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29 januari 2013 

Vernielzucht treft informatiebord over linecrossers 

Sedert 5 december 2012 is bij het begin van het C.P. van den Hoekpad een bord 

geplaatst met extra informatie over de linecrossers. 

Naast algemene informatie, de diverse gebruikte crossroutes in de periode november 

1944 tot mei 1945, zijn ook de namen van de onderscheiden linecrossers vermeld. Eind 

december jl. is het informatiebord bewust beschadigd. Met een scherp voorwerp zijn in 

het midden van het houten bord diepe kerven gemaakt. Naast zinloos geweld bestaat er 

dus ook zinloos vernielen. En de dader ligt natuurlijk op het kerkhof .. 
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29 januari 2013 

Historische Atlas van de Biesbosch 

Zes eeuwen Biesbosch in 78 kaarten. Wim van Wijk uit Dordrecht is de auteur. De atlas 

heeft een royaal formaat: 34,5 x 24,5 cm en telt 208 bladzijden. Deze uitgave wordt 

ondersteund door een website www.erfgoedcentrumdiep.nl/biesbosch. Deze website is 

speciaal voor de liefhebbers om de details van bepaalde kaarten extra te kunnen 

bekijken. 

De atlas kent de volgende indeling: de ondergang van de Groote Waard, de Westrand, de 

Noordrand, de Oostrand, het Eiland van Dordrecht, de Zuidrand, Waterstaatkundige 

kaarten en Overzichtskaarten. Alle kaarten zijn voorzien van een duidelijke 

beschrijving. Een leuk feit is bijvoorbeeld dat Werkendam in 1795 iets meer dan 1.100 

inwoners telde. De Werken telde toen 500, Älmkerk 750 en Dussen 1.400 inwoners. 

De uitgever is WBOOKS uit Zwolle en heeft in samenwerking met het Biesboschmuseum, 

het Brabants Historisch Informatiecentrum, Erfgoedcentrum DiEP, Erfgoedhuis Zuid-

Holland, Nationaal Archief, Rijkswaterstaat Zuid-Holland en de Universiteitsbibliotheek 

Leiden een prachtige atlas op de markt gebracht. De atlas is gedrukt in Werkendam bij 

Drukkerij Damen. Er zijn vele bronnen aangeboord om de atlas uit te kunnen geven. 

Financiële ondersteuning werd ontvangen van EVIDES, Derde Merwedehaven B.V., het 

Biesboschmuseum, Parkschap De Biesbosch, provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat 

Zuid-Holland en Rotary Club Dordrecht. 

Leden van de Historische Vereniging kunnen de atlas inzien in het Andries Visserhuis en 

ook lenen. De atlas is te koop in de boekhandel voor 29,95 euro  

(ISBN 978 90 400 0764 4). 

 

 

29 januari 2013 

Grietje Post speelt hoofdrol in 'Man bijt hond' 

Een inwoonster van Werkendam, woonachting in het wijkje Zevenhuizen, staat op het 

punt een bescheiden BN’er te worden: Acht weken lang speelt Grietje Post (75 jaar) een 

hoofdrol in het NCRV programma ‘Man bijt hond’. Vanaf maandag 14 januari is ze 

wekelijks te zien in de nieuwe rubriek ‘Het moderne leven door de ogen van Grietje 

Post’. Iedere aflevering zwaait ze vanuit haar slaapkamerraam de tv kijkers toe met 

‘Hallo Werkendammers, hier is Grietje Post’. 

“Voor mij was 2012 een bijzonder jaar. Ze belden altijd op als we weer een dagje op pad 

gingen. Wel was het steeds een verrassing waar ze me heen brachten. Zo ben ik op 

Schiphol geweest en twee keer in Amsterdam; prachtig. Vooral al die geveltjes waren zo 

mooi”. In Amsterdam bezocht Grietje met de filmploeg een hip sushi restaurant. 

Uitgekozen door ‘Man bijt hond’ om Grietje zo kennis te laten maken met het moderne 

leven. In haar dagelijks leven staat veelal het verleden centraal als beheerder van de 

Oudheidkamer op Zevenhuizen en verzamelaar van spullen van het Koningshuis. En 

slechts zelden verlaat ze het dorp Werkendam; alleen voor een jaarlijks bezoek aan 

Moddergat, waar haar vader werd geboren. Hij kwam in de Eerste Wereldoorlog als 

dienstplichtig militair in Werkendam terecht, waar hij haar moeder ontmoette en de 

vonk oversloeg. 
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Grietje Post woont haar leven lang al op Zevenhuizen aan de Langesteeg, in het huis waar 

ze ook werd geboren op 5 januari 1938. Haar grootvader was bakker Van Put, die een 

bakkerij had in het pandje op Zevenhuizen. Ze groeide op in een gezin met twee oudere 

broers Hugo en Klaas. Ze bleef er altijd wonen, in haar jonge jaren verstelde ze 

naaigoed. Als het erg druk was, hing er een bordje op de deur ‘Grietje zit vol’. 

