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IN MEMORIAM Jan van Dalen
Normaliter treft u op deze plaats in de mededelingenkrant de rubriek Van de Voorzitter aan. Dit maal moeten wij hier
helaas aandacht schenken aan het feit dat onze voorzitter Jan van Dalen op 19 december 2017 is overleden.
Nadat Jan in november 2017 was geopereerd, stapelden de slechte berichten zich in een snel tempo op en werd
het duidelijk dat er geen hoop op herstel meer was. Tijdens een indrukwekkende plechtigheid hebben wij op
23 december 2017 afscheid van hem genomen.
Nadat Jan begin 2010 tot het bestuur van de HVZ was toegetreden, vervulde hij
vanaf september dat jaar de voorzittersfunctie ad interim, om vervolgens op de
Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2011 tot voorzitter gekozen te
worden. Eén van de belangrijkste wapenfeiten van hem was het opstellen van
het meerjarenbeleidsplan 2012 -2020, een document dat tot op de dag van
vandaag richting geeft aan het doen en laten van de vereniging. Om in museale
termen te blijven was de publicatie van het boek Historisch Zwijndrecht een
topstuk van zijn hand. Beleidsplan en boek zijn slechts 2 prestaties uit een zeer
breed scala van verdiensten die Jan voor de vereniging heeft gehad.
Bij alles wat hij voor de vereniging deed, zullen wij hem herinneren als een
enthousiaste drijvende kracht, plezierig in de omgang en een genot om mee
samen te werken.

Eigen schilderij van Jan met zijn favoriete
zonnebloemen.

Het is voor de Historische Vereniging een groot gemis,
maar dat geldt vanzelfsprekend in grotere mate voor zijn
familie. Wij wensen zijn vrouw Franny en verdere familie
veel sterkte bij het verwerken van het verlies.
Bestuur Historische Vereniging Zwijndrecht.

Aanbieding eerste exemplaar Historisch Zwijndrecht
aan de burgemeester.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering HVZ woensdag 28 maart 2018
Het Bestuur van de Historische Vereniging Zwijndrecht nodigt
u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op
woensdag 28 maart 2018. De vergadering wordt gehouden in
de bovenzaal van de De Vergulde Swaen, Rotterdamseweg 53-55,
Zwijndrecht.

De vergadering begint om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.
Vanaf pagina 3 vindt u de agenda, de notulen van de
ALV 2017 en het jaarverslag van de secretaris, overige stukken
zijn te downloaden van de website.

Jaarverslag 2017 van de secretaris Historische Vereniging Zwijndrecht
Een jaarlijks terugkerend gebeuren is het verslag dat de
secretaris maakt van alle activiteiten en exposities die door
de Historische Vereniging werden georganiseerd.

Publieksactiviteiten

In november werd de lezingenreeks, zoals jaarlijks gebruikelijk, afgesloten met 2 presentaties over de kunstgeschiedenis
door Hans Brouwer. Bij alle lezingen bleek er goede publieke
belangstelling, meermalen was de zaal vol en er moest zelfs
nee worden verkocht.

Mededelingenkrant

Externe presentaties

De mededelingenkrant kwam vier maal uit. Ter gelegenheid
van ons 35-jarig bestaan werd de krant vanaf juni (gedeeltelijk) in kleurendruk uitgebracht, bezien wordt of we deze
fraaie vormgeving kunnen continueren. De krant werd
wederom door de vrijwilligers bezorgd.

In september werd op verzoek van de bibliotheek een
presentatie verzorgd door Leo van Namen over de gemeentelijke monumenten.
De vereniging deed in oktober mee aan de Dag van de
duurzaamheid met een stand in Winkelcentrum Walburg.
In september en oktober verzorgde Jan van Dalen
presentaties op een ouderenmiddag van de Hervormde Kerk
respectievelijk de Katholieke Bond voor Ouderen.

Exposities
Afgelopen jaar werden 3 exposities gehouden. De eerste
expositie was over de Politie in Zwijndrecht. Daarna volgde de
expositie over Marianne een vergeten prinses. Beide exposities
konden zich verheugen op een grote belangstelling. Tenslotte
was er de expositie Blik in het verleden. Deze laatste expositie
loopt nog door tot en met 25 maart 2018.

