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   Jaarverslag 2021 
 
Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2021; een korte weergave van een wederom bijzonder jaar. Bijzonder voor iedereen 
in haar of zijn eigen situatie en ook voor ons als vereniging.  
 
In 2021 ontvielen ons zeven leden: dhr. J van Oorschot (den Haag), mw. L.H. van Oord-Nagelkerke (Bosch en 
Duin), mw. Huisman-de Boer (Amsterdam), dhr. A.G. van Oord (Werkendam), dhr. H. Paans (Werkendam), dhr. 
A. Scherff (Werkendam) en dhr. Groeneveld (Werkendam). 
 
Zestien lidmaatschappen werden opgezegd in het afgelopen jaar. We mochten acht nieuwe leden verwelkomen. 
Per 1 januari 2022 telde onze vereniging in totaal 332 leden. 
 
Activiteiten  
Door de coronapandemie zijn er geen activiteiten georganiseerd. 
 
Bestuurlijk 
Het bestuur vergaderde dit jaar veelal digitaal.  
 
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 helemaal stilgezeten. We zijn een aantal maandagavonden bij elkaar geweest 
voor de gebruikelijke werkzaamheden. Door de toename van Covid konden we helaas wederom niet meer bij 
elkaar komen.’ 
 
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. Door de covidpandemie is het Andries Visser-huis veel gesloten geweest 
en zijn er weinig bijzonderheden te vermelden. We hopen op een beter verenigingsjaar 2022.’  
 
Commissie Digitalisering 

De commissieleden Nelly Doeland, Chris Baggerman en Rina Groenenberg zijn nog steeds bezig met 
het digitaliseren van de foto’s en boeken die in het bezit zijn van de vereniging. Het digitaliseren en 
opslaan van de collectie gebeurt via Brabant Cloud. Zij bieden hiervoor een gebruiksvriendelijk 
computerprogramma aan. Alle foto’s zijn al gescand, maar moeten nog worden voorzien van een korte 
beschrijving. De vereniging heeft circa 10.000 foto’s waarvan er nu 882 openbaar zijn. Van de boeken 
zijn er 33 openbaar beschikbaar gemaakt. Deze foto’s en boeken vindt u op de website van de 
Historische Vereniging onder de tab Collecties. 
 
Door de coronapandemie en de hieruit voorvloeiende maatregelen is de Commissie Digitalisering in 
2021 weinig bij elkaar geweest. Hierdoor was de productiviteit minder dan in 2020. Wij hopen in 2022 
onze werkzaamheden weer op te kunnen pakken. 
  
Commissie Bibliotheek 
In 2021 zijn de boeken die over Werkendam en de Biesbosch zijn geschreven ingevoerd in het digitale systeem 
(Cloud). De titels en de kaft van de boeken die zijn ingevoerd zijn te bekijken via de website van onze vereniging.  
De commissie hoopt dat er leden zijn die mee willen helpen om de collectie van de vereniging te digitaliseren. 
Wilt u hieraan meewerken? U kunt zich aanmelden via de website.  
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Commissie Website en Public Relations  
Ook dit jaar werd nog maar eens duidelijk dat we 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 2021 is driemaal een Effe Lùstere verschenen. In de maanden maart, augustus en december. In maart 
schreef Bas voor den Dag o.a. een stuk over de Joodse familie de Vries die op 16 april 1943 in het 
vernietigingskamp Sobibor in Polen werden vermoord. Door Corine Koek-Maasdam werden de 
oorlogservaringen van Leen Versluis bewerkt. De gegevens werden beschikbaar gesteld door mevrouw Grè 
Versluis. In dit nummer werd door de corona voor het eerst in het bestaan van onze vereniging een 
alternatieve jaarvergadering gepubliceerd. In de periodiek van augustus werd door Bram Scherff een verhaal 
geschreven over zijn opa. Het artikel kreeg de naam ‘Herinneringen aan opa Bram Wijnja.’ Door Bas voor den 
Dag werd uitleg gegeven over ‘Het wapen van Werkendam’. Dit schildje met het Wapen van Werkendam werd 
geschonken door mevrouw Janny van Dalen-van Driel. In de periodiek van december werd door Hannie Visser-
Kieboom een artikel geschreven over ziekten die ook Werkendam troffen. Zo werd de cholera en De Spaanse 
griep in de 19e eeuw beschreven. Ook de wereldwijde corona pandemie die bij iedereen nog vers in het 
geheugen ligt wordt beschreven. Ons erelid Thomas Westerhout schreef over ‘Hoe het Laantje veranderde’. 
Thomas schreef dit artikel naar aanleiding van het plaatsen van een replica van ’t Bruggeske nabij het 
vernieuwde hertenpark. Corine Koek-Maasdam schreef het artikel ‘Van Hertenkamp naar Hertenpark mét 
bruggeske’.    
Namens de redactiecommissie, Hannie Visser-Kieboom, Thomas Westerhout en Kees Vreeken 
 
 
Commissie Beheer Andries Visser-huis  
Helaas was het bestuur genoodzaakt om ook in 2021 het Andries Visser-huis gesloten te houden, omdat de 
voorgeschreven overheidsmaatregelen niet te handhaven waren. Gelukkig is het Andries Visser-huis in 2022 
weer toegankelijk en kunnen we op de zaterdagochtenden onze leden en gasten weer ontvangen 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 altijd welkom!  
 
