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26 januari 2007 

Boeiende lezing van Bert Willemen over hondenkar    

Op donderdag 25 januari 2007 verzorgde Bert Willemen uit Rijen voor onze Historische 

Vereniging in De Kwinter in Werkendam een boeiende lezing over de hondenkar. Hij liet 

ons genieten van prachtige dia’s waarin hij een beeld schetste over de hond en de 

hondenkar. De hondenkar is inmiddels uit het straatbeeld verdwenen maar vervulde een 

heel belangrijke functie in het transport van vele goederen. De hond werd vroeger ook 

wel ‘het paard van de armen’ genoemd. In een speciale wet – de Trekhondenwet uit 1910 

– waren allerlei voorschriften opgenomen waaraan hondenbezitters met een hondenkar 

moesten voldoen. 

Zo zagen we hondenkarren waarbij de hond vóór, onder en achter werden ingespannen. 

De trekkracht van de hond wordt misschien onderschat maar uit de geschiedenis bleek 

het tegendeel. De hondenkar troffen we aan bij het uitventen van allerlei producten 

zoals bijvoorbeeld melk, vlees, brood, groenten, petroleum, manufacturen en vis. 

Ook in het leger werd de hondenkar in Nederland gebruikt en er dienden zo’n 1.200 

honden tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918. 

Het einde van de hondenkar wordt ingeluid door de Wet op de Dierenbescherming in 

1962. Vanaf dat moment wordt het werken met hond en hondenkar verboden. Voor 

sledehonden, die in feite hetzelfde doen, wordt in deze wet van 1962 een uitzondering 

gemaakt. 

Met veel genoegen hebben meer dan vijftig aanwezigen genoten van de lezing van Bert 

Willemen en aan het einde van de lezing krijgt hij dan ook terecht een warm applaus. 

Voor meer informatie over de hondenkar: www.hondmethondenkar.nl 

http://www.hondmethondenkar.nl/
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21 maart 2007 

Piet van Berchum wint Werkendams dictee 

Op dinsdag 20 maart j.l. organiseerde onze vereniging weer een Werkendams dictee. Na 

de winnaars van voorgaande jaren, Henny van der Meijden en Thera van den Heuvel, is 

het derde Werkendams dictee gewonnen door Piet van Berchum met in totaal 49 fouten. 

Juryvoorzitter Evert Begemann maakte de uitslag bekend en overhandigde de 

wisseltrofee aan Piet van Berchum. Opnieuw was het dictee geschreven door Cor van der 

Maas; 

met passages uit het verhaal van Sjaan en Bets bij school. In de Kwinter las Van der 

Maas het dictee. 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”. Lees hier verder voor het gehele dictee. 

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. Het boekje is te koop voor 6,50 euro in het Andries Visserhuis, Slikstraat 15 

op zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur of via deze website. Meer daarover vindt u 

via deze link. 

 

21 maart 2007 

Cornelis Schaddelee, een oud-Werkendammer, in Canada 

Op 2 maart 2007 ontving burgemeester Hellegers een brief van Jack J. van Dalen uit 

Victoria B.C., Canada. Bij deze brief was een krantenknipsel uit de Times Colonist 

gevoegd met een artikel over oud-Werkendammer Cornelis (Kees) Schaddelee die op 8 

februari 2007 overleed op 97-jarige leeftijd. Kees Schaddelee emigreerde in 1955 naar 

Canada en begon in Victoria – de hoofdstad van de provincie Brits-Columbia - een “Dutch 

Bakery & Coffee Shop”. 

Jack J. van Dalen zag in 1925 in Dordrecht het levenslicht en ontmoette in de jaren 50 

Kees Schaddelee en toen Kees vertelde dat hij in Werkendam was geboren, noemde 

Jack hem vanaf die dag “de Werkendammer”. Jacks geboortehuis stond op de Staart en 

aan de eind van de straat was het Wantij en aan de overkant rietgors en griend. Op 15 

jarige leeftijd waren de Otter-, Spiering-, Helle- en Biesboschsluis de deuren naar mijn 

ontspanningsgebied. Ongelooflijk. 

