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Van de voorzitter

Expositie 125 jaar Gereformeerde
Kerk geopend

Voor de meesten van ons is de vakantieperiode
voorbij. Een nieuw seizoen staat ‘voor de deur’.
Ook voor de activiteiten in De Vergulde Swaen.
Een najaar met veel nieuwe (publieks)activiteiten,
waaronder nieuwe tentoonstellingen, een reeks
winteravondlezingen, cultuurhistorische lezingen
(art-deco en art-nouveau), presentaties, enzovoort.
Met deze uitgave willen wij u daarover informeren
en u tevens uitnodigen om daar aan deel te nemen.
Verder wil ik u nog wijzen op de artikelen in deze
mededelingenkrant betreffende de werkgroep
genealogie, het verslag van de vrijwilligersavond
waarop wij nieuwe vrijwilligers verwelkomden en
het interview met een ‘ras-Zwijndrechtenaar’ Leen
Tempelaar.

In de 19e eeuw was het op kerkelijk gebied, ook in
Zwijndrecht, nogal onrustig. Uit de oude bestaande
Nederlands Hervormde kerk vertrokken bij
herhaling groepen mensen en begonnen aan een
nieuwe kerkelijke richting. Nu 125 jaar later een
gedenkwaardige reden voor een tentoonstelling
over de Gereformeerde Kerk in de Oudheidkamer
De Vergulde Swaen.

Jan van Dalen, voorzitter

De Vergulde Swaen in bloemen

Gereformeerde Langewegkerk (1900)
Het begon in 1834 met een groepering die later
bekend werd als de Christelijk Gereformeerden. Na
verloop van tijd waren er opnieuw zorgen om de
‘modernisering’ in de kerk. In 1886 vertrok een
groepering uit de Nederlands Hervormde kerk,
onder de naam “de dolerenden” (de Doleantie). In
1888 werd in Zwijndrecht dominee Anne Knoll
bevestigd in de N.H. kerk, maar vanwege zijn
sympathieën met de Doleantie werd hij geschorst.
Hij preekte op 9 maart 1890 voor het laatst in de
Oude Kerk aan de Kerkstraat en een week later
ging hij, als predikant van de Dolerenden, voor in
de boerenschuur van Arie van Rijs aan de
Langeweg. De Gereformeerde kerk in Zwijndrecht
was een feit geworden.

Sinds enkele maanden siert een naamgenoot van
De Vergulde Swaen de entree-ruimte. Het betreft
een bloemsierstuk gemaakt door Mandie Boom, als
laatste praktijkexamen van de opleiding Flower
Design (manager bloembinden). Vanaf juli dit jaar
is zij de trotse eigenaresse van de winkel “Bloemen
met Liefde”, gevestigd aan de Reeweg 78 in
Hendrik Ido Ambacht, www.bloemenmetliefde.nl.
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foto’s worden getoond, die decennia lang
verborgen waren in de archieven.

De expositie is op 21 augustus 2015 geopend. In
zijn welkomstwoord dankte HVZ-voorzitter Jan van
Dalen de vrijwilligers van de kerk en HVZ voor hun
inspanningen bij de bouw en inrichting. Speciale
aandacht werd gevraagd voor de helaas op 31 mei
2015 overleden kerkarchivaris Ger van der Kramer,
wiens voorbereidingen van onschatbare waarde
zijn gebleken. Aansluitend bracht Anneke Tange,
voorzitter van de kerkenraad, wetenswaardigheden
over de historie van de kerk naar voren en dankte
ook de vrijwilligers die aan de inrichting van de
tentoonstelling hebben meegewerkt. Vervolgens
verrichtten Anneke en Jan de openingshandeling
door, onder klokgelui van de Bethelkerk, de deur
naar de expositieruimte te openen:

Op 16 maart 1890 werd in de schuur (rechts op de
foto) de 1e dienst gehouden van de Gereformeerde
Kerk in Zwijndrecht.
Heel snel werd een nieuwe kerk gebouwd, zodat al
op 12 oktober 1890 ds. Knoll in de ‘Langewegkerk’
zijn eerste preek kon houden. Het gebouw was een
eenvoudige zaalkerk, stijlvol van architectuur. De
bouwkosten waren f 36.000. De toen nieuwe
kerkelijke gemeente groeide in het begin heel sterk:
2000 leden in 1905 en 2650 leden in 1910.
Uitbreiding was noodzakelijk en in 1911 werd de
kerk uitgebreid met een dwarsvleugel. Na enkele
opknapbeurten o.a. in 1963 werd in 2005/2006 de
laatste grote uitbreiding gerealiseerd. Heel lang
heeft de kerk geen naam gehad; hij werd gewoon
Langewegkerk en later Rotterdamsewegkerk
genoemd en vanaf 1960 Bethelkerk.

