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Van de voorzitter

Als ik dit schrijf realiseer ik mij dat ik alweer een jaar 
voorzitter van de HVZ ben. Kon ik vroeger vanuit de 
werkgroep vrij anoniem voor alle HVZ leden lekker 
rondlopen, tegenwoordig heb ik het er maar druk 

mee gekregen. Er spelen zoveel verschillende zaken die  
mijn/ onze aandacht vragen, dat ik er bijna een dagtaak mee 
kan vullen. En dat valt niet mee als je nog gewoon voor een 
werkgever moet werken. Vaak zijn de zaken dan ook bijna 
niet te combineren en ben je afhankelijk van je mede-
bestuursleden, die het nodige voor je opvangen. Hier ben ik 
dan ook erg dankbaar voor.
Daarom is het jammer dat er nu het komende jaar twee 
getrouwe bestuursleden ons zullen verlaten. Extra jammer, 
omdat het zo moeilijk blijkt te zijn om opvolgers te vinden.  
Ik begrijp dat in deze tijden mensen zich wel twee keer 
bedenken voordat zij een verantwoordelijke taak vrijwillig op 
zich nemen, maar er zal altijd iemand moeten zijn die de 
uitdaging aandurft en de taken voortzet. Blijkbaar vinden we 
het allemaal normaal en leuk om lid te zijn van een vereni-
ging, maar wil niemand de taken uitvoeren die nou eenmaal 
bij het besturen van zo´n vereniging horen. Nog even voor  
de duidelijkheid, we zijn op zoek naar een nieuwe secretaris 
en een nieuwe penningmeester. Beide taken zijn geautoma-
tiseerd en vragen wat werk. Het liefst zou ik de vacatures 
vanuit de vereniging laten invullen en niet weer terugvallen 
op de reeds grote groep vrijwilligers, die al andere taken 
binnen de HVZ uitvoeren. Ook verjonging zou niet verkeerd 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering HVZ 
woensdag 20 maart 2019

Het Bestuur van de Historische Vereniging Zwijndrecht 
nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
op woensdag 20 maart 2019.
De vergadering wordt gehouden in de bovenzaal van de 
De Vergulde Swaen, Rotterdamseweg 53-55, Zwijndrecht. 
Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Op pagina 3 vindt u de agenda voor de ALV. 
Het jaaroverzicht van de secretaris en de notulen van de 
ALV 2018 staan op de pagina 3.

zijn, om de vereniging mee te laten groeien met de tijd 
waarin we nu leven. Strijk over je hart en neem contact met 
ons op als je bereid bent om in ons bestuur plaats te nemen. 
Zonder bestuur geen vereniging!
Genoeg over het bestuur en over naar de orde van de dag. 
Wat speelt er allemaal binnen Zwijndrecht? Allereerst zijn er 
verkennende gesprekken met de Gemeente en de bewoners-
commissie rondom het gebied waar momenteel sportzaal 
het Hoff staat. De leden die alles volgen, weten dat er 
kortgeleden nog een leuk artikel over de boerderij van Pons 
in Swindregt Were heeft gestaan van de hand van  
Maurice de Jongh. Het was dan ook onze Maurice, die tijdens 
de Carrousel vergaderingen, uitgebreid met de gemeente-
raad over dit gebied heeft gesproken en de extra aandacht 
van de raad heeft gekregen. Het laatste woord is hierover 
nog niet gesproken, wordt vervolgd. Verder zijn wij  
betrokken bij ontwikkelingen rondom Kasteel Develstein, 
waarover later meer. Een ander hoogtepunt wat er aan komt, 
is de jubileumtentoonstelling over het 100-jarig bestaan van 
O&O. Vanaf zaterdag 30 maart is deze tentoonstelling 
toegankelijk voor iedereen. 
Mag ik jullie van harte uitnodigen om op woensdagavond  
20 maart, op onze algemene leden vergadering, met ons van 
gedachten te wisselen? Tot ziens dan!

Kees Klootwijk, Voorzitter HVZ  
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Verslag van de activiteiten en exposities die door de  
Historische Vereniging in 2018 werden georganiseerd. 

Publieksactiviteiten 
De mededelingenkrant is in 2018 drie keer verschenen en 
werd zoals gebruikelijk door onze vrijwilligers bezorgd.

Exposities
In 2018 werden drie exposities gehouden. De eerste expositie 
was Blik in het Verleden met startdatum november 2017 en 
deze eindigde in maart 2018. Als tweede volgde de expositie 
over Een eeuw EHBO in Zwijndrecht en tenslotte de expositie  
In Rook Opgegaan over de sigarenmakers die in het begin van 
de vorige eeuw in Zwijndrecht werkzaam waren.  
Deze expositie loopt nog tot medio maart 2019.

