
Historische Vereniging Zwijndrecht
18e jaargang • nummer 2 (67) • juni 2021

Van de voorzitter
Beste leden,

Alweer de tweede Mededelingenkrant van !"!#, welke samen met
de nieuwe Swindregt Were door de brievenbus valt. Wat kunnen
we u melden op dit moment? Allereerst gaan we weer beginnen
met het voorbereiden van een nieuwe tentoonstelling voor het
geval dat we weer open mogen. De beurt is aan een tentoon-
stelling over !"" jaar Het Geklank des Konings, die al gepland
stond voor het najaar van !"!". De tentoonstelling over #$ jaar
bevrijding wordt doorgeschoven naar een volgend jubileumjaar.

Ook zijn we door het Documentatie- en Kenniscentrum Augus-
tijnenhof gevraagd om mee te denken over een Canon voor de
Zwijndrechtse Waard. Hierbij wordt de geschiedenis van ons
woongebied in vijftig vensters (lees: thema’s of onderwerpen) op
een toegankelijke manier beschreven. Bovendien wordt deze ge-
koppeld aan de Canon van Nederland. Op die manier wordt de
geschiedenis van onze leefomgeving concreet en voor iedereen
zichtbaar. Niet alleen de mensen, die houden van geschiedenis, ook
scholen of nieuwe inwoners kunnen op deze manier de gemeente

Zwijndrecht beter leren kennen. Een bijkomstigheid van deze
activiteiten is ook dat de banden met onze zusterverenigingen
van Heerjansdam en Hendrik-Ido-Ambacht verder zijn verstevigd.
In deze Mededelingenkrant verder nog een laatste artikel/inter-
view van Carla de Klerk. Onze dank aan Carla voor de jarenlange
betrokkenheid bij de Mededelingenkrant. Haar rubriek De Terug-
blik was een vast onderdeel van de krant en door velen werd deze
graag gelezen. In de najaarseditie zullen we nog een terugblik
met haar doen, zodat de cirkel rond is. Verder een stukje van onze
penningmeester over de stand van zaken van onze vereniging en
een oproep aan de leden. Ook zijn er nog tal van andere artikelen
over onder andere de Munnikensteeg, een mooi boek over
Koningsdag, een bijzondere vondst en een inkijkje in het voor-
malige ambacht Heer Oudeland. Kortom, genoeg om te lezen.
Verder vraag ik me af of er al eens iemand een recept heeft ge-
bruikt uit één van de eerdere Mededelingenkranten. Het is leuk
om zo’n oud recept op te nemen, maar ik ben wel benieuwd of
het ook ouderwets lekker smaakt.
We hopen jullie over niet al te lange tijd weer in de Swaen te
ontmoeten, persoonlijk gok ik op # september !"!#!

Kees Klootwijk

Mededelingenkrant

Dit keer geheel in stijl van het seizoen Aspergesoep:
Aspergesoep, geuriger soep is er bijna niet.

150 gram kaas,
1 liter water,
$ liter melk,
1 klein blikje aspergekoppen,
50 gram ($ ons) ieboter, (2$ afgestreken eetlepels),
2 eetlepels tarwebloem of maizena,
zout en nootmuskaat.

Kaas raspen, asperges opzetten met water of gespaard aardappelnat.
Boter smelten, bloem er door roeren tot de boter schuimt. Melk en
boterpapje bij de asperges voegen, op ’t laatst de geraspte kaas.
Op smaak afmaken met zout, nootmuskaat en eventueel aroma.
Dit recept komt uit het boekje Van eigen land, Recepten voor gezonde
en voedzame spijzen, heerlijke schotels en %jne dranken. Verzameld ten
gerieve van alle Huisvrouwen van stad en platteland.

