
Welkom op de Huiskamerdag
(door ds. Ries van der Zouwen)
“’Huiskamerdag” klinkt dat niet wat kneuterig en besloten. Ja, wat is kneuterig als 
er, zoals vorig jaar, ruim zevenhonderd mensen aanwezig zijn. Ja, wat is besloten als 
de deuren van de kerk heel de dag open staan en mensen in en uit lopen. Dus toch 
maar: ‘huiskamerdag’. Voor mij is zo’n dag een metafoor, die precies laat zien waar 
onze kerk voor staat. We willen graag mensen een thuis geven, waar ze een gebor-
gen onderkomen vinden. Niet alleen maar voor hen die geloven, maar voor ieder: 
zoekers en vinders, gelovigen en geïnteresseerden, kerkelijken en onkerkelijken. In 
de Wilhelminakerk is zaterdag 27 december iedereen vanaf half tien tot vijf uur van 
harte welkom, omdat we ons zélf zo welkom weten bij die Gastheer, om wie het 
voor ons allemaal draait. 

‘Huiskamerdag’ , we willen graag ‘naspelen’ wat er bij ons vroeger thuis in de huis-
kamer gebeurt en wat ik zou willen noemen: de ronde tafel. In ons gezin was de 

ronde tafel het middelpunt. Daar gebeurde waar het 
in mensenlevens omgaat, het was dé ontmoetings-
plaats. Aan tafel vierden we de maaltijd, discussieer-
den we, speelden we onze spelletjes, luisterden naar 
de verhalen, lazen we de krant, lazen we elkaar de les, 
maakten we ruzie, pelden we de pinda’s, werd er onder 
de tafel soms tegen schenen geschopt en boven de ta-
fel al knipogend geliefkoosd.

De ronde tafel als de plaats waar het leven zich afspeelt 
in al zijn wijdsheid en bekrompenheid. Daar zijn we op 
deze dag, in deze ronde kerk, op uit: ontmoeting, het 
leven met elkaar vieren en delen in spel (kaart en bord) 
en workshops, in historie en heden, in het genieten van 
kunst en zang, in de spanning van de verkiezing van de 
Dordtenaar van het jaar en in de anonimiteit die aan 
de meeste van ons toevalt, in het juichen en troosten 
bij de prijsuitreiking. Kortom: in de Wilhelminakerk wil-
len we elkaar ontmoeten op honderd-en-één manie-
ren om zo in spel en ernst het leven te vieren. En mis-
schien als we met elkaar, speels en respectvol, aan de 
ronde tafel zitten, dat we het idee hebben dat er nog 
Iemand aanschuift. Dus weet u uitgenodigd voor een 
huiskamerdag in dynamische kneuterigheid en open-
gebroken beslotenheid.

