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Van de voorzitter

Expositie Schokbeton
geopend

De kwartalen schieten door je vingers. Maakten we in
september nog de balans op van de eerste helft van 2015,
nu kijken we al weer uit naar onze plannen voor 2016.
Ondertussen zijn we extra druk bezig met de voortgang van
de gebruikelijke werkzaamheden en verantwoording
daarvan. Vooral subsidies en andere financiële zaken vragen
veel aandacht.
Tegelijkertijd zijn we druk met evenementen, exposities en
manifestaties. Ontzettend leuk werk, waarvoor velen van
ons telkens weer enthousiast aan het werk zijn. Minder leuk
is dat we het afgelopen kwartaal zijn opgeschrikt door het
overlijden van onze vrijwilliger Paul Kummu. Zie het
in memoriam op pagina 2. Zo blijkt toch telkens weer dat
je elk moment moet relativeren …
Tot slot nodigen wij u, als lid van onze vereniging, van harte
uit om de nieuwe tentoonstelling te bezoeken, over de
historie van Schokbeton. Zeer de moeite waard.

Op vrijdag 27 november 2015 heeft
locoburgemeester Mr. R. (Robert)
Kreukniet van Zwijndrecht de
expositie geopend over Schokbeton.
Na het welkomstwoord van onze
voorzitter Jan van Dalen en een
technische uiteenzetting van dr. ing.
Ronald Stenvert, sprak de locoburgemeester zijn waardering uit voor het ondernemerschap en wees
in dat perspectief op het unieke bedrijf Schokbeton dat vele
decennia een toonaangevende leverancier is geweest in de
bouwwereld. Na een vlotte speech en felicitaties aan het bestuur
van de Historische Vereniging Zwijndrecht, verklaarde hij de
tentoonstelling voor geopend.
De opening werd bijgewoond door een veertigtal genodigden
waaronder oud-medewerkers van Schokbeton, architecten,
adviseurs en aannemers gerelateerd aan de (schok)betonbranche.
De tentoonstelling is tot stand gekomen na een voorbereiding
van anderhalf jaar en past in de ambitie van de Historische
Vereniging Zwijndrecht om aan beroemde lokale bedrijven de
herinnering levend te houden. De ondersteuning van de expositie
commissie door oud-Schokbeton-medewerker Bas Los was bij de
totstandkoming van de expositie van onschatbare waarde.

Jan van Dalen, voorzitter

Een nieuw gezicht
Het is u wellicht opgevallen dat de vormgeving van de mede
delingenkrant een drastische metamorfose heeft ondergaan.
Dit nieuwe gezicht van de krant is een direct gevolg van een
nieuw gezicht in ons vrijwilligerskorps.
Het bestuur is verheugd Henk Reijerse te kunnen verwelkomen
binnen de portefeuille van Communicatie & PR. Vanuit zijn
professionele achtergrond als grafisch ontwerper en vormgever
betekent Henk een welkome aanvulling, waarbij wij graag
zijn decennialange ervaring zullen gaan gebruiken. Naast de
nieuwe lay-out van de krant
behoort het ontwerp van de
poster en leaflet voor de
expositie Schokbeton tot zijn
eerste wapenfeiten.
Het bestuur wenst Henk veel
succes.

