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HISTORISCHE VERENIGING WERKENDAM EN DE WERKEN C.A. 
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4251 CB  WERKENDAM 
www.historiewerkendam.nl 

 
Jaarverslag 2007 

 
In de 17e eeuw wordt vol trots geschreven over de Ambachtsheerlijkheid Werkendam en 
haar Burcht. In 2007 konden we een glimp van deze Burcht opvangen bij vogelvereniging de 
Biesboschzanger, die de Burcht nabouwde en ons even deed terugglijden in de tijd.  
 
In den eersten het dorp en de Ambachtsheerlijkheid van Werkendam, alzo genoemt, van een 
water de Wercke, dat aldaar overgegaan en gedempt is; hebbende een kercke en de slot, 
ofte Borgh, waarop de oude Heere ofte Borch-graven plachten te wonen, ende nu onlangs 
wederomme opgebout is bij Jonkheer Hendrik van Eck, tegenwoordig Ambachtsheer als 
getrout hebbende juffrouw Ida van Bronkhorst, dochter van Heer Laurens van Bronkhorst, 
Ridder. Eerst weduwe van meester Otto van Arkel, licentaat in de rechten, deze 
ambachtsheerlijkheid werd te leen gehouden van de grafelijkheid van Holland. Als de Heeren 
van de Landen van Althena en de schoone achterleenen zijnde dezelfde 
Ambachtsheerlijkheid gelegen aan de Noort- en Noort-west zijde van de voorst Land van 
Althena gelijk aan de Zuid-oost zijde van de zelve gelegen en de volgt het dorp en de 
Ambachtsheerlijkheid van de Dussen.  
 
Wanneer we terugblikken op het jaar 2007 zijn er uiteraard meer hoogtepunten te noemen. 
Bijzonder trots was de vereniging op de definitieve vaststelling van het Werkendamse 
monumentenbeleid. In totaal zestig monumenten kregen dit jaar het stempeltje monument. 
Ze zijn herkenbaar aan de geel-witte schildjes. Op zaterdag 13 oktober kon een wandeling of 
fietstocht gemaakt worden langs deze juweeltjes uit onze historie. Opnieuw mochten we 
daarvoor de tuin met de monumentale kastanjebomen van de familie Mijnlieff betreden. Maar 
ook andere onbekende paden werden betreden. Zo mochten enkele leden van de vereniging 
figuren in een scene voor het TV programma Verre Verwanten. De dorpsfiguur Gerardus van 
Houweninge kwam zo tot leven, de beelden zelf zijn pas najaar 2008 te zien.  
 
Het derde Werkendams dictee werd dit jaar gehouden op dinsdag 27 maart in de Kwinter. 
Cor van der Maas schreef het dictee aan de hand van de inmiddels bekende dorpsfiguren 
Sjaan en Bets, deze keer stonden ze bij school. Na de eerdere winnaars Henny van der 
Meijden en Thera van den Heuvel is het derde Werkendams dictee gewonnen door Piet van 
Berchum met in totaal 49 fouten. Zo’n veertig mensen schreven mee aan het dictee dat door 
velen weer als moeilijk werd ervaren met zinnen als: “Da is nog wel nie héélemaol over, de 
pain blaift toch nog altaid meutele, mar ‘k mot zegge da te medicaine die ‘k er veur kraig 
goed hellepe”.   
Na afloop van het dictee werd het eerste exemplaar van het boekje ‘Werkendams dialect in 
woorden en spreekwijzen’ aangeboden aan Cor van der Maas. Het Werkendams 
dialectboekje werd samengesteld door J.C. Visser (overleden in 1973) en recent bewerkt 
door Maan van Elzelingen.  
 



 2

In april werd in Werkendam het 75 jarig bestaan van voetbalvereniging Kozakken Boys 
gevierd. Een naam die onlosmakelijk verbonden is met de historie van Werkendam. Want 
diezelfde Kozakken staken in december 1813 de Merwede over en zetten voet aan wal op 
de plek aan de Sleeuwijkse dijk die later de naam Kozakken Stoep kreeg. En daar leerden 
de Werkendammers voetballen vanaf 13 april 1932. De naam Kozakken Boys herinnert zo 
voor altijd aan die Kozakken Stoep. De stoep zelf is verdwenen, maar de voetbalploeg bleef. 
En op initiatief van de Historische Vereniging bood burgemeester Hellegers de jarige 
vereniging een nieuw straatnaambordje aan ‘Nieuwe Kozakken Stoep’. Op zaterdagmiddag 
14 april, voorafgaand aan de competitiewedstrijd Kozakken Boys  - SHO,  is het nieuwe 
straatnaambord geplaatst bij de stoep aan de Lange Wiep. De kiem voor het straatnaambord 
werd gelegd tijdens de lezing op 7 april 2006 in kantine van Kozakken Boys over het boek 
“Met gevelde lans en losse teugel – Kozakken in Nederland 1813-1814” van Anne Aalders 
uit Hoogeveen.  
 
