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Jaarverslag Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. 
 
Inleiding 
 
Wie kende hem niet? Altijd die blauwe overal; z’n onafscheidelijke sigaar. Altijd in de weer om je fiets 
te repareren. Tussen de bedrijven door werd regelmatig een damsteentje gelegd, verwoed dammer 
als hij was. Nu is hij vereeuwigd op de voorkant van ons jubileumboek: Broer van Driel, de 
fietsenmaker aan de Nieuweweg. Hij is niet de enige die in herinnering wordt gebracht. Een boek vol 
verhalen over winkeliers, winkels en winkelbedienden, winkelgewoonten en winkelanekdotes. We 
gaan niet uitvoerig toelichten wat de inhoud van het boek is, want natuurlijk hebben onze leden het 
boek al aangeschaft. En zo niet, het is nog steeds verkrijgbaar, de tweede druk alweer. 
 
De Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. bestond in 2011 precies twintig jaar. Een 
bijzonder markeringsmoment, dat we vierden met een gezellige jubileumavond en de uitgave van een 
prachtig boek. Binnen een maand verkochten we de eerste 1.000 exemplaren en was een herdruk in 
voorbereiding. 
 
De publicatie van het jubileumboek was echter niet de enige activiteit van de vereniging. Zo schreef 
Hannie Visser een gedegen boekje over de ‘Werkendamse Merwedegijzelaars’. Een zwarte bladzijde 
uit de geschiedenis, tot leven komend in de verhalen over gewone mensen die onverwachts werden 
weggevoerd naar een voor hen onbekende bestemming. We organiseerden, speciaal met het oog op 
de vele schippers in onze vereniging, een activiteit ‘Schippers van toen’. Een groot succes en voor 
herhaling vatbaar. In het verslag dat voor u ligt, leest u meer over de activiteiten van het afgelopen 
jaar. Maar ook over het werk van de commissies en de vele vrijwilligers. Zonder hen konden we als 
vereniging niet functioneren. Daarom is dit verslag een ode aan iedereen die onze vereniging echt tot 
een veréniging maakt. 
 

Personalia 
 
Overlijden Maan van Elzelingen 
Vrijdag 23 september overleed ons gewaardeerd lid Maan van Elzelingen. Hij was al enige tijd ziek, 
maar zijn overlijden kwam toch nog onverwacht. Maan heeft veel betekend voor onze Historische 
vereniging door zijn werk ten dienste van de ontsluiting van de historie van Werkendam. Hij bleef 
daarin altijd bescheiden en deed zijn werk het liefst op de achtergrond. 
Voorjaar 2011 schonk Maan van Elzelingen zijn archief aan Historische Vereniging Werkendam en De 
Werken. Tegelijkertijd met de schenking van het archief werd hij verrast door burgemeester Carla 
Breuer met de uitreiking van een vrijwilligerspenning van de gemeente Werkendam. Deze kreeg hij 
vanwege zijn vrijwilligerswerk voor de Historische Vereniging, het Biesboschmuseum en het 
Streekarchief.  
De collectie van Maan van Elzelingen heeft in het Andries Visserhuis een aparte plaats gekregen en is 
opgenomen als de collectie Van Elzelingen.  
 
Huldiging Hannie Visser-Kieboom 
Op 29 april behaagde het Hare Majesteit om onze voorzitter, Hannie Visser-Kiebom koninklijk te 
onderscheiden. Burgemeester Breuer speldde onder toeziend oog van haar familie en genodigden de 
versierselen op, waarmee zij nu lid is in de Orde van Oranje-Nassau. 
Hannie heeft de onderscheiding onder andere ontvangen vanwege haar jarenlange inzet voor de 
streekhistorie in de breedste zin van het woord: Historische Vereniging, Werkendams Dictee, Erfgoed 
Altena, Monumentendag, Cultuurhistorisch platform. In bijzijn van de vrijwilligers van onze vereniging 
hebben we Hannie gefeliciteerd tijdens een informele borrel. 
 
