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tevens Secretariaat Historische Vereniging Zwijndrecht 
 

Lezing 
Op woensdag 29 oktober 
houden Jan v/d Molen en Dirk 
van Namen om 14.00 en om 
19.30 uur een beschouwing over 
de gezondheidszorg in 
Zwijndrecht. 
Jan vertelt over de ontwikkeling 
ervan, via natuurgeneeswijze en 
geneeswijzen op godsdienstige 
grondslagen naar de 
wetenschappelijk gegrondveste. 
Dirk vertelt aan de hand van 
krante-artikelen saillante details 
over epidemieën op lokaal 
niveau. Vanaf ongeveer 1800 
tot 1900. 
Wie de heren kent, rekene op 
een bijzonder boeiende avond. 
Reserveer vooraf, want vol is 
vol. Leden hebben gratis 
toegang, niet-leden betalen  
€ 1,50 

Professor Pons overleden 
Op 16 juni jl. overleed op 87-jarige leeftijd de oud-Zwijndrechtenaar emeritus 
hoogleraar regionale bodemkunde aan de universiteit van Wageningen Leendert 
Japhet (Leen) Pons.  
 
Pons werd geboren op de voormalige boerderij 't Hoff in Zwijndrecht. Na zijn hbs- 
opleiding in Dordrecht specialiseerde hij zich in Wageningen in de bodemkunde. Hij 
werkte vanaf 1947 bij de Stichting voor Bodemkartering. Van 1965 tot zijn pensioen 
in 1986 was hij hoogleraar in Wageningen. Oud-studenten beschouwen hem als een 
inspirerend leermeester. Hij stond ook bekend als een man die altijd interesse had voor 
anderen. Pons, die in Arnhem woonde, schreef geregeld artikelen voor de historische 
vereniging Zwijndrecht. Hij schetste in 1998 met trefzekere pennenstreken het verhaal 
van de ontginning van de Zwijndrechtse Waard, omstreeks 1332. Hij was daarin 
kritisch over de huidige plannenmakers die zijns inziens te weinig aandacht hebben 
voor het oorspronkelijke karakter van de regio. Het aanleggen van bossen beschouwde 
hij als 'streek-vreemd'. Pons schreef de maand voor zijn dood nog een artikel voor de 
Nederlandse Bodemkundige Vereniging. Hij deed daarin een appèl om zich te 
verzetten tegen de productie van brandstof uit voedsel, terwijl miljoenen mensen 
honger lijden. ,,Tegen zo'n mensonterende toestand moet een vlammend protest 
worden ingediend.''  

(Kees van Tol) 
 
 

Onlangs ontvingen we deze prachtige foto. Zie voor uitleg pagina 2.



Nieuws uit de werkgroepen 
WERKGROEP REGISTRATIE  
Het (opnieuw) registreren en inventariseren van de 
voorwerpen vindt met voortgang plaats. Inmiddels zijn er 
ruim 200 voorwerpen gefotografeerd en alle gegevens 
worden straks ingevoerd in een speciaal 
computerprogramma. Elke woensdagmiddag zijn nu drie 
mensen bezig hiermee.  
 
WERKGROEP GENEALOGIE  
Wanneer binnenkort de genealogische ruimte klaar is (voor 
wie het niet weet: deze ruimte is, net zoals de Stijlkamer 
vorig jaar, helemaal in de huisstijl geschilderd en 
gefatsoeneerd) en de computers staan geïnstalleerd, dan 
kan de genealogische informatie weer worden bijgewerkt 
en kunnen belangstellenden hun familiegegevens 
opvragen. Hierover volgt nog verder bericht.  
 

Van de penningmeester 
Tot en met juli heeft 90% van de leden de contributie 
voldaan. Er zijn er nog 55 die niet betaald hebben. Zij 
kunnen binnenkort een aanmaning tegemoet zien. Als u 
een aanmaning ontvangt doch meent wel te hebben betaald, 
wilt u dan met mij contact opnemen?  
Koen Boot, penningmeester, (078) 6126391, 
c.boot@worldonline.nl .  
 

e-mailadres 
Het juiste e-mailadres van de vereniging is 
verguldeswaen@telfort.nl . Via de site www.swaen.org is 
bij contact of adresgegevens ook een link naar onze e-mail. 
 

Interesseavonden 
Elke derde dinsdagavond van de maand is vanaf een uur of 
zeven De Vergulde Swaen geopend en kan men er terecht 
om meer te doen met of te weten te komen over 
genealogie, archeologie, restauratie of onderzoek. Of om 
gewoon eens gezellig bij te praten in de gelagkamer. 
 

Bericht 
De tijd gaat snel. Huib Maaskant heeft inmiddels zijn 
website www.floodland.nl in die zin gewijzigd, dat daarop 
alleen nog maar zijn commerciële activiteiten staan. Het 
verhaal en de plaatjes van "De Bakkerij" bestaan nog wel, 
maar staan nu op een andere website van Huib, genaamd  
www.floodland.nl/aim (waarbij de afkorting aim staat voor 
"avontuur in miniatuur"). 
 
Enkele leden van de Historische Vereniging die mij over 
het niet kunnen vinden van "De Bakkerij" hebben gebeld, 
heb ik inmiddels in deze zin geantwoord, maar wellicht 
kunt u in het verenigingsblad en/of op het prikbord in De 
Vergulde Swaen" aan deze wijziging bredere aandacht  
besteden. 
Misschien is het ook een idee, Huib Maaskant eens uit te 
nodigen als spreker op een verenigingsavond. 
 
