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door Mirjam Noorduijn
WERKENDAM – Imposant, verstrakt
en een tikkeltje excentriek. Dat
zijn de voornaamste karakteristie-
ken van de monumentale gevel
van het indrukwekkende heren-
huis op de Hoogstraat 53 in Wer-
kendam, dat in opdracht van Wer-
kendams burgemeester Arie Sig-
mond (1877-1923) en zijn vrouw in
1913 werd gebouwd door de broers
H.A.J. en Jan Baanders van het ge-
lijknamige architectenbureau in
Amsterdam. Toen een van de gro-
te bureaus in de hoofdstad.
Een argeloze voorbijganger zou dit
markante pand met een inhoud
van wel 1700 kubieke meter waar-
schijnlijk achteloos voorbijlopen

en zeker niet herkennen als een
voorbeeld van de zogenaamde Am-
sterdamse School. Een korte maar
hevige oprisping in de architec-
tuur, die rond 1910 ontstond als
reactie op het functionele rationa-
lisme van Berlage, de ontwerper
van De Beurs in Amsterdam.
Ook de huidige bewoners, Martin
en Martine de Ridder, hadden aan-
vankelijk geen idee over de oor-
spronkelijkheid en eigenzinnig-
heid van deze woning.

„Vanwege gezinsuitbreiding zoch-
ten we een ruim huis”, vertelt Mar-
tin. „Ik heb altijd een zwak gehad
voor oude herenhuizen en wist
dat de oude burgemeesterswoning
al een tijdje te koop stond. We gin-
gen kijken. Nietsvermoedend. Na
de rondleiding waren we helemaal
beduusd.”
Martine: „Ja, vooral door de gigan-
tische ruimte. Elf heel hoge ka-
mers en vijf open haarden. Dat is

niet niets. Het duizelde ons. Pas
toen we er een tweede keer kwa-
men zag ik goed alle bijzondere de-
tails en was ik helemaal verliefd”,
vertelt ze.

Imposant herenhuis

W ipkippen, glijbanen en klimtoestellen. Het lijkt me
dat je daar als stoere puber weinig mee hebt. Ver-
keerd gedacht. Niet alleen de peuter voelt zich thuis

bij een speeltuintje. Jongeren hangen daar blijkbaar ook graag
rond. Wat ze daar de hele avond uitspoken? Geen idee, een
stiekem ritje op een wipkip zal het niet zijn. Je zal betrapt wor-
den. De ultieme afgang.
Nee, dan is drinken een stuk stoerder, denken sommigen. Bier
of iets sterkers. Maar helaas kan daar niet iedereen even goed
tegen. Een speeltuintje bij ons in de buurt was daar het leven-
de bewijs van. Teksten op de glijbaan, die peuters gelukkig
nog niet kunnen lezen. Tekeningen voor ver boven de acht-
tien. Lege bierflesjes als een trieste erfenis van een avond vol
verveling. En uiteindelijk, was het hele speeltuintje gemold.
In Hank was het laatst ook raak. Daar is zelfs een groot klim-
rek verdwenen, niet bestand tegen zoveel brute vernielzucht.
Of er drank in het spel was, ik weet het niet. Maar broodnuch-

ter ga je zo toch niet te keer.

In Woudrichem willen ze het zo-
ver niet laten komen. Daar
hangt een alcoholverbod in de
lucht voor alle ‘speeltuintjes’ in
de gemeente. Dat zal zeker niet

