
voorzitter van de Raad van Bestuur van de Van
Leeuwen Buizen Groep, samen met Dominic Schrijer,
burgemeester van Zwijndrecht.

De expositie wordt gehouden
vanaf Voorjaar 2015.

Vooraankondiging

Algemene Ledenvergadering
Woensdag 25 maart 2015

Aub melden/opgeven aan:
Klazien Odekerken telefoon 078-6191673 of
per e-mail klazien@odekerken.net

Noteer alvast in uw (nieuwe) agenda
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De Terugblik
Bertus Los
Interview Carla de Klerk

"Wonen begint waar onrust eindigt"...
Deze tekst was te lezen bij de entree van
Ringinterieurs, de zaak waar Bertus van gedroomd
had en die werkelijkheid was geworden. De tekst
had hij samen met Piet Rozendaal bedacht.
Het koppel Los - Rozendaal was de drijvende
kracht achter Ringinterieurs van 1970 tot de
opheffing in 1994. Al die jaren werkten zij samen
zonder een onvertogen woord.

De Bestelbus van “Los Woningtextiel”. In die tijd
gevestigd in Winkelcentrum Noord.

Hij kreeg bij V&D een opleiding en mocht
uiteindelijk opmeten bij klanten.
Als hij drie orders op een dag schreef, kon hij niet
meer stuk.
"Wat was je uiteindelijke doel?"
"Een eigen zaak. Tenslotte had ik ook mijn
vakdiploma op de Handelsavondschool in
Dordrecht gehaald. In 1955 begon ik een eigen
zaakje aan de Kerkstraat schuin tegenover de
behangzaak van Vliegenthart. In 1956 kwam er een
woningtextielzaak op Ringdijk 183 bij en in 1960
een beddenwinkel op nummer 374. In 1964 zag ik
een kans op het gloednieuwe winkelcentrum
Noord. Dus daar verscheen "Los" woningtextiel, in
1965 gevolgd door "Keldet", een ruimte onder de
Vendet, waar 15 bankstellen in pasten."
Aan de weg timmeren
Wanneer er een groot project was, werkte Bertus

Bertos Los nu, in zijn woning aan De Werf, met het
gezinsportret aan de wand.

Hoe het begon…
Bertus Los woonde met zijn ouders op Lindelaan
43. Zijn lagere school was de "Koekoekschool" in
Groote Lindt. Als jochie werkte hij bij kruidenier
Kuipers op de Bruïnelaan. Hij vond er niks aan en
bovendien was het slecht betaald dus besloot hij er
een krantenwijk bij te nemen van boekhandel Bos
op de dijk. Zo leek het tenminste nog wat. Maar
Bertus had ondertussen wel andere plannen. Hij
zorgde ervoor dat hij bij V&D in Dordrecht kon
werken.
Eerst moest hij allerlei afdelingen doorlopen om bij
de tapijtafdeling te kunnen werken. Want dat wilde
hij heel graag! Adrie van Noort werkte ook bij V&D
en met haar had hij zijn plan besproken. Het lukte,
maar zijn loon was nog minder dan bij de kruidenier
en de krantenwijk samen. Dus vroeg hij een
gesprek aan bij de directeur. "Zo", zei hij, "dus jij
bent Los". "Bértus Los, om het compleet te maken",
zei hij. Na 5 kwartier praten had hij opslag, zoals
zijn bedoeling was.

regelmatig samen met Vliegenthart en Rozendaal
uit de Passage. Wim Vliegenthart wilde binnenkort
stoppen en Piet Rozendaal, die al vanaf zijn
veertiende jaar bij Vliegenthart werkte, wilde
vanwege zijn "meubeltik" graag meer meubelen
verkopen. Bertus en Piet kwamen vanzelf op het
idee om op de Lindtsedijk samen een grotere zaak
te vestigen.
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30 September 1970: Ringinterieurs
Burgemeester Douma opende op deze datum
Ringinterieurs op Lindtsedijk 86. Er was keihard