Locoburgemeester Mr. Robert Kreukniet opent de expositie.
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Schokbeton: uitgevonden in Zwijndrecht
Eind jaren twintig van de twintigste eeuw merkte beton
werker Gerrit Lieve (1888-1944) dat het vers gemengde beton
dat hij vervoerde in een kruiwagen met een kapot houten
wiel, harder werd dan hij gewend was. Hij ontdekte dat door
de schokbeweging het aardvochtige beton compacter en
daardoor harder werd (door schokken verdween lucht uit de
massa en overtollig mengwater kwam naar boven).
Met Matthijs Leeuwrik (1900-1980) ontwikkelde hij een
systematisch schokproces door een oude wasmachine om
te bouwen tot schokmachine. Zij huurden voor dertig jaar
een buitendijks gelegen bedrijventerrein aan de Lindtsedijk
(voorheen Ringdijk) dat ze samen bouwrijp maakten en
inrichtten met een fabriekshal en een kantoor om hun
schoktechniek verder te ontwikkelen. In 1932 richtten zij
samen het bedrijf Schokbeton/Schoktechniek op en in 1935
verwierven ze patent op het schokproces. Na de Tweede
Wereldoorlog, werd het patent in meer dan dertig landen
verkocht. In de jaren tachtig verdween door revolutionaire
technische ontwikkelingen in de betonbranche het schok
proces uit de fabrieken in Nederland. De merknaam en de
fabriek van Schokbeton in Zwijndrecht bleef bestaan tot
medio 2006. Internationaal wordt de merknaam Schokbeton
nog gebruikt, onder andere in Japan en Canada. In de schokhallen op het oude terrein van Schokbeton in Zwijndrecht
was tot voor kort het betonbedrijf Loveld gevestigd,
gespecialiseerd in architectonische betonnen gevelelementen.
Hiervan is onder andere het nieuwe Zorghotel van Swinhove
te Zwijndrecht een recent voorbeeld.

werkgevers van Zwijndrecht en bood werk aan honderden
Zwijndrechtenaren.
De expositie is tot 20 maart 2016 te bezoeken op de bekende
locatie van De Vergulde Swaen, op woensdagen en zater
dagen van 10.00-16.00 uur, zondags van 14.00-17.00 uur.
Over de geschiedenis en de techniek van Schokbeton zal
medio februari 2016 een lezing worden gehouden door
ir. Lucas van Zuijlen (architect) en dr. ing. Ronald Stenvert
(bouwhistoricus). Aankondiging zal plaatsvinden via de
plaatselijke media en onze website www.swaen.org.

IN MEMORIAM
Op 21 oktober 2015 is overleden
onze gewaardeerde vrijwilliger

Paul Kummu
1949 - 2015

Paul maakte als vrijwilliger van de
Historische Vereniging deel uit
van de Werkgroep Inventarisatie & Registratie (WIR).
Enthousiast begonnen, elke woensdag aanwezig,
maar toen bij hem in mei 2014 kanker werd
geconstateerd moest hij voor behandeling
regelmatig verstek laten gaan.
Toch bleef hij betrokken en is hij dikwijls
poolshoogte wezen nemen. Hij deed dat werk graag.
Deze zomer bleek dat een volledige
terugkeer onmogelijk was. De slopende ziekte
eiste zijn tol.
We wensen zijn vrouw Lia en de kinderen
sterkte en kracht toe om dit verlies te dragen.
Wij zullen ons Paul herinneren als een toegewijde
en serieuze medewerker.
Ook wij zullen hem missen.

Schoktafel uit 1932.

