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Tijdens de afgelopen vakantiemaanden zou je 
verwachten dat alles een tijdje stil staat.  
Het tegendeel is (in organisatorische zin) het geval 
geweest. Voorbereidingen van exposities, afspraken 

met diverse instanties, evenementenorganisatie en 
diverse publicaties, hebben  ons aardig bezig gehouden.  
Leuk werk; dat wel, maar als het erg warm was, dan denk je 
toch liever even aan het strand...
Maar het afgelopen kwartaal heeft ons ook op andere wijze 
bezig gehouden. Zo heeft het overlijden van Pieter de Klerk 
een grote indruk op ons gemaakt. Zie het ín memoriam, 
elders in dit blad.

Ook waren we onder de indruk, maar dan in veel vrolijker zin, 
over de donatie die wij van Florensis (de familie Hamer) moch-
ten ontvangen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van 
het bedrijf. Een geweldige opsteker voor onze vereniging, 
waarvoor we hen zeer dankbaar zijn. Zie ook elders in deze 
uitgave.
Tot slot wijs ik op alle bijzonderheden die ons in het najaar te 
wachten staan. In deze uitgave leest u er alles over. Ik wens 
een ieder veel leesplezier, inspiratie en (vooral) gezondheid.

Jan van Dalen, voorzitter

Mededelingenkrant
Historische Vereniging Zwijndrecht
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Van de voorzitter

Expositie Clement Bezemer tot medio september 2015

Op dit moment is een selectie uit de werken van de bekende 
Zwijndrechtse kunstenaar Clement Bezemer tentoongesteld 
in De Vergulde Swaen. Deze expositie duurt nog tot  
18 septem ber, waarbij u en eventuele belangstellenden uit 
uw omgeving van harte worden uitgenodigd een bezoek 
te brengen. Kansen om het werk van Clement Bezemer te 
bezichtigen zijn vrij uniek, de vorige tentoonstelling was  
12 jaar geleden, of er een volgende komt is niet met zekerheid 
te zeggen. In dit artikel wordt in kort bestek de levensloop 
van de bevlogen kunstenaar geschetst, waarbij citaten zijn 
gebruikt uit een door Jan van Dalen samengestelde publi catie, 
die eerder verschenen is in het weekblad De Kombinatie. 

Levensloop Clement Bezemer
Clement Bezemer (1910-2002) was 
kunstschilder, tekenaar en organist. Hij 
was al van jongs af aan de kunstzinnige 
eenling in een groot tuindersgezin en 
was autodidact. In de tweede wereld-
oorlog kwam hij in contact met de 
Dordtse kunstenaar Otto Dicke, die in 
het ouderlijk huis van Bezemer onderge-
doken zat. Van Dicke, zelf ook autodi-
dact, leerde Clement veel. Het was ook 
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Lijfspreuk van Clement.

Dicke die hem later introduceerde in kunstenaarskringen. In 
1947 werd hij actief lid van het Teekengenootschap Pictura.  
De eerste jaren als zelfstandig kunstenaar waren financieel 
niet gemakkelijk. Bovendien waren schildersbenodigdheden 
in de oorlog erg moeilijk te krijgen. Papier was schaars en 
evenzo het schilderslinnen. Soms maakte hij gebruik van 
oude jute zakken die daarna gespannen werden op zelfge-
maakte frames. Clement trouwde met Lena Vliegenthart.  
Zij kregen vier dochters. Om in hun onderhoud te voorzien 
nam Clement elke order aan die geld opleverde. Boekillustra-

Repro van het atelier met 
silhouet van de kunstenaar.
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ties, tijdschriftomslagen, gemeentegidsen, illustraties voor 
jubileumuitgaven, bedrijfsbrochures en diverse privé-op-
drachten. Alles bij elkaar opgeteld een prachtig oeuvre. 
Maar het bleek niet voldoende om in hun onderhoud te 
voorzien en hij nam daarom een baan aan als archivaris bij 
een grote Zwijndrechtse onderneming. Ondertussen bleef hij 
zeer productief als kunstenaar. In bijna elk Zwijndrechts 
huisgezin was wel een prent te vinden van Clement Bezemer. 
 