Museum aanwinsten
Ook het afgelopen kwartaal hebben we nieuwe
aanwinsten te melden; eigenlijk te veel om op te
noemen. Een drietal willen we extra onder de
aandacht brengen:
Aquarel van Clement Bezemer
Door aankoop verkregen: Een zwart/wit aquarel
van Clement Bezemer. Zicht op de Westkeetshaven, met Dordrecht aan de horizon. Dit origineel
staat ook afgebeeld in het overzichtsboek van de
kunstenaar. Binnenkort wordt een uitvoerige beschrijving opgenomen in weekblad De Kombinatie.
Van links naar rechts: Piet Rozendaal, Bertus Los en
burgemeester Douma, tijdens de opening van “Ringinterieurs” aan de Lindtsedijk 86, in september 1970.

gewerkt door alle medewerkers om het pand van
2000 m2 in te richten met een prachtige collectie
meubelen, tapijt en gordijnen. Dit alles werd met
veel gevoel voor sfeer gerealiseerd. De
burgemeester was blij omdat dit bedrijf juist in
Zwijndrecht werd gerealiseerd; er was behoefte
aan vanwege de vele nieuwbouwplannen.
De droom van Bertus Los was dus in vervulling
gegaan. Voor Piet Rozendaal was er bijzonder
moment tijdens de opening. Hij kreeg een
gelukstelegram van zijn zoon vanuit het ziekenhuis.
Die was nl. tijdens de verbouwing van een stelling
gevallen en had daarbij zijn heup gebroken.

Familie-kiekjes van de familie Van Hulst
Een hele serie privé-foto’s, echter zonder veel
toelichting. Dat maakt het extra lastig om de foto’s
een goede plaats te geven in ons archief. Ondanks
dat zijn we er reuze blij mee.

"Hoe ging het verder?"
"Het ging goed en we hadden de tijd mee. Ik hield
me vooral bezig met de bedrijfseconomische kant.
Ook werd ik al gauw voorzitter van de Federatie
Zwijndrechtse Detailhandel en later vice voorzitter
van de Kamer van Koophandel. Piet Rozendaal
was een creatieve man , deed de inkoop, hield zich
bezig met de aankleding van de showroom en
ontwierp voor klanten (soms samen met Eefje
Slobbe, binnenhuisarchitecte) sfeervolle interieurs".

Manus de Palingboer
Een grote foto, als gift ontvangen van Jos Euser.
Dat mochten we eigenlijk niet vermelden, maar dan
hadden we ook onderstaande foto niet kunnen
plaatsen. Op de verkregen foto staat Hermanus
Steegman afgebeeld, beter bekend als Manus de
Palingboer. Manus was in Zwijndrecht een
bekende verschijning, die zijn brood verdiende met
de verkoop van (door hem zelf gevangen) paling.

Bertus was getrouwd met Pieterke (Pico) van der
Ven. Zij had gewerkt bij Mol (manufacturen) op de
Bruïnelaan en dus werd ook zij ingezet!
Na een brand in 1978 groeide de showroom uit tot
4000 m2 en waren er 24 personeelsleden. De zaak
werd heropend door burgemeester Pijl Hogeweg
en zijn vrouw.
Ringinterieurs verkocht steeds meer bekende
merken, zoals Leolux, Artifort, Pastoe, Omnia en
Musterring , De Ploeg en Van Besouw. Het leek
oneindig.
En toch, aan alles komt een eind.
Dat was in 1994. Bertus' droom was waargemaakt;
Piet en Bertus konden met pensioen. De onrust
eindigde en het wonen kon beginnen...
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Dank aan alle gevers. Wilt u ook objecten schenken aan de HVZ? Neem dan contact met ons op.

WAT GEWEEST IS

WAT KOMT
Lezing Kunstgeschiedenis
“HET SCHILDERIJ VERBEELD”
door Hans Brouwer.