Lezingen in De Vergulde Swaen    
Zoals gebruikelijk werden in de periode van januari tot en 
met maart weer de wintervoorleesavonden georganiseerd.  
In totaal zes stuks met gastsprekers die de meest mooie 
verhalen vertelden. De slotavond werd omlijst met muziek. 
Wegens de grote belangstelling werd in maart ook nog een 
voorleesmiddag gehouden.                                                                                                               
In september was er een speciale lezing over de boerderij  
’t Hoff en twee lezingen over kunstgeschiedenis.                                                                                                                               
Bij alle lezingen bleek de publieke belangstelling groot. 

Externe presentaties
Op verzoek van de bibliotheek had de voorzitter een  
presentatie gehouden over de Tweede wereldoorlog aan 
schoolkinderen uit groep 8 van de basisschool De Notenbalk.                                                                     
Bij uitzondering vond de presentatie plaats op de school in 
plaats van de bibliotheek.

Bezoek schoolklassen
Ook in 2018 hebben we een aantal basisschoolleerlingen 
mogen begroeten. De animo was echter kleiner dan in 
voorgaande jaren.

Jaarverslag 2018 van de secretaris Historische Vereniging Zwijndrecht
Vrijwilligers 
Binnen de vereniging hebben we enthousiaste vrijwilligers 
die allerlei taken vervullen. Zonder hen kan de vereniging 
niet draaien. Namens het bestuur wil ik de vrijwilligers 
bedanken voor het bezorgen van de mededelingenkrant,  
het begeleiden en organiseren van de voorleesavonden,  
de overige lezingen, de samenstellers en de bouwploeg van 
de exposities. Zonder hun enthousiasme en instelling was dit 
allemaal onmogelijk. Verder niet te vergeten: de cateraars en 
de bezetting op de openingsdagen van  
De Vergulde Swaen. Om alle vrijwilligers te bedanken wordt 
er jaarlijks een avond georganiseerd, speciaal voor de 
vrijwilligers.                                                                                                                                        
Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van ons 
bestuurslid Leo van Namen. Leo overleed in april 2018. 
 
Bestuur
Na het wegvallen van Leo van Namen heeft het bestuur een 
aantal maanden zonder een PR&Communicatie-man  
gezeten. Gelukkig heeft Maurice de Jongh zich aangeboden 
om deze taak binnen het bestuur te vervullen.

Werkgroepen   
De werkgroepen binnen onze vereniging zijn heel belangrijk 
Zonder deze werkgroepen kunnen de kerntaken van de 
vereniging niet worden uitgevoerd. O.a de W.I.R. (Werkgroep 
Inventarisatie en Registratie) o.l.v. Kees Klootwijk en  
Siem Zoutewelle die met hun medewerkers alles wat de 
vereniging in bezit heeft en nog ontvangt, registreert, 
digitaliseert en archiveert. De afdeling Genealogie door  
Geke Hams en Bert van Es. Zij zijn op de eerste woensdag-
middag en op de derde dinsdagavond van de maand 
aanwezig in De Vergulde Swaen om belangstellenden van 
dienst te zijn. De evenementen in de Gelagkamers worden 
verzorgd door de cateraars. Zij zorgen ervoor dat de gasten 
van de feestjes en partijen 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 helpt 

met de opbouw en opruimen van de 
gehouden exposities.  

Bezoekers- en ledenaantallen
In 2018 had de vereniging  
ca. 2400 bezoekers die de exposities,  
voorleesavonden e.d. bezochten. 
Van dit aantal bezoekers waren  
109 basisschoolleerlingen.                                                                                
Het ledenbestand van de vereniging  
is t.o.v. 2017 ongeveer gelijk gebleven.

Rob Kaim, secretaris 
Historische Vereniging Zwijndrecht.                                                                                              
januari 2019.
 

Agenda Algemene Leden-
vergadering 20 maart 2019
 1. Opening en mededelingen bestuur
 2. Verslag ledenvergadering van 28 maart 2018
 3. Jaaroverzicht Secretaris
 4. Jaaroverzicht Penningmeester
 5. Verslag Kascontrolecommissie, heren Leusink en Booij
 6. Financiën en begroting 2019
 7. Jaarplanning 2019-2020
 8. Rooster van aftreden Penningmeester en Secretaris, zijn 

niet herkiesbaar.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting
 11. Drankje in de gelagkamer

Notulen ALV 28 maart 2018 gehouden in De Vergulde Swaen
Aanwezig 35 leden, afwezig met kennisgeving 4 leden.