Oud Zwijndrecht vaak in beeld gebracht
Zijn tekeningen, schilderijen en aquarellen zijn verwant aan 
de Haagse School. Hij was een bewonderaar van Breitner. 
Vanaf 1952 begon Clement ook met boetseren en werkte hij 
als illustrator voor bedrijven. Zijn voornaamste onderwerpen 
waren het oude Zwijndrecht, de dijkhuisjes en de boerderijen 
in de Zwijndrechtse Waard. Ook heeft hij vaak gezichten op 
Dordrecht geschilderd, vanaf het Veerplein in Zwijndrecht.   
De nu getoonde collectie in De Vergulde Swaen bestaat voor 
een belangrijk deel uit werken die nog in bezit zijn van de 
dochters van Clement Bezemer. Onverkocht en onbekend 
werk; schilderijen, tekeningen en aquarellen. Deze collectie is 
aangevuld met werken die afkomstig zijn uit het eigen depot 

Potloodtekening uit 1979.

 Enige zelfportret dat de 
kunstenaar schilderde (1942).

van De Vergulde Swaen en uit bezit van 
particulieren die hun kunstwerk tijdelijk 
uitlenen om de tentoonstelling op te 
luisteren. Hierdoor is een compleet 
beeld ontstaan van het werk van de 
veelzijdige kunstenaar Clement  
Bezemer. De afgebeelde pot lood-
tekening toont twee karakteristieke 
koppen van onbekende oude mannen, 
getekend in 1979.  Een school voorbeeld 
van zijn vakmanschap.  
De originele tekening maakt deel uit 
van de huidige expositie in De Vergulde 
Swaen.

Deel collectie overgedragen 
aan HVZ
Voorafgaand aan de expositie is een 
regionale oproep gedaan om werken 
van Clement Bezemer ter beschikking 
te stellen. Dit heeft geleid tot een 

dermate groot aanbod dat lang niet alle werken tentoon-
gesteld konden geworden. Zoals we in de vorige 
mededelingen krant al meldden hebben de dochters van de 
kunstenaar besloten een selectie van geëxposeerde en 
niet-geëxposeerde tekeningen over te dragen aan onze 
vereniging. Symbolisch vond de overdracht plaats met de 
overhandiging van een tekening van de Pietermankerk aan 
onze voorzitter Jan van Dalen (zie foto). De HVZ is bijzonder 
ingenomen met deze toezegging, die een waardevolle 
uitbreiding van onze collectie betekent.

Symbolische overdracht deel 
collectie aan HVZ door 

Clements’ dochter Hilde. 

Boerderij aan de Kerstraat (De sloop daarvan was de directe aanleiding 
de HVZ op te richten).
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Op 25 mei 2016 werd er in De Vergulde Swaen een avond 
georganiseerd voor de vrijwilligers van de vereniging (HVZ) 
en de stichting (SVS). De opkomst was bescheiden, er waren 
slechts 20 personen aanwezig. Na iedereen hartelijk welkom 
te hebben geheten, behandelde de voorzitter punt voor punt 
de door hem opgestelde agenda. Er mochten uiteraard vragen 
tussendoor worden gesteld. Enkele voor iedere vrijwilliger 
belangrijke punten worden hierna benoemd.                                                                                                                            

Aankoop van artikelen door vrijwilligers
Bij wie moet je zijn als je iets wilt aanschaffen? Ga naar het 
hoofd van de werkgroep waar je deel vanuit maakt.  
Bijvoorbeeld voor de Werkgroep Inventarisatie & Registratie: 
meld je bij Kees Klootwijk, voor de klusploeg is dat Chris Bergijk, 
enzovoorts. Voor bijzondere activiteiten zal de penningmeester 
van de vereniging of van de stichting worden geraadpleegd.                                                                                                                                    
                               
Consumpties voor vrijwilligers
Hierover ontstond een aardige discussie van wat mag je wel 
drinken als je dienst hebt en wat is voor eigen rekening.  
Er werd afgesproken dat koffie of thee plus één drankje voor 

Vrijwilligersavond 25 mei 2016

rekening van de vereniging is en de rest voor eigen rekening. 
Wanneer je als lid op bezoek komt en je drinkt iets, is dat ook 
voor eigen rekening. 

