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Van de voorzitter
Deze uitgave staat grotendeels in het teken van de komende Algemene
Ledenvergadering (ALV) op woensdag 22 maart 2017. Tijdens die
bijeenkomst geven wij u uitvoerig inzage in het reilen en zeilen van
onze Vereniging, inclusief de verantwoording over het afgelopen jaar.
Vandaar nu dit korte voorwoord. Als lid van onze Vereniging bent u van
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Zie uitnodiging en agenda elders in
dit blad.
Als enige actualiteit noem ik de opening van de nieuwe tentoonstelling 100 jaar
Politie in Zwijndrecht door Burgemeester D. J. Schrijer van Zwijndrecht. Een
expositie met een unieke verzameling voorwerpen en foto’s. Bijeen gebracht
door (hoofdzakelijk) de heren Bas Los en Hans Maus, beiden verzamelaars van
deze attributen. Ook zijn enkele heel mooie stukken uit particulier bezit
aanwezig, geheel belangeloos ter beschikking gesteld voor deze expositie.
Zeer de moeite waard om de tentoonstelling te bezoeken. Als besluit nogmaals
een oproep voor deelname aan de ALV en ik wens u veel leesplezier met de
inhoud van deze Mededelingenkrant.
Jan van Dalen, voorzitter

Expositie 100 jaar Zwijndrechtse Politie
geopend, zie pagina 4.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering HVZ woensdag 22 maart 2017
Het Bestuur van de Historische Vereniging
Zwijndrecht nodigt u uit voor de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering op woensdag
22 maart 2017, die plaats zal vinden in de
bovenzaal van De Vergulde Swaen,
Rotterdamseweg 53-55, Zwijndrecht.
De vergadering begint om 20.00 uur,
inloop vanaf 19.30 uur.
Hiernaast vindt u de agenda voor de ALV,
het jaaroverzicht van de secretaris en de
notulen van de ALV-2016 staan op pagina 2
en 3 van deze mededelingenkrant.

Agenda Algemene Ledenvergadering 22 maart 2017
1. Opening en mededelingen bestuur
2. Verslag ledenvergadering van 23 maart en 6 april 2016
3. Jaaroverzicht Secretaris
4. Jaaroverzicht Penningmeester
5. Verslag Kascontrolecommissie, heren Heeres en Visser
6. Financiën en begroting 2017
7. Rooster van af- en aantreden:
		Mevr. K. Odekerken heeft zich verkiesbaar gesteld voor de functie
exposities en lezingen.
8. Jaarplan 2017-2018
9. Rondvraag
10. Sluiting
11. Presentatie over Monumentenbeleid gemeente Zwijndrecht
12. Drankje in de gelagkamer

Jaarverslag 2016 van de secretaris Historische Vereniging Zwijndrecht
Werkgroepen

Voor de algemene ledenvergadering wordt er van de secretaris
verwacht dat er een verslag gemaakt wordt van de jaarlijkse
activiteiten binnen de Historische Vereniging. Dit als verantwoording over het gevoerde beleid, de georganiseerde
activiteiten en vooral ook om aan te geven door wie dit
allemaal mogelijk is gemaakt. In de mededelingenkranten die
gedurende het verenigingsjaar zijn uitgebracht is over
diverse evenementen, werkgroepen etc. uitgebreid verslag
gedaan, waarnaast in dit jaarverslag de relevante zaken
nogmaals kort worden opgesomd, c.q. samengevat.

De vereniging heeft een aantal werkgroepen, die in het
verslagjaar wederom een waardevolle bijdrage leverden aan
de activiteiten van de vereniging:
– De W.I.R (werkgroep inventarisatie en registratie) o.l.v. Kees
Klootwijk en Siem Zoutewelle.
– Genealogie. Interesseavonden begeleid door Géke Hams en
Bert van Es.
– Evenementen in de Gelagkamer o.l.v. Gerda Dorsman.
De cateraars zorgen ervoor dat de partijtjes en feestjes
tiptop verzorgd zijn.
– Werkgroep Exposities, Lezingen en Voorleesavonden
o.l.v. Klazien Odekerken.
– Bouw en klusploeg o.l.v. Chris Bergijk verzorgen het interne
onderhoud en helpen met opbouwen en opruimen van de
exposities.