In de jaren zeventig werd de Oudheidkamer ingericht in een pandje dat eerst als 

buurthuis werd gebruikt door buurtvereniging Zevenhuizen. Die ontstond na plannen om 

het wijkje Zevenhuizen te slopen. De bewoners kwamen in opstand en zo bleef het huis 

van Grietje Post en al die andere huisjes langs de stegen behouden. Uniek in de 

Oudheidkamer is de grote oranjecollectie. Nadere in formatie over “Man bij hond”en 

Grietje Post vindt u hier. 

 

 

29 januari 2013 

Herdenking watersnood bij onze vereniging 

Onze vereniging is op zoek naar verhalen over de watersnood van 1 februari 1953. De 

herdenking van zestig jaar watersnood vormt aanleiding tot het uitnodigen van 

ooggetuigen in het Andries Visserhuis op zaterdagmorgen 2 februari van 10.00-12.00 

uur. Zij mogen dan hun herinneringen vertellen over die rampnacht en de gevolgen voor 

Werkendam en de omliggende dorpen. Naast verhalen die verteld worden, toont de 

vereniging vele kranten uit de dagen na de ramp. In Werkendam kwamen delen van het 

dorp onder water te staan door de ramp, maar ook vele Werkendammers trokken direct 

na de ramp naar Zeeland om als dijkwerkers aan de slag te gaan bij het herstel van de 

dijken.  Op 1 februari 1993 verscheen bij de vereniging al het boekje ‘Luctor et 

Emergo’ van Thomas Westerhout met verhalen over de ramp. Ook in de Historische 

reeks deel 12 zijn verhalen van Werkendammers over de ramp opgetekend. 

 

 

28 februari 2013 

Veel belangstelling voor verhalen Watersnood 

Tientallen mensen kwamen zaterdagochtend 2 februari naar het Andries Visserhuis. 

Gelukkig waren er ook veel ouderen gekomen die de Watersnood van 1953 hadden 

meegemaakt. Dankbaarheid overheerste, want de dorpen Werkendam, Sleeuwijk en 

omgeving kenden alleen veel materiële schade. Dit in tegenstelling tot Dussen waar zes 

mensen verdronken. Onze vereniging toonde veel historisch materiaal. Naast het 

Nieuwsblad van 1953 lagen ook de kranten Trouw, de Rotterdammer e.d. ter inzage. 

Daarnaast konden allerlei boeken over de Watersnood uit de bibliotheek van het 

Andries Visserhuis ingezien worden. Ook de verslaggevers en fotografen van diverse 

media waren ruimschoots vertegenwoordigd. Vele verhalen werden opgetekend en kunt u 

ongetwijfeld binnenkort lezen in de diverse huis-aan-huis bladen en regionale kranten. 

 

 

 

 

 

http://www.manbijthond.nl/fragmenten/promo-grietje-post-ontdekt-het-moderne-leven
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28 februari 2013 

Werrekendams lééft! 

Het Werkendams dialect ouderwets of gedateerd? Nee, 'Wèrrekendams' lééft! Op 

woensdag 20 februari presenteren we het Werkendams leesplankje, ontworpen door 

Teus Ippel en ontwikkeld in samenwerking met de Historische Vereniging. Het eerste 

exemplaar wordt uitgereikt aan een bekende oud-Werkendammer.Ter gelegenheid van 

deze unieke gebeurtenis, hebben we de heer Klaas de Groot uit Spijk uitgenodigd om 

een lezing te houden over 'Het Werkendams en andere regionale dialecten'. De heer De 

Groot is docent en verdiept zich, samen met zijn leerlingen, al jaren hobbymatig in 

regionale dialecten. Ook nemen we deze avond voor de 9e keer het Werkendams Dialect 

af. Doet u ook weer mee? 

Locatie: De Kwinter, Hooftlanden 1 Aanvang: 19.30 uur (inloop: vanaf 19.00 uur) 

Van harte welkom! 

