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   Jaarverslag 2020 
 
Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2020; een korte weergave van een bijzonder jaar. Bijzonder voor iedereen in haar of 
zijn eigen situatie en ook voor ons als vereniging.  
 
In 2020 ontvielen ons vijftien leden: dhr. J. Keuning (Werkendam), dhr. A Vonk-Noordegraaf (Werkendam), dhr. 
R.E. Verdoorn (Capelle a/d IJssel), dhr. R.C. Doeland (Werkendam), mevr. M.K. Paans-de Koning (Werkendam), 
mevr. C. Visser-van den Hoek (Werkendam), dhr. C.P. Kamerman (Werkendam), dhr. J.J. van Oord 
(Werkendam), dhr. P. van de Werken (Werkendam), mevr. A.H. Huismans-de Boer (Amsterdam), mevr. H. 
Faasse-Visser (Harlingen), dhr. W. Zandee (Werkendam), dhr. L. Cornet (Werkendam), dhr. C.J. van Krugten 
(Werkendam), dhr. P.J. van Berchum (Werkendam).  
 
Dertien lidmaatschappen werden opgezegd in het afgelopen jaar. We mochten vier nieuwe leden 
verwelkomen. Per 1 januari 2021 telde onze vereniging in totaal 344 leden. 
 
Activiteiten  
Op 4 januari hielden we onze, inmiddels traditionele, gezellige Nieuwjaarsreceptie in het Andries Visserhuis.  
Valentine Wikaart hield op 12 februari in een vol Andries Visserhuis de tweede Huiskamerlezing. Een boeiende 
avond over Werkendammers die opdoken bij de VOC, en niet-Werkendammers die juist hier bleven wonen. 
De Jaarvergadering met lezing stond gepland op 19 maart, maar die kon geen doorgang vinden vanwege het 
coronavirus. Onwetend als we toen nog waren, stelden we de jaarvergadering uit naar 14 mei. Helaas bleek 
uiteindelijk dat we alles voor het jaar 2020 hebben moeten schrappen. 
Dit jaar deden we weer mee met de Rabobank Clubkas Campagne. In april werd € 533,61 op de rekening 
bijgeschreven t.b.v. digitalisering van onze collectie. 
Via zitting in het bestuur zijn we betrokken bij het Hertenpark Werkendam. Ook dit jaar werden er drie hertjes 
geboren, wat op veel belangstelling mocht rekenen. Het park is daarnaast een waar bloemenparadijs, dat veel 
bezoekers, vogels en insecten trekt.  
Na de zomer kwam er wat reuring in het dorp door het fanatiek sparen en ruilen van de plaatjes voor het AH 
Verzamelalbum ‘Werkendam door de jaren heen’. 224 historische foto’s sieren het boek, veelal afkomstig uit 
ons archief. Het resultaat is prachtig geworden. 
In november werd de historie van Werkendam opgenomen in een speciaal ontworpen geocache met een 
bonus-cache. Een leuke manier om de geschiedenis te ontdekken en onze vereniging op de kaart te zetten.  
 
Bestuurlijk 
Het bestuur vergaderde tien keer dit jaar, veelal digitaal. Daarnaast werd met het comité 75 jaar Bevrijding 
Werkendam, waarin de vereniging met drie bestuursleden vertegenwoordigd is, vijf keer (digitaal) vergaderd.  
 
Het werk van de commissies  
Commissie Onderzoek en Documentatie / Subcommissie Genealogie   
Verslag van de commissie, bestaande uit Ina Holster, Rina Groenenberg, Jan Visser, Martin Boot en Ad Paans: 
‘Ondanks corona hebben we niet stilgezeten. De genealogische bestanden van de overleden Dick van Vugt zijn, 
met toestemming van de nabestaanden, opgevraagd bij het Streekarchief. Omdat zij er niets mee doen komen 
de bestanden naar onze vereniging. Verder wordt gewerkt aan een genealogische website. Daarnaast mochten 
wij als vereniging alle foto’s van de overleden Nol Dekker, ook met toestemming van de nabestaanden, 
inscannen. Het gaat om oude ansichten en foto’s van Sleeuwijk, ruim 1000 afbeeldingen.’  
 
Subcommissie Archivering 
We danken de verschillende gevers die ook dit jaar weer boeken, foto’s en klein materiaal voor onze collectie 
hebben afgegeven aan de vereniging. Kees Brouwer heeft het afgelopen jaar zijn werkzaamheden voor de  
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archivering overgedragen aan Chris Baggerman. Voor het beheer van het archief wordt gewerkt aan een 
Collectieplan. Hierin wordt beschreven wat we als vereniging beheren en op welke manier we dit vastleggen en 
beschikbaar stellen aan de leden.   
 