Oma’s
Receptenboek
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Nog nauwelijks van de schok bekomen over
de bouwplannen bij de watertoren, kregen wij
enkele weken geleden opnieuw verontrusten-
de berichten binnen. De eigenaar van een
caravanstalling aan de Munnikensteeg heeft
bij de gemeente Zwijndrecht namelijk het plan
ingediend om op zijn terrein !"# garageboxen
te bouwen. Als alternatief legde hij ook maar
gelijk een plan neer voor de bouw van !$
boerderij-achtige woningen. De gemeente-
raad zit er mee in zijn maag, want het gaat hier
om het buitengebied; een groene zone tussen
Zwijndrecht en de metropool Rotterdam.
Men wil dit gebied landelijk houden. En dit is
meer dan terecht, want het is een bijzonder
wandelgebied, maar ook een broedplaats voor
diverse bijzondere vogelsoorten. Bovendien
is het nog het enige gebied in de Zwijn-
drechtse Waard waar men zich middeleeuwse
sferen begeeft. Om die reden hebben wij dan ook contact gezocht
met de stichting Natuur en Landschap Zwijndrechtse Waard, die
zich bezighoudt met natuur- en milieueducatie en ’t Weetpunt als
uitvalsbasis heeft. In een gesprek met wethouder Huizinga heeft
deze stichting hun zorgen uitgesproken. Wij scharen ons volledig
achter hen.

Toch leeft bij ons ook nog een andere zorg. Want tot onze grote
verbazing heeft niemand het over de enorme historische waarde
van het betreffende gebied. Het is namelijk juist op deze plek
waar, in de binnenbocht van een meander van de Devel, monniken
in !%"! een klooster stichten. Tien jaar daarvoor waren zij hun
klooster in de waard achter Dordrecht kwijtgeraakt na de Sint
Elisabethsvloed. In Kijfhoek werden zij met open armen ont-
vangen. Ruim honderdvijftig jaar lang waren zij voor de inwoners
een belangrijke werkverschaffer en een toevluchtsoord voor
iedere christen. Het was een klooster van formaat en genoot een
groot aanzien in de wijde omgeving. Tot !&'$, toen het complex
in de as gelegd werd door woedende watergeuzen. Toch was het

verhaal van Eemstein toen niet afgelopen. Vanaf !(## werd de
plek een bedevaartsoord voor archeologen. Honderden hebben er
– of)cieel of niet – in de aarde gewroet op zoek naar restanten van
het gebedsoord. Kortom, ruim vijfhonderd jaar was het een
heiligdom op vele gebieden. En die archeologische bestemming
zit nog steeds op het gebied. Volgens de archeologische ver-
wachtingskaart is dit een plek waar men zeker dingen verwacht
aan te treffen. Zodra men meer dan "& centimeter de grond in gaat,
móet er zelfs archeologisch onderzoek plaatsvinden.Wij zullen de
ontwikkelingen dan ook nauwgezet in de gaten houden en de
gemeente indien noodzakelijk hierop wijzen.

Toch hebben wij, juist als het om deze bijzondere plek gaat, een
grote droom. Hoe gaaf zou het zijn om juist dit gebied open te
stellen voor wandelaars, er informatieborden neer te zetten en de
contouren van de muren van het voormalige klooster in de grond
weer te geven? Daarbij kan het eilandje van Kasteel Develstein als
voorbeeld dienen. Dit idee sluit ook veel meer aan bij het lande-
lijke karakter van de naastgelegen groene zone. Het laat tevens
zien dat erfgoed in de ZwijndrechtseWaard er wel degelijk toe doet.

De opgravingsplattegrond, die de heer Schotel maakte,
naar aanleiding van zijn onderzoek in 1898. Collectie RAD.

Klooster Eemstein

Op basis van de opgravingstekening van de heer Schotel uit !"#" maakte onze afdeling
archeologie een drie dimensionale tekening van het voormalige klooster Eemstein.
Collectie GvdW.

Een scan van de achterkant van de akte. Kunt u het ontcijferen?

Onze tweewekelijkse artikelen in weekkrant de Kombinatie
blijven niet onopgemerkt. Regelmatig ontvangen wij opmerkingen,
aanvullingen of bijzondere verhalen. Wie nog niet bekend is met
onze rubriek Historisch Zwijndrecht raad ik aan lid te worden van
onze Facebookpagina www.facebook.com/HistorischeVereni-
gingZwijndrecht, want daar zijn de artikelen terug te vinden. Naar
aanleiding van het artikel over de kerk van de Afgescheiden
Gemeente aan het Slagveld kregen we wel een heel bijzonder tele-
foontje. Allereerst wist de beller te vertellen, dat op de bijge-
voegde foto zijn slaapkamerraam te zien was. Maar, daar hield het
niet op. Tijdens zijn jeugd had hij namelijk in een nis ergens in zijn
slaapkamer een stuk perkament gevonden. Toen al besefte hij dat
dit, ondanks de gehavende toestand, een bijzonder oud document
moest zijn. Vijftig jaar later had hij het nog steeds in zijn bezit.
Uiteraard waren wij direct enthousiast over het verhaal en al snel
mocht er een kijkje genomen worden. Een grondige inspectie
volgde.