Onkostenregeling vrijwilligers
De vereniging kent in het algemeen geen vergoedingen toe 
aan personen die werkzaamheden verrichten. Je bent 
vrijwilliger. Voor onkosten die wel voor vergoeding in 
aanmerking komen werd verwezen naar een exemplaar van 
de Onkostenregeling Historische Vereniging Zwijndrecht, die in 
De Vergulde Swaen ter inzage ligt. 

Vervolgens kwamen de vrijwilligersverzekering, de inname 
van aangeboden artikelen en de horeca nog aan de orde en 
tot slot de rondvraag. Een oproep voor extra vrijwilligers, met 
name in de horeca-ploeg, kunt u elders in deze krant lezen. 
De voorzitter bedankte tenslotte de aanwezigen voor hun 
luisterend oor en gegeven commentaar en nodigde hen uit 
om de bijeenkomst in de gelagkamer voort te zetten.

Rob Kaim, secretaris HVZ.   

Nagenoeg alle activiteiten die de Historische Vereniging 
Zwijndrecht onderneemt worden tot stand gebracht door 
vrijwilligers. Kortom, zonder vrijwilligers geen HVZ. Door 
verloop is bij een aantal werkgroepen/activiteiten uitbreiding 
van het aantal vrijwilligers dringend nodig. Mogelijk voelt u zich 
aangesproken door een van onderstaande functies, of weet u 
wellicht iemand in uw omgeving hiervoor enthousiast te maken. 
Bij elk van de gevraagde functies staat een contactpersoon.

Horecaploeg
Tijdens de vrijwilligersavond heeft Gerda Dorsman gevraagd 
een aantal nieuwe vrijwilligers te werven voor de groep die de 
activiteiten rondom de bar en de catering verzorgt. Zij loopt 
soms tegen een tekort aan. Er zijn best een groot aantal 
vrijwilligers in de horeca-ploeg, maar die moeten  op de 
gevraagde momenten wel kunnen. Om de continuïteit te 
waarborgen is het nodig dat er uitbreiding (en daarbij ook 
verjonging) wordt geregeld. Er is geen vast patroon voor het 
werk in de horecaploeg, wat afhankelijk is van het aantal 
reserveringen voor de gelagkamer. In overleg wordt steeds 
afgesproken wanneer er diensten worden gedraaid.  
Info/aanmelden bij: Gerda Dorsman 078-612 51 49.

Bezorgers mededelingenkrant
Door de gewaardeerde inzet van 18 vrijwilligers ontvangen 
de meesten van u de mededelingenkrant in de brievenbus. 
Door hun werk besparen wij een substantieel bedrag aan 
portokosten. Onlangs was bij deze ploeg een omvangrijk 
verloop, waarbij wij afscheid namen van Riet Plasmans en 
Leen Tempelaar. Wij zijn hen veel dank verschuldigd voor hun 
jarenlange inzet.Dit betekent dat de reservebank nagenoeg 
leeg is en we hier ook op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers. 

Vrijwilligers gezocht

Het werk van een bezorger bestaat uit vijf à zes maal per jaar 
mededelingenkranten en/of Swindregt Were rond te brengen 
naar enkele tientallen adressen. 
Info/aanmelden bij: Barry van Namen 078-6122894.

Diensten tijdens openingsuren
Tijdens de openingsuren van Oudheidkamer De Vergulde 
Swaen zijn er steeds minimaal 2, liefst 3 functionarissen 
aanwezig. Eén hoofdverantwoordelijke sleutelfiguur die het 
pand opent, dan wel sluit, de vlaggen ophangt, dan wel 
binnenhaalt e.d. Daarnaast is er een baliemedewerker, die de 
bezoekers te woord staat en hen eventueel de weg wijst. 
Tenslotte is er een derde persoon verantwoordelijk voor de 
consumptieverstrekking achter de bar. De diensten duren 
drie uur en vinden plaats op woensdag of zaterdag  
(10.00-13.00 of 13.00-16.00) of zondag (14.00-17.00 uur). 
Vrijwilligers geven zelf aan via een datumlijst wanneer zij 
diensten kunnen draaien. 
Info/aanmelden bij: Bert Leusink 078–6198111.