Publieksactiviteiten
De 3 exposities over resp. Schokbeton, schilder Clement
Bezemer en (de ansichten van) Historisch Zwijndrecht, zijn
succesvol verlopen met tevredenstellende bezoekersaantallen.
Eén van de hoogtepunten dit jaar was het uitbrengen van het
boek Historisch Zwijndrecht, gekoppeld aan de gelijknamige
expositie. Nadat het eerste exemplaar door burgemeester
Schrijer in ontvangst werd genomen op 2 november 2016,
bleek de belangstelling voor het boek verrassend hoog,
waardoor dit momenteel bijna is uitverkocht.
Ook de standaard in ons aanbod aanwezige Wintervoorleesavonden en lezingen Kunstgeschiedenis stonden in 2016 weer
goed in de belangstelling.
Het aantal edities van Mededelingenkrant (4) en Swindregt Were (2)
werden volgens planning uitgebracht. Aanbod van actueel
nieuws was dermate hoog dat de mededelingenkranten meer
malen omvangrijker waren dan het standaard aantal pagina’s.
De vereniging presenteerde zich extern op de Dag van de
Duurzaamheid en er werden op uitnodiging lezingen
gehouden voor o.a. de Lions Club en de PCOB.

Vrijwilligers
Wij bedanken alle vrijwilligers die de hierboven genoemde
werkgroepen bezetten, alsmede redactie, producenten en
bezorgers van de Mededelingenkrant/Swindregt Were en de
baliebezetting op de openingsdagen van de Oudheidkamer.
Zonder hun enthousiasme is het voortbestaan van de
Historische Vereniging onmogelijk. Om alle vrijwilligers te
bedanken organiseert het bestuur tweemaal per jaar een
vrijwilligersavond.
Helaas hebben wij in 2016 afscheid moeten nemen van Pieter
de Klerk, Joop v.d. Boogaard en Coen Boot. De zieken binnen
het vrijwilligerskorps zijn ook regelmatig bedacht.

Bestuur
De samenstelling is in het verslagjaar ongewijzigd gebleven.
Het bestuur is dit jaar 10 maal bijeen geweest voor de
reguliere bestuursvergaderingen. Voorts wordt er regelmatig
extern overleg gevoerd met diverse (overheids)instanties.

Overhandiging eerste exemplaar boek Historisch Zwijndrecht aan de
burgemeester op 2 november 2016.

Mochten er naar aanleiding van dit verslag nog vragen zijn,
zullen deze tijdens de vergadering worden beantwoord.
Rob Kaïm, secretaris.

Bezoekers- en ledenaantallen 2016

In De Vergulde Swaen konden we in het verslagjaar 3713
bezoekers verwelkomen, waaronder 276 kinderen via
schoolbezoeken.
In 2016 zijn 41 nieuwe leden geregistreerd, maar er waren ook
30 opzeggingen, waaronder 3 die wij moesten opzeggen,
omdat ze twee jaar niet betaald hadden. Toch een groei van
11 leden, waardoor ons ledenaantal uitkwam op 663.
Aan zowel het aantal leden als het aantal bezoekers aan
De Vergulde Swaen, ontleent de HVZ haar bestaansrecht.
Het bestuur blijft u als leden dan ook oproepen uw neus te
laten zien in De Swaen, een buurman of familielid daarbij
mee te nemen en deze actief te bewerken om ook lid te
worden.
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De traditie nieuwe leden te verrassen met een welkomst
geschenk wordt in 2017 voortgezet. Hierbij kan, zolang
de voorraad strekt, een keuze gemaakt worden uit een van
de volgende drie boeken:

Contributiebetaling 2017

 Pieter Johannes Albertus de Bruïne, De Ondernemende
Burgemeester van Mark van Mens
 Oud Zwijndrecht Pentekeningen en Poëzie van Ad Bakker
 Zwijndrechtse WetensWaardigheden Deel III
uitgegeven door de HVZ