 

Activiteiten 
 
Werkendams dictee 
Voorafgaand aan onze jaarvergadering van 2011 werd het zevende Werkendamse dictee gehouden 
op donderdag 10 maart vanaf 19.30 uur in de Kwinter. Cor van der Maas schreef het dictee en droeg 
dit ook voor. Burgemeester Carla Breuer had zitting in de jury en mocht de prijs uitreiken aan Corine 
Koek, die de prijs voor de eerste keer won. Thera van den Heuvel, al twee maal eerder winnaar van 
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het Werkendams dictee, droeg twee gedichten voor in het Werkendams dialect. Beide gedichten 
zijn afgedrukt op een ansichtkaart met een mooi plaatje van Werkendam en zijn nog steeds te koop. 
 
Mutsen, hoeden en petten 
Op 16 en 23 april werd in het Andries Visserhuis een expositie gehouden over mutsen, hoeden en 
petten. Naast enkele hoofddeksels waren vooral veel foto’s te zien uit de pasfotocollectie van de 
inwoners van Werkendam uit 1941. Vanwege de Duitse bezetting kreeg iedere Nederlander vanaf 14 
jaar een ‘Ausweis’ met daarop zijn of haar foto. De foto’s zijn jaren bewaard in het archief van de 
gemeente Werkendam en later geschonken aan de Historische Vereniging. Terwijl vrouwen zich 
uitdosten met mutsen, droegen mannen hoeden en petten. Hoeden voor de heren van stand en petten 
voor de lagere klassen. Meest bekend is natuurlijk de traditionele schipperspet, een donkerblauwe of 
zwarte platte pet met harde klep, vaak voorzien van een klein onopvallende goudkleurig ankertje als 
versiering.  
 
Publicatie en presentatie ‘Brabantse Merwedegijzelaars’ 
Op zaterdag 14 mei heeft Hannie Visser-Kieboom in het Andries Visserhuis het eerste exemplaar van 
het boekje “Brabantse Merwedegijzelaars – De razzia van 16 mei 1944” overhandigd aan de heren 
Arie van der Stelt en Krijn Janse, aan mevrouw Jenneke voor den Dag-Kramer en aan oud-bestuurslid 
Ad Paans. 
Over de Brabantse Merwedegijzelaars is veel minder bekend dan over de Zuid-Hollandse 
Merwedegijzelaars. Daarom pakte Hannie Visser-Kieboom de pen op en heeft ze in deze uitgave, 
naast de aanleiding van de razzia, op indrukwekkende wijze vooral de geschiedenissen beschreven 
van de 42 Brabantse Merwedegijzelaars. 
 
 

Lezingen 
 
Onheilstij 
Op woensdag 19 januari 2011 kwam Leendert van der Valk naar De Kwinter. Hij vertelde – op verzoek 
van de Historische Vereniging – over de Nieuwe Hollandse Waterlinie naar aanleiding van het boek 
“Onheilstij” dat hij schreef. 
 
Werkendam in de Franse tijd 
Op woensdag 5 oktober hield dr. A. Vroon uit Leusden in het Sleeuwijks kerkje een lezing over de tijd 
dat Werkendam en De Werken ingelijfd was bij het Franse Keizerrijk, van 1810-1814. Dr. Vroon 
schonk tijdens de lezing in het Sleeuwijks kerkje bijzondere aandacht aan Herman Eliza Verschoor. Hij 
was van 1813 tot 1857 burgemeester van De Werken en Sleeuwijk. Daarnaast was hij lid van de 
Eerste Kamer. 
 
Effe naor straot 
Ter gelegenheid van de uitgave van het jubileumboek ‘Effe naor straot‘ gaf Valentine Wikaart op 
vrijdag 25 november een lezing in de Kwinter. Die dag was het precies twintig jaar geleden dat de 
Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. werd opgericht. In haar lezing ging Valentine 
Wikaart in op de historie van de Hoogstraat; de straat waarin zich de Werkendamse historie laat 
spiegelen. 
 

Evenementen 
 
Genealogische Dag 
Op de genealogische dag in de Kwinter stonden deze keer de stambomen van de familie Groeneveld 
en Swets/Zwets centraal. Twee doorgewinterde stamboomonderzoekers wisten over beide families 
smakelijke verhalen te vertellen. 
Naast de stamboomonderzoekers was er een presentatie over 200 jaar burgerlijke stand door Paula 
Jorritsma van het Streekarchief (zie verder pagina 4). 
 