Van Dalen schrijft verder in zijn brief dat het gebak van Schaddelee absoluutly 

fabulous en typical oud Nederlands (boter, marsepein, suiker etc.) was. Casey 

Schaddelee zocht het geluk en als een van Werkendams ijverige zonen vond hij het hier 

in Victoria. Het was wellknown in Greater Victoria of 300.000 inwoners, zo besluit Jack 

van Dalen zijn brief aan burgemeester Hellegers. 

Het krantenartikel in de Times Colonist van 18 februari 2007 schrijft lovende woorden 

over Schaddelee: “He was a very, very nice man – a real gentleman”. Wie het gehele 

artikel uit deze Canadese krant wil lezen, klik hier. 

Voor nadere informatie over de “Dutch Bakery & Coffee Shop”, zie de navolgende 

link:Dutch Bakery & Coffeeshop 

http://test.historiewerkendam.nl/wp-content/uploads/2014/08/Werkendams-dictee-2007.pdf
http://www.historiewerkendam.nl/publicaties
http://historiewerkendam.nl/PDFfiles/krant_schaddelee.pdf
http://www.goforlunch.com/dutchbakery/index.htm
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20 april 2007 

Straatnaambord Nieuwe Kozakken Stoep onthuld 

Tijdens de receptie van de voetbalvereniging Kozakken Boys op vrijdag 13 april 2007 – 

precies 75 jaar na de oprichting – zorgde burgemeester Hellegers voor een grote 

verrassing. Om de historie levend te houden bood hij Barend Damen, voorzitter van 

Kozakken Boys, een straatnaambord aan met daarop de naam ‘Nieuwe Kozakken Stoep’. 

De naam herinnert aan de kozakkenstoep aan de Sleeuwijksedijk waar 75 jaar geleden 

Kozakken Boys begon te voetballen. De stoep waar op 8 december 1813 de kozakken via 

de Merwede De Werken en Werkendam bereikten en vervolgens een einde maakten aan 

de Franse overheersing. 

Op zaterdagmiddag 14 april 2007, voorafgaand aan de competitiewedstrijd Kozakken 

Boys -SHO, is het nieuwe straatnaambord geplaatst bij de stoep aan de Lange Wiep en 

vanaf heden zal het adres van Kozakken Boys luiden: Nieuwe Kozakken Stoep 1. 

Het initiatief voor dit nieuwe straatnaambord is genomen door de Historische 

Vereniging Werkendam en De Werken c.a. Vorig jaar – 7 april 2006 - werd er in de 

kantine van Kozakken Boys een lezing georganiseerd door de Historische Vereniging over 

het onderwerp “Met gevelde lans en losse teugel – Kozakken in Nederland 1813-1814”. 

Spreker was de heer Anne Aalders uit Hoogeveen die een meesterlijk werk heeft 

geschreven over de periode dat de kozakken in Nederland arriveerden en de Fransen 

verdreven. Aan het einde van de lezing werd terecht gesteld dat de naam 

‘kozakkenstoep’ in de Werkendamse volksmond nog steeds bestaat maar niet (meer) 

zichtbaar is. Met het oog op het 75 jarig bestaan van Kozakken Boys en na overleg met 

burgemeester Hellegers (trouwens ook lid van de Historische Vereniging), is er door het 

bestuur van de Historische Vereniging achter de schermen gewerkt om de jubilaris dit 

passende geschenk aan te bieden. 

Het bestuur en de leden van de Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. 

feliciteren vanaf deze plaats de Werkendamse sportvereniging Kozakken Boys met dit 

jubileum en hopen dat jullie nog heel lang mogen voetballen aan de Nieuwe Kozakken 

Stoep. 