 

 

28 februari 2013 

Werkendammers op de Waddeneilanden 

Zoals velen van u weten hebben de mannen van ons dorp in Nederland, maar ook in het 

buitenland zinkstukken gemaakt en andere waterwerken uitgevoerd. In Shanghai, in 

Argentinië, bij de Afsluitdijk, bij de Noordoostpolder en bij de Flevopolders. Een klein 

deel van hun activiteiten op deze plaatsen is vastgelegd in eerdere publicaties. 

Nu zijn de Waddeneilanden aan de beurt, kwetsbare eilanden waar de zee vaak grote 

stukken van wegnam. Vooral na de oorlog hebben daar vele Werkendammers gewerkt. Al 

geruime tijd is Kommer Hakkers bezig met het verzamelen van foto’s van 

Werkendammers die op de Waddeneilanden hebben gewerkt. Hij heeft veel foto's 

gekregen en ingescand. De mensen die al die prachtige foto’s gaven, willen wij alvast 

hartelijk bedanken. 

Ondertussen speurde Nel van As naar gegevens over de periode voor 1940, mensen die 

oeverbeschermingen, rijsmatten en paalschuttingen maakten. Helaas worden weinig 

namen genoemd van deze werkers. Informanten die iets kunnen vertellen over de 

periode voor 1940 zijn schaars geworden en de geschiedschrijving daarover is minimaal. 

Maar misschien kent u verhalen van uw ouders of grootouders, die er voor de oorlog 

hebben gewerkt. Er is wel meer bekend over de periode na de oorlog. Wij vertellen iets 

over de Waddeneilanden en laten foto’s zien. Nel van As hoopt dat u dan kunt vertellen 

wie er op de foto’s staan. En…. misschien heeft u nog meer goede informatie over de 

waterwerken op de Waddeneilanden. 

De lezing door Nel van As en Kommer Hakkers wordt gehouden op donderdag 23 mei 

2013 in De Kwinter, Hooftlanden 1 te Werkendam. De aanvang is om 20.00 uur (zaal open 

19.30 uur). Leden betalen twee euro en niet-leden vier euro inclusief een consumptie. 
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29 maart 2013 

Derde zaterdag juni: Sleeuwijkse braderie! 

Op zaterdag 15 juni 2013 is het weer tijd voor de Sleeuwijkse braderie. Van 10.00 tot 

16.00 uur staat in het Winkelcentrum De Es alles in het teken van de jaarlijkse 

braderie. 

Natuurlijk is ook de Historische Vereniging van Werkendam, De Werken en Sleeuwijk 

present met een kraam. Zondag 16 juni is het vaderdag en heeft u nog geen cadeau voor 

vader, kom gerust even aan bij de kraam van de historische vereniging. Tijdens de 

braderie kunnen de bezoekers meedoen aan een prijsvraag die – hoe kan het ook anders 

– gaat over de Sleeuwijkse historie. Voor de goede oplossers zijn er enkele 

waardebonnen te verdienen. Graag tot ziens op zaterdag 15 juni a.s. 

 

 

29 juni 2013 

Braderie Sleeuwijk: regen, zon en wind 

Waarschijnlijk voor de laatste keer in Winkelcentrum De Es, begint de braderie 

zaterdag 15 juni met een langdurige regenbui met veel wind. Gelukkig klaarde het weer 

daarna op en bleef de zon de rest van de dag schijnen. 

Bij de kraam van de Historische Vereniging was het – met uitzondering van het eerste 

uur – gezellig druk. Maar liefst 44 bezoekers deden mee aan de prijsvraag “Wat weet u 

van het dorp Sleeuwijk?”. De prijsvraag bestond uit 13 vragen waarop 15 antwoorden 

werden verwacht. Totaal konden er dus 15 punten gescoord worden; een drietal eindigde 

gelijk op 12 punten. Dick Vos en G. Pruissen uit Sleeuwijk en Hannie Visser-Kieboom uit 

Werkendam hebben een waardebon gewonnen. Van harte gefeliciteerd! De antwoorden 

op de prijsvraag leest u hier. 

Wat weet u van het dorp Sleeuwijk? 

Hoe heet het winkelcentrum waar u nu staat? 

Winkelcentrum De Es. 

Hoe heet het nieuwe winkelcentrum in aanbouw? 

Winkelcentrum De Nieuwe S. 

Welke winkel zit er in de oude Openbare Lagere School? 

Goudsmid-Juwelier 't Oude Schooltje – www.toudeschooltje.nl 

In welk jaar werd Sleeuwijk en Werkendam één gemeente? 