De expositie is tot 15 november 2015 te bezoeken
op de bekende locatie van De Vergulde Swaen op
woensdagen en zaterdagen van 10.00 – 16.00 uur,
zondags van 14.00 – 17.00 uur.

Het is voor Ko Barendrecht en Leen Tempelaar
zwaar tillen aan het tableau met de 10 geboden,
dat onderdeel uitmaakt van de expositie
In samenwerking met de Kerkbestuurders is een
tentoonstelling samengesteld, die de geschiedenis
van 125 jaar in beeld brengt. Veel voorwerpen en
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Het laatste punt op deze avond was de nieuwe
horeca-wetgeving. Ook wij als vereniging moeten
ons aan de regels houden. Zo moeten er een
aantal vrijwilligers zijn die de horeca-wetgeving
kennen en kunnen naleven. De bar-vrijwilliger(ster)
is tenminste 21 jaar oud, lid van de vereniging en
heeft kennis genomen van het Bestuurs- en Barreglement. Bij het niet naleven van de wet, kunnen
er boetes worden opgelegd.

Vrijwilligersavond 3 juni 2015
Op 3 juni 2015 had het bestuur van de Historische
Vereniging Zwijndrecht een avond voor de
vrijwilligers georganiseerd. Na het welkom door de
voorzitter passeerden in een redelijk vlot tempo
een aantal onderwerpen de revue, die voor de
vrijwilligers van belang kunnen zijn.
Bij de bestuurlijke zaken werd bekend gemaakt dat
bij de Stichting De Vergulde Swaen Bram Valk als
nieuwe penningmeester is benoemd. Daarnaast
werd Piet Baan geïntroduceerd, die mee gaat
draaien binnen de vrijwilligersgroep als
receptionist. Beide heren gaven een korte
toelichting op hun persoonlijke omstandigheden,
waarna de voorzitter hen een nuttige en
aangename tijd binnen de HVZ/SVS toewenste.

Hierna werd de avond afgesloten en kon een ieder
zich laven aan een drankje en een hapje nuttigen,
geschonken en gemaakt door onze vrijwilligers.
Rob Kaim, secretaris HVZ

In memoriam
Op 31 mei 2015 is, zeer onverwachts,
overleden onze gewaardeerde
vrijwilliger

‘Aanwinsten’ in het vrijwilligerskorps: Bram Valk (l)
en Piet Baan (m) welkom geheten door voorzitter
Jan van Dalen (r)

Ger van der Kramer

Vanuit de W.I.R.(werkgroep inventarisatie en
registratie) gaf Kees Klootwijk een uitgebreide
presentatie over hun werkzaamheden. De W.I.R.
beheert in feite de volledige collectie van de HVZ
en heeft daarbij de uiterst belangrijke functie van
‘schatbewaarder’. Iedere woensdagmiddag komt
de werkgroep bij elkaar om de collectie op een
professionele manier te documenteren en te
archiveren, letterlijk een meerjarenplan. In een
volgende mededelingenkrant kunt u meer lezen
over de werkzaamheden van de W.I.R.

1937-2015
Ger maakte als lid en vrijwilliger van
de Historische Vereniging Zwijndrecht
deel uit van de Technische
Commissie en was als zodanig
regelmatig aanwezig voor advies en
herstelwerkzaamheden.
Bovendien was hij dit voorjaar nauw
betrokken bij de totstandkoming van
de nieuwe tentoonstelling over ‘zijn’
Bethelkerk, die deze maand is
gestart.

