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Jaarverslag 2013 Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. 
 

Inleiding 
In dit jaarverslag blikken we met u terug op het jaar 2013. Voor onze vereniging weer een mooi jaar 
met tal van activiteiten en evenementen. Een jaar waarin we dankzij tal van vrijwilligers gezamenlijk 
bezig waren met de geschiedenis van Werkendam en De Werken c.a., waar ‘voetstappen uit het 
verleden, nog in de straten staan’.  
 

Activiteiten 
 
Herdenking ‘1953’ 
De zestigjarige herdenking van de watersnood van 1953 was aanleiding om ooggetuigen van de ramp 
uit te nodigen in het Andries Visser-huis. Op 2 februari 2013 kwamen ze bijeen en vertelden hun 
herinneringen over de rampnacht en de gevolgen voor Werkendam en omstreken. Een bijzondere 
bijeenkomst, waar veel verhalen loskwamen en duidelijk bleek hoe diep de watersnood heeft 
ingegrepen in het leven van veel Werkendammers. 
 
Werrekendams lééft 
Een heel bijzondere uitgave: het Werrekendams Leesplangeske. Ontworpen door Teus Ippel, 
uitgegeven door de Historische Vereniging. Een plezierige samenwerking met een prachtig 
eindresultaat. Op 20 februari presenteerden we het tijdens een speciale dialectavond. Naast deze 
presentatie gaf Klaas de Groot uit Spijk een boeiende lezing over regionale verschillen in dialect. En 
natuurlijk namen we het (negende) Werkendams Dictee af. Corine Koek werd voor de derde keer 
winnaar!  
 

Lezingen 
 
Meuziken op de Waddeneilanden 
Niet alleen in verre oorden als Shanghai of Argentinië, maar ook ‘gewoon’ in Nederland werkten 
Werkendammers als waterwerkers aan imposante waterprojecten. Op en om de Waddeneilanden 
bijvoorbeeld. Nel van As doet al jaren onderzoek naar deze werkers en hield, samen met Kommer 
Hakkers een lezing over dit onderwerp. Tegelijkertijd lieten ze de aanwezigen meedenken en 
meezoeken naar onbekende personen op de foto’s. Voor sommigen een feest van herkenning! 
 
De Kozakken 
Het was in 2013 precies 200 jaar geleden dat de kozakken in Werkendam arriveerden. De heer Anne 
Aalders uit Hoogeveen verzorgde de lezing. Voor de oudgedienden onder ons niet helemaal een 
onbekende: hij was al eens eerder te gast om te spreken voor onze vereniging. Het was een verhaal 
met een hint naar het heden: er zijn in Nederland nog tal van verwijzingen aan te treffen die refereren 
aan de kozakken in Nederland. Geheel in stijl kregen de gasten een ‘kozak’ bij de koffie. Smakelijk! 
 

Evenementen 
 
Expositie ‘Drie generaties Oranje in beeld’ 
Tijdens Open Monumentendag 2013 opende ook het Andries Visserhuis haar deuren, dit keer met 
een speciale foto-expositie over leden van het Koninklijk Huis die in de periode 1961-2008 onze 
omgeving (Biesbosch, Nieuwendijk, Sleeuwijk en Werkendam) bezochten. Drie generaties Oranje in 
beeld: Juliana en Bernhard, Beatrix en Claus en Willem-Alexander.  
Behalve de foto's showden we ook oude kranten waarin uitgebreid werd ingegaan op het bezoek van 
de koninklijke gasten.  
 
Kampvuur ‘Jantjesplaat’ 
Op donderdag 29 augustus 2013 organiseerde de Historische Vereniging een gezellig kampvuur in de 
Brabantse Biesbosch. Tot vreugde van velen was het kampvuur weer terug van weggeweest. Dankzij 
de uitnodiging van Jacco Damen om het kampvuur nu eens te organiseren bij de Jantjes Keet, werd 
het enthousiasme om dit evenement weer te organiseren, opnieuw  aangeblazen. De nieuwe locatie 
was vele malen praktischer en is wat ons betreft een blijvertje. We kijken terug op een sfeervolle, 
uiterst gezellige avond. 
 

http://www.historiewerkendam.nl/nieuws.html
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Excursies 
 
Fietstocht ‘Rabobank’ 
De Rabobank Fietstocht op 1 juni 2013 bood verenigingen en stichtingen uit de regio de mogelijkheid 
om op een eenvoudige manier de clubkas te spekken. Voor iedereen die de tocht uitreed, schonk de 
bank vijftien euro aan een lokale vereniging of stichting naar keuze. Een bescheiden groep fietsers 
deed namens de Historische Vereniging mee met deze actietocht. 
 