Agenda huiskamerdag wilhelminakerk zaterdag 27 december
09.30: Huiskamerdag start. Koffie en thee in huiskamerhoek 
onderwijs jaren vijftig. Geschiedeniskamer ‘”Erfenissen van de 
oorlog”.  kunst te zien, gamehoek draait onder toren, inschrij-
vingen (denk) sporten. Open: milieuhoek: meet de mondia-
le voetafdruk. Kerststal
10.00: Centrale opening door oudwethouder, oudkamerlid, oud 
directeur landelijk bureau Art. 1:  Hubert Fermina 
10.15: Opening derde Pank Hoogendoorn-schaaktoernooi.    
Eerste workshop Hubert Fermina Geloof in dialoog, geloof in 
Dordt.
10.30:   Geschiedeniskamer: Bekendmaking voorlopige slacht-
offerlijst tweede wereldoorlog Dordt en Dordtenaren (met toe-
lichting).
11.00: Bekende Dordtenaar/Dordtenaren vullen test mondiale 
voetafdruk in, waaronder ereburger/oudwethouder Dirk ten 
Veen.
11.15: Tweede workshop Fermina Geloof in dialoog, geloof in 
dordt.
11.30: Buurtbewoner en oud-kunstambtenaar Ton Delemarre 
opent expositie van elf kunstenaars.                                                                               
12.00: Eetkraam open olv  Dick Blom voor smaakvol genieten
12.30: RTV Rijnmond journalist Thijs Blom presenteert pro-
gramma finale Dordtenaar van het jaar (Tv opnamen). Loco-
burgemeester Jan Lagendijk huldigt Dordtenaar van het jaar.                                       
13.30: Workshop Maria Croese, directeur Stichting jong mu-
ziektalent Nederland/lid comité aanbeveling Dordtissimo: Mu-
ziek in Nederland, muziek-in-dordt. Herstart competities.
14.00: Eregast: Batenburg (90) uit verzetsgroep meest gedeco-
reerde Dordtenaar Aart Alblas. Unieke ontmoeting in geschie-
deniskamer.
14.15: Tweede workshop Maria Croese.
15.00: Workshop over Calvijn in Dordt: de Dordtse professor 
Fred van Lieburg (Vrije Universiteit)
16.00: Tweede workshop prof. Van Lieburg. Voorzitter Theo Be-
rendsen praat met jongeren van 12 tot 18 in geschiedeniskamer 
over oprichting jongerengroep museum 40-45.                                                     
16.30: Bekendmaking eindstand van gemeten mondiale voet-
stappen
16.45: Prijsuitreiking/afsluiting centrale coördinatoren Bert 
Braanker en  Hans Berrevoets mmv. Hubert Fermina en Jerry 
van Rekom (schrijver openingsboek schaken) 
(alle info op www.dewilhelminakerk.nl)  

* Professor Fred van Lieburg is kerkhistoricus aan de 
Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij geeft in de Wil-
helminakerk twee workshops (15 en 16 uur) over het 
thema Calvijn in Dordt. In 2009 zal uitgebreid worden 
stilgestaan bij de geboorte vijfhonderd jaar geleden 
van deze kerkhervormer. De centrale Nederlandse her-

* Maria Croese, directeur stich-
ting Jong muziek talent Neder-
land: twee workshops vanaf 
half twee in de Wilhelminakerk 
over muziek in Nederland en 
muziek in Dordt. Ze zit in het 
comité van aanbeveling van de 
stichting Dordtissimo



Welkom op de Huiskamerdag
Hubert Fernina
Hubert Fernina (60) is oudwethouder van Dordrecht en oud-
kamerlid. Hij werd in 1998 de directeur van de landelijke ver-
eniging tegen discriminatie, tegenwoordig art. 1 geheten. 
Onlangs zwaaide Hubert bij deze vereniging af. Momenteel 
is hij - onder Frans voorzitterschap - ook internationaal actief 
binnen de EG op het gebied van discriminatie.  De oud-Dord-
tenaar komt nog vaak in de stad en is met allerlei initiatieven 
verbonden. 

Hij gelooft in de dialoog en hij gelooft in Dordt. Kerkelijk is Fer-
mina betrokken bij een oecumenische kerk in Amersfoort met 
protestantse wortels. Hij zal zaterdag 27 december om 10 uur 
de Huiskamerdag centraal openen en geeft om 10.15 uur en 
11.15 uur een workshop. Jan Verschoor en Piet van Huizen zullen 
namens de centrale organisatie die workshops begeleiden.

Vanuit het landelijke Oranjefonds is Fermina betrokken ge-
weest bij activiteiten om het gesprek tussen mensen uit alle 

culturen op 
gang te bren-
gen op basis 
van wederzijds 
respect via de 
dialoog. 
Hij hoopt hier-
voor in Dor-
drecht tijdens 
de Huiskamer-
dag ook een 
eerste basis te 
leggen. Men-
sen nodigen 
mensen uit de 
straat, of buurt of stad bij elkaar op de koffie of thee uit ge-
woon elkaar te leren kennen en zo begrip te kweken. Voor 
Dordrecht als stad met 120 nationaliteiten kan dit volgens 
Fermina ook een weg zijn. 

denking zal in Dordrecht zijn, waarbij de Grote Kerk de 
hoofdrol speelt. 
Van Lieburg, die tevens voorzitter is van de Hervormde 
Kerkenraad van Dordrecht, zal in het eerste nummer 
van het nieuwe tijdelijke Gereformeerde kerkblad publi-
ceren over het thema Calvijn in Dordt. 