In deze mededelingenkrant is ook weer de acceptgirokaart bijgesloten. Fijn dat we in het afgelopen jaar 2016
een leuk bedrag aan extra giften mochten ontvangen.
Ook voor dit jaar 2017 geldt : hoe eerder u betaalt hoe
beter. Elektronisch betalen is zeer welkom, dat bespaart
namelijk bankkosten.
Ons IBAN nummer is NL98 INGB 0000 136481.
Bij voorbaat hartelijk bedankt.
Bram Schenkel, Penningmeester HVZ

Wie van de drie, keuze welkomstgeschenk
nieuwe leden

Kort verslag van de algemene ledenvergadering van de HVZ d.d. 23 maart 2016
Aanwezig: 45 personen.

Alleen de leden kunnen toestemming verlenen om de
statuten te wijzigen. Volgens de oude statuten is voor
wijziging een 2/3 meerderheid vereist van de aanwezige
leden, waarbij ook minstens 2/3 van het totaal aantal
leden aanwezig moet zijn. Op deze avond zouden meer
dan 400 leden aanwezig moeten zijn! Met de 45 aan
wezigen is derhalve geen stemming mogelijk. Daarom
wordt een tweede vergadering belegd op 6 april 2016.
In de nieuwe statuten is het aantal stemmen voor
statutenwijziging bepaald op 3/4 (art. 15.3) van de aan
wezige leden, waarbij de minimumeis van het aantal
aanwezige leden is vervallen.
10. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
11. De voorzitter sluit de vergadering en roept de leden op
de volgende vergadering op 6 april 2016 aanwezig te zijn.

1.

De voorzitter, Jan van Dalen, opent de vergadering en
heet de aanwezigen hartelijk welkom en besteedt aan
dacht aan de lief en leed-situatie van leden en vrijwilligers.
2. De notulen van de ALV 2015 worden onveranderd
goedgekeurd.
3. Het jaaroverzicht van de secretaris wordt goedgekeurd.
4/5. Het financiële jaaroverzicht wordt door de penning
meester toegelicht en op basis van het verslag van de
kascommissie goedgekeurd.
6. De begroting 2017 wordt door de penningmeester
toegelicht en door de vergadering goedgekeurd.
7. Bestuursverkiezing.
Van het bestuur zijn vier personen aftredend, waarvan
twee herkiesbaar. Jan van Dalen en Rob Kaïm worden
herkozen. Klazien Odekerken is niet herkiesbaar, maar
wordt gevraagd haar werkzaamheden als commissielid
exposities en lezingen te willen blijven uitvoeren tot 2017.
Mevrouw Odekerken gaat hiermee akkoord.
Van Daan Groeneveld wordt hartelijk afscheid genomen.
Hij wordt tot lid van verdienste benoemd en ontvangt
een oorkonde.
8. Het jaarplan 2016/2017 wordt toegelicht en onveranderd
vastgesteld.
9. Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement.
Als belangrijkste onderwerp voor deze avond zijn de
aanpassingen van de statuten van de HVZ aan de orde.
Vooraf zijn de statuten en het huishoudelijk reglement
aan alle leden verstrekt via de mededelingenkrant.
Notaris mr. A. C. Goedegebuure geeft uitleg over de
wijzigingen in de statuten. Vervolgens worden diverse
vragen gesteld en beantwoord.