Commissie Digitalisering 
Verslag van de Commissie Digitalisering, die bestaat uit Rina Groenenberg, Nelly Doeland en Chris Baggerman. 
Doel van de werkgroep is om de fotocollectie en de bibliotheek digitaal open te stellen voor het publiek, via 
een module op de website. ‘In 2020 zijn we als werkgroep gestart met de digitalisering van de Bibliotheek en 
het Fotoarchief. Dit doen we met behulp van de software van Brabant Cloud. Inmiddels zijn er circa 200 boeken 
en 4.000 foto’s in het programma opgenomen. De foto’s, die inmiddels voorzien zijn van een korte beschrijving, 
en de boeken, die voorzien zijn van een scan van de kaft, staan online. Zie hiervoor de pagina ‘collecties’ op de 
website van de vereniging. Het blijft een heel werk om de foto’s kort te beschrijven en de kaften van de boeken 
te scannen en te uploaden. Vrijwilligers zijn daarom van harte welkom om ons te helpen hierbij. Het werk kan 
vanuit huis gedaan worden, wel is er dan een korte instructie nodig. Deze instructie hebben we zelf gemaakt en 
is heel erg praktisch.’ 
  
Commissie Bibliotheek 
Door persoonlijke omstandigheden zijn er minder boeken ingevoerd in het digitale systeem (Cloud) dan 
gehoopt. De commissie hoopt de draad weer op te pakken zodra dat weer mogelijk is.  
 
Commissie Website en Public Relations  
Dit jaar werd nog maar eens duidelijk dat we, ondanks nadelen die eraan kleven, dankbaar moeten zijn voor de 
digitale platforms en wegen om onze leden te bereiken. Onze website, Facebook en email, wat zouden we zijn 
zonder? 
 
Commissie Effe Lùstere  
In 2020 is driemaal een Effe Lùstere verschenen in de maanden april, augustus en september. Het aprilnummer 
stond in het teken van 75 jaar bevrijding; zo schreef Bas voor den Dag een uitgebreid artikel over soldaat Hugo 
Post. Kees Vreeken dook in de historie van Engelandvaarder George Frans Hooijer, zijn roots lagen in Sleeuwijk. 
In hetzelfde nummer werd helaas ook melding gemaakt van het afgelasten van alle feestelijkheden rond 75 
bevrijding vanwege de coronacrisis. In augustus werden meerdere korte verhalen gepubliceerd over een 
luchtballon in de Biesbosch, memoires over een Werkendamse jeugd en zoals als altijd de vaste rubriek van 
Thomas Westerhout waarin hij terugblikt op historische wetenswaardigheden uit voorbije jaren. In het 
decembernummer verhaalde Thomas Westerhout over de geschiedenis van de Vervoornepolder. Mieneke van 
Oord beschreef hoe ze het levensverhaal van de Zuid-Afrikaanse soldaat R.S. Bate achterhaalde, zijn stoffelijk 
overschot ligt begraven bij de oorlogsgraven op de begraafplaats aan het Laantje. Tevens werd een in 

memoriam opgenomen van Stan Kamerman en Rob Verdoorn.  

Namens de redactiecommissie, Hannie Visser-Kieboom, Thomas Westerhout en Kees Vreeken 
 
Commissie Beheer Andries Visser-huis  
Helaas was het bestuur genoodzaakt om in maart het Andries Visser-huis te sluiten, omdat de voorgeschreven 
overheidsmaatregelen niet te handhaven waren. We kijken uit naar zaterdagochtenden, wanneer leden en 
gasten weer ontvangen kunnen worden door onze gastvrouwen en -heren met koffie en thee. Zij kunnen dan 
ook weer materialen ontvangen en publicaties verkopen. 
 
Commissie Tuin en Onderhoud 
De commissie Tuin en Onderhoud, bestaande uit Gerrit den Hollander, Annie Nap, Kees Ottevanger en Liesbeth 
Kraaijeveld, pleegt keurig onderhoud aan huis en tuin. Er zijn dit jaar geen bijzonderheden over te vermelden. 
Een helpende hand voor zowel de tuin als het Andries Visser-huis is welkom!  



Historische Vereniging 
Werkendam en De Werken c.a. 

 
 
 

 

Pagina 3 van 4 

KvK  40272395 

NL25 RABO 0368 7446 20 

   
 

Commissie Bezorging en verzending  
Effe Lùstere wordt, net als uitnodigingen en contributieverzoeken, altijd trouw rondgebracht door leden van de 
vereniging. Er kwamen dit jaar een nieuwe coördinator, Bas voor den Dag, en nieuwe bezorgers. De 
verenigingspost wordt nu bezorgd door Henk van den Assem, Anja van Berchum, Kees Groeneveld, Elly van 
Heukelum, Leo de Heus, Christien Los, Lodewijk van Oord, Frank Plaisier, Ton Verschoor, Bert Versteeg, Jan 
Visser en Leo Visser. Graag ontvangen we van onze leden het emailadres, zodat om kosten te besparen 
uitnodigingen en overige correspondentie (m.u.v. Effe Lùstere) digitaal kan worden verzonden.  
 