Het voorlaatste punt dat ter sprake kwam, waren
de huishoudelijk zaken. De vereniging is dringend
op zoek naar een hoofd huishoudelijke dienst, voor
de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken in
De Vergulde Swaen. Eventuele belangstellenden
onder de lezers van deze krant wordt verzocht zich
hiervoor aan te melden.

Wij zullen ons Ger herinneren als een
toegewijde medewerker en goede
vriend.
Wij wensen zijn naasten kracht toe
om dit verlies te dragen.
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Namens het bestuur en collegavrijwilligers van de Historische
Vereniging Zwijndrecht,

Art deco was een populaire stijlbeweging van 1920
tot 1939 die haar weerslag had op de decoratieve
en toegepaste kunst, bij zowel de architectuur, het
grafische, industriële en interieurontwerp, als de
beeldende kunst en kledingmode.

Lezingen kunstgeschiedenis
22 september en 21 oktober 2015
In de herfst van 2014 is de HVZ gestart met een
lezing kunstgeschiedenis, waarvoor de
belangstelling groot bleek. Het komende seizoen
wordt dan ook doorgegaan met de organisatie
hiervan. Een tweetal lezingen zal gehouden
worden over respectievelijk art-nouveau en art
deco met als titel:

De beweging was in zekere zin eclectisch, d.w.z.
een mengelmoes van vele verschillende stijl- en
kunststromingen uit de eerste decennia van de 20e
eeuw. Belangrijkste kenmerk van art deco, en
tevens het onderscheid met de meer organische
art-nouveau, is de omarming van technologie in
aanvulling op traditionele motieven. De stijl wordt
vaak gekenmerkt door rijke kleuren, geometrische
figuren en overdadige versieringen.

‘Toen kunstnijverheid kunst werd’
Architecten en kunstenaars zoals: Morris, Mucha,
Horta, Gaudi, Daum, Macintosh, Klimt, Toorop en
vele anderen passeren de revue.
Jugendstil of art nouveau (bron: Wikipedia) is een
kunststroming die tussen 1890 en 1914 op
verschillende plaatsen in Europa populair was,
voornamelijk als reactie op het vorm vervagende
impressionisme. De jugendstil manifesteerde zich
vooral in gebruiksvoorwerpen (glaskunst, boeken,
plateel, sieraden, meubels etc.), de architectuur en
de schilderkunst. De stroming kende een korte
maar hevige bloeitijd, die zich voornamelijk
uitbreidde tijdens de belle époque. In West-Europa
was de stijl ruim voor 1910 al verleden tijd, in het
oosten kon hij wat langer overleven.

Hoover Building 1932
De lezingen worden gegeven door Hans Brouwer,
die vorig jaar het initiatief startte en toen ook de
eerste lezing gaf.
Hans Brouwer is, gepensioneerd, leraar tekenen
handvaardigheid en kunstgeschiedenis. Bijna alle
soorten beeldende- en toegepaste kunsten hebben
zijn belangstelling. Hij gaf voorheen cursussen en
tegenwoordig lezingen. Hij maakt tekeningen,
illustraties, ontwerpt decors (o.a. voor de exposities
in De Vergulde Swaen) en maakt aquarellen.
De avonden vangen aan om 20.00 uur, inloop
vanaf 19.30 uur. Reserveren aan de balie of
telefonisch (078-6125681) tijdens openingsuren
van De Vergulde Swaen of per e-mail:
klazien@odekerken.net. Per HVZ-lidmaatschap
1x gratis toegang; partners en niet-leden € 2,50.
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Computerbestanden
Het belangrijkste archief omvat eigenlijk de
computerbestanden in het softwareprogramma
Haza21. We hebben een bestand van ongeveer
80.000 namen, het zogenaamde Bruinings bestand
(ooit gekregen van de heer Bruinings) waarin de
DTB’s van Zwijndrecht en onderliggende
gemeentes zijn verwerkt. Het meest actuele
bestand, dat nog steeds wordt bijgehouden en
uitgebreid, betreft ongeveer 45.000 namen vanuit
de gehele Zwijndrechtse Waard.