Kort verslag van de algemene ledenvergadering
van de HVZ d.d. 6 april 2016
Aanwezig: 22 personen.
De voorzitter, Jan van Dalen, opent de vergadering en heet
iedereen hartelijk welkom. In deze vergadering worden
enkele vragen van de vorige vergadering nogmaals door
genomen en beantwoord. Stemming over de nieuw
opgestelde statuten wordt gehouden. Allen gaan akkoord.
De vergadering wordt gesloten. De akte van statutenwijziging
en de statuten zullen worden neergelegd bij de Kamer van
Koophandel.
Clement Blacquière, waarnemend secretaris.
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Burgemeester opent expositie 100 jaar Politie Zwijndrecht
Met veel ceremonieel vertoon van de
aanwezige Politiefunctionarissen en
vrijwilligers van de Historische Vereniging,
heeft burgemeester Schrijer op vrijdag
3 februari 2017 de tentoonstelling
100 jaar Politie in Zwijndrecht geopend.
Na het welkomstwoord van de voorzitter
van de Historische Vereniging Jan van
Dalen, sprak de burgemeester lovende
woorden over de inhoud van de expositie
en benadrukte de noodzaak van cultuur
en geschiedenis in onze gemeente. Met
soms ludieke woordgrappen schetste de
burgemeester een beeld van het
politiewerk van vandaag en gaf daarmee
tevens het verschil aan met 100 jaar
geleden. Hij benadrukte dat we in onze
samenleving tezamen voor veiligheid
moeten zorgen en om dat te illustreren
greep hij de bestaande slogan die pet
past ons allemaal aan om met het zelf
opzetten van een politiepet en het
brengen van een saluut, de expositie
officieel te openen.
Op de expositie worden een verzameling
foto’s getoond, alsmede uniformen en
materialen waarmee de politie werkte
vanaf het begin van de 20e eeuw. Kleur
rijke agenten, politiebureaus, wapens,
voertuigen en speciale gebeurtenissen
komen daarbij aan bod. De medewerking van ruim 30 (oud)agenten, die
voorafgaand aan deze expositie zijn
benaderd, heeft gezorgd voor een veel-

Boven: Ook op de expositie is er een a
rrestantencel voor deugnieten en
andere wetovertreders!
Links boven: Burgemeester Schrijer
opent expositie met: die pet past
ons allemaal.
Links: Expositie coördinator
Bas Los tijdens de voorbereiding
van de tentoonstelling.

zijdige expositie over het nuttige werk dat het politiecorps in meer dan een eeuw
heeft verricht voor de Zwijndrechtse samenleving.
De expositie is t/m 14 mei 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.

Twee interessante lezingen op 5 april 2017
Op 5 april kunt u zowel ’s morgens als ’s avonds een interessante lezing
bijwonen respectievelijk in de bibliotheek en De Vergulde Swaen.
In de bibliotheek zal Jan van Dalen spreken, in De Swaen komt
Ko Barendrecht aan het woord.

Lezing in De vergulde Swaen
Het onderwerp is Markante personen, gebeurtenissen en gebouwen
in Zwijndrecht, gepresenteerd in interessante, leerzame en sappige
verhalen. Het zal o.a. gaan over het klooster Eemstein, over slotten
schillen, de nieuwlichters, een chocolade fabriekje, Kobus van Haren
enz. Een breed scala van onderwerpen dus, zich uitstrekkend over
geheel Zwijndrecht.
Aanvang 20.00 uur / inloop 19.30 uur / Reserveren gewenst.
Per HVZ lidmaatschap 1x gratis toegang; partners en niet leden betalen € 2,50.
Reserveren tijdens openingsuren van De Vergulde Swaen aan de balie of
telefonisch 078-612 56 81 of e-mail: klazien@odekerken.net.
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De ervaringen van een gezin waar
vader politieagent is,
wordt beschreven door Rein Boer,
zoon van politieagent Maarten Boer.

Als je vader bij de politie is...
Mijn vader, Maarten Boer, behaalde zijn politiediploma in
augustus 1939. Vanwege de mobilisatie en de Duitse bezetting,
begon hij pas daadwerkelijk als agent kort na de oorlog in
Zwijndrecht. Hij is hier gebleven tot zijn pensioen als brigadier
in 1975. Wij woonden in de Bootjessteeg, een kinderrijke
straat. Als jongetje haalde ik ook weleens kattenkwaad uit, en
dan is je vader bij de politie... Dus kreeg ik wel te horen dat hij
er als politieman geen last mee wilde krijgen, ik moest in mijn
gedrag daar dus rekening mee houden. Natuurlijk had ik daar
niet altijd erg in, ik deed gewoon mee met mijn vriendjes.
Maar ook die vriendjes of andere kinderen hielden er rekening mee dat mijn vader bij de politie was: Pas op hoor, zijn
vader is bij de plisie! Of erger: Kijk uit want hij vertelt het aan zijn
vader! Maar dat was wel het laatste wat ik zou doen, ik speelde
veel te graag met de kinderen uit de buurt.