Ontvangst schoolklassen
Ook in 2017 ontvingen wij weer een aantal malen school
klassen van basisscholen. Via Toppie Cultuur, die in
Zwijndrecht buitenschoolse culturele activiteiten organiseert,
werd ook een groep schoolkinderen ontvangen.

Lezingen in De Vergulde Swaen

Vrijwilligers

Wat lezingen betreft was 2017 een giga-jaar. In februari/maart
werd begonnen met de cyclus Wintervoorleesavonden,
inmiddels via een vast schema van 5 maal in de stijlkamer en
de slotavond Muziek & Verhalen in de gelagkamer.
In april presenteerde Ko Barendrecht een Zwerftocht door Oud
Zwijndrecht over markante personen, gebeurtenissen en
bedrijven in een reeks sappige verhalen.
Gekoppeld aan de expositie over prinses Marianne gaf Kees
van der Leer in september een presentatie, terwijl in
november René van den Berg een lezing hield over Luther.
Deze laatste presentatie vond plaats op verzoek van het
Cultuur Podium Zwijndrecht in het kader van een project
over 500 jaar Reformatie.

Binnen de vereniging hebben we enthousiaste vrijwilligers
die allerlei taken vervullen. Zonder de vrijwilligers kan onze
vereniging niet draaien. Namens het bestuur wil ik de
vrijwilligers bedanken voor het bezorgen van de
mededelingenkrant, het begeleiden en organiseren van de
wintervoorleesavonden, de overige lezingen, de samen
stellers van- en de bouwploeg van de exposities. Zonder hun
enthousiasme en instelling was dit allemaal onmogelijk.
Verder hebben we nog de cateraars, de bezetting op de
openingsdagen van de Oudheidkamer. Om alle vrijwilligers
te bedanken wordt er jaarlijks, speciaal voor de vrijwilligers,
een avond georganiseerd.
Helaas hebben we ook nog dit jaar afscheid moeten nemen
van een aantal van onze vrijwilligers: Leen Tempelaar,
Jos Euser en onze voorzitter Jan van Dalen. Jan overleed in
december na een kort ziekbed aan een ernstige ziekte.

Bestuur
Op de ALV van 2017 deed na een sabbatical van
1 jaar, Klazien Odekerken haar rentree binnen
het bestuur. Verder bleef het bestuur onge
wijzigd. Bestuursleden vertegenwoordigden de
vereniging bij externe partijen zoals het Cultuur
Podium Zwijndrecht, Toppie Cultuur en de
gemeente inzake het monumentenbeleid.

Werkgroepen
De werkgroepen binnen onze vereniging zijn
heel belangrijk. Zonder deze werkgroepen
kunnen de kerntaken van de vereniging niet
worden uitgevoerd. Onder andere de W.I.R.
(Werkgroep Inventarisatie en Registratie) onder
de bezielende leiding van Kees Klootwijk en
Siem Zoutewelle die met hun medewerkers
alles wat de vereniging in bezit heeft en ook
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Bezoekers- en ledenaantallen

nog ontvangt, registreert, digitaliseert en archiveert.
De afdeling Genealogie door Géke Hams en Bert van Es.
Zij zijn 1x per maand op dinsdagavond aanwezig in de
Vergulde Swaen om belangstellenden van dienst te zijn. In
december hebben zij besloten ook op de eerste woensdagmiddag van de maand voor geïnteresseerden in genealogie
in De Swaen aanwezig te zijn.
De evenementen in de Gelagkamer worden verzorgd door de
cateraars. Zij zorgen ervoor dat de gasten van de feestjes en
partijtjes tiptop verzorgd worden.
De jaarlijkse exposities en lezingen worden door de
Werkgroep Expositie en Lezingen o.l.v. Klazien Odekerken
vastgesteld en georganiseerd. De bouw- en klusploeg helpen
met de opbouw en opruimen van de exposities.