Eén van de exposanten op de Huiskamerdag is Ankie van 
Huizen. Zij  is in 1983 afgestudeerd aan de Academie voor 
Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rot-
terdam op non-figuratieve vergrotingen van bewegende 
dieren. Ankie zat - als dochter van Piet en Sjouk van Huizen 
- het eerste deel van haar leven ook in de Wilhelminakerk. 
Hett volgen van de Academie voor Beeldende kunst, vanuit 
Gereformeerd Dordt, was toen niet gebruikelijk. Inmiddels is 
zij vooral in Twente uitgegroeid tot een bekende kunstenaar, 
mede door haar medewerking aan dagblad Tubentia en uit-
geverij Thieme. 

Ook is er nog regelmatig werk van haar in Dordrecht te zien, 
zoals bij galerij de Compagnie van Victor Deconinck. 
 
Naast haar vrije kunstenaarschap is Ankie van Huizen 
ook werkzaam als docente in Borne en in Hof 88
te Almelo, waar zij lessen in aquarel, olieverf-acrylverf-
technieken, pasteltekenen, portretteren en modeltekenen 
verzorgt.

Tevens als docente Creatief Centrum Al-
melo en docente Volksuniversiteit. In 2008 
is aan haar de eerste Herman Krikhaar Pu-
blieksprijs van de stad Almelo uitgereikt.

 
                                                                                                 

w w w . a n k i e v a n h u i z e n . n l 

Ankie van Huizen exposeert op de Huiskamerdag



De Huiskamerdag draait op honderd vrijwilligers
DORDRECHT - Ruim honderd mensen werken mee om de derde huiskamerdag op zaterdag 27 december tot een succes te 
maken in de Wilhelminakerk. Ontmoeting staat centraal en naar eigen keuze kan een ieder rondlopen, kijken, mensen ont-
moeten of gewoon meedoen.

 
De formule werd eind 2006 nog een beetje uitgetest als een open huis met eerste 
trekpleister het Pank Hoogendoorn-schaaktoernooi. Inmiddels is er een totaal pro-
gramma opgezet en zal de verkiezing van de finale Dordtenaar van het jaar ook in de 
kerk zijn. De centrale coördinatie berust bij Bert Braanker en Hans Berrevoets.  Het 
duo is binnen en buiten de kerk actief. Zo is Bert voorzitter van de muzikale stich-
ting Dordtissimo en steunpilaar van het Wantijbad. Hans is voorzitter van netwerk-
organisaties als Platform Stedelijke Herdenking en het Dak- en Thuislozenberaad. 
Tientallen contactdames voor met name de 75 plusgroep in de kerk beginnen za-
terdag 27 december - onder leiding 
van Irene Verschoor - al om acht uur 
in de ochtend met broodjes smeren 
en het inrichten van een speciale zit-
hoek in de jaren vijftig sfeer. Zij ver-
welkomen bij de voordeur iedereen 
met een gratis consumptiebon voor 
koffie en thee.Ook op andere plaat-

sen in de kerk zal dan de opbouw in volle gang zijn of worden afgerond. De inrichting 
in de Zaaijerzaal van de expositie begint immers al maandag 22 december. Nieuw 
is onder de toren van de kerk een gamehoek die wordt geregeld door Bram en Han-
neke Naaktgeboren. Leden van het koor de Korenmaat zullen een milieuhoek in-
richten, waar mensen kunnen testen hoe milieu bewust zij leven op wereldschaal.  
Kortom: Bij de Huiskamer telt iedereen mee en lukt zo’n manifestatie, die in de stad 
inmiddels een stevige bekendheid heeft opgebouwd, ook alleen maar dankzij en-
thousiaste vrijwilligers van binnen en van buiten de Wilhelminakerk.

