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Jaarverslag 2015 
 
 
Inleiding 

Eén grote activiteit stond begin dit jaar centraal en dat was de viering van 70 jaar bevrijding. In heel 

Nederland, maar voor onze vereniging met name in Werkendam. Met vijf andere verenigingen (st. Omzien 

& Gedenken, ondernemersvereniging DES, Oranjevereniging Werkendam, Nutsdepartement Werkendam 

en Buurtvereniging Zevenhuizen) maakten we deel uit van het Comité 70 jaar Bevrijding Werkendam en 

organiseerden we van 24 april t/m 5 mei uiteenlopende activiteiten, geënt op herdenken en vieren.  

In de zomer liep het onderhuis nogal eens vol, dus er moest veel gedweild worden. Het stichtingsbestuur 

is bezig om deze problemen op te lossen, alsmede de problemen van de rottende kozijnen. 

Het najaar verliep zoals gebruikelijk met goed bezochte avonden. Ook zijn we in die periode begonnen 

met het restylen van Effe Lùstere i.s.m. een nieuwe drukker. Daarnaast zijn we bezig met plannen voor een 

grootse viering van ons 25-jarig jubileum in 2016 én wordt gewerkt aan een heruitgave van het 

Wèrrekendams Dialect-boekje.  

Net voor Kerst bracht het college van burgemeester en wethouders samen met twee ambtenaren op onze 

uitnodiging een werkbezoek aan het Andries Visserhuis. Dit in het kader van hernieuwde kennismaking 

en het bezichtigen van de tentoongestelde resten van de gecrashte Lancaster.  

 

In het afgelopen jaar ontvielen ons vijf leden, allen uit Werkendam. De heer C.P. van den Hoek Ridder 

MWO overleed in februari 2015. Zijn vrouw, J. van den Hoek-Visser, overleed kort daarna in april 2015. De 

heer B.C. Visser overleed in mei 2015. In juni 2015 overleed de heer C.P. Cornet. In augustus 2015 

overleed mevrouw N. van Oord.  

 

In 2015 vervielen 14 lidmaatschappen of werden opgezegd.  We mochten 12 nieuwe leden verwelkomen. 

In totaal telt onze vereniging nu 348 leden. 

 

 

Activiteiten  

70 jaar Bevrijding Werkendam 

Binnen ’70 jaar’ stond de HV garant voor vier activiteiten. Zo werd op 24 april, na de algehele ‘aftrap’, onze 

expositie ‘Oorlog en Bevrijding’ door burgemeester Haasjes geopend. Een overweldigend aantal van 

zeker meer dan 1000 mensen bezocht de expo in Buurthuis De Burcht. Men was, gezien de achtergelaten 

reacties en donaties, vol lof. De expo werd ingericht door drie verzamelaars en het bestuur met hulp van 

Liesbeth Kraaijeveld. Andere leden zorgden voor de bemanning.  

 

Op 29 april was de Maranathakerk zeer goed gevuld voor het Herinneringsconcert met christelijk 

gemengde zangvereniging Hallelujah en Holocaust-overlevende Hetty Verolme. Het koor zong zelf en 

samen met de bezoekers vaderlandse liederen. Mevrouw Verolme (85) vertelde over haar tijd in het 

kinderkamp van Bergen-Belsen. Een zeer indrukwekkende avond.  

 

Ook organiseerde de HV de grootse ‘Bevrijdingsoptocht’ op zaterdagmorgen 2 mei. Een lange stoet van 

vrachtwagens, karren, muziekkorpsen en wat al niet meer trok door Werkendam, gadegeslagen door zeer 

veel belangstellenden. Bij het monument van de Line-Crosser werden bloemen gelegd, aan het einde werd  
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het Bevrijdingsvuur ontstoken. Trots waren we op onze leden Marleen van Dijk (en familie), Martin van 

der Stelt (en dochter) en Christien Los, die twee prachtige wagens hadden gemaakt met foto’s van molen 

‘Ken U Zelven’ en een replica van de molensteen, omringd door oranje vrijheidsbloemen.  