 

 

4 juli 2007 

Boekje over Werkendams dialect weer beschikbaar 

In de maand juli 2007 verschijnt - inmiddels al - de derde druk van het boekje 

“Werkendams dialect in woorden en spreekwijzen” en daar doen we als Historische 

Vereniging Werkendam en De Werken c.a. niet beheims over.Dus voor d’n deuze en d’n 

dieje die het boekske besteld hebben, nog effe geduld, misschien met het gevoel: oew 

ent gaot ér van uit. Om te voorkomen dat we de boel lêlik begaaie, liggen de boekskes 

vanaf zaterdag 21 juli – tussen 10.00 en 12.00 uur - klaar in het Andries Visserhuis, 

Slikstraat 15 te Werkendam. Maar ook op de volgende zaterdagochtenden kan de gij 

daor terecht. 

Degenen die een harsis hebbe as ne ger’naol, die vatten mis. Da’s oew èige schuld. Want 

bestellen kan ook via deze website: zie publicaties. 

 

 

http://www.historiewerkendam.nl/publicaties
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4 juli 2007 

Meuzikken bij de Zuiderzeewerken 

Een flink aantal Werkendammers heeft onder andere gewerkt aan de Amsteldiepdijk 

(1920), aan de Wieringenmeerdijk tussen Medemblik en Den Oever, aan de sluizen De 

Houkes, bij Den Oever en Kolhorn, bij Kornwederzand, aan de Afsluitdijk, aan de dijk 

tussen Urk en Lemmer, aan de dijk bij Schokland, bij het Keteldiep, bij Nijkerk en bij 

Harderwijk. 

Bij het samenstellen van een nieuw boek “Meuzikken bij de Zuiderzeewerken” heeft Nel 

van As al veel foto’s verzameld van Werkendammers die betrokken zijn geweest bij de 

Zuiderzeewerken. Helaas is het haar nog niet gelukt om alle namen te achterhalen van 

de mensen die op de foto’s voorkomen. Als uw familie ook betrokken is geweest bij de 

Zuiderzeewerken en u beschikt over informatie of foto’s, wilt u dit a.u.b. aan Nel van As 

laten weten. Dit kan per e-mail: pjvas@wanadoo.nl of telefonisch onder nummer 0183 – 

504078. 

Op 28 mei 2007 was het precies 75 jaar geleden dat de Afsluitdijk werd gesloten. Voor 

meer informatie over de historie van de Afsluitdijk: http://www.eendijkvaneendijk.nl 

 

 

4 juli 2007 

't Regent dàg’et zekt” op braderie van 14 juni 

En ineens was de Werkendamse braderie afgelopen. Door het noodweer werd om circa 

19.00 uur op last van de politie en de brandweer de braderie onmiddellijk beëindigd. “’t 

Regent dàg’et zekt”, om het maar eens in het Werkendams te zeggen. Maar de 

belangrijkste reden was natuurlijk het onweer. 

Het boekje “Werkendams dialect in woorden en spreekwijzen” was donderdag 14 juni 

2007 erg in trek maar ook andere publicaties vonden hun weg naar de braderie-

bezoekers. Zo’n dertigtal boeken kregen een nieuwe eigenaar en daarnaast mochten we 

twee nieuwe leden inschrijven. Ondanks het feit dat de braderie nu maar negen uur (in 

plaats van twaalf uur) duurde, is deze voor de Historische Vereniging prima verlopen. 

Zoals waarschijnlijk wel bekend is, wordt de Werkendamse braderie gewoonlijk 

gehouden op de derde donderdag in juni maar door de avondvierdaagse werd dit festijn 

een week naar voren gehaald. 

Uiteraard is een woord van dank op z’n plaats aan onze vrijwilligers – Hannie, Kees, 

Martin, Henny, Bas en Thera - die bereid werden gevonden om de kraam te bemensen en 

aan Govert die bij de plotselinge ontruiming zorgde dat alles weer veilig werd 

opgeborgen in het Andries Visserhuis. 