Maak je mondiale voetafdruk op de Huiskamerdag 2008
Een speciale plek neemt op de Huiskamerdag de test in - via 
een computerprogramma - van de zogeheten MONDIALE 
VOETAFDRUK.  Het heeft alles te maken met de inzet van de 
kerken voor HEELHEID VAN DE SCHEPPING. Leden van het 
koor de Korenmaat regelen deze milieuactiviteit vanaf half 
tien tot vijf uur nabij de Zaaijerzaal in de Wilhelminakerk. 
Het verhaal achter de voetafdruk: Iedere persoon gebruikt 
een gedeelte van de ruimte op aarde. Hoeveel ruimte hangt 
af van iemands consumptie. Met behulp van de Mondiale 
Voetafdruk, kortweg Voetafdruk, zijn we in staat om met 
een getal, uitgedrukt in hectares, aan te geven hoeveel op-
pervlakte aarde per persoon dat is. Het gaat niet alleen om 
de ruimte die nodig is om ons voedsel te verbouwen. Ook 
gebruik van papier en transport legt beslag op de beschik-
bare ruimte. Alles wat we eten, aantrekken en kopen wordt 
ergens geproduceerd en moet ook worden vervoerd. Op de 
Huiskamerdag kunnen bezoekers zelf hun voetafdruk be-
rekenen. Op die manier krijgen ze meer inzicht hoe ze mee 
kunnen werken aan de Heelheid van de Schepping. Ook 
krijgen ze tips hoe ze hun voetafdruk kunnen verkleinen en 
hoe De Kleine Aarde (Stichting te Boxtel die zich inzet voor 
een duurzame ontwikkeling) hen daarbij kan helpen.Tevens 
kan het Groene Voeten Spel gespeeld worden, een spel met 
vraagkaarten, verzamelkaarten en pestkaarten over milieu, 
economie, verdeling van voedsel, klimaatverandering en de 
mondiale voetafdruk. Daarbij gaat het om creatief denken 

over mogelijkheden en verbeteringen, individueel en samen 
over een Groenere Wereld. Een bekende Dordtenaar zal zijn/
haar Mondiale Voetafdruk meten. Aan het eind van de dag 
- om half vijf - zal de eindstand van gemeten mondiale voet-
afdrukken bekend gemaakt worden.

Batenburg van Alblasverzetsgroep eregast in geschiedeniskamer
I.Batenburg (90) zat in de verzetsgroep van Dordtenaar Aart Al-
blas (zie foto). Batenburg is op de huiskamerdag op 27 december 
eregast om 14 uur in de geschiedeniskamer. Zijn vriend Aart Alblas 
(1918- Mauthausen1944) is de meest gedecoreerde Dordtenaar in 
oorlogstijd. Naar hem is een brug in Dordrecht genoemd naar aan-
leiding van onderzoek en publicaties in Dagblad De Dordtenaar van 
journalist Hans Berrevoets in 2004. De CDA-raadsfractie nam toen 
via het stellen van vragen het initiatief om Alblas een zichtbare plek 
te geven in de Dordtse historie., Alle onderscheidingen van Alblas 
worden in het museum 40-45 bewaard naast documentatie over 
zijn inzet voor God, vaderland en Oranje. Alblas zat als jongen in de 
banken van de Wilhelminakerk, die mede daarom de kerk van het 
verzet wordt genoemd. In 2004 werd in een speciale kerkdienst in de 
Wilhelminakerk aandacht besteed aan de betekenis van Aart Alblas.
Batenburg werd in 1942, door de verzetsgroep het Parool, Nederland 
uitgesmokkeld toen de bezetters hem op de hielen zaten. Hij werd 
in 1943 in Geneve getrouwd door ds. Visser ‘t Hooft, de grondlegger 
van de wereldraad van kerken. 
Batenburg is oudleerling van de dr. Bavinkschool en de chr. HBS in 
Dordrecht. Hij bezoekt nog steeds de reunie van zijn oude lagere 
school, waar hij met Aart Alblas op zat.