In het jaar 1950. 

De oude gemeente heette De Werken c.a. Wat betekent c.a.? 

Deze Latijnse afkorting betekent cum annexis. 

Wat was de oude naam van het Altena College? 

Scholengemeenschap De Wegwijzer. 

Hoeveel basisscholen telt Sleeuwijk en hoe heten deze? 

Twee. De Morgenster en Burgemeester Verschoorschool. 

In welk jaar is het Showkorps Wilhelmina opgericht? 

In het jaar 1898 als fanfare en in 1970 als showkorps voortgezet - http://showkorps-

wilhelmina.nl/ 

In welk jaar werd de Ontmoetingskerk ingebruikgenomen? 

In het jaar 1968. 
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Uit welke eeuw (jaar) dateert het Sleeuwijks Kerkje? 

De oudste vermelding is uit 1329 maar waarschijnlijk is het kerkje al rond 1200 

gebouwd. 

Op het Vijverplein staat een monument. Wie is de maker? 

De Nederlandse beeldhouwer Marcus Ravenswaaij (geboren 1925 in Gorinchem – 

overleden 2003 in Hoogblokland). 

De ijsclub heet Hermine. Weet u haar achternaam? 

Hermine's achternaam is Sigmond-van Rossum. 

Hoe heet de hoofdtrainer van v.v. Sleeuwijk m.i.v. 2013/2014? 

Philip den Haan. 

 

 

29 juni 2013 

Verdwenen panden in Werkendam en De Biesbosch 

De Werkendamse braderie - dit jaar op vrijdag 21 juni - begon met veel regen en wind. 

Gelukkig werd het rond de middag weer droog. De kraam van de Historische Vereniging 

kreeg van de DES een plaatsje voor het oude gemeentehuis op de Hoogstraat. Voor de 

liefhebbers was er een fotopuzzel over verdwenen panden in Werkendam en De 

Biesbosch. Het bleek een hersenkraker want het aantal bezoekers dat een poging 

waagde, was beschamend laag. De winnaar die de meeste panden goed had, is Peter 

Admiraal uit Werkendam. Hij wist van vijf panden de juiste straat of weg waar deze 

hadden gestaan en wint de waardebon. Gefeliciteerd! 

De oplossing van de fotopuzzel is (laatste gebruiker): 

foto 1: Werkensedijk (boerderij familie Groeneveld) 

foto 2: Lijnbaan / Hoogstraat (Christelijke Gereformeerde Kerk) 

foto 3: Bandijk (woonhuis familie Van der Linden) 

foto 4: Laantje (woonhuis familie Van Donkelaar) 

foto 5: Werkensedijk (boerderij familie Van Drunen) 

foto 6: Weerenweg (boerderij familie Van den Assem) 

foto 7: Braspenning (woonhuis familie Leeuwenburg) 

foto 8: Amerscamp (fancy fair van Gereformeerde Kerk) 

Bij "Fotoboeken" vindt u een impressie van de braderie in Werkendam en Sleeuwijk. 

 

 

29 juli 2013 

Werkendam, de protestants-christelijke enclave 

Het christelijke geloof in Nederland staat op de tocht. Terwijl het kerkbezoek 

terugloopt en de mazelenepidemie de publieke opinie beïnvloedt, sloopt de politiek 

aloude morele ankerpunten. Per 1 juli verloor de zondagsrust terrein aan de koopzondag. 

In april schafte de Tweede Kamer het verbod op godslastering af. En nog weer een 

maand eerder besloot de orthodoxe politieke partij SGP, onder druk van justitie, om 

vrouwen toe te laten tot de kieslijsten. 

Wat betekenen deze verschuivingen voor mensen in Werkendam, de protestants-

christelijke enclave aan de rand van de Biesbosch, gelegen in Noord-Brabant maar ook in 
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de biblebelt? Hoe behoudt de christelijke gelovige hier zijn identiteit nu landelijk 

bakens verzet worden? www.bd.nl/geloofinwerkendam. 

 

 

29 juli 2013 

Zomereditie Effe Lùstere verschenen 

Vrijdag 19 juli jl. is de 61ste uitgave van Effe Lùstere verschenen. Het is een 

lezenswaardig periodiek geworden met onder andere prachtige verhalen over De 

Werkendamse Nozems, Jeugdherinneringen vanuit Down-under en over Koninklijke 

bomen in Werkendam. 