 

 

  

http://www.eendijkvaneendijk.nl/
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4 juli 2007 

Verslag excursie Fort Altena op donderdag 21 juni 2007 

Ongeveer 25 leden van onze vereniging namen donderdag 21 juni j.l. deel aan de excursie 

naar het Fort Altena. Velen van hen kenden het fort tot die dag als een “geheim militair 

object” waar je slechts vanaf een afstand naar mocht kijken. Op boeiende wijze wist 

Arie Schouten dat geheim in een klein uur durende diapresentatie te ontsluiten. Hij 

vertelde over de functie die het 160 Jaar oude fort destijds als onderdeel van de 

(Nieuwe) Hollandse Waterlinie had bij de bescherming van de Vesting Holland tegen de 

Fransen en de Pruisen, over het gebruik ervan in en kort na de Tweede Wereldoorlog en 

over de rol van het fort bij de pas in 1992 door premier Lubbers opgeheven Gladio-

groep. 

Na de lezing volgde een rondleiding door het deels gerestaureerde fort waarbij we de 

rest van het voor publiek geopende deel met eigen ogen konden aanschouwen. Kortom: 

een bijzonder geslaagde avond waar velen met genoegen aan terugdenken, niet in de 

laatste plaats door de bewogen wijze waarop Arie Schouten de toehoorders wist te 

boeien. Nadere informatie over het Fort Altena vindt u o.a. op deze link. 

 

 

4 augustus 2007 

Opsporing verzocht: Wie viel 50 jaar geleden in de binnenhaven ? 

Vijfig jaar gelden viel een jongetje met de achternaam Visser in de binnenhavan van 

Werkendam. Wie weet wie dat was? 

Uit het Nieuwsblad van 50 jaar geleden: 

Donderdagmiddag raakte een zoontje van de familie Visser te Werkendam spelenderwijs 

in de binnenhaven. Deze haven is gedeeltelijk gedempt, maar levert vooral voor kinderen 

veel gevaar op. Het jongetje, dat donderdag te water raakte, gleed van een zandberg en 

kwam in het vuile water terecht. Omwonenden schoten op het hulpgeroep toe en mej. W. 

Visser wist het ventje op het droge te brengen. Een onmiddellijk ontboden arts wekte 

met een zuurstofapparaat de levensgeesten van het knaapje weer op. Dit ongeval heeft 

weer eens aangetoond, dat de zeer gevaarlijke situatie bij de binnenhaven zo snel 

mogelijk moet worden verbeterd. Tot zover het krantenartikel. 

Weet u meer over dit ongeval ? Gaarne een e-mailtje naar dit adres. 

 

 

4 augustus 2007 

Prijswinnaars Braderie Sleeuwijk op 23 juni 2007 

Ook de Historische Vereniging was weer aanwezig op de braderie in Sleeuwijk en heeft 

dit jaar vele bezoekers uitgedaagd om voornamen te raden van personen waarnaar 

straatnamen in Sleeuwijk zijn genoemd. Bij de Van Arkelstraat hoort natuurlijk de 

voornaam Jan en zo stonden er nog 14 straten op het historische lijstje. 

De juiste oplossing luidt: 

Jacoba van Beierenhof 

Jan van Egmondstraat 

Hugo de Grootweg 

Elsje van Houweningepad 

http://www.fortaltena.nl/
mailto:bestuur11@historiewerkendam.nl
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Nanningh Keysterstraat 

Philips van Nassaustraat 

(Prins) Willem van Oranjestraat 

Maria van Reigersbergenweg 

Albert Ruylweg 

Herman de Ruijterweg 

Kees van de Sandeplein, 

Nicolaas Stellingwerf 

Jan de Waalstraat 

Jacob de Wittstraat. 

Veel fouten werden gemaakt bij K. van de Sandeplein. De juiste voornaam is Kees (voluit: 

Kornelis Pieter) maar vaak werd hier de voornaam Karel genoemd. Lastig bleek ook de 

voornaam van De Witt; hier werd regelmatig gegokt op Jan of Witte. 

Saskia uit Sleeuwijk kwam niet verder dan zes juiste voornamen en schreef dan ook heel 

eerlijk op haar formulier; “Ik ga er echt een studie van maken, want ik schaam me”. 