En wat blijkt, het is een unieke vondst! Dit soort notariële akten
kom je vaak alleen tegen in de of)ciële archie)nstellingen of in
particuliere archieven van de adelstand. Zo kon al snel de
conclusie getrokken worden, dat dit een echte akte was uit de
zeventiende eeuw. Dit wordt niet alleen duidelijk door het jaartal
!*'+, maar ook door het handschrift en de genoemde personen.
Zo wordt er gesproken over de heren Steven Ariensen Pieterman,
Cornelis Jacobsen van Proyen en Arien Cornelissen van der
Giessen. Zij worden allen in de tweede helft van de zeventiende
eeuw genoemd als heemraden van Heer Oudelands Ambacht.

Sterker nog, eerstgenoemde is zelfs de beroemde schout en
secretaris van dat ambacht, waarvan men in het verleden
vermoedde, dat het de naamgever van de Pieterman was. Tegen-
woordig heeft men hier andere ideeën over, maar het geeft wel aan
dat deze man voor Oudelandse begrippen een beroemdheid was.
Hoofdpersoon in het document is de heer Dircse Antonissen/
Teunissen, die een bepaald geldbedrag leent van de armen van
Heer Oudelands Ambacht en de kerk aldaar. In het vervolg van het
document gaat men dieper in op de looptijd van de lening, wat er
gebeurt als deze niet op tijd wordt afgelost en ook wat de borg-
stelling is. Op de achterkant van het document zien we ook dat het
bedrag in !*(* is voldaan. Overigens, ook over deze Dirk is een
en ander bekend. Zo heette hij voluit Dirk Antonissen/teunisz
Hooghkamer. Bovendien wordt hij al in de jaren zestig van die
eeuw genoemd in verschillende transportakten (akten van
verkoop van onroerende goederen). Ook weten we dat hij in !*'(
een huis met boomgaard en twee morgen en tweehonderd roeden
zaailand had, gelegen bij de kerk te Heer OudelandsAmbacht. Tot
slot hebben we gevonden dat hij in !*'" musquetteer van beroep
was. Wellicht kunnen we in de toekomst nog meer over hem te
weten komen als we de notariële archieven van Heer Oudelands
Ambacht in het Regionaal Archief Dordrecht doorspitten.

Kortom, spectaculair en reuze interessant! Maar, het levert ook
wel de nodige vragen op, want wat doet een document over de
Pieterman, met alleen maar hoofdrolspelers uit die omgeving, in
een nis van het kerkje van deAfgescheiden Gemeente. Bovendien
is de akte ruim !&# jaar ouder als de kerk. Heel vreemd!

Op deze groepsfoto is op de achtergrond het voormalige kerkgebouw te zien. Boven het paard zien we het slaapkamerraam, waar het bijzondere
document gevonden werd. Op de voorgrond staan jong en oud, rijk en arm door elkaar heen naar aanleiding van het $% jarige jubileum van de
Hervormde school nabij de Kerkstraat in !#&'. Collectie Bastiaan Los.

Een bijzondere vondst
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De naam Oudeland, zoals de huidige
woonwijk genoemd wordt, stamt af van
het gelijknamige ambacht dat na de her-
bedijking van !""! ontstaan moet zijn.
Hier zou een zekere Willem Oudeland
een stuk land in leen hebben verkregen in
ruil voor zijn bijdrage van !/!#e deel van
de kosten van de bedijking van de Zwijn-
drechtse Waard. Ruim vijftig jaar later