Expositie én lezing
In de expositie zijn door middel van maquettes, voorwerpen
(waaronder een origineel model schoktafel), producten en
foto’s de hoogtepunten zichtbaar gemaakt van een uniek
bedrijf, waarvan de oorsprong ligt in Zwijndrecht en dat
uitgroeide tot een nationale en internationale organisatie.
Toen in 1946 de woningbehoefte in Zwijndrecht werd
geïnventariseerd bleken er 95 woningen nodig te zijn,
waarvan 65 voor personeel van Schokbeton en Schokindustrie.
In de decennia daarna behoorde Schokbeton tot de grootste
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Vuilniskar gered!
In de vorige mededelingenkrant deed het bestuur een
ultieme oproep om de gemeentelijke vuilniskar (1935-1950)
te redden. Eerdere initiatieven om deze, in deplorabele staat
van onderhoud verkerende, kar te renoveren en ergens ten
toon te stellen leidden niet tot het gewenste resultaat.
Recent ontstond echter contact met de collectiebeheerders
van het Karrenmuseum in Essen (België) die bijzonder
geïnteresseerd bleken. Tussen de honderden historische
karren die zij bezitten bevindt zich nog geen vergelijkbaar
exemplaar. Het HVZ-bestuur heeft besloten de kar aan hen in
eigendom over te dragen. Op 27 oktober is de kar opgehaald,
waarbij eens te meer bleek dat het verval niet veel langer had
moeten duren. De kar staat inmiddels in het Karrenmuseum
en zal na een droogperiode van een half jaar gerenoveerd
gaan worden.
Niet alleen om onze kar te bezichtigen is een bezoek aan het
Karrenmuseum zeker de moeite waard, Essen (B) ligt op
minder dan een uur rijden van Zwijndrecht. Het museum kent
echter een wintersluiting, vanaf april 2016 zijn zij weer open,
zie ook hun website www.karrenmuseum.be. Het bestuur is
bijzonder verheugd dat de kar, die beslist als uniek is aan te

Flink wat te renoveren….

merken, een prima bestemming heeft gekregen. Voordat de
kar uit Zwijndrecht vertrok zijn daaraan gedetailleerde
metingen verricht en zullen we niet altijd naar België
behoeven te reizen om er wat van te zien. Het is de bedoeling
dat van de kar 3D-tekeningen beschikbaar komen die in een
later stadium in De Vergulde Swaen en op onze website
getoond zullen worden.

Karrenmuseum.

Transport vanuit Zwijndrecht.

Activiteiten herfst 2015
In de afgelopen maanden zijn er diverse leden- en bestuursactiviteiten ontplooid binnen de HVZ, zoals:
 11 september: Bestuursdelegatie bezoekt opening
gemeentelijke expositie over het behoud van bijzondere
gebouwen. Wethouder Kamsteeg geeft aan dat de
gemeente een lijst monumentale gebouwen gaat
opstellen, waarbij ook het rapport van de HVZ Zwijndrecht
Monumentaal (2009) wordt gebruikt. Na de verwachte
publicatie in het eerste kwartaal 2016 zult u via onze
mededelingenkrant daar zeker meer van horen.
 22 september en 21 oktober: Voor een uitverkocht huis
houdt Hans Brouwer twee lezingen in de bovenzaal van
De Vergulde Swaen over Art Nouveau en Art Deco.
 10 oktober: HVZ is met een stand aanwezig op de Dag van
de Duurzaamheid en schrijft 6 nieuwe leden in.
 15 november: De expositie 125 jaar Gereformeerde Kerk
wordt gesloten na de afgelopen maanden een groot
aantal bezoekers te hebben verwelkomd.

 17 november: Op verzoek van de leiding van de bibliotheek houdt Jan van Dalen daar een presentatie over het
ontstaan van de Zwijndrechtse Waard. Ruim 25 belangstellenden zorgden voor een tevredenstellende opkomst.

HVZ op de Dag van de Duurzaamheid.
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Werkgroep Inventarisatie & Registratie (WIR)
De leden van de Werkgroep Inventarisatie & Registratie (WIR) zijn in feite de schatbewaarders
van de collectie van onze vereniging. Tijdens de vrijwilligersavond afgelopen zomer gaf
werkgroeplid Kees Klootwijk een presentatie over de werkwijze van de werkgroep en hun
toekomstplannen. Mede op basis van deze presentatie wordt in dit artikel een overzicht
gegeven van het collectiebeheer/verzamelbeleid van de HVZ, de rol die de werkgroep daarbij
vervult en de toekomstplannen.
twee onderverdelingen, waardoor tenslotte ruim honderd
keuzes mogelijk zijn. Voorbeeld: de rubriek 1g11 betreft de
kerncollectie 1 (Gemeente), deelcollectie g (Straten/wijken)
en detailinformatie 11 (Kijfhoek).