In 2017 had de vereniging ca. 3600 bezoekers die de
exposities, voorleesavonden e.d. bezochten. Het leden
bestand van de vereniging is ten opzichte van 2016 ongeveer
gelijk. In 2017 had de vereniging 645 leden, in 2016 was dit
648 leden.
Mocht u naar aanleiding van dit verslag nog vragen hebben,
dan zal het bestuur u tijdens de vergadering een antwoord
geven.
Rob Kaim, secretaris Historische Vereniging Zwijndrecht.
Maart 2017

Agenda Algemene Ledenvergadering 28 maart 2018

Betaling Contributie HVZ 2018
Bij deze mededelingenkrant is de acceptgirokaart ingesloten.
Fijn dat we in 2017 van velen van u daarbij ook een extra
gift mochten ontvangen, boven de standaard contributie van
€ 15,00. De Historische Vereniging is ANBI-gecertificeerd,
hetgeen betekent dat de contributie en eventuele extra
giften aftrekbaar zijn van de belasting.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ook voor 2018 geldt: elektronisch betalen spaart bankkosten!
Ons IBAN nummer bij de bank is : NL98 INGB 0000 1364 81.
Bram Schenkel, penningmeester HVZ.

Opening en mededelingen bestuur
Verslag ledenvergadering van 22 maart 2017
Jaaroverzicht Secretaris
Jaaroverzicht Penningmeester
Verslag Kascontrolecommissie, heren Visser en Booij
Financiën en begroting 2018
Bestuursverkiezing
Jaarplan 2018-2019
Rondvraag
Sluiting
Drankje in de gelagkamer

Toelichting op agenda punt 7:
Volgens rooster zijn aftreedbaar Bram Schenkel en
Leo van Namen.
Door gebrek aan opvolging van de functie van penning
meester is Bram Schenkel bereid zijn functie voor 1 jaar
voort te zetten.
Leo van Namen stelt zich herkiesbaar.
Het bestuur stelt de ALV voor Kees Klootwijk te benoemen
als voorzitter.

Notulen Algemene Ledenvergadering Historische Vereniging Zwijndrecht
gehouden op 22 maart 2017
Aanwezig 31 leden, afwezig met kennisgeving 3 leden,
van de overige leden geen bericht ontvangen.

de nieuwe statuten van de vereniging. De verslagen van
beide vergaderingen zijn door de leden goedgekeurd.

1. Opening
De voorzitter Jan van Dalen heet een ieder welkom en
opent de vergadering en gaat verder met de uitleg van
de agenda. 2016 was een goed jaar voor de vereniging.
O.a werd gemeld dat we een gift hebben ontvangen van
Florensis ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van dit
bedrijf, verder werd een gift in natura ontvangen
t.w. terrasstoelen. De stoelen werden geschonken door
een lid van de vereniging. Ook werd stil gestaan bij de
zieken en overledenen van de vereniging.
2. Verslag ledenvergadering 23 maart en 6 april 2016
De ALV van 2016 werd in 2 vergaderingen gesplitst i.v.m.

3. Jaaroverzicht Secretaris
Het verslag van de secretaris Rob Kaïm, werd besproken
en goedgekeurd. De bezoekersaantallen zijn t.o.v. de
voorgaande jaren redelijk constant. De vereniging is door
aanwas van nieuwe leden gegroeid naar 648 leden.
4. Jaaroverzicht Penningmeester
De penningmeester Bram Schenkel gaf uitleg over de
Verlies & Winst rekening. De boekenvoorraad wordt b.v.
gewaardeerd op € 5,00 per boek. Het boek Zwijndrechtse
Wetenswaardigheden deel 3 loopt niet hard meer
en wordt aan nieuwe leden als welkomstgeschenk
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gegeven. Het nieuwe boek Historisch Zwijndrecht is zo
goed als uitverkocht. Het boek wordt ook via de boekhandel verkocht. Het jaar werd beëindigd met een
positief resultaat. De vergadering gaat akkoord met de
V&W rekening.

geen tegenkandidaten waren. Voorts is het bestuur nog
op zoek naar een Conservator en een 2e Algemeen Lid.
8. Jaarplan 2017 – 2018
Als laatste punt werd het Jaarplan 2016-2017 gepresenteerd aan de ALV. Het jaarplan 2016 werd bijna in zijn
geheel gerealiseerd, de nog openstaande punten
worden doorgeschoven naar het jaarplan 2017-2018 en
geprobeerd wordt die in deze periode te realiseren.
Verder zal 2017 een redelijk rustig jaar worden. Vanuit de
vergadering waren hier geen aanwijzingen of vragen
over.