Publicaties 
 
Kaartenserie ‘Vergeten bruggen’ 
Wie kent ze niet, de verdwenen ‘bruggeskes’ van Werkendam. De ophaalbrug op het Plein, de rolbrug 
aan de Slikstraat, de sluisbrug op Oud Sas, en de bruggetjes in het Laantje en aan de Zandwei. Teus 
Verhoeven vereeuwigde ze in een serie prachtige acquarellen die door de vereniging als wenskaarten 
uitgegeven werden. Chris Baggerman overhandigde op 30 november het eerste setje aan ons oudste 
lid, de heer Piet van den Hoek. Mooi dat deze oude herinneringen aan verdwenen cultuurgoed op 
deze manier niet verloren gaan. 
 
Boekje ‘Hervormde Dorpskerk – zestig jaar in gebruik’ 
Van een lezing komt een lezing. Soms. Maar soms komt van een lezing ook een boekje. Ons 
bestuurslid Corine Koek-Maasdam woonde de lezing bij van Bas voor den Dag over ‘Werkendam 
Kerkendam’ en ontdekte min of meer toevallig dat de dorpskerk in 2012 zestig jaar bestond. Ze dook 
de archieven in, verzamelde materiaal dat meer dan voldoende bleek te zijn voor een heuse 
publicatie.  
Op 21 december werd het eerste exemplaar overhandigd aan vraagbaak en oud-koster Piet van de 
Werken en kerkrentmeester Huig Schaddelee. Er staan veel wetenswaardigheden in: over de oude 
hervormde kerk die in 1945 opgeblazen werd door de Duitse bezetter, over de bouw en symboliek van 
de huidige kerk, en over elementen in de kerk. Een aanrader en nog steeds te koop! 
 

Bestuurlijk 
 

Het werk van de commissies 
 
Commissie Onderzoek en Documentatie 
 
Subcommissie Archivering 
De subcommissie archivering bestaat uit 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 2013 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 minder vragen via internet binnen over 
familiegegevens van mensen ver buiten Werkendam. 
 
Op zaterdag 2 maart organiseerde de commissie de genealogische dag in de Kwinter. De familie 
Hovestadt stond centraal. De gegevens over de familie Hovestadt waren afkomstig van dhr. Piet 
Hovestadt. Helaas was deze dag door een zeer klein aantal mensen bezocht. Wat te danken was aan 
de slechte publiciteit. 
. 
De volgende personen en/of organisaties waren aanwezig om de bezoekers van gegevens te 
voorzien. Historische vereniging Werkendam en de Werken c.a., Valentine Wikaart – Derksen met 
gegevens over Werkendam. Dick van Vugt uit Rijswijk met verschiilende stamboomgegevens uit het 
land van Altena. Piet Vos met oude foto’s van Werkendam en uit het gehele Land van Heusden en 
Altena en ten slotte Joop Kuijntjes van de Nederlandse Genealogische Vereniging. 
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Commissie Website en Public Relations 
De commissie bestond in 2012 uit de leden Rob Verdoorn (webmaster), Hannie Visser-Kieboom en 
Bas voor den Dag. Vrijwel iedere activiteit is bekendgemaakt in de huis-aan-huis bladen, in de 
regionale dagbladen en natuurlijk op onze eigen website. Zo veel mogelijk worden van de activiteiten 
korte verslagen gemaakt en op de website geplaatst, uiteraard voorzien van een foto. In 2013 
verschenen op onze website 23 berichten. 

Commissie Effe Lustere 
Ook in 2013 gaf de Historische Vereniging driemaal Effe Lustere uit, het verenigingsblad waarin we 
interessante artikelen en verhalen met onze leden delen.  
 
Commissie Beheer Andries Visser-huis 
Elke zaterdagmorgen is ons  Andries Visserhuis open voor iedereen die iets wil weten over de historie 
van Werkendam, genealogische informatie zoekt of zomaar een praatje wil maken met andere leden 
van onze vereniging.  

De openstelling wordt verzorgd door een groep van trouwe leden, die afwisselend op zaterdagmorgen 
als gastvrouw of gastheer optreden. Zij zorgen voor een heerlijk bakje koffie, maar kunnen ook vragen 
van  bezoekers beantwoorden. 

Ook dit jaar bezochten een aantal bezoekers van ver buiten Werkendam ons vereningshuis. Kan de 
dienstdoende gastvrouw/gastheer de vraag niet direct beantwoorden, dan is er altijd de ‘achterwacht’ 
die op zoek gaat naar de antwoorden.  

 
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 doorgegeven aan de vereniging. 
 
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. 
 
 