Interessante historische voorwerpen
Met enige regelmaat worden bij De Vergulde Swaen
materialen aangeboden door leden van de HVZ, inwoners uit
Zwijndrecht of anderen die een interessant historisch voorwerp
in hun bezit denken te hebben en daar van af willen. Bij het
innemen van objecten vervult de WIR een sturende rol,
gebaseerd op het door het bestuur in een
Kees Klootwijk tijdens zijn presentatie.

Professionele registratie van de collectie
Op dit moment bestaat de collectie uit ruim 6000 objecten die
vastgelegd zijn in een basis inventarisatie. Gaandeweg worden
alle objecten ondergebracht in het databaseprogramma
Fotobase, dat specifiek is ontwikkeld voor historische
verenigingen. Dit behelst een jarenlang proces en behoort tot
de grootste uitdagingen van de 10 leden van de werkgroep.
Iedere woensdagmiddag werken zij contentieus aan dit
project om zodoende de gehele collectie van de HVZ op een
professionele wijze te registreren. Op de foto’s ziet u diverse
leden van de werkgroep in actie. De vast te leggen voorwerpen
passeren diverse stations, met elk een specifieke taak in het
registratieproces en worden zodoende gecategoriseerd,
gefotografeerd, geregistreerd en opgeslagen in voorraad
dozen. Bij het categoriseren worden de voorwerpen ondergebracht in een rubriek van de zogenaamde kerncollectie.
De kerncollectie-rubrieken zijn: Gemeente, Diensten,
Agrarisch, Handel, Industrie, Gezin, Gemeenschap,
Geschiedenis en Diversen. Deze rubriekindeling kent nog

Erik Matze.

beleidsnota vastgelegde uitgangspunten voor collectie
beheer. Als voorbeelden van interessante materialen worden
daarbij genoemd: kleine objecten zoals documenten, kaarten,
handgereedschap, penningen, prenten, kostuums, vaandels,
foto’s, tegels, glas, zilver- of aardewerk, schilderijen, gebruiks
voorwerpen, schrijfgereedschap, schoolplaten, kleine
industriële voorwerpen, reclameborden, glas-in-lood-ramen
en curiosa uit grootmoeders tijd. Van de voorwerpen wordt
wel verlangd dat ze een relatie hebben met ons werkgebied,
t.w. Zwijndrecht of de Zwijndrechtse Waard en onder te
brengen zijn in de geformuleerde rubrieken (zie voorgaande
alinea). Voorwerpen die een relatie hebben met het Huis van
Oranje gelden als buitencategorie en behoeven niet te
voldoen aan de Zwijndrecht-eis. Een ander praktisch
criterium is dat hetgeen wat wordt aangeboden wel letterlijk
moet passen in (het depot van) De Vergulde Swaen.
We hebben maar een beperkte ruimte, die het tentoonstellen
of opslaan van te grote voorwerpen onmogelijk maakt.
Om die reden worden ook geen dubbele of identieke
objecten ingenomen.

v.l.n.r.: Wim Heeres, Henk van Boheemen, Arie v.d. Berg.
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Innamebeleid
De hiervoor beschreven, wellicht wat streng ogende, criteria
zijn zeker niet bedoeld om het aanbieden van historische
voorwerpen te ontmoedigen. Wanneer u voorwerpen heeft
die mogelijk interessant zijn voor opname in onze collectie,
bied die dan in ieder geval aan! Dit kan gedurende de
reguliere openingsuren van De Vergulde Swaen.
Bij het innemen van goederen zal altijd een innameformulier
ingevuld moeten worden. Daarbij wordt ook gevraagd de
(historische) context van de ingeleverde materialen te
beschrijven. Feiten over het wanneer, door wie en waarvoor
voorwerpen zijn gebruikt, brengen voorwerpen weer tot
leven. Een vergeelde foto straalt wel een bepaalde ouderdom
uit, echt interessant wordt het pas wanneer ook bekend is
wie en wat er op staat. Het innameformulier dient tenslotte
ook als afstandsverklaring ondertekend te worden. Objecten
worden alleen ingenomen wanneer daar onvoorwaardelijk
afstand van wordt gedaan. Het eigendom en het recht
objecten te vervreemden gaat daarbij over naar de HVZ.
Deze maatregel is genomen na ervaringen dat (vermeende)
rechthebbenden afgestane voorwerpen toch meenden terug
te kunnen vorderen. Deze afstandsverklaring geldt overigens
niet voor op tijdelijke exposities tentoongestelde objecten,
die uiteraard wel in bruikleen gegeven kunnen worden.