Werkgroep Genealogie
Naast alle informatie die tegenwoordig op internet
is te vinden in gratis stamboomprogramma’s zoals
Aldfaer en MyHeritage, beschikt onze vereniging
over een aantal unieke naslagwerken en
computerbestanden, met specifieke gegevens van
Zwijndrechtse families. Mocht uw familie generaties
lang in Zwijndrecht hebben gewoond is de kans
aanwezig dat in onze archieven aanvullende
informatie is te vinden, naast de gegevens die van
internetsites zijn te halen.
Kaartsysteem
In 1987 is de interessegroep genealogie gestart en
is Jan Bootsma begonnen met een kaartsysteem in
te richten. Hierin zijn gegevens uit Doop-, Trouwen Begraafboeken (DTB) opgenomen. Als in 1992
het project is afgerond zijn ruim 22.000 kaartjes
geschreven. Een deel van de gegevens in dit
archief gaan terug tot aan het begin van de 18e
eeuw.

Genealogieën
In boekvorm hebben we verschillende
genealogieën of kwartierstaten van Zwijndrechtse
families. Op de volgende pagina’s van deze krant
vindt u een interview met Leen Tempelaar. Naar
aanleiding van dit interview gaat de werkgroep
onze archieven over de familie nazoeken en
hierover zullen we publiceren in de volgende
mededelingenkrant.

Eén van de 22.000 kaartjes met gegevens uit
DTB-boeken

Welkom op interesseavonden
De genealogie-inventaris van de HVZ wordt
beheerd door de werkgroep Genealogie, met name
door Bert van Es (r) en Géke Hams (l).

Na het verzamelen van de kaartjes is begonnen
met het verzamelen van rouwadvertenties. Deze
activiteit wordt tot op heden voortgezet door de
huidige werkgroep, die familie-advertenties
verzamelt uit diverse dag- en weekbladen.
Microfiches
Nadat de gemeente Zwijndrecht had besloten de
DTB-boeken naar het archief in Dordrecht over te
brengen, heeft de historische vereniging een kopie
op microfiches hiervan verkregen. Op de
microfiches staan de gegevens vanaf het begin van
de registratie burgerlijke stand, dus vanaf ongeveer
1811. De ene gemeente is eerder begonnen, de
andere wat later. Van de dorpen Groote Lindt,
Kleine Lindt, Heer Oudelands Ambacht, Kijfhoek,
Meerdervoort, Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht
en Heerjansdam, lopen de DTB’s tot ongeveer
1900. Verder zijn er bevolkingsregisters uit
verschillende periodes van Groote Lindt, Heer
Oudelands Ambacht, Kijfhoek, Meerdervoort,
H.I.Oostendam en Schildmanskinderen, Kijfhoek,
Strevelshoek, Heerjansdam en Zwijndrecht.

Met uitzondering van de zomermaanden zijn zij
elke derde dinsdagavond van de maand vanaf
19.30 uur aanwezig in De Vergulde Swaen en kunt
u specifieke vragen stellen en gegevens uit uw
stamboom na (laten) zoeken.
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“ Mijn vrouw vindt perziken heerlijk en dan heb je
iets bijzonders”. Als kind liep ik dan in de
perzikenkas en snoof de heerlijke zoete geur op.
Soms mocht ik voor de prijs van een gulden wat
perziken afleveren bij mevrouw van der Leij. In de
oorlog moest mijn vader stoppen met de teelt
ervan, de mensen kochten alleen de meest
noodzakelijke groentes. Nu heb ik zelf een
perzikenkas en de geur geeft mij nog steeds een
nostalgisch gevoel. Hoewel ik in het tweede jaar
van de HBS zat, besloot ik het advies van opa
Tempelaar op te volgen en op de tuinderij van mijn
vader te gaan werken. De tuinderij trok mij; vaak
was ik bezig om zelf iets te zaaien; dat fascineerde
mij. In 1957 verhuisde mijn vader de tuinderij van
de Rotterdamseweg naar de Heer Oudelandslaan.
Deze werd geopend door burgemeester Slobbe.
Daarna heb ik de tuinderij van mijn vader
overgenomen en trouwde ik in 1964 met Wil Baan.
Echter in 1970 volgde er onteigening vanwege de
bouw van de tunnel. Jammer, want de opbrengsten
waren goed.”