Eerste VW politiebus.

reed periodiek thuis schoonmaken. Dat was met zo'n oude
Harley Davidson en later een BMW een hele klus. Als kind vond
ik het prachtig om te zien hoe mijn vader die motor weer liet
glimmen. Op een avond kreeg ik met mijn zus achterop de
brommer pech even buiten Heerjansdam. Pa had dienst en
wilde zijn kinderen niet in het donker door de polder helemaal
naar Zwijndrecht laten lopen. Dus liet hij ons ophalen met de
VW bus. Dat vonden mijn zus en ik toen best tof.
Op 5 december werd voor de kinderen van het gemeentepersoneel en de politie het Sinterklaasfeest gevierd.
Ik behoorde tot de gelukkigen die niet door Zwarte Piet naar
voren werden geroepen. Pa was meerdere keren betrokken
bij de politiebegeleiding van de jaarlijkse uitgaansdag van de
ouderen. Hij vond dat zelf een mooie taak van de politie en
ook een leuk uitje temeer omdat zijn bejaarde ouders ook
meegingen.
Als je vader politieman is heb je geen vrees voor de dienders.
Het was voor mij gewoon het beroep van mijn vader.
Als jongetje kwam ik ook wel op het bureau, bijvoorbeeld als
hij zijn broodtrommel was vergeten. Dan mocht ik er even
rondkijken en met al die agenten in uniform maakte dat toch
wel indruk. Dat was het beroep van mijn vader!
De politie kreeg mobilofoon, een nieuwigheid die toen nog
niet zo goed afgeschermd was. Zo kon je in die tijd de
gesprekken op de radio ontvangen. Wij vonden het prachtig
om thuis onze pa op de radio te horen en om hem dan als hij
thuis kwam, te vertellen wat er was gebeurd. Op een mooie
zomerdag had ik meer belangstelling voor salamanders en
visjes in de sloot langs de Lindelaan (nu Jeroen Boschlaan)
dan school. Ineens schrok ik van een bekende stem:
Wat doe jij hier? Daar stond mijn vader en zo werd deze jonge
spijbelaar door zijn vader in uniform weer gauw naar school
gebracht. En natuurlijk moest ik in die tijd nablijven!

Brigadier Maarten
Boer (1962).

Politieman is een dienstbaar beroep, je staat in dienst van de
samenleving. Pa vond het een mooi, afwisselend beroep
waarin je met veel aspecten van de samenleving te maken
krijgt. Maar hij was er soms te veel emotioneel bij betrokken.
Hij probeerde zijn werk niet mee naar huis te nemen maar
dat lukte niet altijd. Zijn kinderen kregen doorgaans alleen de
leuke dingen te horen. Pas jaren later sprak hij met mij over
de andere kant van zijn beroep. Zo werd hij meerdere keren
geroepen bij een geval van zelfdoding, soms fietste hij de
longen uit zijn lijf in de hoop nog op tijd te zijn. Hij vond het
erg als iemand een eind aan zijn leven maakte vooral als het
een jongere betrof, dat zat daarna nog dagen in zijn hoofd.
Als politieman kom je ook in aanraking met verkeers
ongevallen. Gelukkig meestal met alleen schade of lichte
verwondingen. Maar op een mistige zondagochtend in
mei 1957 ging het vreselijk mis op de rijksweg. Een bestel
wagen met arbeiders uit de Rotterdamse haven botste toen
op een steunmuur van het viaduct. Na de melding kwam
mijn vader er als eerste bij en zag de trieste gevolgen: 6 doden
en 8 gewonden, de meesten met ernstige hoofdfracturen.
Toen de slachtoffers waren afgevoerd kwam hij eerst even
naar huis. Dat moment vergeet ik nooit meer. Hij kwam de
keuken binnen, nat, met een vreemde blik. Koffie, zei hij en
ging zitten met zijn handen voor zijn gezicht. Heel lang
achtervolgden die gruwelijke beelden hem.
Er waren natuurlijk ook goede momenten en die kregen zijn
kinderen wel te horen. Hij kon smakelijk vertellen over grappige
voorvallen. In die tijd moest een agent de motor waar hij op
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De Terugblik van Henk te Veldhuis
Wie veel van lezen houdt, zal het gezicht
van Henk te Veldhuis herkennen. Zijn
winkel De Salon op het Veerplein was een
sfeervolle zaak. Op de gevel staat nu nog
steeds Patisserie Moderne. Zijn zaak was
namelijk gevestigd in het voormalige pand van bakkerij
Schepers. Inderdaad, de bakkerij waarvan het recept van de
speciale koekjes verloren is gegaan...