deed zijn zoon, Jan Oudeland Willemszoon het ambacht over aan
Jan van Brakel, die eveneens de versterking Develstein in zijn bezit
had. Het is waarschijnlijk dat onder diens leiding ook de kerk werd
gebouwd, hoewel andere bouwheren niet zijn uitgesloten. Hoe
zowel de kerk als het gebied aan de bijnaam de Pieterman komen,
heeft waarschijnlijk te maken met een ambachtsheer uit de tweede
helft van de vijftiende eeuw. Pieter Schaert, die het ambacht tussen
!$%& en !'!( in leen had, verbouwde de kerk tot de huidige
afmetingen. Wellicht gaf dit aanleiding om de kerk naar hem te
vernoemen. Een andere verklaring voor de naam komt voort uit
het gerucht dat hier ooit een beroemde herbergier met die naam
geleefd zou hebben. Tot slot zou ook de zeventiende-eeuwse
schout en secretaris, die in het vorige artikel genoemd werd, de
naamgever kunnen zijn. Bewijs voor al deze theorieën is echter
nooit gevonden.

Op een plek achter de kerk werd de ambachtsheerlijke boerderij
gebouwd. De zestiende-eeuwse variant van deze boerderij is in
het laatste kwart van de vorige eeuw gesloopt. Op het terrein van
de boerderij vond men ook sporen van een bouwwerk dat dateerde
uit de tijd van voor de herbedijking. Het zou dan kunnen gaan om
een elfde- of twaalfde-eeuwse motte of versterking. Dit
bouwwerk moet ook in de veertiende eeuw nog in de wijde
omgeving te zien geweest zijn, omdat veel kavels in die tijd nog
op dit punt geraaid werden. Nu is hier in het landschap niets meer

van te zien: de sporen zijn verdwenen. Rondom de kerk ontstond
het dorp Oudeland, dat in de achttiende eeuw negentien huizen
telde.
Men leefde er van de landbouw en de veeteelt. Het dorp had een
eigen verbinding met de Oude Maas via de Vaart. Aan het einde
van deze smalle geul, die evenwijdig liep aan de Molensteeg
(huidige Lindelaan) moest men de goederen de dijk overdragen
naar het Pietermanse haventje, een directe inham van de Oude
Maas. Daarnaast had Oudeland een eigen watermolen, die via een
boezemwater in verbinding stond met de Devel. Deze molen stond
sinds de vijftiende eeuw op ongeveer vijfhonderd meter lopen van
de kerk. In de negentiende eeuw werd een stenen variant gebouwd.

Hoewel Oudeland altijd klein was en weinig inwoners telde, was
het in de wijde omgeving bekend vanwege haar schoonheid en
haar vermaak. Zo kon je hier in de winter prima schaatsen en in de
zomer werd het Hollandsche kaatsspel gespeeld. Het wapen van
het ambacht stamt af van een ambachtsheer die in de achttiende
eeuw leefde: Jacob van Herzeele. Het wapen bestaat uit een veld
van keel (rood), beladen met een keper van zilver. In !('& werd de
gemeente opgeheven en werd zij samengevoegd met Groote Lindt
en Kijfhoek. In !((! ging deze gecombineerde gemeente op in de
gemeente Zwijndrecht. Lang bleef de landelijke uitstraling van de
gemeente behouden, ondanks de komst van de spoorweg in de
tweede helft van de negentiende eeuw. Hoewel plannen voor de
woonwijk Oudeland uit de jaren vijftig stammen, werd deze pas
vanaf !%() aangelegd. Daarmee is Heer Oudelands Ambacht de
jongste woonwijk van onze gemeente. Gevolg was wel dat veel
van het oude dorp verloren ging.Alleen de Pietermankerk verwijst
nog naar het roemrijke verleden

Heer Oudelands Ambacht

Naar aanleiding van de onthulling van het bord met gemeentewapens in de hal van het gemeentehuis in maart 2020, zullen
wij komende edities dieper ingaan op de geschiedenis van de voormalige gemeenten en de betekenis van de gemeentewapens.