Welkom op de Huiskamerdag (Vervolg)



Elf kunstenaars exposeren op  derde huiskamer in Dordtse 
Wilhelminakerk
 
DORDRECHT Elf  kunstenaars exposeren op zaterdag 27 de-
cember van half tien tot vijf uur in de Wilhelminakerk aan de 
Blekersdijk op de manifestatie de huiskamerdag. De gepensio-
neerde kunstambtenaar van de gemeente Dordrecht en betrok-
ken buurtbewoner, Ton Delemarre, zal de tentoonstelling om 
half twaalf openen. Delemarre was in zijn tijd als secretaris van 
de gemeentelijke Culturele Raad de belangrijkste ambtenaar op 
kunst en cultuur gebied. Aan de kunstpresentatie in de Wilhel-
minakerk werken mensen van naam mee. Anderen krijgen de 
kans zich gewoon te presenteren aan een groot publiek, want 
de huiskamerdag is ook een platform om mensen te stimuleren 
om door te gaan met hun talenten. Anky van Huizen is een gro-
te naam in Twente, Ze ging de eerste helft van haar leven naar 
de kerk in de Wilhelminakerk. Toen volgde zij ook, en dat was in 
de gereformeerde wereld nog niet zo gebruikelijk, de kunstaca-
demie in Rotterdam (zie gegevens elders). Lise Barth uit Groot 
Ammers volgde in Australie de kunstacademie en is een talent-
vol kunstenares met geloof als inspiratie.  In haar werk weet zij 

ook gevoel over te brengen, dat 
past bij de tijd van het jaar. Daarom 
begint deel van de expositie ook bij 
de kerststal in de kerk, die ook van-
zelfsprekend onderdeel is van het 
Huiskamerdagprogramma.

De keramistes Connie Braanker 
van de Kleister en Gerda Vroon 
hebben de laatste jaren met suc-
ces op verschillende plaatsen 
kunstwerken geexposeerd en bou-
wen een groeiende groep liefheb-
bers op van hun werk. Connie was 
onlangs ook weer actief op de zeer 
drukke kerstmarkt nabij de Grote 
Kerk.
Ook Anneke Spriensma is met 
haar schilderijen op tentoonstel-
lingen een goede bekende op een 
aantal plaatsen in de stad, zoals 
dit jaar nog in verpleeghuis Crab-
behof.  Verder werken mee Sjouk 
van Huizen en Emmy van de 
Griend met quilt, Margriet Besjes  
met sieraden, Nellie Koegler met 
vetleren poppen en Henny Piket 
met schilderijen.  Rianda van der 
Zouwen van Haaften laat iconen 
zien. Bert Braanker debuteert op 
een expositie met keramiek.
De Wilhelminakerk wil vaker kunst 
laten zien. Dit jaar was nog in een 
speciale kerkdienst de nestor van 
de Dordtse kunstenaars, Cees 
Schellenberg, te gast.
Informatie op  
www.dewilhelminakerk.nl 

Veel (denk) sportenop Huiskamerdag

DORDRECHT - Schaken, bridgen, catan en klaver-
jassen zijn de denksporten die aan bod komen op de 
huiskamerdag. Daarnaast zijn er andere spelvor-
men te beoefenen, zoals risk. Onder de toren van de 
kerk komt een gamehoek.
 
De schaaksport speelt voor de derde keer in de kerk om 
de Hoogendoornbokaal. Deze trofee is genoemd naar 
de tweevoudig open-kampioen van Nederland. P.A. 
Hoogendoorn. Alle info op www.tomsschaakboeken.nl
 
Bridgen
Denksportliefhebber Gijs van der Willigen is de aan-
jager van een eerste bridgetoernooi op de huiskamer-
dag. Met meer dan honderdduizend landelijke leden is 
dit de grootste denksport in het land. Organisator Van 
der Willigen verwacht dat deze sport snel een eigen 
plaats zal veroveren op de huiskamerdag. Aanmel-
dingen bij Gijs van Willigen,   f2hgpvanwil@hetnet.
nl,  078-6315065.