Siem Zoutewelle.

Swaen met geavanceerde zoekfuncties, zodat bezoekers
aanvullende informatie zelf kunnen opvragen. Ook is het
streven foto’s via de website te publiceren, waarbij afdrukken
van foto’s besteld kunnen worden. Het realiseren van al deze
plannen zal echter nog de nodige tijd in beslag nemen. In
2016 zal als eerste stap onze website worden vernieuwd,
waarna de gewenste nieuwe functies geïmplementeerd
kunnen gaan worden. Bijkomend probleempje is dat de
financiering van het omvangrijke project ook nog niet geheel
is geregeld. Er wordt nog naarstig gezocht naar subsidie- en
sponsormogelijkheden. Zowel de WIR als het HVZ-bestuur
realiseren zich dat met de geformuleerde ambities de lat heel
hoog is gelegd, maar dergelijke doelstellingen achten wij
anno 2015 beslist noodzakelijk om als Historische Vereniging
Zwijndrecht in de vaart der volkeren vooraan te blijven staan.

v.l.n.r.: Hans v. Ginkel, Carla Kaïm, Bas van Gurp.

Toekomstplannen ontsluiting collectie
Net zoals vele musea in Nederland kunnen ook wij maar een
zeer beperkt deel van de collectie permanent tentoonstellen.
De tragiek is dat er altijd meer in opslag zal staan en dat
enkele onderdelen soms op tijdelijke exposites te zien zullen
zijn. Bijvoorbeeld de tijdens de expositie over de Bevrijding
getoonde bevrijdingsrokjes liggen nu weer in ons depot en
moeten mogelijk wachten tot de volgende lustrumviering/
expositie. Om al hetgeen wat nu niet toegankelijk is voor
publiek toch zichtbaar te maken zullen wij gebruik gaan maken
van de mogelijkheden van de moderne digitale technologie.
Het is de bedoeling om afbeeldingen en omschrijvingen van
de gehele collectie op onze website te gaan publiceren.
Daarnaast zullen er computerschermen komen in De Vergulde

Objectregistratie in FotoBase.

Kerstcadeau Tip
In De Vergulde Swaen zijn verschillende boeken te
koop over de geschiedenis van Zwijndrecht.
Dit betreft een breed scala van o.a. historische standaard
werken, specifieke gebouwen (kasteel Develstein),
de ontwikkelingen van dorp tot stad, Zwijndrechtse
kunstenaars en toonaangevende bedrijven.
Wellicht een prima idee voor een leuk kerstgeschenk!
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De terugblik van Wout Verhoeven
door Carla de Klerk
“Naar de HBS? Nee, werken bij van Leeuwen...”
Het leverde hem geen windeieren op; gedurende een
periode van 43 jaar leidde hij diverse afdelingen in binnenen buitenland ...
Voor dit interview ga ik op weg naar Wassenaar, het is zater
dagmorgen. De weg is rustig, maar doordeweeks rijd je dit
stuk tijdens de spits niet voor je lol. De ontvangst door Wout
en zijn vrouw Anneke Pas is hartelijk. Ik kan het niet laten
om met Anneke het mooie, modern ingerichte appartement
even te bekijken. Wout gaat achter zijn prachtige grote
bureau zitten waarop een schitterend vergrootglas is gemonteerd, aangezien hij aan één oog blind is. Hij heeft zich goed
voorbereid, want foto’s van vroeger en teksten met jaartallen
liggen al klaar. Dit is Wout ten voeten uit.
De drie broers Verhoeven, v.l.n.r. Piet, Gerard, Wout.