Maar liefst 177 braderiebezoekers hebben een poging gewaagd en 39 hiervan vulden het 

formulier “Hoe luidt mijn voornaam?” juist in. Als Historische Vereniging vinden we dit 

een prestatie van formaat en daarom volgen hier alle namen van hen die een 100% score 

haalden: Petra van Helden, R. Beijer, G. Udo, Maarten van Weelden, Rita van ’t Verlaat, 

H. van Beek, Geesje Boor, Sterrenburg, Christine v.d. Stelt, Anneke Stolk, A. voor den 

Dag, A. v. Breugel, Gerda Boote-Maas, N. Dekker, C. v. Klij, Ans v.d. Pol, J. Visser, Wilma 

Slob, Martha Zaalberg-Swart, H.W. Udo, Mariëlle Boot, Maaike v. Vuuren, Rika Roza, Ria 

Biesheuvel, Leida van Diest, Gerry v. Noorloos, W. Vink, Els Sterrenburg, Fam. 

Vollebregt, Janny v. Vugt, Jacco Paans, Celia Bakker, T. Dijkema, Sidonia Verschoor, 

Zeline Bouwman, Alie de Man, A. Slagmolen, Klara en Thijs Vos, K. v.d. Linden. 

Omdat er slechts drie prijzen waren te verdelen, is er geloot tussen de 39 goede 

oplossers. 

De waardebon van tien euro gaat naar Geesje Boor, Vlierdreef in Sleeuwijk. Het boek 

“De familie Sigmond in Werkendam’ is gewonnen door Martha Zaalberg-Swart, 

Notenlaan te Sleeuwijk. Sidonia Verschoor, K. van de Sandeplein, Sleeuwijk ontvangt een 

gratis lidmaatschap 2007 inclusief de verschenen uitgaven van Effe Lùstere. 

De winnaars van harte gefeliciteerd en hopelijk tot volgend jaar! 

 

 

4 september 2007 

Verslag van de lezing over poldermolens op 4 oktober 2007 

Al in 1403 is er in een oude akte sprake van molenbouw in de polders Emmickhoven en 

Waardhuizen. Bij een lezing in de Bibliotheek van Werkendam op 4 oktober 2007 

vertelt molenaar Theo de Rooij over poldermolens in onze streek. Zelf is hij molenaar 

van de Vervoornemolen in Werkendam maar daarnaast onder andere ook op de molens 

“De Vrijheid” in Schiedam (gebouwd in 1785), “De Distilleerketel” in Rotterdam-

Delfshaven (1728) en “Nooit Volmaakt” (1718). 

In het verre verleden telde ons gebied maar liefst 49 molens waarvan 10 korenmolens. 

In Genderen, Veen en Werkendam (‘Landeke) staan nog drie molenrestanten. Op dit 

moment zijn er nog 10 molens over waarvan vier korenmolens. De korenmolens in 
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Meeuwen, Veen, Woudrichem en Wijk en Aalburg zijn in eerdere lezing in Aalburg door 

Sven Verbeek al aan de orde geweest. 

Aan de hand van een prachtige presentatie met veel beelden neemt Theo de aanwezigen 

mee langs de zes poldermolens. Aan de hand van enkele tekeningen legt hij uit hoe een 

poldermolen werkt en vertelt over elke molen de details over de vlucht en het scheprad. 

Theo start bij de Zandwijkse molen in Uppel, die gebouwd werd in 1699. Een molen die 

dringend toe is aan restauratie en daarom op dit moment niet meer in bedrijf is. 

Vlak daarbij staat de Uitwijkse molen in Sleeuwijk die dateert uit 1700. 

Bij Almkerk treffen we de oude Doornsemolen aan eveneens uit het jaar 1700. Ook deze 

molen is in slechte staat. 

De Noordeveldse molen staat in Dussen en is afgebrand in 1992, herbouwd en in 1998 

door Prins Claus weer in gebruik genomen. De eerste molen dateert uit het jaar 1795. 