Riet culturele manifestaties. Zo
werd in gebouw De Vonkenberg de monoloog Leven, door
mislukking en teleurstelling van
Tsjechov opgevoerd door Jules
Croiset. Schrijfster Miep Diekman hield er een lezing tijdens
de kinderboekenweek en in 1970 organiseerde het echtpaar
van Riet een tekenwedstrijd voor de jeugd.
De belangstelling was altijd enorm.
Henk kwam in 1971 bij de boekhandel werken. Het was flink
aanpakken; in de zomer hoefde je niet over vakantie te
praten. Nee, in die periode moest de boekhandel zelfs extra
ruimte inhuren om 1500 schoolboekenpakketten samen te
stellen. Omzet: zo'n 250.000 gulden! De meeste boeken
werden besteld door leerlingen van het Develsteincollege en
MAVO De Morgenster.
De zaak groeide uit zijn jasje en verhuisde in 1978 van de
Passage naar winkelcentrum Walburg, waar nu Hyperion
gevestigd is.

Wat geschreven staat,
wordt nooit vergeten.

Hoe kwam je terecht in de boekenwereld?
Ik ben in 1950 geboren aan de Burgemeester Jaslaan in
Dubbeldam tegenover het bos van Repelaer. Dat klinkt heel
apart maar mijn vader was een nuchtere loodgieter met een
eigen bedrijf. Het leuke was dat wij als eerste in het dorp een
douche kregen omdat mijn vader deze dan uitprobeerde. Het
was makkelijk nadat ik weer eens in de sloot was gevallen.
Na de lagere school en de MULO was het min of meer
vanzelfsprekend dat ik naar de MTS aan de Waterincklaan in
Dordrecht ging. Ik hield echter heel veel van lezen; techniek
deed mij niets. Misschien had ik dat lezen van mijn moeder;
zij was echt een boekenfanaat en werkte in een bibliotheek.
Verwonderlijk was het dus niet dat de leerstof op de MTS mij
bepaald niet boeide. Een stage achter de tekentafel vond ik
uitgesproken saai en de praktijk buiten in de bouw vond ik
ook niet leuk.
Ik solliciteerde bij boekhandel Donner aan de Passage in
Zwijndrecht. Donner was ook al lange tijd gevestigd in
Rotterdam en een begrip in de verre omtrek.

Tijden veranderen
Hoewel boekhandel Donner in de tachtiger jaren nog het
totale winkelpand van H. H. De Klerk meubelen betrok aan de
Lijnbaan in Rotterdam en Donner in Zwijndrecht uit zijn jasje
groeide, waren er toch wel voortekenen van grote veranderingen. Zo werden de schoolboeken lang niet altijd meer bij
de boekhandels besteld maar bij de groothandel, evenals de
bibliotheekboeken.

Boekhandel Donner

Zo was het toen,
uitgegeven door
Libri en HVZ.

In 1965 begonnen Jan en Jeanne van Riet als filiaalhouders
van boekhandel Donner in de Passage.
Het was een bevlogen echtpaar dat ook de tijd mee had. In
de jaren zeventig waren er nogal wat loonexplosies. De
verkoop van de Winkler Prins'- encyclopedie liep als een trein
en van het boek De Ondergang van Presser werden zeker 500
exemplaren verkocht. Ook organiseerde het echtpaar van
Het echtpaar van Riet 1979.
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Jan van Riet stopte als filiaalhouder; hij was een perfectionist
en moest het wat rustiger aan doen. Bij de Nederlandse
Bibliotheek Dienst kon dat. Daar worden boeken geschikt
gemaakt voor de bibliotheek. Zijn vrouw Jeanne bleef in de
winkel werken.