Lezing “De Groote Lindt”
Succesvolle lezingen op 24 september en 8
oktober j.l. Twee maal een volle bovenzaal voor Ko
Barendrecht met zijn lezing “De Groote Lindt”.
Unieke avonden, waarin het aanwezige publiek een
onmiskenbaar grote rol speelt. Bij de oude beelden van dijkbebouwing en -bewoners geeft Ko de
door hem, met veel zorg, vergaarde uitleg.

Op woensdag 28 januari 2015 houdt Hans
Brouwer, gepensioneerd docent Kunstgeschiedenis
in het Voortgezet Onderwijs, een voordracht over
de verbeelding van het Christendom. Aan de hand
van traditionele voorstellingen, en de kunststijl in de
tijd van ontstaan, is de verandering in de
christelijke kunst goed te volgen.
Deze interessante avond Kunstgeschiedenis is
voor HVZ leden gratis; niet leden betalen € 2.00.
Aanvang 20.00 uur – inloop vanaf 19.30 uur.
Reserveren is gewenst en kan aan de balie of
telefonisch 078-612568 tijdens de openingsuren
van De Vergulde Swaen of via e-mail:
klazien@odekerken.net

In het nieuwe jaar:
Wintervoorleesavonden 2015
De Wintervoorleesavonden 2014 trokken meer dan
voldoende belangstelling. Ook in het nieuwe
seizoen zullen de avonden verdeeld worden over
de dinsdag en de woensdag om een geschikte
keuze mogelijk te maken. De data zijn reeds
geselecteerd maar de namen van de gastlezers
moeten nog worden ingevuld. Deze zullen spoedig
gepubliceerd worden.
De zes Wintervoorleesavonden in de stijlkamer van
De Vergulde Swaen zijn voor 2015 gepland op:







Ko Barendrecht (lezing) en Klazien Odekerken (organisatie lezingen) bespreken de laatste details voor
aanvang.

Steevast wordt die vanuit de zaal dan aangevuld
door mensen, vaak met respectabele leeftijden, die
daar speciaal, soms van elders, voor gekomen zijn
en zich alles ook nog eens haarfijn blijken te
herinneren. Zij laten het verleden voor ons herleven; jammer dat ook dit eens voorbij zal zijn…

Woensdag 4 februari
Dinsdag 10 februari
Woensdag 18 februari
Dinsdag 24 februari
Woensdag 4 maart
Dinsdag 10 maart
Noteer de data alvast
in uw agenda en reserveer tijdig; de stijlkamer
biedt slechts plaats aan
een beperkt aantal bezoekers en.. vol is vol.

In het Najaar van 2015 zal de Historische
Vereniging Zwijndrecht opnieuw een programma
presenteren van lezingen over interessante (historische) onderwerpen.

Lezing “Drechttunnel”

De laatste (met muziek omlijste) voorleesavond wordt traditiegetrouw in de gelagkamer gehouden en
is geschikt voor een
groter publiek.

Eveneens een volle zaal voor Enne de Boer op 22
oktober met zijn lezing over de Drechttunnel.
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Door zijn werk destijds voor de TU Delft was Enne
o.a. in de gelegenheid om aan uniek documentatiemateriaal te komen betreffende de totstand-

De lezingen trokken volle zalen

maatschap mocht een keuze gemaakt worden uit
twee boeken en een DVD als welkomst-geschenk.

koming van de tunnel; deze plattegronden en
(lucht) foto’s illustreerden de lezing.
Na de pauze werden door Jan van Dalen vele
tientallen foto’s uit het bezit van de Historische
Vereniging op het scherm vertoond, die de
omgeving lieten zien van vóór, ná en ten tijde van,
de tunnelbouw.
Met grote dank aan Enne de Boer voor zijn
presentatie sloot Jan van Dalen de bijeenkomst.