De voorzitter a.i. opent de vergadering en heet de  
aanwezigen welkom. Vooraf aan het officiële gedeelte wordt 
een minuut stilte gehouden voor de overledenen.

De notulen van de ALV van 22 maart 2017, het jaarverslag van 
de secretaris en het jaaroverzicht van de penningmeester, 
waarin uitleg wordt gegeven over de balans van 2017 en de 
verlies- en winstrekening  van 2017 worden goedgekeurd. 
Hierbij wordt door de penningmeester opgemerkt dat 
girokaarten van de ING alleen worden gebruikt voor de 
jaarlijkse contributie. 

De kascommissie heeft de stukken gecontroleerd en goed-
gekeurd en heeft de penningmeester décharge verleend. 
De heer Visser is afgetreden en de heren Booij en Leusink zijn 
benoemd als nieuwe leden van de kascommissie.

Over de begroting van 2018 heeft de penningmeester uitleg 
gegeven.  Er zullen o.a. twee nieuwe laptops worden gekocht 
t.b.v. de WIR.

Bestuursverkiezing 
De heren Schenkel en Van Namen waren aftredend.  
Dhr. Schenkel heeft zich nog voor een jaar en dhr. Van Namen 
heeft zich nog voor drie jaar aan het bestuur verbonden.                                                                                  
Dhr. Klootwijk, voorzitter a.i. is met algemene stemmen 
gekozen tot voorzitter van de vereniging.

De nieuwbenoemde voorzitter heeft uitleg gegeven over het 
meerjarenplan tot 2020 en gaf aan welke plannen in 2017 
waren gerealiseerd. 
De missie van de vereniging is het verzamelen van spullen 
die betrekking hebben op Zwijndrecht, de Zwijndrechtse 
Waard en het koningshuis.
Hierbij werd het hoofdstuk uit het meerjarenplan tot 2020 
aangehaald.

In de rondvraag kwamen er geen vragen van de aanwezige 
leden en werd de vergadering gesloten. Daarna was het nog 
gezellig toeven in de Gelagkamer.

Zwijndrecht, 4 april 2018.
Rob Kaim, secretaris Historische Vereniging Zwijndrecht.

Betaling Contributie HVZ 2019
Bij deze mededelingenkrant is de acceptgirokaart ingesloten. 
Fijn dat we in 2018 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 extra giften aftrekbaar zijn van de 
belasting.
Ook voor 2019 geldt: elektronisch betalen spaart bankkosten! 
Ons IBAN nummer bij de bank is : NL98 INGB 0000 1364 81.

Bram Schenkel, penningmeester HVZ.

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.

EXPOSITIE
over het voorbije roken met als basis een 

verzameling van meer dan 15.000 sigarenbandjes

www.swaen.org

IN ROOK OPGEGAAN

20 oktober 2018 t/m 3 maart 2019

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.

EXPOSITIE
vanaf zaterdag 18 november 2017
tot en met zondag 25 maart 2018

Blik 
op het verleden 

www.swaen.org

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.

EXPOSITIE
20 april 2018 t/m 16 september 2018

Vakantiesluiting 14 juli t/m 26 augustus

www.swaen.org

Een eeuw 
EHBO Zwijndrecht
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De gymnastiekvereniging Oefening en Ontspanning bestaat honderd 
jaar. Om dit heugelijke feit te vieren zal vanaf zaterdag 30 maart 2019 in 
Oudheidkamer De Vergulde Swaen de tentoonstelling O&O 100 
Jaar worden gehouden. Tegenwoordig is de gymnastiekvereniging 
alweer vele jaren gevestigd aan de Uilenvliet, hoewel ook in vele andere 
zalen in Zwijndrecht gegymd werd en nog steeds wordt. O&O geniet 
grote bekendheid, niet alleen in Zwijndrecht, maar ook ver  
daarbuiten. De expositie wordt aangekleed met vlaggen,  
attributen, uniformen, prijzenbekers, oude affiches, programma’s  
e.d. In combinatie met het nodige foto- en filmmateriaal, zal de 
tentoonstelling voor vele generaties een feest van herkenning zijn. 
De tentoonstelling  O&O 100 Jaar is vanaf zaterdag  
30 maart 2019 te bezoeken, tijdens openingsuren, bij de  
Historische Vereniging Zwijndrecht, gevestigd in de Oudheidkamer  
De Vergulde Swaen, Rotterdamseweg 53-55.  