5. Verslag Kascommissie
De kascommissie bestaande uit de heren Heeres en
Visser heeft de boeken gecontroleerd en stelt de
vergadering voor de penningmeester decharge te
verlenen.
Van de kascommissie was 1 lid aftredend waarvoor
staande de vergadering een nieuw lid werd gevonden
t.w. W. Booij deze is voor 2 jaar gekozen en J. Visser doet
dit nog 1 jaar.

9. Rondvraag
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.

6. Begroting 2017
De begroting voor 2017 werd besproken en door de ALV
goedgekeurd.

10. Sluiting
De vergadering wordt om 21.10 uur door de voorzitter
onder dankzegging gesloten.

7. Bestuursverkiezing
Als Algemeen Bestuurslid, met de portefeuille exposities
en lezingen, werd Klazien Odekerken gekozen daar er

Rob Kaim, secretaris HVZ.
Zwijndrecht, 24 maart 2017.

Werkgroep Genealogie nu ook
overdag te consulteren

Nieuwe aanwinsten
Wekelijks ontvangen we objecten en/of gebruiksvoorwerpen
die ons herinneren aan het verleden van de activiteiten en
gewoonten in onze streek. Soms bijzonder, soms uit
opruimwoede van familiebezit. In elk geval is het nuttig om
het bij onze vereniging aan te bieden. Niet in alle gevallen
past het in onze collectie, maar in overleg is alles bespreekbaar.

Inmiddels is binnen onze vereniging meer dan 30 jaar de
werkgroep genealogie actief. De huidige werkgroepleden
Géke Hams en Bert van Es hielden de laatste jaren spreek
uur op iedere derde dinsdagavond van de maand.
Om leden en overige belangstellenden de gelegenheid te
bieden overdag langs te komen zullen zij met ingang van
2018 ook iedere eerste woensdagmiddag van de maand
aanwezig zijn.

Bijzonder blij zijn wij met de in november 2017 door Evelien
Stehouwer uit H.I. Ambacht gebrachte verhuisdozen, vol met
de nalatenschap van haar grootvader, bestaande uit tot en
met 2010 goed gedocumenteerde originele foto’s, boeken en
ander materiaal, alles betrekking hebbend op Zwijndrecht.

De werkgroep bestudeert en documenteert allerhande
zaken wat betreft Zwijndrechtse families. Naast alle
informatie die tegenwoordig op internet is te vinden in
gratis stamboomprogramma's zoals Aldfaer en
My Heritage, beschikken wij over een aantal unieke
naslagwerken en computerbestanden, met specifieke
gegevens van Zwijndrechtse families.
Op verzoek kunnen zij ook bepaalde detailstudies
uitvoeren, zoals het samenstellen van een parenteel
(afstammelingenoverzicht). U kunt dan specifieke
gegevens m.b.t. uw stamboom na (laten) zoeken.

Leden van de WIR sorteren het omvangrijke materiaal
van de familie Stehouwer.

U kunt zonder afspraak een inloopmiddag of – avond
bezoeken. Wel is het raadzaam op de website de
openingsuren te checken of telefonisch (078-612 5681)
contact op te nemen of de werkgroepleden aanwezig zijn.
Met uitzondering van vakantieperiodes zijn de reguliere
aanwezigheidsuren, de eerste woensdagmiddag van de
maand van 14.00-16.00 uur en de derde dinsdag van de
maand 19.30-21.30 uur. Ook kunnen vragen aan de
werkgroep worden gesteld via e-mail: genealogie@
swaen.org.
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De Terugblik van: Leen van Breugel
Als het getij verloopt,
moet je de bakens verzetten...
Een gevleugelde uitdrukking, die Leen graag gebruikt;
hij heeft ermee te maken gehad .
Leen van Breugel (1942), een echte Zwijndrechter die dezelfde
opa heeft (maar dan van vaderskant) als neef Piet de Klerk,
zijn overbuurman op de Rotterdamseweg, (zie het interview
van september 2017) en naar wiens moeder hij vernoemd is.
Leens vader heette Dingeman van Breugel. Zijn moeder was
Aaltje Zoutewelle (van de Zoutewellepeertjes).
Ik zie je vaak rondrijden met pallets op de open
vrachtwagen
In de vijftiger jaren werd de tuinderij van mijn ouders, genaamd
De officier, onteigend. Deze tuinderij lag op de toenmalige
Lindelaan, nu Jeroen Boschlaan, naast de begraafplaats.
Zo ontstond de naam Officiersvliet. Rond 1960 kocht mijn vader
Dingeman aan Krommeweg 12 land voor een tuinderij. Daarop
werd een huis gebouwd waar ik tot mijn trouwen woonde. In de
daar gebouwde kassen werden tientallen jaren allerlei groenten
geteeld. Echter, door de jaren heen veranderden in nadelige zin
de omstandigheden. De opkomst van de supermarkten had als
gevolg een lagere opbrengst; deze bepaalden nl. de prijzen.
Ook de toegenomen regelgeving was een nadeel. Ik had
contacten bij de veiling en besloot een handel in pallets te
beginnen. Pallets worden vaak bij bedrijven achtergelaten
wanneer aangeleverde spullen zijn uitgepakt. Ik haalde ze op,
repareerde ze op de Krommeweg en bracht ze naar de groot
handel in Barendrecht. Ik doe dat nog steeds graag, inmiddels al
40 jaar. Mijn slagzin is dan ook: Een goed gerepareerde pallet is
beter dan een slechte nieuwe. De handel in pallets is niet zo
kwetsbaar als die in verse producten. Het was goed dat ik toen
de bakens verzet heb. Tot op de dag van vandaag rijd ik door het
dorp en in de wijde omgeving met mijn vrachtwagen, meestal
zwaaiend en toeterend naar bekenden. Maar nog steeds hebben