Gerda Dorsman en Aria Dorsman, vaste waarden in de horecaploeg.
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Lezingen Kunstgeschiedenis door Hans Brouwer
woensdag 12 oktober en woensdag 9 november 2016

Al enkele jaren verzorgt Hans Brouwer lezingen over kunstgeschiedenis. Met zijn aansprekende wijze van presenteren weet hij de 
toehoorders steeds te boeien en is er altijd ruime belangstelling voor het bijwonen van zijn lezingen. Als historische vereniging zijn 
wij dan ook verguld hem in De Vergulde Swaen dit najaar weer aan het woord te kunnen laten. Onderstaand alvast een voorproefje 
van hetgeen u op de beide avonden kunt verwachten.

KUNSTGESCHIEDENIS DE TEKENKUNST 
(12 oktober, 20.00 uur)
Men gaat er in Nederland van uit dat een  beroemd kunst-
werk een olieverfschilderij is.
Dat is veelal ook zo. Maar aan elk kunstwerk gaat een studie-
fase vooraf. Een kladje dus! Eerst moest het papier worden 
uitgevonden, want schetsen met een loodstift op perkament 
was lastig en duur. Voor bijna alle kunstwerken werden 
ontwerpen gemaakt op papier. Men gebruikte krijtsoorten, 
houtskool, pen en penseel met inkt. Juist op die ontwerp-
tekeningen kan men zien wat de kunstenaar bedoelde en 
alsnog veranderde. De tekening had toen alleen voor de 
kunstenaar waarde, die tekeningen werden allemaal door  
de kunstenaar bewaard. 
Vanaf de vijftiende eeuw werd de schets of tekening (dat is 
hetzelfde) een kunstvoorwerp. Met name door getekende 
portretten en reisschetsen werden tekeningen verzameld.
De techniek bleef simpel: krijt of pentekeningen werden 
gemaakt aangevuld met waterverf : de voorloper van de 
aquarel. De hoeveelheid beschikbare kleuren werd groter en 
het handgeschepte papier ook. De grote aquarel is er.  
Met name de Engelse schilders nemen hier het voortouw.  
Die reizen het meest. Later komen de pastelkrijtjes  ter 
beschikking en is de tekening een volwaardig genre geworden. 
Een ander probleem werd opgelost: van een schilderij is maar 
één exemplaar van de ontwerptekening veelal ook maar een. 
Dan komt de druktechniek! Al in de late middeleeuwen 

worden speelkaarten gedrukt op papier en ingekleurd.  
Men gaat steeds meer voorstellingen nasnijden in een 
houtblok zodat er afdrukken van kunnen worden gemaakt.
Dat is de zogenaamde hoogdruk. De hoogdruk moet plaats-
maken voor de diepdruk, dat zijn papierafdrukken van 
tekeningen die in een metaalplaat  zijn uitgebeten of gesne-
den met een beiteltje:  dat zijn de ets en de gravure.  
De drukinkt die in de groeven van de plaat werd gesmeerd 
werd met grote druk van een pers overgezet op het papier.
Ook deze techniek werd vervangen nl. door de steendruk of 
litho. Uitgevonden in de negentiende eeuw. Het principe is 
dat als een tekening met vet potlood of krijt op een speciale 
steensoort wordt gemaakt die tekening kan worden  
afgedrukt op papier door de steen eerst nat te maken en 
vette inkt op de vette tekening te rollen. Het principe is dus: 
vet- water- afstoting. Er hoeft niets weggesneden te worden. 
Deze lezing gaat dus over tekenen en drukken. 