Expositie O&O 100 Jaar

Op dinsdagavond 12 februari 2019 vond er in De Vergulde 
Swaen een lezing plaats met als titel De wondere wereld van 
de snuiftabak. Deze lezing werd gehouden door Louis Bracco 
Gartner, directeur van het Tabakshistorisch Museum te Delft. 
Een boeiende lezing, gelardeerd met verrassende anekdotes 
uit de lange historie van de snuiftabak. 
In Europa was snuiftabak de eerste vorm van tabaksgebruik. 
We kennen allemaal het verhaal van Columbus, die op zijn 
ontdekkingsreis naar Midden-Amerika als eerste Europeaan 
met de tabak in aanraking kwam. In deze Nieuwe Wereld, was 
dit genotsmiddel dan ook al duizenden jaren bekend. Zo zijn 
in Colombia pijpen gevonden van rond 2000 voor Christus. 
Via de ontdekkingsreizen kwam tabak richting Europa.  
Jean Nicot, de Franse gezant in Lissabon van 1559-1561, 
introduceerde aan het Franse hof het gebruik van snuiftabak 
als geneesmiddel tegen migraine. Dit bleek verhelderend te 
werken bij Catharina de Medici (1519-1589). Zij was koningin 
van Frankrijk van 1547 tot 1559. Via het Franse hof werd het 
snuiven populair in de omringende landen. Reeds in de 
eerste helft van de achttiende eeuw was ook in de  
Nederlanden de snuiftabak populair. De bekendste gebruiker 
van snuiftabak was wel Napoleon Bonaparte. Hij wist een 
gigantische collectie snuifdozen aan te leggen omdat, 

wanneer iemand hem zijn snuifdoos 
aanbood voor een snuifje, hij deze 
meteen in zijn zak liet verdwijnen. 
Slechts een enkeling waagde het om 
zijn of haar kleinood terug te vragen.

Voor deze lezing komt de Mededelingenkrant 
jammer genoeg te laat in uw brievenbus.
Het zou fijn zijn als u deze aankondiging in de persberichten 
heeft gelezen, zodat u deze lezing niet heeft hoeven missen.

Expositie In rook opgegaan
Wel kunt u tot en met zondag 3 maart nog juist een bezoek 
brengen aan de bijzondere expositie In rook opgegaan. Naast 
een verzameling van zo’n 20.000 sigarenbandjes van ver  schil-
lende merken, treft u ook een paar honderd verpakkingen 
aan van vroegere rookwaren en allerlei attributen die met het 
roken van doen hadden. Ook kende Zwijndrecht zijn eigen 
tabakshistorie in de vorm van kleine sigarenfabriekjes o.a., 
waarover informatie aanwezig is. Deze tentoonstelling is zeer 
zeker de moeite van een bezoek waard!

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 wondere wereld 
van de snuiftabakdoor Louis Bracco Gartner

directeur Tabakshistorisch Museum Delft

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 of tel: 078-619 16 73 (Klazien).
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De wondere wereld van de snuiftabak Historisch Zwijndrecht
Misschien is het velen van u al opgevallen, maar vanaf 
begin dit jaar heeft de Historische Vereniging  de 
samenwerking met de weekkrant De Kombinatie weer 
opgepakt. Om de andere week verschijnen er artikelen 
in de rubriek Historisch Zwijndrecht. Het eerste 
artikel is verschenen in de editie van 9 januari en had als 
onderwerp de eerste hoogbouw in Zwijndrecht in de 
Schildersbuurt, direct achter de Passage.  
 
In 2012 is deze rubriek begonnen door oud-voorzitter 
Jan van Dalen en met groot succes. In het najaar van 
2016 werden de eerste honderd artikelen van zijn hand 
gebundeld in het boek Historisch Zwijndrecht. 
We kunnen wel stellen dat dit reeds lange tijd  
uitverkochte boek een bestseller was. Ook na het 
verschijnen van zijn boek Historisch Zwijndrecht 
bleef Jan trouw iedere twee weken artikelen in de 
Kombinatie publiceren. Toen hij in december 2017 vrij 
plotseling overleed, liet hij de Historische Vereniging nog 
ruim veertig artikelen na. Het is dan ook altijd de wens van 
het Bestuur van de Historische Vereniging geweest om  
de rubriek Historisch Zwijndrecht weer op te pakken 
om zo die prachtige mijlpaal van nog eens honderd artikelen 
te bereiken.  
 