 

Als laatste HV-activiteit werd op zaterdagavond 2 mei een Filmavond georganiseerd. Door 

omstandigheden konden we de film ‘Biesbosch onder Vuur’ niet vertonen. De Kwinter knapte evenwel  

bijkans uit haar voegen bij de vertoning van onze docu-films ‘Grensrechters in de Biesbosch’ en ‘Line-

Crossers’.  

 

Excursie 

30 Mei werd een excursie georganiseerd naar Uden op uitnodiging van oud-burgemeester Henk Hellegers. 

Ondanks weinig aanmeldingen werd het een geslaagde dag, met aandacht voor WOI. 

 

Evenementen 

Braderie 

Op 19 juni namen we deel aan de braderie, die jaarlijks wordt georganiseerd door ondernemersvereniging 

DES. We verkochten voor de vereniging mokken van 70 jaar Bevrijding, al dan niet gevuld met iets lekkers. 

Ook boden we koffie en thee aan onder het mom ‘n Bakske mee un kozakske’. 

 

Kampvuur 

Zaterdag 29 augustus werkten we op uitnodiging samen met het Liniepadfestival van Erfgoed Altena en 

hielden ons kampvuur op Fort Bakkerskil. Een unieke locatie, aangekleed met een troubadour en door 

onszelf bereide broodjes hamburger.  

 

Open Monumentendag 

Nel van As stond garant voor een expositie en verhalenvertellers op de Open Monumentendag van 12 

september, waar het ambacht rijswerken centraal stond. Veel belangstellenden vonden hun weg naar het 

Andries Visserhuis. 

 

Biesboschdag 

Op 26 september waren we te vinden op het Merweplein op de Biesboschdag, ook weer georganiseerd 

door de DES. Daar werden boeken, leesplangeskes, edities van Effe Lùstere en broodjes Biesbosch Burger 

met lawaaisaus verkocht.  

 

Lezing/Filmavond 

Ton Burgers gaf op 8 oktober een lezing over de strijd tegen het water en de wateroverlast door de 

eeuwen heen. Ondersteund met beelden vertelde Burgers een interessant verhaal. 

 

Unieke films over de binnenvaart werden vertoond op donderdag 19 november. De zaal stroomde zo vol 

dat vanwege veiligheidsredenen een aantal mensen helaas naar huis gestuurd moest worden. Daarom 

werd een herhalingsavond georganiseerd op maandag 28 december, die wederom zeer goed bezocht 

werd.  
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Publicaties 

De vereniging bracht zelf dit jaar geen publicaties uit, een aantal van haar leden wel. Zo begon Piet van den 

Hoek met een verzamelboek van oorlogsgerelateerde verhalen. Na zijn overlijden maakten zoon Floris, 

Thomas Westerhout en anderen het boek ‘Ik herinner mij…’ af. Nel van As presenteerde in een volle 

Kwinter haar boek ‘WWW Werkers Waddeneiland Waterwerken’; een boek over rijswerkers en alle 

andere beroepsgroepen die op en rondom de Waddeneilanden actief waren. Kees Vreeken maakte een 

overzicht van de 75-jarige geschiedenis van de Nederlandse hervormde (gereformeerde) evangelisatie, 

later vrije hervormde gemeente in Werkendam. Zijn boek kreeg de titel ‘Kerken in het Zaaltje’.  

 

 

Bestuurlijk 

Het bestuur kwam 11 keer bij elkaar om te vergaderen. Ook werd tweemaal vergaderd met het bestuur 

van de Stichting Monumentenbehoud.  

 

 

Het werk van de commissies  

Commissie Onderzoek en Documentatie  

Commissie Genealogie  

Het afgelopen jaar zijn er minder mensen geweest op de laatste maandag van de maand; er kan steeds 

meer op internet gevonden worden en er zijn maar weinig mensen die op zoek gaan naar hun voorouders. 