Familiefoto: achterste rij: Dinno, Annie (nu 86), Jan (overleden),
middelste rij: Cor, vader Dingeman, moeder Aaltje, Leen,
voorste rij: Wim, Alie (overleden).

wij het overgebleven land met woonhuis aan de Krommeweg in
ons bezit. Mijn dochter woont daar nu met haar man en twee
kinderen.
Ik haalde op de lagere (Juliana) school hoge cijfers en ging naar
het Christelijk Lyceum in Dordrecht. Echter halverwege hadden
mijn ouders mij nodig op de nieuwe tuinderij en daarom haalde
ik in 1960 daarvoor weer de benodigde diploma's en certificaten.
Ik heb een opgeruimd karakter, kijk vooruit en daarom ging deze
eerste overschakeling mij dan ook goed af.

Muziek
Vanaf zijn tiende jaar zat Leen vaak achter het orgel; het was
zijn lust en zijn leven. Zelfs in het ketelhuis bij de tuinderij
stond een piano. Hij kreeg les van pianoleraar Visser van de
Dordtse Dom. Deze woonde op de Bruïnelaan. Hij had
gezegd dat Leen door moest gaan in de muziek.
Maar Leen had er te veel plezier in om de muziek zo serieus
aan te pakken. Hij wilde geen fanatiekeling worden; hij
genoot er vreselijk van om op feestjes en partijen te spelen.
Geld verdienen deed hij graag en was van mening dat een
muzikant financieel geen gemakkelijk leven heeft.
Nog steeds heeft hij veel plezier in het orgel- en pianospelen
als hobby; bijna iedere zondag speelt hij orgel in diverse
kerken in Zwijndrecht en piano in de grote hal van het Albert
Schweitzerziekenhuis in Dordrecht.
Bovendien speelt het contact met mensen een belangrijke
rol; Leen geniet daar enorm van en hecht veel waarde aan
ontmoeting en saamhorigheid als een verbindend element.
Niet alleen Leen is veel bezig met muziek; ook zijn drie
dochters en zoon hebben de muziek omarmd. Zij maken
allen deel uit van het Zwijndrechtse Laurens Kamerkoor dat
op een zeer hoog niveau zingt. Zoon Pieter van Breugel heeft
mede de leiding (opleiding conservatorium en logopedie).
Dochter Henny is sopraan en zanglerares. Echter alle kinderen

Leen in zijn jonge jaren.
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voor de Drechtsteden. Ik noem zo'n ledenraad De ogen en oren
van Nederland. De Rabobank beheert een fonds met geld dat
over is van de winst van de bank. Uit dit fonds kunnen regionale
projecten betaald worden. De ledenraad kan in zo'n geval
adviseren naar welke maatschappelijke doeleinden een bepaald
bedrag gaat. Zo kreeg bijvoorbeeld Showband Jong Holland uit
Zwijndrecht een donatie toen het korps een taptoe hield. Ook
sportverenigingen ontvingen donaties.
In 2007 ontving ik een lintje. Dit had te maken met mijn betrok
kenheid bij de werkgroep 50 jaar Pieterman, De Onderwegkerk.
Tevens was ik vele jaren secretaris bij diverse jeugdverenigingen
en de Tuinbouw-Studieclub.
Van de Dordtse bloedbank Sanquin ontving ik een certificaat
voor 103 donaties bloed. Sinds 2012 ben ik daar met pensioen
gegaan; ik heb zo'n 45 jaar bloed gegeven.