Onder leiding van Clement Blacquière werden gesprekken 
gevoerd met een aantal mensen om dit ook daadwerkelijk te 
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In andere steden, prima, 
maar niet in Zwijndrecht.

De eerste hoogbouw.

Tegenwoordig kijkt niemand meer op van een torenflat 
of een appartementencomplex. Sinds de tweede helft 
van de jaren vijftig heeft hoogbouw in Zwijndrecht een 
vlucht genomen met hoogtepunten in de jaren zeventig 
en tachtig: denk maar aan de Zonnestein- en Eemstein-
flat, de ERA-flats en de hoogbouw op en rond het 
Maasplein. Ook in het afgelopen decennium verrezen 
nog nieuwe appartementencomplexen. In de toekomst 
zal dit niet anders zijn. 

Toch is deze neutrale houding tegenover hoogbouw niet 
altijd zo geweest. Net na de Tweede Wereldoorlog zaten 
de meeste Zwijndrechtenaren hier absoluut niet op te 
wachten. Zwijndrecht was een plattelandsgemeente en 
daar hoorden geen portiek- of galerijflats bij. Iedere  
bewoner moest een eigen tuin hebben, waar van de zon 
genoten kon worden en men voldoende frisse lucht  
binnenkreeg. In andere steden, prima, maar niet in 
Zwijndrecht. Dat er een groot tekort aan woningen was, 
deed niets aan die mening af. Toen de gemeente 
Zwijndrecht, in samenwerking met twee woningbouw-
verenigingen (namelijk de BVZ en de C.N.W.B., nu  

samen Woonkracht10) met een plan kwam voor de 
bouw van 184 flatwoningen, ontstond er behoorlijk wat 
consternatie.

Het plan omvatte portiekflats van maximaal vier 
verdiepingen hoog, waarbij zes tot acht huishoudens 
één trappenhal deelden. De complexen kwamen te  
liggen ten noorden van de Koninginneweg in de  
“schildersbuurt”, niet ver van de pas opgeleverde  
eengezinswoningen aan de Paulus Potterstraat. Tussen 
1952 en 1954 werden de portiekflats gebouwd. Ondanks 
de tegenstrijdige meningen over de hoogbouw, vonden 
de woningen meteen al gretig aftrek. 

In de omgeving was voldoende ruimte aanwezig 
voor groenvoorzieningen, waar de bewoners met elkaar 
konden bijkletsen en ontspannen. Het dicht op elkaar 
wonen en het delen van een trappenhuis was in veel 
portieken geen probleem. Zo werden in sommige  
portieken zelfs schoonmaakroosters bijgehouden en 
ontstonden er heuse vriendschappen. In andere  
portieken ging het er minder vrolijk aan toe en was er 
regelmatig ruzie of onenigheid. Ook de gebouwen zelf 
vertoonden de nodige mankementen. Zo bleken de  

De eerste hoogbouw in de Zwijndrechtse “schildersbuurt” in 
aanbouw in het begin van de jaren vijftig. De voorste is in-
middels opgeleverd. Winkelcentrum de Passage was er nog 
niet. Collectie HVZ.  

betonnen buitengevels niet bestand tegen de regen en de wind. Om die 
reden werd een pleisterlaag over het beton heen aangebracht. 

In 2014 is een deel van de flatjes tegen de vlakte gegaan. Hier staan 
inmiddels nieuwe woningen. Echter, drie van de zes flatjes bleven  
behouden en kregen een verdienstelijke make-over. Inmiddels  
worden zij weervolledig bewoond. Op die manier blijft de allereerste 
hoogbouw van Zwijndrecht ook vandaag de dag behouden  
en functioneel!

steunde Swaenword lidvoor slechts15 euro

bewerkstelligen. Op die manier ontstond er in september 
2018 een nieuwe werkgroep die deze belangrijke taak op zich 
wilde nemen. Want let wel; de rubriek Historisch 
Zwijndrecht is ontzettend belangrijk voor de Historische 
Vereniging Zwijndrecht, omdat de artikelen ons visitekaartje 
zijn naar de buitenwereld. Heeft u daarom voor ons ideeën 
voor een mogelijk artikel óf weet u nog verhalen over het 
oude Zwijndrecht? Neemt u dan vooral contact op met 
Maurice de Jongh of Clement Blacquière (pr@swaen.org).  