Met vriendelijke groeten, Leen Stout 
 

Lezing gezondheidszorg 
Woensdag 29 oktober om 14.00 en om 19.30 uur een 
beschouwing over de gezondheidszorg in Zwijndrecht.  

Aanwinsten 
Bijzondere aanwinsten in de afgelopen drie maanden zijn 
onder meer een pikhaak waarmee de balken van 
houtzagerij Visser uit het Balkengat werden gevist, een 
zwijndrechts boekje over Gezinsbescherming tegen  
Luchtaanvallen uit 1939, een boekje van de V.O.Z.: Ik ben 
bij de V.O.Z. in dienst getreden”, een processen-
verbaalboek voor de gemeente Zwijndrecht uit 1867 met 
daarin de veldwachtersverslagen t/m 1878. 
Voor alle duidelijkheid: slechts enkele aanwinsten / 
schenkingen worden genoemd,niet alles wat we ontvangen. 
 
Onlangs ontvingen we een prachtige foto, afkomstig van 
een dochter van kruidenier v/d Boon. Het is de Ringdijk 
bij de afrit naar de Rotterdamseweg rond 1926. Van 
rechts naar links zijn te herkennen Janus v.d. Boon, Jan 
v.d. Boon, Jan sr. v.d. Boon, Jaantje v.d. Boon, Saar v.d. 
Boon. De anderen zijn mogelijk van de bakkerij ernaast. 
 

Exposities 
Nog steeds loopt de expositie Zout, Zeep en Zwijndrecht, 

met voorwerpen uit het verleden van Zwijndrecht. De 

expositie is aangevuld met foto-albums uit de ‘collectie 

Van Dam’. 



Leer meer over je landschap 
Landschapsbeheer Zuid-Holland geeft op dinsdagavond 
30 september 2008 een korte cursus Landschapsbeheer 
voor inwoners van Zuid-Holland. In deze cursus wordt 
aandacht besteed  aan veel voorkomende  
landschapselementen in Zuid-Holland en de  
(cultuur)historische en ecologische waarde. De cursus 
bestaat uit één avond en een excursie in een streek waar 
vele landschapselementen te vinden zijn. De cursus is 
bedoeld voor vrijwilligers en voor iedereen die wat wil 
opsteken over  landschapselementen in Zuid-Holland.    
 
Wat is een geriefhoutbosje en waarvoor werden deze 
bosjes aangeplant? Waarom zien we in Zuid-Holland vele 
essen en elzen? Hoe onderhoud je een hakhoutbos?  
Op deze en vele andere vragen zullen we ingaan tijdens de 

cursus Landschapsbeheer. Er wordt uitgelegd welk 
streekeigen karakter een erf in Zuid-Holland heeft, welke 
beplanting daarbij hoort met de verschillende functies van 
deze beplanting, en we geven onder andere aandacht aan 
cultuurhistorische en ecologische waarden van 
landschapselementen.   
 
Tijdens de excursie op zaterdag 4 oktober wordt bezoek 
gebracht aan voorbeelderven in de omgeving van Gouda, 
zodat de cursisten een beeld krijgen van de behandelde stof 
tijdens de theorieavond. 
 
Belangstellenden vinden meer informatie en kunnen zich 
inschrijven op www.landschapsbeheerzuidholland.nl of 
telefoonnummer 0182 – 683 666. 
 

Impressie Kijfhoek zo’n 2000 jaar terug 

Bericht over dokter Ekelmans 
Waar onze site al niet goed voor is. Bij het hoofdstuk over de Bezetting staat een korte alinea over dokter Ekelmans, die in 
de eerste oorlogsdagen om het leven kwam. In de oudheidkamer wordt dr. Ekelmans vaak gememoreerd en veel (oudere) 
mensen spreken nog met respect over de dokter. Hij is in Zwijndrecht nog niet vergeten ! 
Via de e-mail kwam een waardevolle aanvulling binnen van zijn kleinzoon :  

 
Graag zou ik in opdracht van mijn vader Gerard Ekelmans, zoon van dr. J. Ekelmans die op 
10 mei 1940 viel, een aanvulling willen doen op uw website. 
Hetgeen beschreven is over dr. J. Ekelmans is namelijk niet geheel juist. Graag zou ik uit de 
eerste hand een aanvulling willen doen op hetgeen dat door u op uw website is geschreven. 
 
Mijn vader Gerard Ekelmans vertelde mij dat dr. J. Ekelmans in de vroege ochtend van 10 
mei 1940 omstreeks 06.30 als huisarts te Zwijndrecht hulp wilde verlenen. Hij was door een 
van zijn patiënten gebeld die vertelde dat er bij de spoorbrug gewonden waren gevallen. 
Daarop besloot Jan Ekelmans samen met zijn zoon Gerard met de auto vanaf de 
Rotterdamseweg 24 naar het viaduct te rijden om hulp te verlenen. Circa 150 meter van het 
viaduct verzocht hij, omdat het naar zijn idee te gevaarlijk werd, zijn zoon uit te stappen en 
terug te gaan naar huis. Vlak daarna is hij onderaan het viaduct door een Duitse parachutist 
beschoten, waarbij hij in zijn linker zij werd geraakt. Nadat hij uit de auto is gestapt is hij 
een aantal meters verder in elkaar gezakt en overleden. De auto is vlak daarna door een 
Duitse handgranaat uitgebrand. 
 

Mijn vader vertelde mij dat zijn vader uit plichtsbesef ging en doordat hij niet wist wat oorlog betekende hij niet herkenbaar 
was als arts.        Met vriendelijke groet, Hans Ekelmans 
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