Leens geboortehuis aan de voormalige Lindelaan, nu Jeroen Boschlaan.

van Breugel willen bewust amateur blijven; zij hebben
allemaal gestudeerd en een baan zodat het zingen altijd
vrijetijdsbesteding blijft en zo steeds een groot plezier kan
blijven.

Maar goed dat Leen niet alleen voor de muziek gekozen
heeft. Al deze betrokkenheid was hem op het lijf geschreven.
Wanneer je dit alles serieus wilt doen, zijn menselijke contacten het belangrijkst.

Rotterdamseweg
In 1973 trouwde Leen met Tinny van der Esch. Zij was
kleuterjuf en geleidelijk aan konden ze het dubbele woonhuis van Tinny's ouders op de Rotterdamseweg overnemen
waar zij nu nog steeds wonen. De tuinderij op de Krommeweg liep destijds heel goed; Leen werkte er samen met zijn
broer Cor en ook hun ouders werkten mee.

En daar is Leen goed in.

Je bent erg maatschappelijk betrokken.
Kun je daar wat voorbeelden van geven?
Ik ben niet alleen voor mijzelf bezig. Ik doe graag dingen voor het
dorp en omstreken. Zo ben ik bijvoorbeeld 57 jaar dijkwacht
geweest voor het Waterschap. De bedoeling is dan om, wanneer
het nodig is, te patrouilleren en te rapporteren. En uiteraard om
vergaderingen te bezoeken van het Waterschap.
Verder ben ik sinds 10 jaar lid van de Ledenraad van de Rabobank
Opslag pallets aan de
Krommeweg.

Leen met zijn pallets, Rotterdamseweg.

De artikelenreeks De Terugblik
wordt geschreven door Carla de
Klerk, vrijwilliger bij de
Mededelingenkrant van de
Historische Vereniging Zwijndrecht.

Materiaal gevraagd voor expositie Een eeuw EHBO in Zwijndrecht
Vanaf midden april 2018 organiseren wij de expositie een
eeuw EHBO in Zwijndrecht waarvoor wij op zoek zijn naar
historische foto’s, documenten en/of materialen, die wij in
bruikleen mogen ontvangen. Wanneer u over interessant
materiaal denkt te beschikken wordt u verzocht contact op
te nemen met de expositiecoördinator Klazien Odekerken,
telefoon 078-619 16 73, email: klazien@odekerken.net.

Blijkt u in het bezit van voorwerpen die interessant zijn om
op de expositie te plaatsen, zal vervolgens een afspraak
worden gemaakt om dit materiaal af te geven in De Vergulde
Swaen. Bij afgifte ontvangt u een bruikleenovereenkomst
voor de duur van de expositie. Mocht u definitief afstand
willen doen van de materialen kunt u ook aangeven deze te
schenken aan de Historische Vereniging.
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Nieuwe Website www.swaen.org
algemene informatieadres van de Historische
Vereniging, waarbij de secretaris Rob Kaïm zorgt
voor de opvolging van de berichten.
pr@swaen.org wordt gebruikt door Leo van Namen
als bestuurslid Communicatie & PR, waarbij dit
adres tevens dient als redactieadres voor de
mededelingenkrant.
genealogie@swaen.org is beschikbaar voor
specifieke vragen over stamboomonderzoek en/of
het maken van een afspraak met de leden van de
werkgroep genealogie, Bert van Es en Géke Hams.
SW-redactie@swaen.org wordt gebruikt door
Maurice de Jongh, redacteur van ons halfjaarlijks
magazine Swindregt Were.