Eigen baas van boekhandel Libri
Henk kocht de zaak in Walburg van Donner in 1985, Jeanne,
Henks vrouw Ada te Veldhuis-van Ooijen en twee parttimers
werkten er. De nieuwe naam werd Libri. In die tijd richtte
Henk samen met Cees Popijus en Hans Wendt een kleinschalige
uitgeverij op. Het drietal was van mening dat er te weinig
geschreven werd over de geschiedenis van Zwijndrecht.
In die tijd was er enorm veel aan het dorp veranderd, mooie
huizen en gebouwen waren verdwenen terwijl de geschiedenis
daarvan niet was vastgelegd voor het nageslacht. Om die
reden richtten zij Devel Publikaties op. Voorbeelden van door
hen geschreven en uitgegeven boeken zijn onder andere
Zwijndrecht, verleden in beeld, Zwijndrecht '40- '45 en Trotse
Toren Trilogie. Ook het gedicht over de huizen en bedrijven
op de Ringdijk van mevrouw N. A. de Jongh- Plaisier werd in
boekvorm uitgegeven met mooie foto'e erbij. Henk verkocht
de boeken bij Libri. Alle drie hadden zij er enorm veel plezier
in; het was vaak letterlijk knippen en plakken want computers
kwamen later.
Na tien jaar verkocht Henk de zaak aan Hyperion maar hij
bleef nog enige tijd bedrijfsleider.

Burgemeester Corporaal overhandigt oud- burgemeester
Pijl Hogeweg Verleden in beeld (foto Hier Zwijndrecht 1992).

de winkel 's nachts om twaalf uur open en begon het aftellen
voor de verkoop. Ook was er een quiz met vragen over het
boek. De winnaar kreeg een exemplaar. In samenwerking
met de bibliotheek organiseerde Henk lezingen door bekende
schrijvers. Zo kwam hij in aanraking met onder andere Jan
Wolkers, Jan Siebelink,
Adriaan van Dis en Arthur
Japin.

De Salon

Welke schrijver sprak
jou het meeste aan?

Henk begreep dat een boekhandel zich moest onderscheiden
om mensen de bijzondere wereld van boeken te laten
ervaren. Er moest een bepaalde sfeer gecreëerd worden en
de mogelijkheid daarvoor vond hij in het oude pand van
bakkerij Schepers aan het Veerplein. De nieuwe naam werd
De Salon. Tafels werden op een creatieve manier bekleed met
kranten en er waren exposities van plaatselijke kunstenaars in
de vitrines. Wanneer er een Harry Potterboek uitkwam, ging

Jan Wolkers omdat deze
altijd zichzelf is gebleven.
Dat vind ik knap.

En wat doe je nu?
Op dit moment heb ik een
webwinkel Het Swin, op
internet te vinden bij
Henk nu.
Boekwinkeltjes.nl.
Op die manier kun je bijvoorbeeld tweedehands boeken over
de regio kopen die niet meer in de boekhandel verkrijgbaar
zijn.

Henk organiseert de kunstmarkt in Walburg september 1989.

Zo zie je maar, Henk is trouw gebleven aan zijn passie;
een loodgieter zat er echt niet in...