Omdat in 1941 de scholen in Rotterdam na het bombardement
(het fluiten van de bommen staat nog steeds in mijn geheugen
gegrift) niet van start konden gaan, ging ik bij mijn tantes op het
Doornplein wonen en zo kon ik naar de Kerkstraatschool.
Voor mij was het geen probleem.”

“Hoe kwamen jullie de oorlog door?”
“Eind 1942 verhuisde ons gezin weer terug naar Zwijndrecht,
naar de Prins Mauritsstraat, nr. 40 (ook dit huis staat er niet meer)
pa kreeg een job als lasser in de smederij bij Schokindustrie.
Eind 1944 hadden we weinig meer te eten. Mijn twee tantes van
de winkel hadden een voorraadje thee en koffie en wat room
boter beschikbaar. Maar ja, daarmee vul je geen hongerige
maag. Besloten werd dat mijn broer Gerard en ik (8 en 10 jaar
oud!) aan de Vrouwgelenweg bij de tuinders zouden proberen
om deze artikelen te ruilen voor etenswaar. Pa maakte eerst van
een oude kinderwagen een karretje (ja, dat was geen probleem,
dat had hij eerder gedaan ...) en wij op stap.
Gezien onze jonge leeftijd en het zielige gezicht dat we moesten
opzetten, hebben we heel wat eten kunnen vergaren.”

Wout en Anneke nu.

“Hoe komt een Zwijndrechter
in Wassenaar terecht?”
“Laten we maar bij het begin beginnen. Ik werd op 31 december
1934 in de Noteboomstraat nr. 9 geboren (het huis staat er niet
meer). Na mij volgden er nog twee broers, Gerard en Piet.
Onze kleuterschool was De Morgenstond aan de Rotterdamseweg met als schoolhoofd juffrouw van Bennekom. In 1939 vond
mijn vader in Rotterdam een baan als lasser en daarom
verhuisden wij naar Rotterdam-Zuid. Echter de veelvuldige
contacten met de twee zusters van moe bleven. Zij woonden
samen op het Burgemeester Doornplein en hadden daar een
kruidenierswinkel. Pa had van een oude kinderwagen een soort
aanhangertje gemaakt en daarin werden mijn broer Gerard en ik
vervoerd als mijn ouders met ons van Rotterdam naar
Zwijndrecht fietsten. De trein was namelijk te duur.

Het gezin Verhoeven, v.l.n.r. Piet, moeder, Gerard, vader, Wout.
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ook het schema van de kerkauto’s. Met o.a. Gerard Los (tuinderij
Nimmerdor, Lindelaan) en drie andere gepassioneerde sportliefhebbers richtte ik korfbalvereniging Albatros op die nu is
uitgegroeid tot een van de grootste korfbalclubs in Nederland!
Tenslotte ben ik op 75-jarige leeftijd nog voorzitter geweest
van de vereniging van eigenaren in ons appartement in
Wassenaar. In 1985 ben ik gescheiden. Mijn huidige vrouw
Anneke kwam uit Wassenaar en zo ben ik dus hier terecht
gekomen.”

Daarmee is mijn vraag aan het begin
van dit interview beantwoord
Wout Verhoeven, een levenslustig en energiek persoon, een echte
voorzitter, stimulerend en daadkrachtig, een man met geldingsdrang. Zwijndrecht zal hem niet gauw vergeten!

De Morgenstond 1940, Wout rechts met kruiwagen.