bedoeld zijn voor het jonge kroost, dat daar glijdt en schom-
melt. Verder dan een glas kinderchampagne komen die niet.
Gemeente en politie zijn er nog niet helemaal over uit. De sig-
nalen van drinkende jeugd zijn er wel, maar is de overlast bij
de speeltuintjes wel groot genoeg voor een alcoholverbod?
Meteen zo’n verbod instellen, zou ik zeggen: een speeltuin is
een speeltuin en geen drinktuin.
Wie zo nodig een blikje bier open wil trekken, hangt dan een
vette bon boven het hoofd. En een duur avondje rondhangen
bij de speeltuin is al een stuk minder leuk.
Alleen, laat de hardleerse drinker zich temmen door een fikse
bekeuring? Het is maar de vraag. Een alternatieve straf lijkt me
wel wat. Een publieke belediging, die de ‘stoere’ drinker z’n le-
ven niet meer vergeet.
Een rondrit op een platte kar door het dorp, zittend op een
wipkip. Het lijkt me dé ultieme vernedering van de speeltuin-
terrorist.

reactie? redactie.werkendam@brabantsdagblad.nl

door Paula Jorritsma
WERKENDAM – Midas Dekkers
(1946) ligt lam in Werkendam.
Met zijn boot welteverstaan. De be-
kende bioloog en schrijver van on-
der meer 'De larf ' en 'Lichamelijke
oefening' verpoost al bijna twee
weken min of meer gedwongen na-
bij de Biesbosch.
's Avonds neemt hij zijn vaste plek
in aan de toog van café Haven-
zicht. Op weg met zijn sleepbootje
naar Frankrijk begeeft de pas gere-
viseerde as het. Dekkers: „Als dat
dan toch ergens moet gebeuren,
dan maar in Werkendam.” Roer-
loos op het Steurgat werd hij door
behulpzame omstanders aan wal
geholpen. De as is ter reparatie op-
gestuurd.
In Werkendam was Dekkers wel
vaker. „Je bent gelijk opgenomen

door Michel KosterCOLUMN

Bekende

Lege bierflesjes als
trieste erfenis van een
avond vol verveling.

De imposante, voormalige burgemeesterswoning in de Werkendamse Hoogstraat.
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Oude woning in
Werkendam mogelijk
rijksmonument.

Boot bioloog Midas
Dekkers krijgt panne
nabij Werkendam.

WOUDRICHEM – De Hervormde Ge-
meente Woudrichem begint maan-
dag 17 september een cursus Gun-
nend Geloven in het koor van de
Martinuskerk.
Deze cursus heeft drie doelen: de
roeping van een christen om getui-
ge te zijn, het getuigen in de eigen
omgeving en het getuige zijn ge-
stalte geven.
De volgende cursusdata zijn maan-
dag 24 september, dinsdag 2 okto-
ber en maandag 8 oktober. Mee-
doen kost 10 euro, inclusief materi-
aal.
Informatie en opgave bij Anton
Berghout, tel. (0183) 302378 en Jan
Pellicaan, tel. (0183) 301134 of Anja
de Koning, tel. (0183) 304142.

BIJZONDER WONEN

Op de wipkip

COLOFON

‘Elf heel hoge kamers en vijf
open haarden. Dat is niet
niets’

Hervormde kerk
Woudrichem
geeft cursus

Het Brabants Dagblad maakt een
rondje langs bijzondere huizen. Dit
keer een herenhuis in Werkendam.
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Begrijpelijk. Vanaf het moment
dat je door de met glas-in-loodra-
men omlijste voordeur binnen-
wandelt, wordt je continu verrast.
Door de hoeveelheid ramen. Door
de dertig paneeldeuren. Door de
indeling: De speelse erkers opzij,
voor en achter op de begane
grond en verdiepingen. Door de
expressieve, in sierverband gemet-
selde bakstenen schouwen in de
verschillende kamers. De kozijnen
met origineel hang -en sluitwerk.
De oorspronkelijke verwarmingse-
lementen. De art-deco zuilen in de
sfeervolle woonkamer, die in 1923
is aangebouwd. En natuurlijk door
de hal waar een blauwdruk hangt
van het ontwerp van de gebroe-