Agenda

Na een traject van jaren dat enkele malen werd vertraagd
door ernstige ziektes van betrokken bestuursleden, konden
we begin februari 2018 onze nieuwe website lanceren.
Eén van de voornaamste reden voor de vernieuwing was het
ter beschikking krijgen van een flexibeler beheersysteem,
waarbij geen specifieke programmeerkennis nodig is om
inhoud van de website te muteren. Daarnaast zijn moderne
systemen beter leesbaar op kleinere apparaten zoals
telefoons en tablets. De website is gebouwd door Marianne
van Kleef van het Documentatie- en Kenniscentrum
Augustijnenhof uit Dordrecht, dat naast hun kerntaken op
het gebied van de historie, voor gelijkgezinde organisaties
ook websites bouwt. De website geeft informatie over drie
hoofdonderwerpen, t.w. Agenda, Actueel en Zwijndrechtse
wetenswaardigheden. Over deze onderwerpen zullen we in
het kort iets vertellen, maar daaraan voorafgaand eerst wat
over de geschiedenis van onze website en nieuwe e-mailadressen.

Van alle publieksactiviteiten die de HVZ organiseert worden
de uitvoeringsdata in de agenda opgenomen.
Op de website is een overall (maand)agenda beschikbaar
waar alle categorieën evenementen worden genoemd.
Op detailpagina’s, bijvoorbeeld over de wintervoorlees
avonden, wordt de agenda getoond van alleen die bijeenkomsten. Zodra de datum is gepasseerd wordt de agenda
automatisch opgeschoond, zodat uitsluitend de komende
activiteiten op de website staan. Door op een bepaalde
datum/activiteit te klikken krijgt de bezoeker uitgebreidere
informatie over het betreffende evenement.

Actueel
Op de website zal steeds informatie te vinden zijn over alle
(kern)activiteiten van de vereniging, zoals exposities, lezingen
etc. Anders dan in de mededelingenkrant, die op 4 momenten
per jaar verschijnt, biedt de website uitgelezen mogelijk
heden in te spelen op de actualiteit. Zowel de agenda als de
rubriek actueel hebben een prominente plaats op de start
pagina.

Geschiedenis van de website
In mei 2003 werd de website www.swaen.org gelanceerd.
Mannen van het eerste uur waren Lucien den Arend en het
toenmalige HVZ-bestuurslid Marcel Deelen. Marcel was
vooral betrokken bij de inhoud, terwijl Lucien als ervaren
websitebouwer de techniek voor zijn rekening nam.
Tot januari dit jaar is Lucien steeds betrokken geweest en
heeft na zijn verhuizing naar Finland in 2003 de website vanaf
daar steeds ondersteund. Onvoorziene omstandigheden
zoals het plotseling stopzetten van bepaalde programma’s
zorgde ervoor dat hij meermaals de gehele website opnieuw
moest opzetten. Het bestuur van de Historische Vereniging is
Lucien dan ook veel dank verschuldigd voor zijn niet aflatende
inspanningen onze website 15 jaar lang in de lucht te hebben
houden.

Zwijndrechtse Wetenswaardigheden
Een groot deel van de website wordt gevuld met verhalen
over Zwijndrechtse Wetenswaardigheden, in feite de
geschiedenis van Zwijndrecht. Op de oude website was de
geschiedschrijving o.a. te vinden bij onderwerpen als
voormalige gemeenten, burgemeesters, (verdwenen)
monumenten, bedrijfsleven, verkeer, vervoer en cultuur.
De tekst van deze rubrieken is grotendeels een letterlijke
overname van hetgeen op de vorige site stond, hier en daar
zijn zaken aangevuld met actuele situaties, zoals bijvoorbeeld
de ontwikkeling van bedrijven in de laatste jaren.
Hieronder ziet u het blok met onderwerpen, waarmee vanaf
de startpagina toegang tot de geschiedenis wordt verkregen.