Bij het verschijnen van deze Mededelingenkrant zitten we 
inmiddels alweer ver in het winterseizoen, en daarmee dus 
het seizoen van de voorleesavonden. Het is voor de  
dertiende keer dat deze reeks avonden in de stijlkamer van 
de Vergulde Swaen plaatsvindt. Ook is er, net als vorig jaar, 
een speciale middageditie georganiseerd. 

De agenda is als volgt: 
woensdag   6 februari 2019 René van den Berg 
woensdag 13 februari 2019 Wil Hofland
woensdag 20 februari 2019 Karin Theunissen
woensdag 27 februari 2019  Fred Ligthart
woensdag   6 maart     2019 Ronald Roël (gastlezer) en 
 Arnolda de Boer (klarinet)   

Aanvang 20.00 uur, inloop 19.30 uur. Prijs € 8,- per avond incl. 
koffie/thee/drankje/hapje.  
 
Om meer mensen te kunnen laten genieten van de slotavond 
op 6 maart, zal deze als vanouds plaats vinden in de gelag-
kamer. Bovendien wordt het  
voorlezen afgewisseld met muzikale intermezzo’s. Ronald 
Roël, als gastlezer, en Arnolda den Boer, eerste klarinettiste 
van het Dordrechts Philharmonisch Orkest, staan garant voor 
een geslaagde avond met een extra feestelijk tintje. 

Voorleesmiddag
Dinsdag 12 maart 2019 wordt er een voorleesmiddag verzorgd 
door  Fred Ligthart (geen herhaling van 27 februari) .
Vorig jaar bleek er belangstelling voor een voorleesmiddag 
voor mensen die liever niet ’s avonds over straat gaan en die 
service bieden wij graag opnieuw aan.  
 
Aanvang 14:00 uur, inloop 13.30 uur. 
Prijs € 8,- voor de middag incl. koffie/thee/drankje/hapje.

Mocht u nog belangstelling hebben voor de laatste avonden, 
of voor de middageditie, geef u dan op bij Klazien Odekerken 
e-mail: klazien@odekerken.net, tel.nr.: 078 - 619 16 73.

Links een tabakspot, midden en rechts twee snuifdozen.



6 7

 

De Terugblik van Wout Nugteren (1947)

Toen ik kwam solliciteren bij van Leeuwen Buizen 
zei de personeelschef (Mr. P. van der Woude): 
We moeten maar eens kijken of jij bij het 
behang past.

verslaggever en programmamaker bij de lokale omroep

Blijkbaar was dat zo, want Wout Nugteren zou er 25 jaar 
blijven werken.

Je bent nét buiten
Zwijndrecht geboren.
Klopt, in Oostendam, het dorpje tussen Hendrik-Ido-Ambacht en 
Ridderkerk met tóen hooguit 500 inwoners.
Ik had daar een fijne jeugd. Ons gezin met vijf kinderen woonde 
op Havenhoofd 3, naast het café, tegenover het inmiddels 
gedempte haventje.
Mijn vader dreef daar een brandstoffenhandel, zeg maar 
kolenzaak. Mannen met een zak kolen op hun rug, waarvan 
sommigen een soort capuchon droegen over hun hoofd –  wie 
van ons komt dat beeld niét bekend voor? Zwarte gezichten, 
zwaar werk. De kolen werden per wagon aangeleverd op het 
station in Zwijndrecht. Ik mocht soms mee en keek dan geboeid 
hoe het eraan toeging bij het laad- en losdok. Nadat de kolen 
gelost waren in de vrachtwagen, reden de mannen naar het 
opslagterrein in Oostendam. 
Ik ging op de Pruimendijk in Oostendam naar een School met 
den Bijbel, een driemansschool (gecombineerde klassen) waar 
bijna alle kinderen uit het dorp op zaten. Alle gezindten door 
elkaar. Het was normaal dat je met iedereen omging. Er was 
namelijk maar één lagere school. 

Wout ging na de lagere school naar de technische school in 
Slikkerveer. Een aardig eindje fietsen, maar hij had een 
geweldige middagpauze bij opa en oma Nugteren, die daar 
woonden; hij vond dat een mooie tijd. Gebleken was, dat hij 
de juiste leerrichting had gekozen, want techniek was zijn 
ding, zoals wij dat nu zouden zeggen. 

