Waar gaat het over?
In dit boek staan verhalen over de wandelende Waddeneilanden. Om het wandelen te stoppen hebben
werkers al weer eeuwenlang waterwerken uitgevoerd. Het waterwerk in al zijn facetten laat een
interessante ontwikkeling zien. Van een bos rijshout voor een huisje op Terschelling tot geavanceerd
materieel op Texel in 2005. De ontwikkeling is te zien aan de hand van de vele foto’s. Uiteraard is het
waterwerk in Nederland, willen we ons landje drooghouden, nog steeds van groot belang. De kennis en
de vakbekwaamheid van het waterwerk is bekend geworden tot ver over onze grenzen.
De oudere Werkers op de Waddeneilanden hebben het klassieke rijs- en zinkwerk nog uitgevoerd in
Nederland en in het buitenland. De jongere generatie, waarvan velen nog wel het klassieke zinkwerk
beheersten, moesten ander werk zoeken. Waren vroeger veel mensen nodig om zinkstukken af te zinken,
door de nieuwe initiatieven op het gebied van materieel en later automatisering, kon het zinkwerk door
enkele mensen worden gedaan.
Naast rijswerkers en zinkbazen zijn het de grondwerkers, machinisten en schippers, die een aandeel
hebben gehad in het werk op de Waddeneilanden.
In dit boek wordt de aandacht gevestigd op Werkers uit Werkendam, het Land van Heusden en Altena,
Den Helder en mensen van de eilanden. Niet alleen de mannen worden genoemd, ook verschillende
vrouwen waren betrokken bij de waterwerken, soms op kantoor, soms voor de koffie of met een
vetpannetje. Zij staan op de foto’s en in de bijgevoegde namenlijst.

L.S.
Eindelijk kunt u mijn boek bekijken en te kopen. Het is een groot werk geweest, daarom ben ik blij u nu
te kunnen uitnodigen.
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Tijd: 15.30 ontvangst
Plaats de Kwinter, Hooftlanden 1
De prijs van het boek is 29.25 euro
Ik hoop u op die datum te ontmoeten.
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