 
Commissie Bezorging en verzending  
Effe Lùstere wordt, net als uitnodigingen en contributieverzoeken, altijd trouw rondgebracht door leden van de 
vereniging. De verenigingspost wordt nu bezorgd door Henk van den Assem, Anja van Berchum, 
Elly van Heukelum, Leo de Heus, Christien Los, Lodewijk van Oord, Frank Plaisier, Ton Verschoor, Bert Versteeg, 
Jan Visser en Leo Visser. Bas voor den Dag is de coördinator.  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.  
 
 
 
 
 
 



Historische Vereniging 
Werkendam en De Werken c.a. 

 
 
 

 

Pagina 3 van 3 

KvK  40272395 

NL25 RABO 0368 7446 20 

   
 

Stichting Monumentenbehoud Werkendam en de Werken c.a. 
Secretaris Kees van Gammeren berichtte, dat de stichting in 2021 tweemaal heeft vergaderd. Door de 
coronamaatregelen in deze periode hebben vrijwel alle werkzaamheden stilgelegen. 
 
Erfgoed Altena in 2021 
Sinds 2005 is Erfgoed Altena organisator van de Open Monumentendag in de gemeente Altena. In 2021 koos ze 
voor het thema ‘Ode aan het Linielandschap’ vanwege de toekenning van de Werelderfgoedstatus aan de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Met vier forten, twee sluizen, een vesting en meer dan vijftig schuilplaatsen is 
Altena rijk bedeeld met dit Werelderfgoed. Naast dit bijzondere erfgoed telt de gemeente Altena 225 
rijksmonumenten en 133 gemeentelijke monumenten.  
Als Erfgoed Altena proberen we mensen te laten houden van ons erfgoed. Door ons erfgoed te koesteren, 
zichtbaar te maken, te beschermen en verhalen te vertellen. Maar bovenal met Open Monumentendag; het 
grootste culturele evenement in Nederland met jaarlijks honderdduizenden bezoekers. Voorafgaand aan Open 
Monumentendag hield Erfgoed Altena op 8 september een erfgoeddebat met de vraag ‘Is het Werelderfgoed in 
veilige handen bij de gemeente Altena? Aanleiding voor dit thema zijn de bedreigingen in Altena van het 
Werelderfgoed, zoals het bouwplan ‘Op ’t Loev’ in de nabijheid van de vesting Woudrichem en de aanleg van 
fase twee van het bedrijventerrein de Kop van Brabant in het schootsveld van Fort Bakkerskil. Goed om te zien 
dat ook in onze gemeente ons erfgoed meer en meer in de belangstelling staat. Zo is erfgoed één van de pijlers 
in de nota Ruimtelijke kwaliteit, die is opgesteld om te komen tot harmonisatie van het beleid uit de drie 
voormalige gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg. Erfgoed Altena heeft een pleidooi gehouden om 
bij toetsing van bouwplannen van gemeentelijke en/of rijksmonumenten niet alleen naar de monumenten te 
kijken, maar deze te bezien met in acht neming van de ruimtelijke kwaliteiten van de omgeving. Een monument 
komt immers pas tot zijn recht in samenhang met zijn omgeving.  
Erfgoed Altena was in 2021 verder betrokken bij het zonnekader van de gemeente Altena, de harmonisatie van 
het bomenbeleid en de eerste aanzet tot de Erfgoedvisie van de gemeente Altena. Ook heeft ze in 2021 de Canon 
van Altena gepresenteerd. In 56 vensters wordt de historie van de streek verteld. De Canon is opgesteld in 
samenwerking met Streekarchief Langstraat, Heusden en Altena en Bibliotheek Cultuurpunt Altena.  
Erfgoed Altena is de overkoepelende stichting van de Historische Kring het Land van Heusden en Altena, de 
Historische Reeks, Archeo Altena en de Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. Bibliotheek 
Cultuurpunt Altena, het Biesboschmuseum en het Streekarchief zijn adviserende leden van de stichting.  
 
Tot slot 
Ook in het jaar 2021 heeft COVID-19 onze activiteiten in de weg gestaan. Helaas mistten we daardoor ook de 
sociale ontmoetingen die het leven zo mooi maken en een vereniging laten bloeien.  
 
Het bestuur. 

 
 
 