DE TERUGBLIK
van LEEN TEMPELAAR
Interview Carla de Klerk
“Met groene handen kwam ik solliciteren
bij de bank waar ik vervolgens 25 jaar bleef...”
Die groene handen heeft Leen weer teruggekregen. Wanneer ik hem begroet, laat hij dat ook
zien. Hij komt zojuist terug van zijn tuinland van
4000 m2 waar hij al weer een ochtend heeft
gewerkt met zijn trouwe helpers Toon de Jong en
Gert Brand. Je ziet dat hij ervan geniet en trots is
op de grond waarvan hij de opbrengst ter
beschikking stelt aan de Voedselbank Dordrecht.
Deze ontvangt zo'n 330 groente/ fruitpakketten per
week. Vorig jaar leverde hij 10.000 kroppen sla...!
Alles belangeloos maar met veel plezier.

“Einde tuinderscarrière?”
“ Voor zover ik toen wist wel... Ik wist dat er bij de
NMB (Nederlandse Middenstands Bank) op de
Bruïnelaan (nu notariskantoor van Leusden) een
kassier werd gevraagd. Ik stapte erop af, besprak
de situatie en werd aangenomen. Eigenlijk ging de
functie mij al snel vervelen en daarom gaf ik te
kennen dat ik meer wilde. De cursus kassier had ik
al gedaan en dhr. van der Leer vond het goed als ik
effectenbeheer en hypotheken ging volgen. Dat
vond ik geweldig en deed alles met veel plezier. Zo
klom ik op tot de directie en ben uiteindelijk
onderdirecteur geworden. Toen ik bij de bank
begon waren er zes personeelsleden en toen ik na
25 jaar vertrok, werkten er 57 mensen! Bij mijn
afscheid in het hotel op de Veerplaat (nu Ara) in
1999 kwamen meer dan 800 mensen.”

“Is Leen Tempelaar een tuinder of een bankier?”
“Onmogelijk voor mij om dat te zeggen. Ik heb het
allebei met zeer veel plezier gedaan en nog steeds
ben ik iedere dag op mijn tuinderij. Laten we
beginnen bij opa Tempelaar. Hij had een tuinderij
op “De Botvink”, aan de overkant van wat nu het
Tomadopark is aan de Rotterdamseweg.

Perzikenkas aan het begin van de oorlog v.l.n.r.:
Gerrit Versluis, Henk Tempelaar, Leen Tempelaar.
Mijn vader Henk Tempelaar begon voor zichzelf
een tuinderij naast nummer 182 tegenover hem en
later weer naast nummer 190 - 192 (kruising
Laurensvliet- Rotterdamseweg). Hij teelde naast de
gebruikelijke groenten ook perziken. Dat was toen
heel bijzonder. Dhr. van der Leij, toenmalig
directeur van Unilever was vaders overbuurman,
woonde in de nu nog bestaande villa Henriëttehoeve. Deze had vader Henk op het idee van
perzikenteelt gebracht.

Wil en Leen Tempelaar bij het afscheid van de
bank in 1999.
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“Hoe kijk je terug op die tijd?”
“Met veel plezier. Ik heb allerlei mensen leren
kennen. De bank had o.a. veel schippers als klant.
Het persoonlijke contact met hen was heel gewoon.
Daardoor was je altijd betrokken bij de mensen
zelf. Om half acht 's morgens begon ik en dat vond
ik heerlijk. Ik mijn vrije tijd maakte ik deel uit van
het schoolbestuur van de Zwijndrechtse
gereformeerde scholen: lagere scholen,
kleuterscholen en twee Mavo's. De bedoeling was
om te fuseren met de hervormden. Dat werd een
hele operatie. Totaal waren er 26 scholen. De
gereformeerden waren nogal precies en erg zuinig.
De hervormden waren daar iets gemakkelijker in en
daarom had de fusie heel wat voeten in aarde...
We waren als bestuur dan ook trots toen het na zes
jaar eindelijk gelukt was.”