De Werkendamse Nozems. Kees Versluis schrijft in een uitvoering artikel over het 

ontstaan van The Moving Stars en de daarbij natuurlijk ook over de vette kuif, jankende 

gitaren, overdreven en grof beringde vingers en vreemd bewegende lichamen in strakke 

spijkerbroeken. Wie waren die vijf jongens eigenlijk? Adriaan van den Heuvel, Wim 

Visser, Teus Verhoeven, Adriaan van der Kooij en Eri van der Werff. Nadat Adriaan van 

der Kooij stopte, treedt Kees Versluis tot de band toe. De band wordt overal gevraagd 

en treedt bijvoorbeeld ook op in het Dorpshuis waar later ook geoefend zal worden. Bij 

heel wat festivals behalen The Moving Stars prijzen. 

Jeugdherinneringen vanuit Down-under. In 2 april 1952 emigreert Cornelis – Kees – van 

den Heuvel (zoon van Dirk van den Heuvel en Jacoba Damen) vanuit Werkendam naar 

Australië. De reis per boot duurt zes weken. De herinneringen aan zijn geboortedorp 

blijven en zo schrijft Kees in Effe Lùstere over de Tweede Wereldoorlog in Werkendam 

en zijn tijd in Indie. Vanuit Australië, nu woonachtig aan de Sunshine Coast, groet hij 

alle lezers van Effe Lùstere. 

Koninklijke bomen in Werkendam. Corine Koek-Maasdam heeft speurwerk verricht naar 

koninklijke bomen in Werkendam. Zo vertelt zij over de prinses Beatrixboom in het 

Laantje, de boom in het plantsoentje aan de Amerscamp geplant vanwege het feit dat 

Koningin Beatrix 50 jaar werd, de boom aan de Sigmondstraat ter herinnering van het 

25 jarig huwelijksjubileum van Koningin Beatrix en Prins Claus en tenslotte de 

Koningsboom nabij de Dokvijver bij de inhuldiging van Koning Willem-Alexander. 

Nog veel meer …. Naast de genoemde uitgebreide artikelen leest u ook over een 

bijzondere vondst aan de Vijcie, het Werkendams Leesplangeske en – dictee, wat er 75 

jaar geleden allemaal gebeurde in onze omgeving, het zoekplaatje en nieuwe activiteiten. 

Effe Lùstere nummer 61 telt 52 bladzijden en 21 foto's/afbeeldingen. 

 

 

29 juli 2013 

Gemeentehuis nu 'bewapend' 

Enige tijd terug is de ingang van het Werkendamse raadhuis voorzien van een afbeelding 

van het gemeentewapen. Dit wapen is verleend bij Koninklijk Besluit op 2 december 

1978. Hiernaast ziet u een afbeelding van het huidige gemeentewapen. De officiële 

beschrijving luidt: "Doorsneden in goud een dwarsbalk, vergezeld van drie merletten, 

alles van azuur. In sinopel een keper van goud, boven vergezeld van twee afgewende 

zalmen van zilver, gevind van keel, beneden van een korenschoof van goud. Het schild 

gedekt met een gouden Kroon van drie bladeren en twee parels". Overigens, figuren zijn 
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"afgewend" als deze elkaar de rug toekeren. 'Sinopel' staat voor groen en "keel" staat 

voor rood. "Merletten" zijn vogeltjes met stompige pootjes en een wat afgeknotte 

snavel. Merletten komen in de wapenkunde relatief veel voor. 

Voormalige gemeenten Werkendam en De Werken & Sleeuwijk. Het gemeentewapen van 

de oude gemeente Werkendam is verleend bij Koninklijk Besluit op 14 oktober 1818. Dit 

wapen was "van goud, beladen met een blauwe dwarsbalk al waarop een zilveren zalm en 

vergezeld van drie blauwe eendvogels". Het gemeentewapen van de voormalige gemeente 

De Werken en Sleeuwijk is verleend bij Koninklijk Besluit op 7 april 1819. Dit wapen was 

groen, met een gouden chevron en drie gouden tarweschoven. 

Meer informatie over de gemeentewapens kunt u vinden op de website van de gemeente 

Werkendam www.werkendam.nl bij het onderdeel Bezoekers/Geschiedenis, feiten en 

cijfers. 

Voor nadere info: http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/wapen-werkendam-weer-

op-gemeentehuis-1.805847 

 

 

29 augustus 2013 

Kampvuur bij Jantjes Keet 

Op donderdag 29 augustus 2013 organiseert de Historische Vereniging een gezellige 

kampvuuravond in de Brabantse Biesbosch. Dit keer bij de Jantjes Keet, gelegen aan het 

Gat van den Hardenhoek. Het laatste kampvuur werd twee jaar geleden gehouden op 

polder de Bloemplaat. 