De artikelenreeks De Terugblik
wordt geschreven door Carla de
Klerk, vrijwilliger bij de
Mededelingenkrant van de
Historische Vereniging Zwijndrecht.
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Hoe een Zwijndrechtse wringer in museum Noordwijk kwam
Door: Sjaan van Kekeren - Brouwer
Als geboren Zwijndrechtse gaat deze plaats
me nog steeds aan het hart. Ik ben lid van de
oudheidkamer, vierde er mijn verjaardag en
een vriendinnenreünie in de leuke gelag
kamer en liet als kind mijn gebit controleren
door tandarts Van Gent. Bovendien heb ik
ook nog op zijn kinderen gepast in de ark
bij het Noordpark. Zo is de cirkel rond.
Maar laat ik me eerst even voorstellen: mijn
naam is Sjaan Brouwer, 75 jaar. Ik ben in de
Prins Hendrikdwarsstraat geboren, daarna
naar de Julianastraat verhuisd en heb
tenslotte het langste gewoond in Meerdervoort, de P. C. Hooftstraat. Ik heb op de
Openbare scholen gezeten aan de
Sjaan en Eli in 2012.
Onderdijkserijweg en in Meerdervoort.
Al 54 jaar woon ik niet meer in Zwijndrecht, eerst ging ik naar
Dordrecht, daarna naar Breda en inmiddels woon ik al 49 jaar
met heel veel plezier in Noordwijk. Mijn man, sinds kort
overleden, en ik zijn daar zo ingeburgerd, dat we 26 jaar in
Noordwijkse Klederdracht liepen, tijdens festiviteiten, in en
buiten het dorp. Zelfs in de Lindonk hebben we opgetreden.
De klederdrachtgroep is onderdeel van Museum Noordwijk.
Wij richtten er tentoonstellingen in met textiel.

HVZ en moderne media

Het was en is onze passie geworden. Voor
onze inspanningen zijn we erelid gemaakt
en hebben de Jan Kloosprijsgekregen.
Inmiddels doe ik als vrijwilligster het werk
alleen en ben deelconservator textiel,
sieraden en accessoires, beheer het depot
van 5000 stuks en leid een restauratiegroep.
Al onze voorwerpen zijn schoon, heel en
gerestaureerd. Nu zijn we bezig met
beschrijven en fotograferen. Ook beheer ik
nog de museumkeuken en de zondagse
kamer met de bedstede.
Graag wilde ik in de museumkeuken een
maandagse wasdag realiseren.
Het enige voorwerp dat ontbrak was een
wringer op de wasbok. Toen ben ik enkele
jaren geleden te biecht gegaan bij de Vergulde Swaen.
Daar werd ik heel gastvrij ontvangen en omdat er meerdere
wringers waren, mocht ik er een meenemen naar Noordwijk.
Daar heeft hij lange tijd staan pronken.
Mochten de leden en vrijwilligers van de Vergulde Swaen
nieuwsgierig zijn geworden en graag pootje baden in
Noordwijk, bezoek dan ook eens ons Museum. Het is de
moeite waard.

Vernieuwing website
De HVZ heeft aan Documentatie- en Kenniscentrum
Augustijnenhof in Dordrecht opdracht gegeven de website te
vernieuwen. De nieuwe site zal responsive zijn, waardoor de
inhoud ook goed te lezen is op tablets en mobiele telefoons.
In eerste instantie wordt de bestaande inhoud overgenomen
en waar nodig geactualiseerd. In een tweede fase volgt een
koppeling met onze collecties voorwerpen, boeken en foto’s.

Ook als Historische Vereniging willen we wat de communicatie betreft niet in het verleden blijven hangen en zijn/worden
we actief met sociale media. De laatste maanden zijn hiervoor een aantal initiatieven ondernomen.

@ Nieuw e-mailadres

Sinds kort is ons e-mail adres gewijzigd en heeft dit nu
als extensie onze eigen domeinnaam: info@swaen.org.
Alle berichtgeving aan (het bestuur) van de vereniging graag
sturen naar dit adres.

WiFi in De Vergulde Swaen
Sinds januari 2017 kunnen bezoekers van De Vergulde
Swaen gratis gebruik maken van WiFi. Hiermede komen we
tegemoet aan vragen hiervoor o.a. afkomstig van deelnemers
aan bijeenkomsten in de gelagkamer.

Facebook
Eind vorig jaar heeft het bestuur besloten, voorlopig als
experiment, ook Facebook te gaan gebruiken in de commu
nicatie van de HVZ. We zoeken nog een vrijwilliger die dit kan
opstarten en vervolgens gaat beheren.

Jan Willem Boezeman (Augustijnenhof) en Jan van Dalen (HVZ)
ondertekenen de overeenkomst voor de bouw van de nieuwe website.

Colofon
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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 mei 2017.
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van 10.00 tot 16.00 uur en ’s zondagsmiddags van 14.00 tot 17.00 uur. Informatie en reserveringen: Telefoon 078 - 612 56 81 info@swaen.org
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