Open Monumentendag op zaterdag 8 september stond dit jaar in het teken van de molens. 
Voor de Historische Vereniging reden om de historie van de Werkendamse korenmolen ‘Ken 
U Zelven’ op schrift te stellen. Martin Boot en Bas voor den Dag stelden de uitgave samen. 
Deze werd zaterdag 8 september in het Andries Visserhuis uitgereikt aan de dochter van de 
laatste molenaar Aaike van de Steenhoven, een schoondochter en een kleindochter. Tevens 
was er een expositie ingericht in het Andries Visserhuis van de molen. Het boekje had een 
oplage van 150 stuks. 
Ook de Oudheidkamer werd betrokken bij de viering van Open Monumentendag. Daar was 
een expositie ingericht van de vele Werkendamse bakkers die Werkendam vroeger telde.  
Een mogelijke reden voor de vele bakkers was wellicht het buitenafwerk in de Biesbosch, als 
zij op maandag de Biesbosch introkken moest er veel brood gebakken worden en daar 
waren veel bakkers voor nodig, maar de Werkendammers stonden ook bekend om hun 
snoeplust, er werd getrakteerd als vader op vrijdag of zaterdag na een week weer 
thuiskwam.  
 
De Historische Vereniging presenteerde zaterdag 10 november een CD-rom met beelden 
van Werkendam toen en nu. Oude vergeelde foto’s uit de digitale fotocollectie van de 
vereniging worden getoond naast beelden van Werkendam anno 2007. Daarnaast wordt  
aan de hand van een wandeling het verhaal van de Werkendamse historie verteld. De CD-
rom is verpakt in een geïllustreerde hoes, tevens is een boekje bijgevoegd met de teksten en 
foto’s. Op de CD-rom staat tevens de gemeentelijke rondwandeling langs de Werkendamse 
monumenten. Het eerste exemplaar van de CD-rom werd zaterdag 10 november 
aangeboden aan wethouder Monumenten J.J. Luteijn. De uitgave van een CD-rom was iets 
nieuws voor de vereniging, maar bleek alras een groot succes. Na de eerste oplage van 200 
stuks werden er al snel nog 150 bijbesteld.   
   
Als PR activiteit nam de vereniging deel aan de braderie in Werkendam op donderdag 14 
juni, aan de braderie in Sleeuwijk en de verenigingsmarkt van Irene in Werkendam op 
zaterdag 23 juni. Op zaterdag 6 oktober nam ze tevens deel aan de Biesboschdagen op de 
Hoogstraat. Daarnaast werd via de website www.historiewerkendam.nl  informatie gegeven 
over de vereniging. De website werd gemiddeld 534 keer per maand bezocht door 
gemiddeld 328 unieke bezoekers per maand; de tendens is stijgend. De meeste bezoekers 
wonen uiteraard in Nederland, maar ook onze buurlanden en vooral de emigratielanden zijn 
daarbij. Ook via de verkopen van onze publicaties merken we dat de website een groeiende 
belangstelling heeft.  
 
Naast al deze activiteiten werkte de vereniging in het najaar ook aan een beleidsplan voor 
2008-2010. Dit naar aanleiding van vragen vanuit de leden. Tijdens de eerste 
ledenvergadering in maart 2007 werd er geen decharge verleend voor de financiën van de 
vereniging. Een speciale commissie boog zich daarna opnieuw over de cijfers. In een tweede 
ledenvergadering werd alsnog de jaarrekening 2006 en begroting 2007 goedgekeurd. In die 
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tweede ledenvergadering kwam ook het voorstel tot een meer gestructureerd beleid van de 
vereniging naar voren. Vanaf 2008 wordt er gewerkt met het beleidsplan. 
Tevens werd tijdens de laatste ledenvergadering besloten tot het aangaan van een 
huuroverkomst voor het Andries Visserhuis met de Stichting Monumentenbehoud. Dit op 
basis van een meerjaren onderhoudsplanning.  
 
Op 31 december 2007 telde de vereniging 358 leden.  
 
 
4. Aandacht voor het werk van de commissies 
De secretaris doet verslag van de commissies van de vereniging en vervolgens van het 
Cultuur-Historisch Platform en de Monumentencommissie. De verslagen worden hierna 
integraal opgenomen. 
 