Bij Hank wordt hard gewerkt aan de “vrolijk geschilderde” Zuid-Hollandse molen, 

gebouwd in 1791. Gelukkig is er geld om deze molen te restaureren dus over enige tijd 

zal deze molen, duidelijk zichtbaar op de A27, weer draaien. 

Als laatste molen behandelt Theo de Vervoornemolen in Werkendam. Het bouwjaar van 

deze molen is niet exact bekend maar gebouwd omstreeks 1700. De Vervoornepolder 

werd in 1552 bedijkt en de molen werd ingezet om het waterpeil te beheersen. In 1969 

is de Vervoornemolen gerestaureerd. 

Een oudere mevrouw maakt zich (terecht) boos over het feit dat er wel volop geld is om 

paddenpoelen voor kikkers aan te leggen maar vrijwel geen geld om molens fatsoenlijk te 

onderhouden en regelmatig te restaureren. 

Hoelang duurt de opleiding tot molenaar? Theo antwoordt dat je hiervoor ongeveer twee 

jaar nodig hebt. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft ook het Land van Heusden en Altena een flinke 

tol betaald en heel wat molens verloren. Gelukkig is in Woudrichem de korenmolen 

herbouwd, waarmee Theo aangeeft dat het zeker geen onmogelijkheid is maar wel een 

lange weg. 

Op zaterdag 6 oktober 2007 is op initiatief van de molenaars de eerste Altenase 

molendag gehouden. 

Meer informatie over molens zie website: www.molens.nl 

 

 

4 september 2007 

Streekarchief wint met dorpsfilms de Week van de Geschiedenisprijs 

Tijdens de Nacht van de Geschiedenis is op zaterdag 20 oktober, in een uitverkocht 

Grand Hotel Krasnapolsky, aan het Streekarchief Land van Heusden en Altena de Week 

van de Geschiedenisprijs uitgereikt. Uit handen van minister Plasterk, die in Amsterdam 

de Week van de Geschiedenis afsloot, ontving het Streekarchief de prijs van € 5.000 en 

een bronzen beeldje omdat zij met minimale middelen een aantrekkelijk programma van 

oude dorpsfilms voor de regio wisten neer te zetten. Ook onze vereniging heeft daar 

nog een bescheiden bijdrage aan geleverd. 

Het Streekarchief uit Heusden gaat steeds vaker de boer op. In verband met de Week 

van de Geschiedenis werden enkele filmavonden georganiseerd in de diverse 

bibliotheken in het Land van Heusden en Altena. Vrijdag 19 oktober 2007 werd de 

http://www.molens.nl/
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Werkendamse bibliotheek met een bezoek vereerd en de belangstellenden hebben 

genoten. 

Het Streekarchief heeft het nodige te bieden. Inmiddels ligt er drie kilometer archief 

in het depot, beschikt het over 80.000 foto’s en een flink aantal films. De historie die 

op de plank ligt in Heusden omvat het tijdvak 1365 – 1997. Archivaris Tom van der Aalst 

kent het gebied – na 30 jaar ervaring – als geen ander. De filmavond werd geleid door 

Vincent Robijn, die per 1 december a.s. ons Streekarchief gaat verlaten in verband met 

een benoeming aan het Rotterdams gemeentearchief. 

Maar liefst vijf films werden er op deze vrijdag gedraaid. Voor de pauze waren dit de 

dorpsfilms over Werkendam in 1952 en 1959 en een dorpsfilm over Sleeuwijk van eind 

jaren 1950. Na de pauze de dorpsfilms van Werkendam (1969) en Sleeuwijk (1965-

1966). 

Prachtige opnamen – zonder geluid helaas – van de kinderen op de diverse scholen, vele 

straatimpressies en talloze inwoners kwamen in beeld. Maar bijvoorbeeld ook een 

wedstrijd van Kozakken Boys in 1959 toen nog aan de kozakkenstoep. De opening van de 

winkel van Van Lopik op de Hoogstraat, toen de eerste supermarkt. Historische beelden 

van winkels zoals Van Wijk Kilwinger, Miwaco warenhuis en slager Van Driel. Het 

ouderwets zetten van de krant bij drukkerij Damen en nog veel meer; eigenlijk te veel 

om op te noemen. 