De commissie is de overlijdensadvertenties van de afgelopen jaren, die  uit de streekbladen zijn geknipt, 

aan het sorteren op naam. Mogelijk daarna scannen. Het afgelopen jaar is er geen genealogische dag 

geweest. Men hoopt in 2016 deze nog een keer te organiseren. 

Afgelopen jaar is men ook druk bezig geweest met de pasfoto's van rond 1940. Met de volgende personen 

wordt er aangewerkt: Chris Baggerman, Martin Boot, Ad Paans en Kees Versluis. Hoe dit alles vorm 

gegeven gaat worden is nog niet helemaal duidelijk: in boekvorm, digitaal of iets anders? 

 

Commissie Archivering  

Collectie 

Op zaterdag 14 maart ontving de Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. een bijzondere 

genealogische collectie, afkomstig uit de nalatenschap van Harry van Ekris. De collectie werd 

overgedragen door Thijs en Wil van Oord uit Stadskanaal en Edward Crebas uit Laren. Via verenigingslid 

Nel van As kwamen we met hen in contact. Jarenlang hield Van Ekris zich bezig met verzamelen van 

genealogische gegevens. Eerst van zijn eigen stamboom, de Van Ekris, later onder andere ook van de 

families Oldenburg en Van der Stelt waaraan hij gelieerd was. De Historische Vereniging kan hiermee de 

gegevens van de families Oldenburg en Van der Stelt compleet maken. Ook de verhalen zijn zeer de moeite 

waard om op een later moment te verwerken in een publicatie. 

 

Nieuwe aanwinsten  

Van de gemeente ontvingen wij enkele materialen van de in 1944 neergestorte Lancaster. Het vliegtuig 

werd in oktober 2014 geborgen. Wij ontvingen o.a. munitiekist, zuurstofflesje, rubberboot met hoosvat, 

zitting van een vliegtuigstoel en gedeelte van een koptelefoon.  

Verder mochten we verschillende foto’s en kleiner materiaal ontvangen.  
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De subcommissie Archivering zorgt ervoor dat vaak originele materialen op een juiste manier bewaard 

blijven en geraadpleegd kunnen worden. Momenteel zijn voor deze commissie vacatures en is dringend 

invulling gewenst. 

 

Commissie Website en Public Relations  

Via onze nieuwe website, onze facebookpagina, twitter, streekbladen en reclameschermen bij supermarkt 

AH en Bakkerij vd Steenhoven werden onze activiteiten aangekondigd. Gezien de stijgende belangstelling 

op onze avonden, werpt de intensieve PR vruchten af.  

We zoeken nog een goede webmaster om de website up-to-date te houden en een tekstschrijver om 

verslagjes te maken van de activiteiten van de vereniging. 

 

Commissie Effe Lùstere  

De redactie van Effe Lùstere wordt gevormd door Hannie Visser-Kieboom en Thomas Westerhout en drie 

keer per jaar weten zij een mooie periodiek te vullen. Met het vertrek van Isoprint in zicht, beraadde het  

bestuur zich over een andere, meer eigentijdse lay-out. Binnenkort valt een geheel vernieuwde Effe 

Lùstere bij u op de mat!  

 

Jaarverslag redactie Effe Lùstere 

In 2015 verscheen opnieuw driemaal een Effe Lustere, de nummers 66, 67 en 68. Nummer 66 verscheen 

in april en stond geheel in het teken van de Tweede Wereldoorlog. Voor het themanummer was gekozen 

vanwege 70 jaar bevrijding, dat in mei groots werd gevierd. In deel 66 werden grote delen uit het dagboek 

van Teunis Baggerman gepubliceerd, hij werd tijdens de oorlogsjaren in Duitsland tewerkgesteld. Ook 

over het leven van politieman Peter Otto voor den Dag verscheen een verhaal, hij werd eind 1944 

doodgeschoten op een transport naar Duitsland. Tevens verscheen een In Memoriam van Cornelis Pieter 

van den Hoek, drager van de Militaire Willemsorde, hij overleed 12 februari 2015. 