Na de oorlog
Van 1946 tot 1949 ging Wout naar de MULO aan de
Rotterdamseweg naast de Bethelkerk waar drs. W. van Veelen
hoofd was (dat drs. had van Veelen er graag bij). Wout was
een zeer goede leerling. Hij behaalde zijn MULO diploma en
zou naar de HBS gaan. In 1949 slaagde hij voor het toelatings
examen van de HBS in Dordrecht. Maar daarna liep alles anders.

Ons kent ons
Piet van Leeuwen had in die tijd zijn buizenbedrijf gevestigd
op Ringdijk 188a, bij de watertoren.
Hij kende van Veelen en wist van hem zo’n beetje welke
leerlingen erg goed konden leren én welke uit een goed nest
kwamen.
Enfin, het komt erop neer dat Wout op 1 oktober 1949 op
de afdeling Expeditie bij Van Leeuwen Buizen begon tegen
een salaris van 65 gulden per maand. Met zijn veertien jaar
was hij de jongste werknemer. Het mooie was dat Wout het
uitstekend naar zijn zin had! Hij doorliep in de loop van de
jaren de meeste afdelingen en werd in 1962 op pad gestuurd
naar Frankrijk. Daar werd een filiaal opgezet en Wout ging er
iedere week naar toe met de TEE. De administratieve organi
satie met procedures en formulieren moest op poten gezet
worden en Wout voelde zich als een vis in het water. Een jaar
later vloog hij regelmatig naar Madrid om daar hetzelfde te
doen. Hij genoot van dit leven.

Korfbalvereniging Albatros tachtiger jaren (foto: Martin Hulsman).

Vooraankondiging statutenwijziging

Algemene ledenvergadering
2016
De volgende algemene ledenvergadering van de
Historische Vereniging Zwijndrecht (HVZ) zal
gehouden worden op woensdag 23 maart 2016.
Omdat onze huidige statuten op meerdere punten
verouderd zijn, is in overleg met de notaris een meer
eigentijdse versie opgesteld. Naast de gebruikelijke
agenda zal het bestuur deze nieuwe statuten ter
goedkeuring voorleggen, waarbij u van harte bent
uitgenodigd actief aan de discussie deel te nemen.
In de volgende mededelingenkrant zal de agenda
worden gepubliceerd en (conform de huidige
statuten) ontvangen alle leden een exemplaar van de
nieuwe statuten. Wanneer op 23 maart het statutair
vereiste quorum van 2/3 van de leden niet aanwezig
is, vindt de stemming plaats tijdens een volgende
ALV op 6 april 2016.