Over de oorsprong van sommige wapens bestaat namelijk de nodige discussie.
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Van de penningmeester
Op het moment dat ik dit schrijf komen de contributiebetalingen
dagelijks binnen. Inmiddels heeft al meer dan de helft van de leden
betaald. Ik hoop dat de betalingen binnen blijven stromen. Dat een
penningmeester zich met contributie-inkomsten bezig houdt zal
voor niemand een verrassing zijn. Wat niet iedereen weet is dat ik
sinds enige tijd ook de ledenadministratie verzorg. Daarnaast
regel ik ook de boekenverkoop nu de Vergulde Swaen gesloten is.
Die combinatie werkt heel goed en zo zorgen we ervoor dat de
ledenadministratie synchroon loopt met de boekhouding. En voor
de boekenverkoop is het natuurlijk handig dat ik onmiddellijk kan
zien of iemand een boek betaald heeft voor het opgehaald wordt.
Maar het kan allemaal nog veel makkelijker. En daar heb ik jullie
hulp voor nodig!

E-mailadressen gevraagd
Van een beperkt aantal leden heb ik een e-mailadres. En helaas
blijkt een deel hiervan niet meer te kloppen. Hierbij het verzoek
aan alle leden die over e-mail beschikken om een e-mailbericht
naar mij te sturen via penning@swaen.org. Uw e-mailadres wordt
dan in de ledenadministratie opgenomen. Uw e-mailadres is
alleen bij mij bekend en zal alleen in de volgende situaties
gebruikt worden:
– Het versturen van de jaarlijkse contributiefactuur en het

rappelleren hierover bij contributie-achterstanden
– Het bevestigen van gemelde ledenmutaties
– Het informeren van de leden bij uitzonderlijke situaties (zoals

bijvoorbeeld een sluiting van de Vergulde Swaen vanwege de
Lock down)

Gebruik van e-mail hiervoor werkt kostenbesparend en gaat ook
veel sneller. Het is nadrukkelijk niet onze bedoeling dat de
papieren uitgaven van de mededelingenkrant en Swindregt Were
worden vervangen door een exemplaar per e-mail. Voor leden
zonder e-mailadres verandert er niets. Zij zullen de informatie
gewoon per brief blijven ontvangen. Mag ik op uw medewerking
rekenen?

Peter Bergman,
Penningmeester HVZ

In het kader van Koningsdag heeft de stichting Koningsfeesten Zwijndrecht een
boek uitgebracht over de viering van ons nationale feest in het verleden.Als gevolg
van de coronamaatregelen kon ook dit jaar het dag vullende programma niet
doorgaan en moesten we de braderie en de kermis missen. Ook de basisscholen
hebben de gevolgen hiervan ervaren. Zo gingen ook de jaarlijkse Koningsspelen
helaas niet door. Om toch aandacht te vestigen op deze feestdag kwam de stichting
Koningsfeesten Zwijndrecht dan ook met het idee een boek uit te brengen over dit
feest vanaf !(%). Aangekleed met foto’s, oude krantenberichten en persoonlijke
verhalen van Zwijndrechtenaren van alle leeftijden, kunnen we dit wel als een uniek
boekwerk beschouwen. Nooit eerder verscheen er een boek met dit onderwerp in
onze gemeente. Ook staan er allerlei weetjes in, die bij veel mensen onbekend zijn.
Wist u bijvoorbeeld dat men vroeger vóór Koninginnedag al Prinsessendag vierde?
Daarvoor werd ieder jaar op ( juni de slag bijWaterloo gevierd. In !%!" was hiervan
zelfs een !))-jarig jubileum, hetgeen men ook in Zwijndrecht groots aanpakte. Ook
de Historische Vereniging Zwijndrecht heeft aan het boek een bijdrage geleverd.
Zo hebben wij enkele schrijvers aangedragen en tevens een aantal foto’s ingeleverd.
Kortom, het is een mooi boekwerk geworden, waarvoor wij de stichting
Koningsfeesten en alle schrijvers dan ook hartelijk willen danken.

Heeft u interesse in dit boek?
De stichting Koningsfeesten Zwijndrecht heeft nog enkele exemplaren ter beschik-
king. Als u een e-mail stuurt naar koningsfeestenzwijndrecht@gmail.com en daar
uw interesse kenbaar maakt, heeft u wellicht nog geluk! Mocht u het boek een keer
willen inzien, dat kan uiteraard ook. Loopt u (als het weer kan) dan vooral eens de
Vergulde Swaen binnen om het inkijkexemplaar door te bladeren. Wellicht komt u
nog bekenden tegen!