Overtocht Keizerin Maria Louise 
Ter gelegenheid van de Maand van Geschiedenis voer zaterdag 1 oktober om 11.15 uur Keizerin 
Maria Louise opnieuw over van Sleeuwijk naar Gorinchem, waarbij de rietaak de Vier Gebroeders als 
veerpont figureerde. De keizerin reisde per koets over de Rijksstraatweg, vergezeld van ruiters en 
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herauten. Bij het veer werd ze ontvangen door de burgemeester en zijn zoon. Daarna scheepte 
ze in en voer naar de overkant om zich daar bij haar man Napoleon te voegen.  
De hernieuwde overtocht van de Keizerin werd mogelijk gemaakt met medewerking van de 
Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a., toneelgroep Entree, LR & PC de 
Merweruiters, Showkorps Wilhelmina, veerdienst Gorinchem-Sleeuwijk, vereniging de Vier 
Gebroeders en buurtvereniging de Rijksstraatjes. Het evenement vraagt om een soortgelijk vervolg! 
 
Jubileumavond 
Zaterdag 8 oktober vierde de historische vereniging haar jubileumavond in de Nutszaal. Geopend met 
een stampottendiner, vormde de presentatie van het boek ‘Effe naor Straot’ natuurlijk het hoogtepunt. 
Omdat het boek nog niet geheel afgerond was, werd een proefexemplaar van het boek aangeboden 
aan burgemeester Carla Breuer. Chris Baggerman, alsof hij was weggelopen uit de Hoogstraat 
honderd jaar terug, lichtte op ludieke wijze een en ander toe. Na de pauze was er een 
feestprogramma met muziek, verhalen en liedjes uit de Werkendamse historie. We kijken terug op een 
prachtige, geslaagde avond. 
 
Schippers van toen 
Onze vereniging organiseerde op zaterdag 5 november van 10.00-15.30 uur de activiteit ‘Schippers 
van toen’ in d’Altenaer. Te gast waren Thomas Westerhout met foto’s en verhalen van schippers uit 
vervlogen tijden; Huib Kornet met foto’s en informatie over de binnen-, kust- en zeevaart; Leen Keijzer 
uit Zwijndrecht met scheepsmodellen en werkende schaalmodellen van havenkranen en Jan Vos met 
schilderijen van oude schepen en Biesbosch gezichten. De Vereniging De Binnenvaart uit Dordrecht 
was te gast met oude scheepsmodellen en films. Het evenement werd druk bezocht en mooie 
contacten werden gelegd. Voor herhaling vatbaar! 
 

Excursies 
 
Vreeswijk 
Zaterdag 22 oktober brachten 15 leden van de Historische Vereniging een bezoek aan Vreeswijk, 
waar zij de museumwerf bezochten. De gids, mevrouw Rina Copier, liet ons kennismaken met het 
doel van de werf: het behouden van de voorwerpen, gereedschappen en de helling waar de 
historische schepen gerepareerd, gerestaureerd en onderhouden worden. Aan de Vaartse Rijn, 
tegenover de museumwerf, liggen de historische binnenvaartschepen van verschillende types, 
waarmee een beeld wordt geschetst van hoe het er vroeger uitzag. In het bezoekerscentrum vertelde 
de gids over de historie van Vreeswijk. Na de lunch kregen we een rondleiding door het stadje 
Vreeswijk.  
 
Kampvuur 
Onder prachtige weersomstandigheden werd op vrijdag 19 augustus in de polder “De Bloemplaat” het 
kampvuur ontstoken. Ook deze keer was door de activiteitencommissie (Jenne, Adrie, Henny, Corrie 
en Johan) alles weer tot in de puntjes verzorgd. Door het project Ruimte voor de rivier is het niet zeker 
dat ook de komende jaren het kampvuur hier kan blijven. Helaas lieten de vaste vrijwilligers weten hun 
werk neer te leggen, de vereniging zoekt nog naarstig vrijwilligers om één keer per jaar te helpen bij 
het organiseren van het kampvuur, het gezelligste avondje van het jaar. 
 