In Effe Lùstere nummer 67 stonden diverse kortere verhalen, zoals over de onbekende replica van het 

witte Biesboschkerkje, over de bewaker Johannes Leendert van Burgel die zijn naam achterliet op fort 

Altena en over het elegante theekopje van Pietje van Andel. Ook verscheen een artikel over het nieuwste 

boek van Nel van As, Werkendamse waterwerkers op de Waddeneilanden. 

In Effe Lùstere nummer 68 opnieuw een verhaal dat zijn oorsprong vond in de Tweede Wereldoorlog, 

over de bijzondere geboorte van een Joods kerstkindje in de Biesbosch. Verder verhalen over dichter en 

burgemeester Abraham Boxman.  

In alle drie de delen van Effe Lùstere verschenen artikelen van de hand van Thomas Westerhout over 

Werkendam van 100, 75 en 50 jaar geleden. En natuurlijk het alom bekende zoekplaatje van Teus 

Verhoeven, dat altijd weer mensen op de been brengt. Speurend door het dorp op zoek naar de geheime 

plekjes van Werkendam of Sleeuwijk.  

 

Commissie Beheer Andries Visser-huis  

Na Kees Brouwer is sinds november Liesbeth Kraaijeveld onze bevlogen beheerster van het Andries 

Visser-huis. Zij houdt het huis schoon en ook wordt het aangekleed naar de tijd van het jaar. In nauw 

overleg met het bestuur en door haar vakkundige man Peter zijn wat praktische aanpassingen gedaan: er 

is een luik geplaatst boven aan de zoldertrap, om de warmte beneden te houden en het archief kreeg een 

meer praktische indeling. Van het stichtingsbestuur mochten wij twee keukenkastjes plaatsen.  
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Gastvrouwen en -heren verzorgen de ontvangst op zaterdagmorgen en ook dragen zij zorg voor verkoop 

van materialen. 

 

Commissie Tuin en Onderhoud 

De commissie Tuin en Onderhoud, bestaande uit Gerrit den Hollander, Annie Nap, Govert Noorloos en 

Liesbeth Kraaijeveld, heeft de tuin een keurig aanzien gegeven, opgefleurd door allerhande bloemen en 

planten. Huis en tuin zijn een lust voor het oog. 

 

Commissie Bezorging en verzending  

De Effe Lùstere 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 en C. Los. Zoveel mogelijk worden uitnodigingen en overige 

correspondentie (m.u.v. Effe Lùstere) digitaal verzonden.  

 

Monumentencommissie  

De Monumentencommissie brengt een eigen jaarverslag uit. Vertegenwoordiger in de 

Monumentencommissie namens onze vereniging is Valentine Wikaart-Derkzen.  

 

 

Tot slot 

2015 was een mooi jaar voor de vereniging. Veel werd door enthousiaste leden ondernomen, wat de 

onderlinge band versterkte en wat ons ook zichtbaar maakte in het dorp. In verschillende commissies en 

bij het aanstaand jubileum echter kunnen we nog heel goed hulp gebruiken, zoals u in het verslag hebt 

kunnen lezen. Lijkt het u leuk om iets op te pakken? Laat het ons weten!  

Vooruitkijkend gaan we door met het toegankelijk brengen van de Werkendamse geschiedenis, op allerlei 

manieren. Niet in het minst door het vieren van ons 25-jarig jubileum! Officieel is ons jubileum in 

november, maar omdat we het feest graag met iedereen willen vieren, is gekozen voor Open 

Monumentendag op zaterdag 10 september. Klein tipje van de sluier: de Hoogstraat, de Kruisstraat en 

omgeving zullen het toneel worden van delen uit de Werkendamse historie. Een wandelroute langs 

gebouwen met opmerkelijke verhalen, verhalenvertellers, toneel, muziek, kortom: noteer deze dag alvast 

in uw agenda! 

 

 

 
Corine Koek-Maasdam 
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