DE ROMANTIEK 
(9 november, 20.00 uur) 
Dit is nogal en bonte verzameling van stijlen in de negentien-
de eeuw. Eerst was er de romantiek als stijl in de eerste helft, 
dan de beweging van de Pre-Raphaeliten in Engeland en het 
symbolisme die ontstonden als een reactie op het kleurige en 
gedurfde impressionisme in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw.
In de achttiende eeuw bepaalden de Lodewijken in Frankrijk 
de stijl in de kunst. Napoleon deed exact hetzelfde. De kunst 

diende de grootsheid van het hof en van de staat uit 
te stralen op een harde en duidelijke manier die 
vastbeslotenheid uitdrukte. Door de uitvinding van 
het potlood werden de ontwerptekeningen ook erg 
duidelijk en twijfelloos. Van een gevoelsmatige 
uitdrukking van meningen en zienswijzen was geen 
sprake. In Engeland en Duitsland kwam in alle 
kunstvormen de romantiek op. Het menselijk 
beleven, de zienswijze en vormgeving greep naar 
veel meer verte en emoties dan in Frankrijk mocht. 
Het gevoelsleven stond voorop. Pas toen Napeleon 
van het toneel verdween brak ook in Frankrijk de 
romantiek als stijl door. Men zocht  onderwerpen in 
het verleden, de fictie, het heldendom, de religie, 
verre culturen enz. Halverwege de negentiende 
eeuw kwam men weer, als het ware, in de werkelijk-
heid terug.
Het realisme werd de nieuwe stijl. De harde werkelijk-
heid van het dagelijks leven werd onderwerp. Maar.... 
uitgerekend de Engelsen bleven in de romantiek 
hangen. Men vreesde daar de industriële revolutie 
die het eerlijke ambacht en vakmanschap zou 

Rembrandt.
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verdrijven. Men wilde terug naar de tijd voor Raphael vóór de 
renaissance dus. Dat kon natuurlijk niet maar het streven 
daarnaar was er wel. Hun kunst was onverdund romantisch 
maar stierf toch langzaam uit.
Inmiddels was na het realisme het impressionisme opgekomen. 
Een nieuwe zienswijze kwam aan de orde. Licht en kleur 
werden centrale problemen. De onderwerpen  waren 
gewoon buiten te vinden. Al met al, op den duur, een vrij 
inhoudsloze stijl. Als reactie daarop ontstond het symbolisme: 
het schilderij moest weer inhoud en betekenis hebben. 
Terwijl allerlei kunststromingen zich opmaakten voor de 
twintigste eeuw  kwam het symbolisme met kunst die 
diepere betekenissen had: fantasie, fictie religie spelen daarin 
weer een rol. Men schilderde dan weer geheel traditioneel. 
Het impressionisme kwam en verdween weer.
 
Aanmelden/Reserveren
Reserveren is gewenst en kan aan de balie in De Vergulde 
Swaen, tijdens de openingsuren op woensdag/zaterdag van 
10.00-16.00 uur, zondag van 14.00-17.00 uur, of telefonisch 
078-612 56 81, of via telefoon/email: 078-619 16 73,  
klazien@odekerken.net. De kosten voor deelname bedragen 
€ 2,50. Per lidmaatschap van de Historische Vereniging is er  
1 maal gratis toegang. Op beide dagen vangen de lezingen 
aan om 20.00 uur en is er inloop vanaf 19.30 uur.

Karl 
Spitzweg.

Oud Zwijndrecht in woord en beeld

BOEK: 
HISTORISCH ZWIJNDRECHT
Vanaf 1 november 2016 is een nieuw boek te koop over de 
historie van Zwijndrecht. Het boek heeft een imposante omvang 
met een uiterst interessante inhoud. Rijkelijk geïllustreerd 
met oude foto’s en ansichtkaarten, die tezamen een beeld 
geven van ruim honderd jaar ontwikkelingen en gebeurte-
nissen in de Zwijndrechtse Waard. In de ruim 200 pagina’s 
tellende uitgave zijn 100 verhalen gebundeld van artikelen 
die de afgelopen vijf jaar gepubliceerd zijn in weekblad  
De Kombinatie. Het boek is samengesteld door HVZ-voorzitter 
Jan van Dalen, die ook de auteur is van het merendeel van  
de verhalen. De prachtige 
vormgeving is van de hand 
van onze vrijwilliger 
Henk Reijerse. Het boek is 
voor € 26,95 te koop in  
De Vergulde Swaen en bij 
boekhandel Hyperion in 
winkelcentrum Walburg. 

Deze herfst verschijnt er een uniek boek over Oud Zwijndrecht, waarbij gelijktijdig een expositie is gekoppeld in De Vergulde Swaen.