Fietstocht 
De jaarlijkse fietstocht van de Historische Vereniging op zaterdag 21 mei trok door het Mastbos en 
langs het riviertje de Mark naar Meersel Dreef België. Opnieuw een boeiende tocht en veel 
gezelligheid! 
 

Bestuurlijk 
 
Algemeen 
In 2011 vergaderde het bestuur van de vereniging tien keer. Tijdens de ledenvergadering op 10 maart 
namen we afscheid van Ad Paans. Gedurende negen jaar (drie periodes) zette hij zich actief en met 
enthousiasme in voor onze vereniging. We zijn blij dat hij in de commissie Genealogie nog steeds zijn 
steentje bijdraagt aan de vereniging. Als nieuwe bestuursleden verwelkomden we Geert Panhuysen 
en Martin van der Stelt. De laatste deed al langere tijd onze ledenadministratie. Eind 2011 heeft hij 
ook de boekhouding overgenomen van Chris Baggerman, die sinds zijn vertrek als penningmeester 
nog wel de boekhouding van de vereniging verzorgde. Geert Panhysen besloot om 
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gezondheidsredenen zijn bestuurslidmaatschap terug te geven. Hij wil wel op de achtergrond 
actief zijn voor de vereniging. 
Per 31 december 2011 telde de vereniging 361 leden. 
 
Overleg Stichting Monumentenbehoud 
In november vergaderde het verenigingsbestuur met het bestuur van de stichting 
Monumentenbehoud. Eens per jaar treffen beide besturen elkaar om te spreken over relevante zaken 
met betrekking tot de huisvesting en overige zaken die van wederzijds belang zijn. De stichting lichtte 
haar plannen toe inzake de renovatie van het Andries Visserhuis. Als eerste zullen de kozijnen op de 
zolderverdieping vervangen worden. Ook wordt onderhoud gepleegd aan de borstwering van het pand 
(vervanging zinkwerk). De gemeente Werkendam zegde een bedrag toe van € 5.000. Totale kosten 
bedragen € 20.000-25.000 euro. Naast deze dingen, zullen enkele kleinigheden aangepakt worden. 
 
 

Het werk van de commissies 
 
Commissie Onderzoek en Documentatie 
 
Subcommissie Archivering 
De subcommissie archivering bestaat uit Hennie van der Meijden, Stan Kamerman en Kees Brouwer. 
Incidenteel worden ze geassisteerd door andere leden. De vereniging is in bezit van een mooie 
verzameling van waardevolle stukken. Honderden foto’s, de bibliotheek, de genealogische informatie 
en de knipselmappen. De commissie zorgt ervoor dat we niet alleen materialen verzamelen, maar ze 
ook toegankelijk zijn. Een keer per week komen leden van de commissie bij elkaar om de archivering 
en digitalisering van het materiaal voort te zetten. 
  
Subcommissie Genealogie 
De subcommissie genealogie bestond in 2011 uit de leden Ina Holster-Hakkers, Martin Boot, Jan 
Visser, Rina Kant en Ad Paans. Zij kwamen twee keer per maand bijeen. De laatste maandag van de 
maand is de zogenaamde ‘open avond’ en is iedereen welkom voor informatie in het Andries 
Visserhuis van 20.00-22.00 uur. Er komen steeds meer vragen via internet binnen over 
familiegegevens van mensen ver buiten Werkendam.  
 
Op zaterdag 19 februari organiseerde de commissie de genealogische dag in de Kwinter. De familie 
Zwets en Groeneveld stonden centraal. De gegevens over de familie Zwets waren afkomstig van de 
familie Zwets en over de familie Groeneveld van de heer Korevaar uit Gorinchem.  
Het streekarchief uit Heusden was aanwezig met een aantal akten van geboorten, huwelijken en 
overlijden. Dit in verband met het 200-jarig bestaan van de burgerlijke stand, in 1811 door Napoleon 
ingevoerd.  
 