De redactiecommissie 
De redactiecommissie voor Effe Lustère bestond in 2006 uit Nel van As, Thomas 
Westerhout, Govert Noorloos en Hannie Visser-Kieboom. Samen brachten zij vier maal een 
Effe Lustere uit. In januari, april, september en december. Steeds stond er een artikel over 
de bezoeken van de commissaris van de Koningin van Voorst tot Voorst aan de gemeente 
Werkendam en De Werken in. Verder in januari een artikel over de sloop van het Van Oord 
kantoor. In april een artikel over zinkbaas Gerrit Visser (Klaas d’n Otterkop) en de Jood 
Jacob Willem Meijer. In het september nummer verschenen verhalen van mensen van 
diverse pluimage; Marinus Heijstek, familie Lobbezoo, Jurien Giphart en Bartje Poep. In de 
decemberuitgave stond een verhaal over Francientje Vos centraal.    
De inhoud van de verhalen in het periodiek was steeds boeiend, maar de kwaliteit van de 
uitgaven stemden niet altijd tot tevredenheid.  Reden om afscheid te nemen van onze 
‘huisdrukker’  Gera Goelema en de Gereformeerde kerk.  
 
De beheercommissie Andries Visserhuis 

Het beheer  van het Andries Visserhuis  aan de Slikstraat was dit jaar in handen van een 
collectief van 12  actieve leden. Zij zorgden er voor dat  ons verenigingsgebouw elke 
zaterdagmorgen  voor leden en niet-leden open  was voor vragen over genealogie, de 
werkendamse historie of  het aanschaffen van een van onze publicaties.  

Niet alleen  het gastvrouw/ heer - schap voor de zaterdag is door hen verzorgd, maar ook het 
onderhoud van de tuin,  aankoop van de huishoudelijke materialen en het regelmatig 
schoonmaken van de diverse ruimten  en de kleine reparaties. Voor de ‘grote schoonmaak’, 
tweemaal per jaar  kon een beroep gedaan worden op Ina Holster, Nel van As, Nelleke de 
Vries en Adrie Schouten.  

Al met al blijkt dat  met deze werkwijze  het Andries Visserhuis prima te functioneren als  
ontmoetingspunt en werkplaats voor de  actieve leden  en andere belangstellenden.  

 
De commissie onderzoek en documentatie 
 
De subcommissie genealogie  
 
Het gehele jaar door hebben de commissieleden gezorgd dat op de laatste maandagavond 
van de maand het Andries Visserhuis geopend was. Op dit soort avonden worden regelmatig 
leden en belangstellenden op weg geholpen voor verder stamboomonderzoek. 
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Daarnaast ontvangen we vragen – dit jaar zelfs uit Duitsland, Italië en Luxemburg- die via de 
website van de vereniging per mail binnenkomen. Als commissie doen we onze uiterste best 
om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Vaak ontstaat er een uitwisseling van 
gegevens waarbij de vereniging ook gebaat is.  
 
Een andere taak is het archiveren van knipsels naar onderwerp. Op die manier is reeds een 
behoorlijke documentatie opgebouwd. Daarnaast worden familieberichten verzameld en op 
naam opgeborgen.  
 
De genealogische dag stond in 2007 in het teken van de familie Van den Heuvel. Door ziekte 
van de inleider kon deze dag niet doorgaan in februari en werd daarom verplaatst naar 22 
september. Helaas zegde de inleider, Marco van den Heuvel, opnieuw af nu door ziekte van 
zijn vrouw. De belangstelling voor deze dag was redelijk. 
 
Martin Boot heeft meegewerkt aan een artikel bij het verschijnen van het duizendste nummer 
van Kerkklanken, het kerkblad van de hervormde gemeenten in het Land van Altena. In het 
artikel kon teruggegrepen worden naar het begin van de twintigste eeuw omdat onze 
vereniging ook beschikt over oude kerkblaadjes uit die tijd. 
 
De subcommissie genealogie bestond uit Martin Boot, Bas voor den Dag, Ina Holster-
Hakkers, Ad Paans en Jan Visser. In verband met zijn werk is Cor Hofman gestopt. 
 