ders Baanders. De hal met het im-
posante open houten trappenhuis,
de in mozaïek gelegde tegelvloer,
de gewelfde hoekhaard en de an-
derhalve meter hoge sierrand van
gele bakstenen en decoratieve
groenwitte mozaïektegels.
„Het is de meest bijzondere ruim-
te', aldus Martine. „Al houd ik ook
erg van de tweede verdieping. Re-
gelmatig hang ik daar uit het raam.
Om te genieten van het uitzicht
op de rivier.”
Martin heeft vooral een zwak voor
de unieke glas-in-loodramen in
het herenhuis. En voor alle raritei-
ten die nog herinneren aan het
vroegere burgemeestersleven op
stand. Zoals de ouderwetse huiste-

lefoon in de ouderslaapkamer
waardoor het personeel dat zich
bij de zij-ingang meldde geïnstru-
eerd werd.
Martin en Martine hopen dat hun
woning binnenkort een rijksmonu-
ment zal zijn.

„Dat moet gaan lukken', vindt Mar-
tin. „De gemeentelijke monumen-
tencommissie was bij het zien van
de hal al overtuigd van de monu-
mentale waarde.”

NIEUWENDIJK – De Hervormde Ge-
meente Nieuwendijk brengt maan-
dag een beroep uit op dominee J.
Verboom uit Koudekerk aan den
IJssel.
Hij studeerde van 1990 tot 1997
aan Universiteit Utrecht. Verboom
studeerde af op het thema ‘Syste-
matische theologie’. Vervolgens
werkte hij tien jaar voor de Gere-
formeerde Zending Bond.
De predikant begon zijn loopbaan
als kerkelijk werker in Hazerswou-
de Dorp. Vervolgens vertrok hij
met zijn echtgenote naar Colom-
bia. In dit land was hij toeruster
van de Presbyteriaanse Kerk.
Na een periode in Nederland werk-
te dominee Verboom onder meer
als seminariedocent in Mexico.
Het echtpaar heeft zonen van vier
en zes jaar.

VEEN – Leerlingen van Gijsbert Lek-
kerkerker zijn zaterdag 15 septem-
ber te beluisteren in de hervormde
kerk van Veen. Hun orgelconcert
begint om 20.00 uur. Zij spelen op
het nieuwe Pels van Leeuwenorgel
werken van onder meer Bach,
Handel, Widor en Propitius.

WERKENDAM – Ziektekostenverzeke-
raar Rivas subsidieert de cursus
sportief afvallen bij Studio Aktief,
Van der Kunstraat 4 in Werken-
dam. Een diëtist en een fysiothera-
peut zorgen ervoor dat deelne-
mers verantwoord afvallen.
De cursus duurt drie maanden.
Twee maal in de week wordt een
uur gesport onder begeleiding van
een fysiotherapeut. Op maandag
17 september worden de deelne-
mers voor het eerst verwacht.
Elke maandag en vrijdag wordt
vanaf 18.00 uur een uur gesport.
Om de twee weken zijn voedings-
bijeenkomsten. De cursus van 31
bijeenkomsten kost Rivas-leden
168,80 euro. Niet-leden betalen 211
euro. Deelname aan de cursus kan
na aanmelding via telefoonnum-
mer 0900-8440 of www.rivas.nl.

In de hal valt het vele mozaiek op zowel de vloer als de muren op.  foto’s Patrick Guitjens

vol verrassingen uit verleden

in de gemeenschap. Iedereen heeft
hier ook nog gewone namen: Jan,
Kees, Piet, het is net of je iedereen
al lang kent."
Dat het leukste café van Werken-
dam zich bij de haven bevindt, is
volgens Dekkers een teken van
een gezonde arbeidsethos. „Waar
wordt gewerkt, wordt na afloop
ook gedronken. Je hoeft niet eerst
thuis andere schoenen aan te trek-
ken of te kijken of je haar goed zit.
Dit café is geweldig, zonder op-
smuk. Geen opgepimpte boeren-
kar, geen Werkendamse kruiden-
bitter, maar gewoon pils en jene-
ver." Authenticiteit zoekt hij ook
op zijn schip.
Zo'n vijftien jaar geleden kocht hij
een 'Amsterdammertje', een sleep-
bootje speciaal ontworpen om
door de grachten van de hoofd-
stad te varen. Er zit een houten
stuurhutje op wat in elkaar ge-
klapt kan worden, waardoor bijna
onder alle bruggen door gevaren
kan worden.