Van Sleeuwijk beelden van de scholen, het consultatiebureau, de sociale werkplaats en 

natuurlijk bij de pont aan het Hoekeinde. Indrukwekkende beelden van die mooie 

Rijksstraatweg. En natuurlijk ook vele inwoners waarbij de aanwezigen in de Bibliotheek 

het niet nalieten om de namen snel te noemen. 

De avond ging snel voorbij. De aanwezigen konden dit initiatief van het Streekarchief 

Land van Heusden en Altena zeer waarderen. Ook in Nederland is dit initiatief 

opgevallen en daarom werd het Streekarchief in Heusden genomineerd bij de tien beste 

archieven van Nederland en is dus, zoals boven vermeld, de nummer één geworden. Meer 

info op: www.weekvandegeschiedenis.nl 

 

 

20 september 2007 

Publicatie over “Ken u zelven” verschenen 

Zaterdag 8 september 2007 (Monumentendag) is door de Historische Vereniging een 

nieuwe publicatie uitgegeven. Dit keer is als onderwerp de Werkendamse korenmolen 

“Ken u zelven” gekozen die op 20 april 1945 door de Duitsers werd opgeblazen. 

In het boekje is een 25-tal foto’s opgenomen en daarnaast diverse verhalen over de 

molen, een gedicht, enkele pentekeningen, een overzicht van Werkendamse molenaars 

sedert 1624 en een gezinsstaat van de laatste molenaar Arie Frans van den Steenhoven. 

De eerste exemplaren zijn op Monumentendag door de samenstellers Martin Boot en Bas 

voor den Dag uitgereikt aan Aria van den Steenhoven (de jongste dochter van de laatste 

molenaar) en de schoondochter Lenie van den Steenhoven-Zwets. 

Het boekje dat 60 bladzijden telt is te koop à vijf euro in het Andries Visserhuis. Via 

de website is het boekje ook te bestellen. Zie hiervoor onze pagina publicaties. 

 

 

http://www.weekvandegeschiedenis.nl/
http://www.historiewerkendam.nl/publicaties
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4 oktober 2007 

Genealogische dag zonder Marco van den Heuvel 

Op zaterdag 22 september 2007 is opnieuw een genealogische dag georganiseerd door 

de historische vereniging. Dit keer werd gekozen voor de familienaam Van den Heuvel, 

de oudst voorkomende naam in Werkendam. De dag werd gehouden in Partycentrum De 

Kwinter. 

Door familieomstandigheden was Marco van den Heuvel uit Amsterdam genoodzaakt 

zaterdagochtend af te zeggen. Hierdoor konden de drie inleidingen niet doorgaan en 

werden ook de familiestambomen van de Hardinxveldse en Werkendamse tak Van den 

Heuvel node gemist. Alle andere deelnemers waren gelukkig wel aanwezig. 

Nel van As liet ons genieten van vele oude foto’s waarbij de bezoekers werden 

ingeschakeld om zoveel mogelijk de nog onbekende namen van de personen op de foto’s 

te noemen. 

Maan van Elzelingen presenteerde enkele prachtige DVD’s met opnamen van alle 

grafmonumenten op de begraafplaatsen in Werkendam (Kerkstraat) en Sleeuwijk. 

Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam toonde diverse publicaties en daarnaast 

waren ook genealogische gegevens beschikbaar van de in die gemeente voorkomende Van 

den Heuvels. 

Ad Visser vertelde alvast over zijn boek “Vissers waren het maar zijn het niet gebleven” 

dat op zaterdag 6 oktober a.s. verschijnt. De presentatie vindt plaats in De Kwinter te 

Werkendam. 

Piet Vos had veel oude ansichtkaarten meegebracht maar deze keer niet alleen van De 

Werken, Werkendam en Sleeuwijk maar ook van Dussen, Hank en Nieuwendijk. 

De Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. toonde de verschenen 

publicaties en daarnaast fotootjes en familieberichten van Van den Heuvels. 

De hele dag door wisten de mensen De Kwinter te vinden en door de ontmoeting is het 

een gezellige dag geworden. Een woord van dank is op zijn plaats aan de commissie 

genealogie die de organisatie van deze dag voor haar rekening nam. 

 

 

4 oktober 2007 

Burcht in buurthuis de Burcht 

De Vogelvereniging de Biesboschzanger heeft speciaal voor haar 44e clubtentoonstelling 

De Burcht van Werkendam nagebouwd. Het zag er prachtig uit. Januari 2006 vonden er 

opgravingen plaats naar de Burcht achter de Amro bank. Er werden enkele muren 

blootgelegd. Maar ook in 1987 werden er opgravingen gedaan in Werkendam naar de 

Burcht door Arco Seton en Gerco Rijkers. De vondsten zijn in depot van de 

Archeologische Vereniging Land van Heusden en Altena op fort Giessen. 

Wat werd er zoal gevonden: 

-daklei van natuursteen 

-potscherf, laat Middeleeuws 

-oud-Hollandse dakpan, 18e eeuw 

-bodem van geknpen sandring 

-vergiet van witbakken aardewerk, 16/17e eeuw 

-randversiering rood, bakkend aardewerk 



 

10 

 

-pijpenkop met loodglazuur, 18e eeuw 

-steengoed Rijnland schenkkan, 16e eeuw 

-bodem pispot roodbakkend aardewerk, loodgeglazuurd, 17/19e eeuw 

-slibversiering van een bord, 18e eeuw 

-rand van een pot of grap, 17e eeuw 

-rand met oor van pappot, 17e eeuw 

-scherf van pot/lan, grijssgedraaid aardewerk met standlob, 13/14e eeuw 

-kloostermop 

-pootjes van kookpot, 17e eeuw 

Onderstaand iets over de bewoners van de Burcht (17e eeuw) als vermeld in een boek 

van Teus Verhoeven: 

"Werckendam 

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 heeft veel ende 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." 

 

 

4 december 2007 

Stormachtig succes voor CD-rom "Werkendam in beeld; toen en nu"   

De CD ‘Werkendam in beeld; toen en nu’ bleek direct een succes. Wethouder J. Luteijn 

mocht de eerste CD in ontvangst nemen van Hannie Visser-Kieboom, voorzitter van onze 

vereniging. Tevens kreeg Luteijn een plattegrond uitgereikt ‘toen en nu’; met daarop de 

kadastrale kaart van 1832 als onderlegger van de huidige kadastrale kaart. Zo was exact 

de plek van de korenmolen te zien. In een nabijgelegen plantsoentje is straks wellicht 

plaats voor de molensteen die nu nog op het Plein ligt, maar mogelijk verplaatst moet 

worden vanwege de herinrichting. Wethouder J. Luteijn zegde toe die mogelijkheid te 

onderzoeken. 

De CD ‘Werkendam in beeld; toen en nu’ toont twee gezichten van Werkendam; het dorp 

anno 1900 in oude vergeelde foto’s en Werkendam anno 2007. 

Tijdens de presentatie van de CD op het witte doek was het zelfs voor veel 

Werkendammers soms zoeken naar de lokatie van de foto’s. De verkoop van de CD’s 

startte direct na de presentatie. In totaal werden er die ochtend ruim 100 verkocht. 

Mensen die nog een CD willen kopen moeten dus snel zijn. Zaterdagmiddag startte 

tevens de verkoop bij boekhandel Angelot. Bij de Historische Vereniging kunnen de CD’s 

zaterdag 17 november tussen 10.00-12.00 uur in het Andries Visserhuis, Slikstraat 15 

gekocht worden. Voor leden kost de CD 8 euro; voor niet leden 9,95 euro. 

Meer informatie op onze pagina publicaties. 

http://www.historiewerkendam.nl/publicaties