Subcommissie archivering 
Henny van der Meijden, Stan Kamerman, Valentine Wikaart en Kees Brouwer hebben in 
2007 hun archiveringswerk onverdroten voortgezet. 
In het Andries Visserhuis ligt veel archiefmateriaal ter inzage is. Alleen dat ter inzage is vaak 
nog moeizaam, omdat niet precies bekend is wat de vereniging in huis heeft. Om te 
voorkomen dat er over een paar jaar alleen planken vol met oud papier staan en niemand 
weet wat het echt is, wordt de collectie ontsloten met een eenvoudig zoeksysteem. Het doel 
is om een goed beeld te krijgen van de bronnen die in het Andries Visserhuis aanwezig zijn 
en te zorgen dat die ook voor alle geïnteresseerden zijn te raadplegen Het verst gevorderd is 
de archivering van de foto-collectie.  Veel foto's zijn ook raadpleegbaar via de computer en 
met eenvoudige trefwoorden makkelijk te vinden. 
 
Ook de 'dossiervorming' gaat gestaag door.  Voor ruim 150 thema's zijn mappen gemaakt, 
waar krantenknipsels en andere bronnen opgeborgen zijn. Van archief van de Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen, Departement  Werkendam , is een voorlopige inventaris gemaakt. 
Via die inventaris zijn de archiefbestandelen makkelijk te vinden. 
 
Naast archivering is selectie nodig. In de opslagruimten zijn ook een groot aantal 'oude 
kranten' uit de jaren 1945 – 1950. Deze zijn voorlopig in de inventaris opgenomen. 
 Bestuderen van de inhoud zal uit moeten maken of het echt 'oud papier ' is of dat er  voor de 
vereniging relevante artikelen over Werkendam in staan of een andere reden om die te 
bewaren.  
Een aantal jaargangen van Voetbal International werden verkregen bij het verwerven van het 
'Nutsarchief'.  Als er een nummer is, waarin Kozakken Boys uitgebreid aan bod komt, is dat 
natuurlijk het bewaren waard. Een trouwe Kozakken Boys supporter is welkom om alle  
jaargangen door te spitten. Als dank mag hij of zij alle Voetbal-internationals waarin niets 
over Werkendam of clubs uit de omgeving staat houden. 
Een belangrijke verwerving was ook het archief van een van de scholen van 
Werkendam. Dit archief is nog niet voor iedereen te bekijken. I.v.m. privacy van nog levende 
personen mag dit alleen na goedkeuring van het bestuur en de bewaargever. 
 
Soms neemt bestuur en commissie het besluit om iets aan anderen over 
te dragen. Dat is gebeurd met een aantal mappen van de "vereniging Zaterdagvoetbal' 
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over de jaren 1945 - 1952. Dit bij het 'nutsarchief' gevonden materiaal had betrekking op de 
landelijke vereniging / afdeling van de KNVB, waar de voormalige gemeentesecretaris W.A. 
de Klerk enkele jaren secretaris was. Na overleg bleek dat de KNVB in Zeist dit graag  over 
wilde nemen en zorgen voor goede conservering.  Na goede ontsluiting zal het door de 
KNVB aan het Nationaal Archief worden aangeboden. Daar berust al een groot deel van het 
KNVB archief (via de website Nationaal Archief te raadplegen). 
 
Het ontsluiten en toegankelijk maken van éen stukje van het 'Werkendamse geheugen' zal 
ook in de komende jaren nog een belangrijke activiteit binnen de commissie archivering zijn. 
Wat er al is vraagt aandacht, maar ook de grote en kleine schenkingen die regelmatig binnen 
komen moeten een goede plaats binnen de vereniging krijgen. 
 
 
 
 
De Activiteitencommissie 
De Commissie activiteiten verzorgde in 2007 weer zes gevarieerde activiteiten; twee 
lezingen, fietstocht,  een rondwandeling, kampvuur en een uitstapje.  
Donderdag 25 januari werd de lezing ‘Met de hond en de hondenkar terug in de historie; 
nostalgie met een verdwenen transportmiddel’ gehouden. Spreker Bert Willemsen uit Rijen 
vertelde aan de hand van dia’s, voorwerpen, publicaties en afbeeldingen over die verdwenen 
vervoermiddel. Tot ver in de jaren twintig van de 20e eeuw kwam de hondenkar vrij algemeen 
voor. Vanaf de jaren dertig verdwijnt de hondenkar meer en meer uit het straatbeeld. In de 
regio waren bv. enkele Joodse families die met hondenkar hun koopwaar uitventte.  
Op 21 juni werd een avond-excursie naar Fort Altena. Arie Schouten, gids op het fort en 
kenner van de geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, gaf uitleg over de historie 
van het fort. Daarna volgde een rondleiding door de gebouwen.  
Op 7 juli was er een fietstocht rondom Gouda en de Zuidplaspolder. De dag werd afgesloten 
in het Andries Visserhuis met gebakken friet en een borrel. 
Op 21 juni werd een avond-excursie naar Fort Altena. Arie Schouten, gids op het fort en 
kenner van de geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, gaf uitleg over de historie 
van het fort. Daarna volgde een rondleiding door de gebouwen.  
Op 17 augustus werd het kampvuur gehouden. Opnieuw een avond met veel publiek en 
sfeer. De muziek was van het kwartet  ‘Kwart voor vier’. Er werd een visje gebakken. 
Op zaterdag 22 september was er een uitstapje naar Hilvarenbeek met rondwandeling.  
Woensdag 28 november gaf voormalige bijzonder hoogleraar Waterstaatsgeschiedenis 
Gerard van de Ven, een lezing over ‘Ruimte voor de Merwede’ in de Kwinter. Van de Ven 
ging tijdens de lezing in op de strijd tegen het water in de delta van ons rivierengebied door 
de eeuwen heen. Al in de 19e eeuw werd er een ‘groene rivier’gegraven (de nieuwe 
Merwede) om zo het rivierwater sneller af te voeren en de vele dijkdoorbraken een halt toe te 
roepen. Ook het graven van de Bergsche Maas was een huzarenstukje in de 
waterstaatsgeschiedenis. Anno 2007 staan de Merwede en Werkendam opnieuw voor 
ingrijpende veranderingen met de plannen rond Ruimte voor de Rivier.   
 