E-mailadressen
Met het live gaan van de nieuwe website
zijn ook een aantal, deels nieuwe,
e-mailadressen in gebruik genomen.
Hierbij heeft u de mogelijkheid bestuursof werkgroepleden direct te benaderen
met specifieke vragen of opmerkingen.
info@swaen.org was en blijft het

7

Lezing Ko Barendrecht
op woensdag 25 april 2018
Na zijn presentatie van boeiende en vooral ook sappige
verhalen over Oud Zwijndrecht in april vorig jaar heeft het
bestuur van de Historische Vereniging direct een claim bij
Ko Barendrecht neergelegd voor een volgende lezing dit jaar.
Wij zijn dan ook verheugd dat Ko positief heeft gereageerd
op ons verzoek dit voorjaar wederom een lezing te houden in
De Vergulde Swaen, die zal plaatsvinden op 25 april 2018.

gelagkamer. Vorig jaar was er sprake van een uitverkocht huis,
reserveren lijkt dus raadzaam. Per HVZ lidmaatschap is er
eenmaal gratis toegang; partners en niet leden betalen
€ 2,50. Reserveren kan tijdens de openingsuren van
De Vergulde Swaen aan de balie of telefonisch 078-612 56 81,
of e-mail: klazien@odekerken.net telefoon 078-619 16 73.
Ko tijdens zijn lezing in 2017.

De meeste mensen zullen zich Ko herinneren uit zijn werk
zame leven en wel als dé poelier van Zwijndrecht, daarnaast
heeft hij zich al meerdere decennia verdiept in de
geschiedenis van Zwijndrecht. Naast literatuurstudie sprak
Ko met talrijke traditionele inwoners van Zwijndrecht voor het
optekenen van familieverhalen en andere wetenswaardig
heden.
Er is nog geen definitieve keuze gemaakt over de te behandelen onderwerpen op 25 april. Details zullen enkele weken
voorafgaand aan de lezing te vinden zijn op onze website
www.swaen.org en zullen ook via een persbericht naar
buiten worden gebracht.
De avond begint om 20.00 uur en er is inloop vanaf 19.30 uur,
met de gelegenheid een kopje koffie te nuttigen in de

Voorleesmiddag in De Vergulde Swaen, dinsdag 13 maart 2018
Op dinsdag 13 maart 2018 wordt er in De Vergulde Swaen een voorleesmiddag gehouden.
Deze aanvulling op onze traditionele wintervoorleesavonden vindt plaats op verzoek van
belangstellenden die hebben aangegeven ’s avonds liever niet meer de deur uit te gaan.
Afhankelijk van het aantal belangstellenden wordt er gelezen in stijlkamer of de gelagkamer.
We beginnen de middag met koffie / thee of chocolademelk en koek en serveren in de pauze
een hapje met daarbij een oer-Hollands drankje.
Op 13 maart 2018 zal Arie van Pelt lezen uit Het geheime dagboek van Hendrik Groen / Pogingen
iets van het leven te maken. Een bijzonder openhartig maar ook vermakelijk relaas over het
leven in een verzorgingstehuis vanuit het perspectief van een ervaringsdeskundige. Het boek
bleek een bestseller en ook de televisieserie was een ongekend kijkcijfer succes. De voorleesmiddag in De Vergulde Swaen biedt de bezoekers een mooie gelegenheid in een andere sfeer
kennis te nemen van dit boeiende verhaal.

Voorleesmiddag
dinsdag 13 maart 2018
Arie van Pelt leest uit het welbekende
Geheime dagboek van Hendrik Groen, 83¼ jaar

Aanvang 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur
Kosten: € 8,00, inclusief koffie/thee en drankje/hapje
Reserveren gewenst:
e-mail klazien@odekerken.net, tel: 078 - 619 16 73

Historische Vereniging Zwijndrecht
Oudheidkamer De Vergulde Swaen
Rotterdamseweg 53-55, Zwijndrecht
Openingstijden:
woensdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en
zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

De voorleesmiddag vangt aan om 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur. Reserveren is gewenst en kan aan de balie van
De Vergulde Swaen of telefonisch (zie colofon op pagina 8) of per e-mail: klazien@odekerken.net telefoon: 078-619 16 73.
De kosten voor deelname bedragen € 8.00 en zijn inclusief consumpties en hapjes.

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 mei 2018.
Redactieadres: Rotterdamseweg 55, 3332 AC Zwijndrecht of via e-mail: pr@swaen.org. De Vergulde Swaen is geopend elke woensdag en zaterdag
van 10.00 tot 16.00 uur en ’s zondagsmiddags van 14.00 tot 17.00 uur. Informatie via e-mail: info@swaen.org of telefoon 078 - 612 56 81.
Reserveringen: uitsluitend telefonisch (tijdens openingsuren).
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