EXPOSITIE: 
OUDE ANSICHTEN
Op 1 oktober 2016 wordt in De Vergulde Swaen de expositie 
geopend van een grote verzameling oude  
Zwijndrechtse ansichtkaarten. Het betreft een collage van 
oude foto’s, die een beeld geven van ruim honderd jaar 
ontwikkelingen en gebeurtenissen in de Zwijndrechtse 
Waard. De meeste foto’s uit het boek Historisch Zwijndrecht 
worden daarbij op groot formaat geëxposeerd.  De expositie 
vindt plaats van 1 oktober 2016 tot 25 januari 2017 op het 
bekende adres aan de Rotterdamseweg 53-55, op woens dagen 
en zaterdagen van 10.00-16.00 uur, zondags van 14.00-17.00 uur.

Uniek 
cadeau 
voor de 
feestdagen



6

Oude centrum ontwricht
De nota start met het citeren van architect-stedenbouw-
kundige Pieter Verhagen, die (omstreeks 1930) ervan afzag 
in te grijpen in de huidige toestanden, omdat dat een ontwrich-
ting van het oude centrum met zich mee zou brengen. Hierbij 
werd gedoeld op de bebouwing langs de dijken en verder 
landinwaarts. Met name de Watersnoodramp heeft een dikke 
streep door die rekening gehaald. Alle historische bebouwing 
aan de Ringdijk is in het kader van de dijkverzwaring ge-
sloopt en ook landinwaarts is het nodige aan historische 
panden verdwenen. Het gemeentelijk beleid is er nu op 
gericht de keuze te maken van: welke nog bestaande gebouwen 
en plekken willen we nalaten aan de volgende generaties 
inwoners van Zwijndrecht en Heerjansdam? Om dit te realiseren 
moeten twee stappen worden gezet. Ten eerste wat wordt 
als gemeentelijk monument aangewezen en ten tweede 
moet regelgeving worden vastgesteld om deze monumenten 
te beschermen. 

Criteria voor gemeentelijke monumenten
Na diverse inventarisaties (HVZ 2009, Erfgoedhuis 2010) en 
aanvullend onderzoek door de gemeente is een lijst van 
potentiele monumenten ontstaan. Deze objecten zijn 
beoordeeld volgens de standaard van de Rijksdienst voor het 
Culturele Erfgoed (RCE). Op diverse criteria zijn punten 
gescoord, tot maximaal 90. Voor meer informatie over de 
systematiek verwijzen we u naar de vorige mededelingen-
krant (indien niet direct bij de hand, ook nog te vinden op 
onze website). Inmiddels heeft de gemeente de beleidsregel 
voor de bepaling van gemeentelijke monumenten vast-
gesteld (zie kader). 

Gemeentelijke monumentenlijst Zwijndrecht (2)
In de vorige editie van de mededelingenkrant meldden wij dat de gemeente Zwijndrecht of haar beleid aangaande gemeentelijke 
monumentale panden aan het afronden was. In dat eerste artikel werd ingegaan op diverse initiatieven vanaf 2009 tot 2015 om het 
gemeentelijk monumentenbeleid gestalte te geven. In samenspraak met een werkgroep van de historische vereniging is de  
besluitvorming nu afgerond en is het gemeentelijk beleid vastgelegd in de nota: Gemeentelijke monumenten en beeldbepalende 
panden. Diverse zaken uit die nota zullen hierna worden benoemd. 

40 Gemeentelijke monumenten aangewezen
De beleidsregel onderscheidt twee types objecten, t.w. 
gemeentelijk monument en beeldbepalend of karakteristiek 
pand. De eerste categorie wordt beschermd met specifieke 
regelgeving (vergunning), wanneer de eigenaar bijvoorbeeld 
zou willen verbouwen. Voor de tweede categorie worden de 
bijbehorende regels meegenomen bij de vernieuwing van 
bestemmingsplannen. In de Quick scan gemeentelijke  
monumenten Zwijndrecht zijn alle objecten uit eerdere 
inventarisaties, met hun scores, samengebracht. In totaal gaat 
dit om 105 objecten en 14 gebieden. Een groot deel van  
deze objecten zijn panden/woonhuizen gelegen aan, of 
nabij, de historische assen van Zwijndrecht, zoals Veerplein, 
Rotterdamseweg/Langeweg, Bruïnelaan en Lindelaan.  
Op basis van de scores van de geïnventariseerde objecten 
komen er 40 in aanmerking voor de status van gemeentelijk 