En daarom zocht hij later een mogelijkheid om zich verder in 
die richting te bekwamen. Dat werd de Rotterdamsche 
Droogdok Maatschappij op de Heijplaat in Rotterdam.  
Daar kon hij het geleerde in de praktijk brengen in combina-
tie met de avondschool in Rotterdam (ca. 1963/ 1967).
Hierna volgde de militaire dienst en wel bij de Koninklijke 
Luchtmacht. Ook deze keus had te maken met Wouts 
technische achtergrond. Daardoor werd hij ingezet bij de 
Groep Geleide Wapens (raketten). In de zestiger jaren, de tijd 
van de Koude Oorlog, werden die nogal eens geplaatst in 
West-Duitsland, richting het oosten, richting de Sovjet-Unie. 
Wout werd ook korte tijd op Kreta gestationeerd, om daar 
met het Hollandse Team een raket echt af te vuren. Dat was 
voor hem een mooie tijd.

En daarna weer terug naar
Nederland...
Ja, dat was dan weer omschakelen. Eerst ging ik terug naar de 
RDM in Rotterdam, waar ik gewerkt had. Eigenlijk was dat voor 
mij een gepasseerd station. Er werd bij Tomado in Zwijndrecht 
een arbeidsanalist gevraagd. Ik solliciteerde en werd  
aange nomen, deed de opleiding arbeidsanalist bij Bureau 
Berenschot en leerde er zeer veel. Ik ontmoette totaal andere 
mensen. Dat sprak me erg aan. Bij Tomado werkte ik 12 jaar 
waarvan de laatste jaren in Etten-Leur. In 1982 ging Tomado 
failliet; ik was toen productieleider, 35 jaar en inmiddels  
getrouwd met Leny van Dam uit Alblasserdam; wij hadden twee 
zonen en een dochter.

1952. Vader Leen Nugteren met Wout.

De artikelenreeks De Terugblik 
wordt geschreven door Carla de 

Klerk, vrijwilliger bij de  

Mededelingenkrant van de  

Historische Vereniging Zwijndrecht. 

“Daar sta je dan”.
Inderdaad. Ik stuurde een open sollicitatie naar Van Leeuwen 
Buizen en werd aangenomen! De personeelschef ging maar eens 
kijken of ik bij het behang paste.

Van Leeuwen Buizen
Het was 1982 en ik ben gebleven tot mijn pensioen. Ik was 
respectievelijk Organisatiemedewerker, Logistiek manager en 
Facilitair manager; ik zat in het managementteam en bovendien 
in de Ondernemingsraad.
Ik voelde mij enorm thuis bij Van Leeuwen en leerde de  
Zwijndrechtenaren kennen. De sfeer en cultuur in het bedrijf 
waren erg goed. Mijn kantoor was op het terrein Develhaven 
(waar nu het bedrijf Jiffy is gevestigd). In het jaar 1986 werd er 
een nieuwe buizenwalsstraat geopend door Prins Bernhard. 
Omdat ik secretaris van de Ondernemersraad was, mocht ik 
deelnemen aan de lunch die Prins Bernhard aangeboden kreeg 
na de officiële ingebruikstelling van de buizenwalsstraat. 

Zodoende heb ik een ongedwongen conversatie met hem 
kunnen voeren. Hij was namelijk erg geïnteresseerd in het bedrijf 
en de mensen die er werkten. Het was mooi om hem uit te 
leggen, dat ons bedrijf erg betrokken was bij het dorp en de 
inwoners, waarvan er zeer velen bij dit bedrijf werkten.
Het logo van Van Leeuwen (met de twee leeuwen) is bijvoorbeeld 
ontworpen door Clement Bezemer, de Zwijndrechtse schilder,  
die zelf toen bij het bedrijf werkte.

Het bijzondere aan het bedrijf Van Leeuwen was, dat er elk jaar 
een middag voor gepensioneerden georganiseerd werd. Vooral 
de heer Rietberg genoot van deze middagen. Het was een zegen 
voor de onderneming dat hij, mede door zijn huwelijk met de 
dochter van de heer P. van Leeuwen, zo jong betrokken werd bij 
het beleid. De heer P. van Leeuwen was de oprichter; de heer 
Rietberg was uitbouwer en de visionair. Hij was een bekwaam 
econoom die het heel belangrijk vond om contact te houden met 
de mensen op de vloer, hetgeen ook altijd de kracht was van zijn 
schoonvader de heer P. van Leeuwen. Nu heeft kleinzoon   
Peter Rietberg de leiding. Hij heeft na de turbulente jaren van 
reorganisaties en herstructurering het wereldconcern weer op 
koers gebracht.