In 1984 was Dekkers erbij toen de
eerste bevers in de Biesbosch wer-
den uitgezet. „Het was toen een
nieuwe gedachte om uitgestorven
diersoorten uit te zetten. Of het
zou lukken was nog zeer de
vraag.” Tot zijn tevredenheid gaat
het prima met de bevers. „Laat die
beestjes maar lekker schuiven."
De zelfredzaamheid van de natuur
wordt door de natuurorganisaties
in Nederland in Dekkers ogen da-

nig onderschat. „Laat de natuur ge-
woon zijn gang gaan.”
Het vooropstellen van het belang
van de recreant en commercie
door natuurorganisaties zit hem
ook niet lekker. Die laatste factor
weegt volgens Dekkers ook te
zwaar in het Noordwaard project.

„In Den Haag worden aan een te-
kentafel de plannen voor de Bies-
bosch bepaald. In ruil voor meer
natuur aan de Brabantse kant,
pleuren ze in Dubbeldam een hele
wijk met nieuwbouw neer. Het is
een uitruil."
Toch is Dekkers geen somber ge-
stemde bioloog. „Natuur is vitaal,
krachtig en laat zich door de mens
niet beteugelen. Als alle Werken-
dammers weg zouden trekken en
je komt 25 jaar later terug dan is al
het asfalt groen van het gras, lek-
ken de daken en is alles overdekt
door zwammen.”
Voor een experiment met regen-
wormen legde Darwin ooit een
stenen plaat ('wormstone') neer in
zijn tuin in Engeland. Lang liet hij
de steen onaangetast. Regenwor-
men vraten de grond er onder van-
daan en poepten het boven de te-
gel uit. Zo zonk deze in de grond.
„Kijk, dat is natuur. Natuur is niet
een zootje orchideeën en een visa-
rend. Natuur is oerkracht.”

WOUDRICHEM – Dr. Dolf Boddeke
houdt vandaag in Woudrichem
een lezing over Vis en Visserij. Hij
doet dat om 11.00 uur tijdens de
Smaakmarkt op d’n Bol in de ves-
ting.
Boddeke studeerde biologie. Hij
werkte van 1959 tot 1995 op het

Rijksinstituut voor Visserij-onder-
zoek (RIVO) en hield zich daar
vooral bezig met de problemen
van de garnalenvisserij. Ook
kweekte hij garnalen in onder
meer Brazilië en Mexico. Verder
houdt hij veel presentaties over ‘zo-
mervis.’

bioloog ‘bivakkeert’ aan toog

Nieuwendijk beroept
predikant Verboom

Leerlingen geven
orgelconcert in Veen

Lezing over ‘Vis en Visserij’ bij Smaakmarkt

Met ‘subsidie’ afvallen
in Werkendam

‘Ik hang regelmaat uit het
raam. Om te genieten van
het uitzicht op de rivier’

� Het gemeentelijk monument
Hoogstraat 53 in Werkendam
is gebouwd in 1913 door Baan-
ders architectenbureau en
exemplarisch voor de Amster-
damse Schoolstijl.

� Deze stijl is beïnvloed door Ber-
lage maar óók een reactie op
diens sobere werk.

� Kenmerken: veel baksteen ge-
metseld in sierverband, ladder-
vensters, gevelversieringen en
glas-in-lood ramen.

� Tot 1950 woonde Sigmonds
weduwe in het huis. Daarna
was het lang dokterspraktijk.
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Herenhuis Werkendam

‘Als ik dan toch ergens moet
stranden, dan maar in
Werkendam’