Boekonder de aandacht

Gezocht: lid kascontrolecommissie
Normaal gesproken wordt de kascontrolecommissie op de
algemene ledenvergadering gekozen. Ten behoeve van
kascontrole *)*! zijn wij op zoek naar een nieuw lid en
een reserve lid.
Leden hebben * jaar zitting in de kascontrolecommissie
en elk jaar komt er een nieuw lid bij en zwaait er één lid
af. Zo blijft ervaring gewaarborgd. Na de controle *)*) is
de heer Leusink afgezwaaid. We zoeken dus een nieuw lid
om samen met de heer Van Noort de kascontrole *)*! uit
te voeren.
Opgeven kan via het mailadres penning@swaen.org of
via !"-#$%$ !%%"

Bij meerdere aanmeldingen zal er geloot worden.

k
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De Terugblik van: Kees Baan (1946),
de laatste melkboer met paard en wagen in Zwĳndrecht.

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

Kees Baan is iedere ochtend te vinden in zijn schuur aan de Oude
Stationsweg in Zwijndrecht. Daar verzorgt hij zijn paarden,
genaamd Altesse, tien jaar oud, en Prunelle, zeventien jaar oud.
Het zijn Franse werkpaarden met wie hij vaak een eindje gaat
rijden over Bakestein en de Munnikensteeg.
Dat doen wij nu ook, dus zitten we op de wagen metAltesse ervoor
gespannen. Het paard is duidelijk in zijn element; Kees hoeft maar
een kleine aanwijzing te geven en Altesse draaft, stopt of gaat
stapvoets.
Aan alles kun je merken dat Kees dit al heel lang doet, nl. vanaf
zijn negentiende jaar.

Hoe begon het allemaal, Kees?
Ik ben geboren in de Julianastraat. Ons gezin bestond uit vier
jongens en een meisje: Ad, Theo,Gerard, Nanda en ik. Leren was
niet mijn grootste hobby maar bezig zijn wel.

Op de MULO in Rotterdam leerde ik mijn vrouw Nel van Dijk
kennen. Wij zaten in dezelfde klas. Zij woonde in Rotterdam. Ik
haalde na de MULO mijn middenstandsdiploma. Misschien had
ik onbewust het idee om een eigen zaak te beginnen.

En lukte dat ?
Welnee. Ik solliciteerde eerst naar een kantoorbaan alleen voor de
middag, maar dan moest ik 's morgens voor datzelfde bedrijf in de
haven werken zonder reiskosten. Daar bedankte ik voor.
Op de Lindelaan zat de bakkerij van Wim van Loon, die iemand
nodig had om brood te verkopen met de broodkar. Het was een kar
met een motor. Ik werd aangenomen. Het ging prima, maar na !,"
jaar begon het idee om voor mezelf te beginnen, te kriebelen.

Inmiddels was je 19 jaar.
Inderdaad. Er kwam een wijk voor een melkwagen te koop van
Johan Rief bij de Da Costastraat en Parallelweg. In die tijd waren
er wel #$ melkboeren in Zwijndrecht. Johan Rief was melkboer
met een paard en een wagen. Inmiddels had ik ook mijn zuivel-
diploma gehaald, dus zo'n wijk leek me wel wat! En immers, als
jong ventje hielp ik vaak mee bij melkboer Van der Wal. Dat was
de vader van de huidige SRV man, die nu nog met zijn elektrische
kar rondrijdt. Johan Rief en ik werden het eens en op dat moment
was ik een zelfstandige melkboer van !% jaar. De paarden stalde ik
na het werk op een oude boerderij naast de toenmalige gasfabriek
bij de oudeVan derWal. Eigenlijk was ik nog te jong om zelfstandig
te zijn en daardoor kreeg ik een bekeuring van !&$ gulden. Die be-
taalde ik dus maar; ik rommelde mezelf wel door deze periode heen.