Beleidsregel aanwijzing gemeentelijke monumenten en 
beeldbepalende panden. Om eenduidigheid en  
transparantie in de aanwijzing van gemeentelijk monu-
menten en beeldbepalende panden te krijgen worden de 
volgende beleidsregels vastgelegd, die kunnen worden 
beschouwd als een uitwerking/invulling van de Erfgoed-
verordening: 
–  Panden, objecten of landschappelijke structuren met 

een score van 50 punten of meer (conform scorings-
methode RCE) worden aangewezen als gemeentelijk 
monument. 

–  Panden, objecten of landschappelijke structuren met 
een score van 40 t/m 49 punten krijgen een aanwijzing 
als beeldbepalend of karakteristiek pand in het  
bestemmingsplan (dubbelbestemming waarde -  
cultuurhistorie)
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monument, 46 worden beschouwd als beeldbepalend pand 
en tenslotte krijgen 19 objecten geen specifieke status. Bij het 
vorige artikel plaatsten we enkele topscorers (aula begraaf-
plaats, lantaarn Bernhardstraat, SBC-gebouw en tuindorp 
Meerdervoort). Bij dit artikel geplaatste foto’s tonen enkele 
andere, als monument aangewezen panden/objecten, die 
ook in de top (60 punten of hoger) scoorden.

worden opgenomen. Mogelijk komt er een wandel- of fiets -
route langs een aantal van de monumenten.

De moraal van het verhaal
Het is verheugend dat na een jarenlang slepend traject nu 
besluitvorming heeft plaatsgevonden over de omgang met 
panden en overige objecten, van cultuurhistorische waarde, 
in Zwijndrecht. Qua omvang met Zwijndrecht vergelijkbare 
gemeentes hebben soms letterlijk honderden (rijks)monu-
menten. In vergelijking daarmee komt Zwijndrecht er maar 
bekaaid van af. Reden te meer om het relatief lage aantal 
monumentale objecten dat in Zwijndrecht is te vinden, goed 
te beschermen, zoals waar nu in wordt voorzien.

Voorlichting en communicatie  
De gemeente zal met name voor de gelukkige bezitters van 
een gemeentelijk monument of beeldbepalend pand 
voorlichtings trajecten starten. Al bij de inventarisatie van de 
HVZ in 2009 is gebleken dat bepaald niet alle eigenaren 
zitten te wachten op  beperkende regelgeving, wanneer ze 
iets met hun pand zouden willen. Destijds werden wij in een 
enkel geval belaagd met de eis een in de schouwlijst mee-
genomen pand daaruit weer af te voeren. Het is dan ook van 
belang dat de gemeente aan de gebouweigenaren een helder 
beeld verschaft van de geldende procedures. Bij de voor-
bereidende gesprekken met de werkgroep is de mogelijkheid 
geopperd geen extra leges/kosten in rekening te brengen 
wanneer een vergunning voor de aanpassing/verbouwing 
van een monument wordt aangevraagd.  
Een ander voorlichtingstraject betreft de gehele bevolking 
van Zwijndrecht. Langs diverse kanalen zal over het bestaan 
van de gemeentelijke monumenten worden gecommuniceerd. 
Als HVZ hebben wij ons bereid verklaard hierbij ondersteunend 
te willen zijn. Op zowel de website van de gemeente als die 
van onze vereniging zullen gegevens over de monumenten 

IN MEMORIAM

Pieter de Klerk
1948 - 2016

Pieter de Klerk maakte enige tijd deel uit van ons  
verenigingsbestuur, heeft daar vele vrienden gemaakt  

en een impuls gegeven aan bestuurlijke en  
organisatorische verbeteringen. Hij was verantwoordelijk 

voor PR/Communicatie. Door ziekte moest hij dat werk 
beëindigen.  

Pieter heeft uiteindelijk de strijd tegen kanker moeten 
opgeven. Hij is op maandag 27 juni 2016 overleden,  

in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen. 
Tijdens een bijeenkomst op vrijdag 1 juli 2016 in de  
oude NH-kerk te Zwijndrecht, hebben we afscheid  

genomen van Pieter de Klerk. 