De volgende personen en/of organisaties waren aanwezig om de bezoekers van gegevens te 
voorzien. Historische vereniging Werkendam en de Werken c.a., De Stamboom uit Sliedrecht, De 
Historische vereniging Hardinxveld – Giessendam, Geschiedkundige Vereniging Giessenburg / 
Schelluinen,  Valentine Wikaart – Derksen met gegevens over Werkendam en de Biesbosch en haar 
boek ”Nijt dan water ende wolcken”, Piet Vos met oude foto's, Maan van Elzelingen met gegevens 
over graven in Werkendam, Sleeuwijk en Nieuwendijk en ten slotte Joop Kuijntjes van de Nederlandse 
Genealogische Vereniging. De heren Swets en Korevaar gaven een lezing met leuke anekdotes over 
het ontstaan van de families. 
 
Commissie Website en Public Relations 
De commissie bestond - ook - in 2011 uit de leden Rob Verdoorn (webmaster), Hannie Visser-
Kieboom en Bas voor den Dag. Op vele manieren is in 2011 getracht de vereniging onder de 
aandacht te brengen. Vrijwel iedere activiteit is bekendgemaakt in de huis-aan-huis bladen in het Land 
van Heusden en Altena, in de dagbladen die ook regionale berichten opnemen en natuurlijk op de 
website.  
 
Bij de activiteiten zorgen verschillende bestuursleden ervoor dat er een boekentafel aanwezig is, 
zodat deelnemers kunnen zien wat onze vereniging allemaal doet. Zo veel mogelijk worden van de 
activiteiten korte verslagen gemaakt en op de website geplaatst, uiteraard voorzien van een passende 
foto.  
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Op de braderieën in Sleeuwijk en Werkendam en op de Biesboschdag in Werkendam was de 
Historische Vereniging uiteraard ook present. Elke zaterdagochtend is het Andries Visserhuis geopend 
en wordt er onder het genot van een bakske koffie en een koekske 'positief geroddeld' over de 
historie. Ook het vertonen van oude beelden op de filmzolder of het bekijken van oude foto's op de 
computer in het Andries Visserhuis draagt bij om de vereniging te presenteren. 
 
Onze website werd in 2011 bijna 8200 keer bezocht, ongeveer evenveel als vorig jaar. Een flink deel 
daarvan zijn vaste bezoekers die meer dan eens per maand even kijken. Dat aantal unieke bezoekers 
per maand is trouwens ook gelijk gebleven. Samengevat kunnen we stellen, dat we een vaste kern 
van ongeveer 500 regelmatige bezoekers per maand hadden.  
 
Commissie Effe Lustere 
In 2011 vond een wisseling plaats in de redactie van Effe Lustere. Nel van As nam afscheid als 
eindredacteur en deze functie wordt nu ingevuld door Hannie Visser-Kieboom. In 2011 verscheen 
driemaal een Effe Lustere, de nummers 54, 55 en 56. 
 
In nummer 54 schreef Valentine Wikaart-Derkzen uitgebreid over een onvoorziene ramp in 
Werkendam in februari 1841. Het jaar 2011 bleek tevens een vruchtbaar jaar voor nieuwe boeken. 
‘Sporen uit het verleden van Werkendam’, samengesteld door Nel van As en Maan van Elzelingen; 
100 jaar Christelijke Gereformeerde Kerk en ‘Vrouwendam’, een heruitgave bewerkt door Nel van As. 
Van de boeken verscheen een recensie in Effe Lustere.  
 
In nummer 55 van Effe Lùstere staat Andries Visser centraal. Bij een schoolschrift met blauwe omslag 
staat op het etiket geschreven: 'Geschiedenis van Werkendam'. Hierin heeft Andries Visser 
waarschijnlijk zijn eerste poging gewaagd om de geschiedenis van Werkendam vast te leggen. Maan 
van Elzelingen schreef over ´Den Boom´.  
 
In nummer 56 wordt het levensverhaal van Maarten Koman beschreven die omkwam in het nazi kamp 
Sandbostel bij Neuengamme. Ook een overzicht van tien jaar zoekplaatjes van Teus Verhoeven. 
 
Verder in de drie nummers de vaste rubrieken zoals 100, 75 of 50 jaar geleden; een 
activiteitenkalender en het zoekplaatje.  
 