De Activiteitencommissie bestond uit Lia Hakkenbrak, Johan Visser, Henny de Waal en 
Adrie en Jenne Schouten. 
 
Cultuur-Historisch platform 
In 2007 werd de organisatie van Open Monumentendag opnieuw regionaal aangepakt. Het 
thema was Molens, naar het jaar van de molens. Samen met de molenaars werd een 
programma opgesteld en konden zaterdag 8 september de molens in de regio bezocht 
worden. Ook de forten Giessen en Altena waren open voor publiek. Verder is in 
samenwerking met het CHP de cursus Streekgeschiedenis voor beginners opgezet, de start 
was in januari 2008.  
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Namens de Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. heeft Hannie Visser-
Kieboom zitting in het Cultuur Historisch Platform. 
 
 
Monumentencommissie 
In het jaar 2007 kwam de monumentencommissie regelmatig bij elkaar, gemiddeld een maal 
per twee maanden. Een grote klus die dit jaar afgerond werd, was de definitieve aanwijzing 
van zo’n 60 panden tot gemeentelijke monument. Alle panden werden voorzien van een 
schildje. Dit werd feestelijk gevierd op zaterdag 13 oktober met een gemeentelijke 
Monumentendag. Er waren routes in de diverse dorpen langs de monumenten. Daarmee is 
het werk van de monumentencommissie beslist niet gedaan, omdat er steeds panden 
toegevoegd kunnen worden. Daarnaast adviseert de Monumentencommissie bij (ver) 
bouwplannen van monumenten in de gemeente.  Voor de historische Vereniging hadden 
plaats in de commissie Katrien Koppers en Valentine Wikaart. 
 
Vooruitblik 
Na het opstellen van het beleidsplan in het najaar zal er vanaf 2008 gewerkt worden met het 
beleidsplan. Ook de uitwerking van het beleidsplan in een jaarprogramma en de beschrijving 
van de werkzaamheden van de diverse commissies wordt ter hand genomen.  
Daarnaast moet vooral aandacht geschonken worden aan het blijvend activeren van 
vrijwilligers. Het niet in kunnen vullen van bestuursfuncties baart ons grote zorgen. Ook het 
vinden van mensen die de commissies bemannen is een steeds terugkerend aandachtspunt.    
Verder vraagt de verdere archivering en ontsluiting van de collectie in het Andries Visserhuis 
nog steeds onze aandacht.  
Ook wil de vereniging in 2008 samenwerking zoeken met andere historische organisaties in 
Werkendam en De Werken zoals buurtvereniging Zevenhuizen, de vereniging ‘rietaak Vier 
Gebroeders’ en de Oude Drijversschuit.  
Samenwerking in het Cultuurhistorisch platform met cultuurhistorische organisaties uit de 
regio voor de organisatie van Monumentendag, de Week van de Geschiedenis en cursussen 
streekgeschiedenis wordt voortgezet. Verder beraadt de vereniging zich nog op aandacht 
voor het jaar van het religieus erfgoed in het najaar.  
 
En zo wil de Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. de interesse in 
geschiedenis blijvend stimuleren en dit met onverdroten ijver voortzetten in de jaren die voor 
ons liggen. Het werkveld van de Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. is 
immers nog altijd groeiend. Wat vandaag plaatsvond, is immers morgen reeds geschiedenis.   