Een zeer eigentijds project
Leen was altijd van het tuindersleven blijven
houden. Na zijn tijd op de bank kocht hij een stuk
land achter de Bootjessteeg. En daar is hij nu nog
iedere dag. Hij gaat erheen wanneer het licht wordt
en werkt er zo lang mogelijk. Hij voelt zich er
helemaal senang; toch heeft hij ook nog tijd voor
Wil, zijn zoons en kleinkinderen, woning, kerktuin
en kerkenwerk. Deze tuinderij, met daarop
gewasteelt zoals vroeger, met smaakvolle groentes
en fruit en waarvan bovendien de opbrengst
gegeven wordt aan een goed doel, blijft zijn lust en
zijn leven! De Heidemij heeft zijn tuinderij als
voorbeeld genomen voor de twee hectaren
Stadstuinen (volkstuinen) in Dordrecht.
Het motto van Leen: ”Als je in je hebt dat delen
vermenigvuldigen is, kom je vanzelf bij de
voedselbank uit".

Leen was en is iemand die zich nooit zal vervelen.
In de Gereformeerde kerk is hij al 40 jaar ouderling.
Tevens was hij leider van de Knapenclub en
Jongelingenvereniging, hij was visitator voor de
sectie Dordrecht/Barendrecht en bracht verslag uit
aan de classis. En om alles compleet te maken,
was hij in Barendrecht zeven jaar materiaalcommissaris bij de roeivereniging.

Wanneer ik, na het interview, terug naar huis fiets
met achter op mijn fiets een doos met sla,
komkommer, kersen en walnoten, ben ik onder de
indruk van wat ik heb gezien: dit mag niet verloren
gaan, zo'n ideëel project gecombineerd met de
vakkennis van de tuinder, eigenlijk zou iedereen
deze prachtige tuinderij een keer moeten zien!

Leen in de perzikenkas

De tuinderij

Plat glas

Oude schuur (vroegere zondagschool)
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De-collectioneren ? AU !!

Oproep van de penningmeester

Tot onze collectie behoort een vuilniskar waarmee
in Zwijndrecht tussen 1935 en 1950 vuilnis werd
opgehaald.

Na verzending van de acceptgiro’s voor de
contributie 2015 stroomden de bijdragen binnen.
Een 70-tal leden moet echter nog betalen en
ontvingen een herinnering. Wilt u s.v.p. even
nagaan of u de contributie over 2015 al heeft
voldaan? Bij voorbaat dank.
Bram Schenkel, penningmeester

Fietsroute langs 7 rijksmonumenten
In juli dit jaar heeft de
gemeente een boekje met
een fietsroute langs
Zwijndrechts Groen
uitgegeven. Bij het
narijden (17 km) bleek de
route (zeer dicht) langs de
7 rijksmonumenten van de
gemeente te gaan. Dubbel
interessant dus en als
‘kers op de taart’ passeert
u De Vergulde Swaen. Op
woensdagen, zaterdagen en zondagmiddag een
ideale plaats voor een koffiestop! Het boekje is
gratis af te halen bij het gemeentehuis.

Vuilniskar in bedrijf, midden vorige eeuw
Bij het huidige inzamelbeleid van de HVZ is een
criterium dat een object in De Vergulde Swaen
‘moet passen’. Gezien zijn omvang voldoet de
vuilniskar daar niet aan. Pogingen de kar elders
binnen te stallen zijn tot dusver mislukt en ook de
gemeente ziet hiervoor geen oplossing. De door de
‘tand des tijds’ flink aangetaste kar zou nog gered
kunnen worden door een partij die deze kan en wil
restaureren. Enkele initiatieven om hiervoor
geïnteresseerden te vinden, bleven echter zonder
resultaat. Dit betekent dat het bestuur, met pijn in
het hart, zal moeten besluiten de kar af te danken.
Voorafgaand aan een dergelijk besluit, hierbij een
ultieme en laatste oproep aan de leden van de HVZ
om een ‘creatieve reddingsoperatie’ voor te stellen.

HVZ op de Dag van de Duurzaamheid
Op verzoek van de gemeente organiseert de St.
Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard op 10
oktober de Dag van de Duurzaamheid. Daar wij het
‘verduurzamen van Zwijndrechts erfgoed’ tot onze
taak rekenen zal de HVZ met een stand aanwezig
zijn om informatie te verstrekken en belangstelling
voor onze activiteiten te wekken. Winkelcentrum
Walburg is dit jaar de plaats van handeling.

De vuilniskar anno 2015
Colofon
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