“Nam het werk je helemaal in beslag?”
“Gedeeltelijk, want ik deed graag andere dingen erbij. Voor mij
was dat ontspanning. Zo was ik 27 jaar lang onafgebroken
voorzitter van de personeelsvereniging en gedurende een deel
van die periode eindredacteur van het personeelsblad. Op drie
juli 1958 trouwde ik met Ien van Namen. Wij konden op dat
moment een huis krijgen tegenover de Vonkenberg. Het huis was
uiteraard van Van Leeuwen. In de zeventiger jaren verhuisden wij
met onze vier kinderen naar een nieuw huis in de Stenen Kamer
op Walburg.
Dit was ook de periode waarin ik veel verenigingswerk in Zwijndrecht deed. Zo was ik in mijn jonge jaren al secretaris van de
jongelingsvereniging David geweest, later penningmeester van
de zendingscommissie van de Gereformeerde Kerk, penningmeester van tennisclub De Drie Heugels en lid en bestuurslid van
het Tamboer- en Pijpercorps Jong Holland. Enige tijd verzorgde ik
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Vrijwilligersavond
16 september 2015
Voor de tweede keer dit jaar organiseerde de Historische
Vereniging een avond voor de Vrijwilligers. Op deze avonden
worden een aantal punten besproken met en door de
vrijwilligers. Dit keer zijn er een aantal zaken besproken die tot
doel hebben een betere stroomlijning van het vrijwilligers
werk binnen de vereniging te krijgen.
Onder andere werd er gesproken over de facilitaire zaken,
de planning van de vrijwilligers, de organisatie en evenementen
en de huishoudelijke dienst. Er werden afspraken gemaakt
over de aanwezigheid van vrijwilligers bij de opening van
exposities. We kunnen in de gelagkamer maximaal
40 personen kwijt en uit oogpunt van veiligheid is dit het
maximum. Er zullen dan ook alleen vrijwilligers worden
uitgenodigd die aan de opbouw van de expositie hebben
meegeholpen. Wij vragen hiervoor begrip te hebben.
Tijdens deze avond werd ook gesproken over de nieuwe
statuten. Begin 2016 krijgt ieder lid de nieuwe statuten.
Deze zullen tijdens de Algemene Ledenvergadering in
maart 2016 worden besproken, in aanwezigheid van
Notaris Goedegebuure. Zij zal uw eventuele vragen kunnen
beantwoorden.
Het bestuur was ook op zoek naar een hoofd facilitaire zaken.
Deze is inmiddels gevonden, zie elders op deze pagina.
Na afloop van het overleg met de vrijwilligers bedankte de
voorzitter hen voor de aanwezigheid en werd als afsluiting
een presentatie getoond van (grotendeels verdwenen)
boerderijen in de Zwijndrechtse Waard. Zoals gebruikelijk kon
er onder het genot van een drankje wat nagepraat worden in
de gelagkamer. Het was een nuttige en gezellige avond.

Uitbreiding bestuur
Stichting de Vergulde Swaen
Na het wegvallen van de werkzaamheden van Daan Groeneveld
(als bestuurslid verantwoordelijk voor alle facilitaire zaken
binnen de Vergulde Swaen) heeft een drietal vrijwilligers de
taken van Daan overgenomen. Op zichzelf verloopt dat
uitstekend, maar er bestond nog wel behoefte om de
onderlinge taken en activiteiten op elkaar af te stemmen en
dat (bestuurlijk gezien) te coördineren. We hebben
Clazien Bezemer bereid gevonden deze taak op zich te
nemen. Clazien maakt dus met onmiddellijke ingang deel uit
van het bestuur van Stichting De Vergulde Swaen. Clazien
is al geruime tijd vrijwilliger van de Historische Vereniging
Zwijndrecht. Zij weet dus van de hoed en de rand. Na een
korte inwerkperiode als bestuurslid van de Stichting is zij de
contactpersoon voor de medewerkers die verantwoordelijk
zijn voor: a) vrijwilligersplanning, b) evenementen en c) klusof onderhoudswerkzaamheden. Het bestuur is content met
deze uitbreiding en we wensen Clazien succes.

Rob Kaim, Secretaris HVZ.

Wintervoorleesavonden 2016
In de sfeer van weleer worden er begin 2016 in De Vergulde
Swaen weer een aantal wintervoorleesavonden gehouden.
De eerste vijf avonden vinden plaats in de knusse omgeving
van de stijlkamer, terwijl de finaleavond plaatsvindt in de
gelagkamer. Zodra alle voorlezers bekend zijn zal dat bekend
worden gemaakt. Noteert u alvast de volgende data:
Woensdag 27 januari
Dinsdag 2 februari
Woensdag 10 februari
Dinsdag 16 februari
Woensdag 24 februari
Dinsdag 1 maart

Foto uit de presentatie Zwijndrecht geen boerderijen 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.
ISSN: 1571 – 9766. Oplage: 750 exemplaren. Kopij inleveren voor volgende uitgave: uiterlijk 1 februari 2016.
Redactieadres: Rotterdamseweg 55, 3332 AC Zwijndrecht of via e-mail: verguldeswaen@telfort.nl. De “Vergulde Swaen” is geopend elke woensdag
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