De Jantjes Keet is gebouwd in 1947 en is een prachtige locatie voor een kampvuur. In de 

keet zijn zo'n 30 stoelen aanwezig, maar het bestuur verwacht veel meer leden en 

belangstellenden. Tip: neem in ieder geval een stoel mee als u wilt zitten. Consumpties 

zijn tegen betaling verkrijgbaar. Ook muziek zal niet ontbreken. 

De Jantjes Keet vindt u aan de Deeneplaatweg. U bereikt de Jantjes Keet door vanaf 

Werkendam de Bandijk te kiezen. De afslag naar de pont Kop van 't Land rijdt u voorbij 

en volgt daarna richting hotel restaurant De Brabantse Biesbosch. U passeert dit hotel 

en slaat daarna linksaf. U ziet in de verte de Jantjes Keet. 

Graag tot ziens op de kampvuuravond die begint om 20.00 uur. 

 

 

29 september 2013 

Genieten aan de waterkant ...(Verslag kampvuur) 

In de stilte van de Biesbosch knettert het vuur aan het Gat van den Hardenhoek. De zon 

gaat langzaam onder. De Historische Vereniging ontving van Jacco Damen een 

uitnodiging om het kampvuur dit jaar eens te organiseren bij de Jantjes Keet. Leo en 

Willeke voor den Dag zorgen voor voldoende stookhout. Op donderdag 29 augustus 2013 

is het zover en zo'n vijftig leden en belangstellenden hebben de keet op polder 

Jantjesplaat gevonden. Het is werkelijk een schitterende locatie waar alles aanwezig is. 

Over het water klinkt de muziek van Piet Vos en Bas den Hollander. Iets verder staan 

Guido Maasdam en Wim de Vries heerlijke visjes te bakken. De familie Damen zorgt 

voor de inwendige mens waarbij ook het vlees niet wordt vergeten. Heerlijk om op deze 

rustige donderdagavond niets te moeten maar alleen te ont-moeten. 

http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/wapen-werkendam-weer-op-gemeentehuis-1.805847
http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/wapen-werkendam-weer-op-gemeentehuis-1.805847
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De Jantjes Keet, gebouwd in 1947, is eigendom van Staatsbosbeheer en wordt verhuurd 

aan Albert Rook. Albert organiseert allerlei activiteiten vanuit deze keet. Voor meer 

informatie kunt u terecht op de website http://www.biesboschaktief.nl/. 

Normaal gesproken zijn er tijdens de kampvuuravonden ook vele meuziken vervelend 

actief maar rondom de Jantjes Keet is het opmerkelijk rustig. De meuziken die er zijn 

vliegen niet maar staan met twee benen op de grond ... Voor foto's van het kampvuur 

kiest u fotoboeken. 

 

 

29 september 2013 

Foto-expositie Oranjes tijdens Monumentendag 

Op zaterdag 14 september 2013 – Monumentendag – is er in het Andries Visserhuis een 

foto-expositie over de Oranjes die in periode 1961 – 2008 de Biesbosch, Nieuwendijk, 

Sleeuwijk en Werkendam hebben bezocht. 

In het Andries Visserhuis kunt u foto's bekijken van de volgende bezoeken: 

Koningin Juliana op 15 maart 1961 in Sleeuwijk (Opening Merwedebrug). Prins Bernhard 

op 5 oktober 1966 in Nieuwendijk (Opening Crossing Station aan de A27). Prins Claus op 

29 oktober 1979 in Werkendam (Bezoek aan de wijk Zevenhuizen). Prins Bernhard op 8 

juni 1984 in de Biesbosch (Opening Biesboschmuseum). Prins Bernhard op 4 december 

1984 in Werkendam (Reünie voormalige verzetsgroep Biesbosch). Koningin Beatrix op 27 

augustus 1986 in Werkendam (Bezoek schippersinternaat De Merwede en de 

Beatrixhaven). Prins Bernhard op 6 oktober 1987 in de Biesbosch (Reünie 

verzetsstrijders Albrechtgroep). Prins Willem-Alexander op 7 mei 2008 in de Biesbosch 

(Opening project Noordwaard van Ruimte voor de Rivier) 

Het Andries Visserhuis is geopend van 10.00 tot 16.00 uur. U bent van harte welkom! 