Stichting Monumentenbehoud Werkendam en de Werken c.a. 
Secretaris Kees van Gammeren berichtte, dat de stichting in 2020 niet vergaderd heeft en er derhalve niets te 
vermelden is.  
 
Erfgoed Altena 
De Historische Vereniging participeert in Erfgoed Altena. Namens de vereniging is Hannie Visser-Kieboom 
bestuurslid van Erfgoed Altena. Vanuit het bestuur van de Historische Vereniging bezoekt Kees Vreeken 
frequent de vergaderingen. Hannie Visser: ‘Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de 
coronapandemie. Door de pandemie konden een deel van de activiteiten van Erfgoed Altena niet doorgaan. De 
jaarlijkse netwerkbijeenkomst op 29 januari op Fort Giessen vond nog plaats voor de eerste lockdown. Tijdens 
de bijeenkomst gingen we in gesprek met partners uit de regio die zich inzetten voor het behoud van ons 
erfgoed om zo elkaar te leren kennen en kennis te delen. 
De Open Monumentendag op 12 en 13 september had als thema ‘Leermonumenten’. Erfgoed Altena heeft zich 
vooral ingezet om onze inwoners de monumenten van Altena te leren kennen. Zo werden drie fietsroutes 
uitgezet langs onze monumenten; een route langs boerderijen, een route van de vesting Woudrichem naar de 
vesting Heusden en vice versa en een route langs monumenten die herinneren aan de strijd tegen het water. In 
samenwerking met het Streekarchief Langstraat Heusden en Altena is de web expositie ‘Mensen en 
monumenten’ samengesteld. Vrijwilligers en bewoners vertelden daarin over hun fascinatie voor monumenten 
en hun inzet voor het behoud.  
Tijdens het weekend kon een bezoek gebracht worden aan Fort Giessen, Fort Altena, Fort Bakkerskil en Fort 
Steurgat, een unieke gelegenheid om alle forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in onze regio te 
bezoeken. Kasteel Dussen kon zondag bezocht worden, evenals de kerk (toren) in de vesting Woudrichem. 
Verder draaiden bijna alle molens in de streek. De jaarlijkse erfgoedavond met bestuurders over de zorg voor 
ons erfgoed werd vanwege de corona crisis geschrapt.  
Verdeeld over twee dagen hebben zo’n duizend mensen een bezoek gebracht aan één van de monumenten die 
open waren tijdens het Monumentenweekend. Toppers waren Fort Steurgat op zaterdag en Kasteel Dussen op 
zondag. Een week na het Monumentenweekend vonden de Monumenten Klassendagen plaats, schoolkinderen 
bezochten daarbij een monument samen met de klas. 
In 2020 heeft Erfgoed Altena zich tevens ingezet voor de ontwikkeling van de Canon van Altena. Hiervoor 
ontving ze van de gemeente Altena subsidie voor de opzet en verdere verrijking van de Canon, zodat daarmee 
het verhaal van Altena verteld wordt. De Canon van Altena is in de allereerste plaats bedoeld voor de 
basisschoolgroepen 7 en 8. De Canon wordt gemaakt in samenwerking met Streekarchief Langstraat Heusden 
en Altena en Bibliotheek Cultuurpunt Altena. In november 2021 bij de herdenking van 600 jaar Sint 
Elisabethsvloed wordt de Canon van Altena gepresenteerd.  
In 2020 is Erfgoed Altena vertegenwoordigt in de straatnamencommissie van de gemeente Altena; Teus van 
Tilborg heeft namens EA zitting in de commissie. Over de vertegenwoordiging van Erfgoed Altena in de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit lopen nog gesprekken met de gemeente Altena.’ 
 
Tot slot 
Begonnen we het jaar 2020 vol met plannen en ideeën, COVID-19 stak daar een behoorlijke stok voor. 
Natuurlijk staat een activiteit of bijeenkomst die niet door kan gaan in geen verhouding tot (ernstig) ziek  
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worden en mensen verliezen. Het zijn echter wel de sociale ontmoetingen die het leven zo mooi maken en een 
vereniging laten bloeien. Ik neem tijdens deze vreemde periode na de maximale drie termijnen van elk drie jaar 
afscheid van het bestuur, in de hoop dat de volgende secretaris volgend jaar een uitgebreid verslag over mooie 
activiteiten kan schrijven.  
 
Corine Koek-Maasdam 
secretaris 

 
 
 