Commissie Beheer Andries Visser-huis 
Het  beheer  van het Andries Visserhuis  aan de Slikstraat is in handen van een aantal actieve leden. 
Dankzij hen is het verenigingsgebouw elke zaterdagmorgen  geopend voor leden en niet-leden. 
Vragen over genealogie of de Werkendamse historie, de aanschaf van een van onze publicaties of 
lenen van een bibliotheekboek, het kan allemaal. In januari vergaderden alle gastheren en –vrouwen; 
het is gebruikelijk dit eens per jaar te doen.  

Leden en niet-leden weten de weg naar het Andries Visserhuis te vinden. In totaal verwelkomden we 
in 2011 bijna 1.100 bezoekers. Tijdens reguliere zaterdagochtenden waren er gemiddeld tien 
bezoekers, tijdens speciale gelegenheden (presentatie boekje Merwedegijzelaars, verkoop 
jubileumboek) lag het bezoekersaantal vele malen hoger. Recordaantal werd gemeten op zaterdag 3 
december, de eerste dag dat het jubileumboek verkocht werd. In totaal ontvingen we toen 150 
mensen. 

De commissie Beheer Andries Visserhuis beheert ook de bibliotheek van de vereniging. Deze 
bibliotheek omvat ruim 500 titels. Jaarlijks worden nieuwe boeken aangeschaft over de historie in ons 
werkgebied, maar ook daarbuiten, als er maar een link is met onze vereniging. In totaal veertien 
mensen leenden in 2011 één of meerdere boeken. 
 
Bezorging en verzending 
De Effe Lustere wordt, net als uitnodigingen en contributieverzoeken, altijd trouw rondgebracht door 
enkele leden van de vereniging. Coördinator is Jan Visser. Hij wordt geassisteerd door K. Groeneveld, 
B. voor den Dag, G. Noorloos, E. van Heukelum-Scherff en C. Los-Van der Steenhoven. Gedeeltelijk 
worden uitnodigingen en overige correspondentie (m.u.v. Effe Lustere) digitaal verzonden. We 
proberen dit in de toekomst uit te breiden, maar nog niet alle leden hebben een emailadres of hebben 
dit niet doorgegeven aan de vereniging. 
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Monumentencommissie 
De Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. de Monumentencommissie brengt een 
eigen jaarverslag uit. Daarom zal in dit jaarverslag verdere informatie achterwege blijven. 
Vertegenwoordiger in de monumentencommissie namens onze vereniging is Valentine Wikaart-
Derkzen. 
 
Erfgoed Altena 
De Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. vormt samen met de archeologische 
vereniging Land van Heusden en Altena, Stichting Historische Reeks, de Historische kring het Oude 
Land van Heusden en Altena, Biesboschmuseum, Streekarchief en Bibliotheek Altena de stichting 
Erfgoed Altena, voorheen Cultuurhistorisch Platform Land van Heusden en Altena. Samen 
organiseren zij jaarlijks de Open Monumentendag. Tevens is zij gesprekspartner van gemeenten zoals 
in 2011 bij de samenstelling van de Erfgoedkaart. Ook bij diverse bestemmingsplannen buitengebied 
wordt Erfgoed Altena betrokken.  
 
Dit jaar werd op Open Monumentendag in het voormalige gemeentehuis op Hoogstraat 35 een 
expositie ingericht met geboortekaartjes en kraamspullen. Ook konden bruidsparen die in het verleden 
elkaar het jawoord gaven op Hoogstraat 38 zich opnieuw laten vereeuwigen op de ‘gevoelige plaat’.  
 
Vooruitblik 
Het jaar 2012 lijkt een minder enerverend jaar te worden voor onze vereniging dan 2011. Geen 
jubileum om te vieren en geen grote publicatie in het verschiet. Wel wordt het Andries Visserhuis in 
2012 gerenoveerd. Toch leert de geschiedenis ons dat voorspellingen zelden bewaarheid worden. 
Voor het dorp Werkendam zal immers de ontpoldering van de Noordwaard, die in 2012 start, wel 
degelijk een ijkpunt in onze historie vormen. Daarom is en blijft de historie een boeiend 
ontdekkingsterrein, waarop steeds nieuwe inzichten en ontdekkingen ons zullen blijven verrassen, met 
lezingen, onderzoek, evenementen en nieuwe uitgaven. 