Naast zijn werk zat Wout van 2002 tot 2009 voor het CDA in 
de Zwijndrechtse Gemeenteraad.
En verder is zingen zijn hobby. Nu nog zingt hij bij het 
Sliedrechts Mannenkoor Ichthus en tevens bij het Christelijk 
Mannenkoor Excelsior in Hendrik Ido Ambacht.
Bovendien haalt hij iedere vrijdag met een vrachtwagen 
pakketten op voor de voedselbank in de Da Costastraat.  
Ook is hij actief bij de Stichting Natuur en Landschap en wel 
concreet in de werkgroep Ruimte. Wanneer de gemeente 
bijvoorbeeld ergens een brug of woningen wil bouwen, 
wordt er overlegd met deze werkgroep of het verantwoord  
is voor de natuur en het leefklimaat binnen de Zwijndrechtse 
Waard. 

Wout gaat graag met veel verschillende mensen om.  
Wat zijn hun drijfveren?

Volgens mij heeft de driemansschool in Oostendam een 
mooie rol gespeeld....

Het voormalige Tomadoterrein in Zwijndrecht.

December 2017. Receptie Van Leeuwen Buizen. Links dhr. Rietberg 
senior, rechts Wout.

De Gemeenteraad met oud burgemeester Scholten.  
Wout op de achterste rij, linksonder het nummerbordje 1.
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HVZ prijslijst boeken
te koop aan de balie van De Vergulde Swaen

Met een kleine variant op het gedichtje uit 1939: In de Winkel van Sinkel is alles te koop, willen wij u erop attenderen dat er in de 
entree/winkel van De Vergulde Swaen van alles te koop is. Onderstaand vindt u de prijslijst van de verschillende artikelen. 
Wellicht een idee om eens te winkelen in De Vergulde Swaen, let daarbij op de openingsuren: woensdag/zaterdag van 10.00-16.00 uur 
en zondag van 14.00-17.00 uur.

Ad Bakker: Oud Zwijndrecht pentekeningen / poëzie € 15,00
Bezemer, Clement 1910 - 2002 (nog enkele exemplaren) € 15,00
Burg. de Bruïnelaan € 22,50
De Bruïne, de ondernemende burgemeester (Mark van Mens) € 15,00 
Herinneringen aan het leven van Hendrik van der Esch € 19,50
Het Veerplein (Walter van Zijderveld)  € 24,95       
VOZ / Kijk- en Leesboek Twee Oliefabrieken (Mark van Mens) € 10,00
Zwijndrecht, van dorp naar stad (Kees Popijus) € 22,50
Zwijndrecht, van buurtwinkel naar buurtsuper deel I  (Kees Popijus) € 19,95
Zwijndrecht, van buurtwinkel naar buurtsuper deel II (Kees Popijus) € 19,95
Zwijndrecht, Watersnoodramp 1953 (Kees Popijus)  € 9,95
Zwijndrechtse Wetenswaardigheden deel II   € 15,00
Zwijndrechtse Wetenswaardigheden deel III    € 15,00

Eilandje Meerdervoort   € 5,00
Honderd jaar IJsplezier Heerjansdam € 2,50
Speeltuin Meerdervoort Uit liefde voor de kinderen   € 6,50

Mapje/boekje kaarten Monumenten Zwijndrecht € 1,50
Mapje/boekje kaarten Raadhuis  € 1,50
Monumentenroute Zwijndrecht € 0,50

Foldertje: boerderijen, molens, interieurstijlen, bouwstijlen, 
bouwmaterialen p.st. € 1,00

Getekende POSTER Zwijndrechtse Waard                               € 2,50
Swindregt Were / periodiek / laatste uitgave                 € 3,50
Swindrecht Were /periodiek / ouder exemplaar  € 2,00
Kunstkaarten in envelop € 1,00
Ansichtkaarten € 0,25
Cor Visser / CD / orgelmuziek / laatste exemplaar € 10,00
DVD 200 jaar Koningshuis  € 5,00
Rondgang (boekje) door De Vergulde Swaen € 1,00
 
Lidmaatschap Historische Vereniging Zwijndrecht                                     
invulkaart in flyer / acceptgiro wordt thuisgestuurd  € 15,00
 
Nieuwe leden hebben keuze uit de volgende welkomstgeschenken:
1) gratis boek Oud Zwijndrecht / Ad Bakker of:
2) gratis boek De Ondernemende Burgemeester / Mark van Mens of:
3) boek Zwijndrechtse Wetenswaardigheden Deel III                                           

Swindregt Were   1

Zwijndrecht

Heerjansdam Hendrik-Ido-Ambacht

uitgave van:HistoriscH genootscHap Hendrik-ido-ambacHt en 

HistoriscHe vereniging zwijndrecHt
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