 

 

29 september 2013 

Open Monumentendag: drie generaties Oranjes in beeld 

Tijdens de Open Monumentendag 2013 was ook het Andries Visserhuis geopend. 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 werden in beeld gebracht: Juliana & Bernhard, 

Beatrix & Claus en Willem-Alexander. Behalve de foto's waren er ook oude kranten in te 

zien waarin uitgebreid werd ingegaan op het bezoek van de koninklijke gasten. Zo'n 

vijftig belangstellenden wisten het Andries Visserhuis te vinden en waren positief 

gestemd. 

Een woord van dank is natuurlijk op zijn plaats aan Teus Admiraal, Nel van As, familie 

Adr. de Keizer, Corrie van der Pijl, Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Joop Uijl 

en Ton Visser voor het beschikbaar stellen van de 'koninklijke' foto's. 

 

 

 

 

 

http://www.biesboschaktief.nl/
http://test.historiewerkendam.nl/?page_id=82
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29 september 2013 

Zaterdag 28 september: Biesboschdag 

In het centrum van Werkendam – Hoogstraat en Merweplein – organiseert 

ondernemersvereniging DES (Door Eendracht Sterk) op zaterdag 28 september de 

Biesboschdag. Dit jaar voor de tiende keer! Deze dag laat veel oude ambachten en 

traditionele Biesboschwerken zien. 

Tevens zal er, na het succes van vorige jaren, het WK (Werkendams Kampioenschap) 

standwerken plaatsvinden. De standwerkers zullen alles uit de kast halen om hun nieuwe 

producten 'aan de man te brengen'. Natuurlijk zullen ook de lokale ondernemers hun 

beste beentje voor zetten met aantrekkelijke aanbiedingen en leuke producten. 

Shantykoor 'De Biesbosch' zal voor de muzikale noot zorgen. Natuurlijk staat ook de 

Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. met een kraam op de 

Biesboschdag. U kunt ons vinden op het Merweplein. U bent van harte welkom. Het 

Andries Visserhuis zal daarom zaterdagochtend 28 september gesloten zijn. 

 

 

29 oktober 2013 

Lezing: “Kozakken in Werkendam” 

Dinsdag 12 november 2013 organiseert de Historische Vereniging een lezing over de 

kozakken. Het is dit jaar precies 200 jaar geleden dat de kozakken in Werkendam 

arriveerden. De heer Anne Aalders uit Hoogeveen zal de lezing verzorgen. 

De lezing vindt plaats in ‘De Ontmoeting’ (voormalige Nutszaal) op de Hoogstraat en 

begint om 20.00 uur. De toegang bedraagt 2,50 euro voor leden en 5,00 euro voor niet-

leden inclusief een kop koffie of thee. 

 

 

29 oktober 2013 

Kozakken: een paardenvolk! (verslag lezing) 

December 2013 is een bijzondere maand voor Werkendam en omgeving. De Kozakken 

bevrijdden 200 jaar geleden onze streek van de Franse overheersing. Op uitnodiging van 

de Historische Vereniging verzorgt de heer Anne Aalders (geb. 1937) op 12 november 

2013 in de Nutszaal een lezing over de Kozakken die in 1813 via Coevorden als 

‘stormvogels’ van de tsaar Nederland doortrokken. 

De afbeeldingen van en de verhalen over Kozakken zijn niet erg verheffend. Bij een inval 

vanuit Engeland - waarbij Kozakken betrokken waren – in Schoorl (NH) in 1799 schrijft 

de heer A. Loosjes uit Haarlem weinig fraais. 

Het leven van de Kozakken in Zuid-Rusland is dan ook hard. Door middel van visvangst, 

roven, plunderen en het overvallen van schepen en karavanen proberen zij te overleven. 

Tsaar Iwan de Verschrikkelijke doet er alles aan om zoveel mogelijk Kozakken om te 

brengen. Zijn opvolger tsaar Peter is veel slimmer. Hij weet de Kozakken aan zich te 

binden en zij worden een heel belangrijk onderdeel van het Russische leger: de 

cavalerie. 

Op 28 november 1813 arriveren de Kozakken bij Gorinchem. De vesting telt maar liefst 

meer dan 5.000 Franse soldaten. De overtocht naar het Zuiden is hierdoor geblokkeerd. 

Het bevrijdingsleger trekt richting Dordrecht en daar vordert generaal Alexander von 
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Benckendorff alle schepen en bootjes die er zijn. Op woensdag 8 december 1813 steken 

vele soldaten en Kozakken de Merwede over en landden in de uiterwaarden. De 

‘Kozakkenstoep’ wordt geboren. Werkendam functioneert als bruggenhoofd en zo wordt 

uiteindelijk ook het overige deel van Nederland en België bevrijd. 