Wij zullen ons Pieter herinneren als een inspirerende  
vriend en bestuurs-collega, die door zijn eigenzinnigheid, 

zorgzaamheid en moedig gedrag ons in positieve zin,  
een leerzame erfenis heeft nagelaten. 

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Carla  
en de kinderen, in de hoop dat zij troost zullen vinden  

om dit verlies te dragen.

Het bestuur 
Historische Vereniging Zwijndrecht.
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Wie helpt ons aan dit album?

Voorblad van het Biemond-verzamel-
album (foto Kees Popijus).

Enkele maanden geleden kregen wij de beschikking over een serie 
van 80 plaatjes van Nederlandse stads- en dorps gezichten, uitge-
geven door S. Biemond uit Zwijndrecht. Onder de naam Zwijndrechts 
Roem leverde de firma Biemond o.a. Boter Koffie en Thee en bij hun 
producten werden de plaatjes uitgegeven. Wij hebben geen exacte 
informatie over de tijdsperiode wanneer dit plaatsvond, naar schat-
ting ligt dit ergens rond 1930. De plaatjes konden ingeplakt worden in 
Albums met leerzame beschrijving die voor f 0,50 te verkrijgen waren. 
Wij beschikken over de vrijwel volledige serie en willen hierbij een 

oproep doen om ons aan de ontbrekende plaatjes 
met de nummers 8, 26, 69 en 74 te helpen.  
Ook zouden we de plaatjes graag inplakken in het 
originele album en vragen u ons daarbij behulp-
zaam te zijn. Op de foto onder de kop van dit artikel 
staat de voorzijde van het album en mogelijk dat 
uzelf, dan wel iemand die u kent, dit album heeft en 
het wil afstaan. Het gaat hier om een specifieke 
Zwijndrechtse uitgave en is daarom een begerens-
waardig object voor de collectie van de HVZ.  
Het afgebeelde plaatje toont de voor- en achter-
zijde van nummer 1 van de serie. Het betreft het 
Koloniale Museum, dat in 1864 gesticht is en we 
thans kennen als Tropenmuseum. Voor- en achterzijde van plaatje 

nummer 1 uit de reeks.

Wie kent niet het grote landgoed van Florensis langs de A16 
op de grenzen van Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht? 
Toch is het maar een klein deel van het totale werkterrein van 
het bedrijf, want de buitenlandse vestigingen zijn bij elkaar 
opgeteld vele malen groter. Het bedrijf bestaat 75 jaar en 
daarom had de directie een feestprogramma opgezet.  
Met o.a. een nieuwe huisstijl, personeelsfeesten, een open 
dag en een sponsorprogramma, waar ook wij, als HVZ 
(letterlijk) in mochten delen.

Tijdens de open dag op zaterdag 18 juni ontvingen wij een 
mooi cadeau, een cheque ter waarde van € 5.000,–. Deze 
welkome verrassing zal zeker worden aangewend om 
verbeteringen in onze organisatie aan te brengen. Over de 
besteding zullen we u op de hoogte houden. Ons wachtte 
ook nog een extra verrassing. Een schilderijtje van het 
allereerste bedrijfs pandje van de familie Hamer aan de 
Rotterdamseweg, destijds geschilderd door: Clement 
Bezemer! Voor de duur van de lopende expositie, gewijd aan 

Florensis viert feest; 
75 jaar zaad, bloemen en planten

Uit handen van Wim-Arie Hamer (rechts met microfoon), ontvangen  
een zevental organisaties uit zowel Zwijndrecht als Hendrik Ido  
Ambacht, waardecheques, met een totale waarde van € 75.000,– als 
geste aan de samenleving. (Links van het midden Klazien Odekerken 
en Jan van Dalen namens de HVZ.)

deze schilder, hebben wij het schilderij in bruikleen, zodat 
bezoekers herinnerd worden aan hoe Florensis / Hamerplant 
ooit begon. Wij zijn de directie van Florensis (eerder Hamer-
Plant) zeer erkentelijk voor  zowel de cheque als het schilderij.