Presentatie op locatie EemZon
Op donderdagmiddag 30 oktober gaf onze vrijwilliger Siem Zoutewelle een presentatie bij de
leden van de ‘Bewonersvereniging EemZon’. De
Lindelaan, de Rotterdamseweg en de Ringdijk
kwamen o.a. aan bod. Na de pauze volgden
beelden van ‘Oude Ambachten’ en ‘De zestiger
jaren’.
Ook bij EemZon was de HVZ met een stand
aanwezig en dat leverde maar liefst zes nieuwe
leden op. Voor de aangeboden boeken en
tijdschriften was eveneens voldoende belangstelling. Al met al zeker voor herhaling vatbaar.

Watertoren…?!?!
Het zal u niet ontgaan zijn. Er zijn plannen om
‘onze’ watertoren te gaan verbouwen. Veel glas,
een forse verhoging van glas en een noodtrap
ernaast van glas. Een afschuwelijk plan. Als
Historische Vereniging hebben we op vele fronten
geprotesteerd tegen dit plan. Het is nu afwachten
wat de Gemeente er van gaat vinden; wordt
vervolgd…

Met dank aan Enne de Boer voor zijn lezing…

Dag van de Duurzaamheid
De HVZ was met een stand vertegenwoordigd op
vrijdag 10 oktober bij de Dag van de Duurzaamheid
die werd gehouden in de stationshal en op het
stationsplein.
De dag was georganiseerd door de Gemeente
Zwijndrecht en werd officieel geopend door
Wethouder Mirck.
Het publiek kon kennis nemen van de activiteiten
van de Historische Vereniging. Op een groot
scherm werden oude foto’s en ansichten van
Zwijndrecht vertoond. Bij aangaan van het lid-
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Even Voorstellen

Zo maar…

Nieuw bestuurslid

“Even” een tentoonstelling inrichten

Leo van Namen (67) komt als (aspirant) bestuurslid
onze gelederen versterken. Hij wordt verantwoordelijk voor PR en Communicatie, een taak die
eerder in handen was van Pieter de Klerk. Pieter
moest zijn werkzaamheden staken om gezondheidsredenen.
Leo is een bekende Zwijndrechter. Zijn ouders en
grootouders hebben op verschillende plaatsen in
Zwijndrecht garagebedrijven en benzinestations
gerund. Hij is na de HTS werkzaam geraakt in de
medische wereld als facility manager bij grote Ziekenhuizen. Is wel altijd in Zwijndrecht blijven
wonen, dus hij kent onze omgeving als geen ander.
Leo heeft ruime bestuurlijke ervaring en dat zal ons
goed van pas komen. In de ALV van 25 maart 2015

Ja, dat lijkt maar zo. Meubilair, wanden en vitrines.
Alles moet veranderd worden om een nieuwe
tentoonstelling mogelijk te maken. Onder leiding
van ons bestuurslid Klazien Odekerken en met een
creatief concept van tekenaar/kunstenaar Hans
Brouwer, worden wanden, meubilair en decoraties
aangebracht en de tentoonstellings-ruimte geheel
opnieuw ingericht.
Zo ook deze keer, bij het inrichten van de
tentoonstelling “90 jaar Van Leeuwen Buizen, een
dijk van een bedrijf”.
We mochten een loodzwaar display lenen om onze
expositie op te luisteren. Er moesten zes handen
aan te pas komen om de display een passende
plaats te geven. Tinus, Wim en Daan maakten er

geen probleem van. Maar het was wel een fotootje
waard. Mannûh, hoedje af; ook voor alle andere
werkzaamheden.

L

zullen wij Leo officieel aan u voordragen voor
benoeming. Het zittende bestuur is blij met zijn
komst; het woord is aan u…

Tot slot wensen wij u prettige
Kerstdagen en een goede
Jaarwisseling toe.
Wij zien u graag weer in 2015…!

Colofon
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