De paarden hadden verzorging nodig. Hoe deed je dat?
Er kwam iemand op mijn pad, nl. Teun Kamerman . Die wilde in

!%'( met mij praten. Hij had altijd aan het spoor gewerkt bij het
voormalige station aan de Oude Stationsweg. De man woonde ook
boven het station. Daar waren nl. vier woningen. Hij had een
schuur met twee koeien, een Shetland pony, wat varkens, een kar,
een wagen, tuig, hooivorken en emmers. Of ik belangstelling had.
Ik nam de boel onmiddellijk over en nu ben ik daar nóg iedere dag
om voor de paarden te zorgen.
Het was een uitkomst voor de paarden en ik kon er voor de dieren
zorgen. Ook kon ik er varkens houden. Vanaf die dag had ik er een
baan bij, nl. keukenafval ophalen bij o.a. De Lindonk, de Licht-
kring, Swinhove en het Develpaviljoen. Na een poos had ik dertig
varkens. Het voer daarvoor kostte me op deze manier niets. De
zaken liepen voorspoedig en in !%'% trouwde ik met Nel. Wij
kregen vier dochters.

Hoe zag jouw dag eruit?
's Morgens om ) uur begon ik met inspannen. Dan reed ik naar de
Melkunie. Die was gevestigd tegenover waar nu de Veilingdreef

is, achter het pand van (nu) Ad van Winger-
den op de Bruïnelaan.
Daar had je een grote tank om de melk-
bussen van veertig liter te vullen. En natuur-
lijk ook de yoghurt*essen. Tot " uur reed ik
dan door de straten. Op dinsdag en donder-
dag was ik vrij.
Na vijven haalde ik het keukenafval op bij de
bejaardenhuizen met auto en aanhanger. Bij
de Stationsweg in de schuur maakte ik pap
van schillen en oud brood. Dat gaf ik aan de
varkens.
In de zomer stonden de paarden in de wei.

Nel, hoe verging het jou in die
drukke tĳdmet vier dochters?

Wij hadden ieder onze eigen taak. Ik zorgde voor de kinderen en
dat ging goed.

Kees, toen je 65 was, ging je met pensioen. Zou je
nog terug willen?
Daarvoor is er te veel veranderd. Wel denk ik vaak aan de
beginperiode toen ik bijvoorbeeld op de dag van de elfstedentocht
bij een klant kon kijken naar het moment waarop Evert van
Benthem als eerste +nishte in !%)'.

Nu ben ik gelukkig met mijn paarden en doe regelmatig mee aan
wedstrijden met mijn Franse werkpaarden, Altesse en Prunelle. Ik
heb al twee keer in het vakblad van de paardensport gestaan en
daar ben ik trots op.
Verder hebben Nel en ik tien kleinkinderen...

Kees Baan , melkboer en paardenman...
Rustig aan, dan breekt het lijntje niet.

Foto boven: De melkwagen met eerste paard Nelly.

Ik voeldeme vrĳ en
lette niet op de tĳd.

Foto links: Jaren tachtig.

De schuur van Kees aan de
Oude Stationsweg januari !"!#.

Kees spant paard Altesse in bij de schuur aan de Oude Stationsweg, januari !"!#.
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In het najaar van #%#% ging de geplande expositie Honderd jaar Het
Geklank Des Konings niet door in verband met de heersende COVID
pandemie. Als alles meezit is de Vergulde Swaen in september van dit jaar
wel weer zo ver dat de deuren van de expositie ruimte opengaan om gasten
te ontvangen. We pakken de draad weer op en gaan ons best doen om een
goed verzorgde presentatie neer te zetten.

Met de jubileum expositie van Het Geklank Des Konings willen we dan
meteen een mooie nieuwe start maken. Aan de hand van foto’s en objecten
uit verschillende tijdvakken nemen we u terug naar de vorige eeuw, toen
de muziekvereniging ontstond en uitgroeide tot een begrip in onze
gemeente. Naar aanleiding van deze mijlpaal brachten wij vorig jaar in
Swindregt Were ook een ode uit aan Het Geklank: een artikel met twintig
pagina’s aan herinneringen en foto’s van de hand van Kees van der Leer.
Deze editie van Swindregt Were zal in de tentoonstelling ter inzage liggen
en er zullen ook exemplaren te koop zijn. Kortom, er zal genoeg te
aanschouwen en door te bladeren zijn.

Klazien Odekerken,
Exposities en Wintervoorleesavonden.

Vooraankondiging
100 jaar

Het Geklank des Konings

Groepsfoto van Het Geklank met majoretten en drumband. Foto, !" februari !"##. Collectie Het Geklank des Konings.

Wim Valk met het vaandel in het Noordpark.
Foto, !"$%. Collectie Het Geklank des