Nog steeds telt Nederland diverse sporen van de Kozakken. Er zijn wegen, bomen en 

zelfs een veerpont naar genoemd maar de voetbalvereniging Kozakken Boys spant de 

kroon. De naamsbekendheid van deze voetballers in geheel Nederland blijkt enorm, 

volgens de heer Aalders. 

Bestuurslid Christien Los-van den Steenhoven bedankt, onder applaus, de heer Aalders 

voor zijn prachtige lezing en komst naar Werkendam en biedt zijn vrouw een bloemetje 

aan. Dankzij warme bakker Marius van den Steenhoven konden alle aanwezigen genieten 

van een ‘kozak’ bij de koffie. De thuisblijvers hebben dus veel gemist! 

 

 

29 november 2013 

Prachtige kaarten verdwenen bruggen bij Historische Vereniging 

Zaterdag 30 november overhandigde onze voorzitter Chris Baggerman een set van vijf 

wenskaarten aan het oudste lid van onze vereniging, Piet van den Hoek (92). Bekende 

schilder Teus Verhoeven maakte vijf schitterende aquarellen van verdwenen bruggen uit 

oud-Werkendam en stelde deze ter beschikking aan de vereniging om er wenskaarten 

van te laten maken. Verhoeven vindt het belangrijk dat beelden van oud-Werkendam 

niet verloren gaan. Van den Hoek was blij verrast met de kaarten en herkende stuk voor 

stuk alle bruggen: de ophaalbrug op het Plein, de rolbrug aan de Slikstraat en de 

bruggen bij de sluis op Oud-Sas, bij de Kerkewiel in het Laantje en aan de Zandwei. De 

dubbele wenskaarten met envelop meten 12 x 17 cm en zijn verkrijgbaar in het 

onderkomen van de Historische Vereniging: het Andries Visserhuis op Slikstraat 15 in 

Werkendam. De kaarten kosten € 2,- per stuk of  € 8,- voor een set van vijf. Het 

Andries Visserhuis is iedere zaterdagmorgen geopend van 10.00-12.00 uur. 

 

 

29 december 2013 

Hervormde Dorpskerk Werkendam 60 jaar in gebruik 

Aanstaande zaterdag 21 december wordt rond de klok van half 11 het eerste exemplaar 

overhandigd van het boekje ‘Hervormde Dorpskerk Werkendam 60 jaar in gebruik – 23 

december 1952-23 december 2012’. Het boekje is geschreven door Corine Koek-

Maasdam van onze vereniging. De overhandiging vindt plaats in het onderkomen van de 

vereniging, het Andries Visserhuis op Slikstraat 15 in Werkendam.  U bent van harte 

welkom. 
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29 december 2013 

Boekje 60 jaar Hervormde Dorpskerk   

Op 21 december werd het eerste exemplaar van het boekje ‘Hervormde Dorpskerk 

Werkendam 60 jaar in gebruik ~ 23 december 1952-23 december 2012’ overhandigd aan 

vraagbaak en oud-koster Piet van de Werken en kerkrentmeester Huig Schaddelee. Het 

boekje is geschreven door Corine Koek-Maasdam voor onze vereniging. Corine: “Vorig 

jaar was ik bij de lezing ‘Werkendam Kerkendam’ van Bas voor den Dag en ik kwam er 

toen achter dat de Dorpskerk 60 jaar in gebruik was. Er was net voldoende tijd voor een 

artikel over dit jubileum in het Altena Nieuws, maar er kwam zoveel interessant 

materiaal naar boven, dat ik eigenlijk vond dat daar wat mee moest gebeuren. Het was 

leuk om het boekje nu rond deze datum uit te kunnen brengen. 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. Verder heb ik zo’n 60 foto’s en diverse scans van documenten opgenomen. 

Daarnaast schreef dorpsdichter Kees van Gammeren speciaal een prachtig gedicht over 

de Dorpskerk.” 

Het boekje is gedrukt bij Drukkerij Damen en kost € 9,- voor leden en € 11,- voor niet-

leden van de Historische Vereniging. Het is verkrijgbaar bij de vereniging, Slikstraat 15 

in Werkendam, iedere zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur. Of ook bij De Angelot, 

Hoogstraat 56, Chris Baggerman, email c.baggerman@kliksafe.nl en bij Corine Koek, 

email fam.m.koek@hetnet.nl. 

 