De klaverjassen spelen onder 
leiding van Ron Ouwerkerk een 
regionaal toernooi. Gezelligheid 
en ontmoeting staat voorop. 
Vorig jaar bleek tijdens formule 
op de huiskamerdag direct aan 
te slaan en daarom is voor de 
klaverjassers op voorhand meer 
ruimte gemaakt in de grote kerk-
zaal. Aanmeldingen bij  Ron Ou-
werkerk,  rtouwerkerk@tiscali.
nl,  078-6149425. Jongeren heb-
ben zeker belangstelling voor 
het spelen van catan, waaron-
der Auke Bijl alles weet. Hij is be-
reikbaar via gerrieenaukebijl@
hetnet.nl en  078-6132818. Hij 
regelt ook de Riskcompetitie.
Bram en Hanneke Naaktgebo-
ren regelen de zogeheten Wil/
gamehoek onder de toren. ,,Voel 
je je ook te oud om te gamen, 
maar zou je toch stiekem in een
'race-auto' willen stappen om 
flink te scheuren? Een wedstrijd-
je snowboarden tegen de buur-
man? Of met echte 'buzzers' een 
quiz spelen? Kom 'onder de to-
ren' en speel fantastische games 
met de Playstation tijdens de 
huiskamerdag in 'de WIL'.`
Alle informatie ook op 
www.dewilhelminakerk.nl
 

Lise Barth

Lise Barth
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De Kerkbode van Dekkers, zoals al 73 jaar wordt gezegd, heeft 
ook altijd een speciale Dordtse editie gehad. Vroeger was er 
een eigen redactie voor, die de kopy verzamelde en zorgde dat 
de pagina’s vol kwamen. Uitgever/drukker H.Dekkers heeft de 
laatste tijd zijn medewerker Paul Wijnhoven de tijd en de ruim-
te gegeven om meer te zijn, dan een medewerker die alles pers-
klaar maakte. Hiervoor past waardering.
Paul deed, toen er geen speciale redactie meer was, ook jour-
nalistiek werk. Ik heb op een plezierige manier met hem mogen 
samenwerken en ik dank hem voor zijn betrokkenheid met de 
kerkbode. Dit is het laatste nummer van deze kerkbode, nu de 
uitgever stopt en de Gereformeerde kerk vanaf 2009 op eigen 
wieken verder gaat om via een kerkblad aan de informatieplicht 

te blijven richting eigen ach-
terban. Het zal even wennen 
zijn, dat niet meer de Mijlweg 
het adres is, maar voor abon-
nementszaken het Gerefor-
meerd kerkkantoor aan de 
Gravensingel in Dordrecht. Ik 
kan daarom tenslotte alleen 
nog richting Paul Wijnhoven 
zeggen: Paul bedankt voor de 
prettige samenwerking!

Hans Berrevoets

‘DORDRECHT Tijdens de derde Huiska-
merdag op zaterdag 27 december in de 
kerk van het verzet, de Wilhelminakerk, 
wordt er voor de tweede keer een ge-
schiedeniskamer ingericht. Dit jaar heeft 
die historische activiteit als titel meege-
kregen “Erfenissen van de oorlog”.  Het 
Platform Stedelijke Herdenking, dat dit 
jaar zorgde voor nieuwe activiteiten op 
de dag van de dodenherdenking en rond 
de kristalnacht, draagt de organisatie.
Voor bezoekers is er gelegenheid om in 
de kerk van het verzet aan de hand van 
meegebrachte foto’s en documenten 
hun verhaal van de zolder naar buiten 
te brengen.  ,,We hopen dat mensen met 
tastbare zaken van het verleden en speci-
aal de jaren 40-45 in Dordrecht, naar de 
huiskamerdag komen. Op zolders liggen 
vaak nog veel erfenissen van het verleden 
verborgen, die van grote waarde kun-
nen zijn om het verleden vast te leggen. 
Het doel is om informatie of foto´s ter 
plekke te kunnen scannen voor vastleg-
ging van de geschiedenis..” Veel mensen 
hebben nog foto´s of brieven van ouders 
of voorouders, maar willen die zelf bewa-
ren. Door te scannen wordt geschiedenis 
zichtbaar gemaakt voor anderen..We de-
den vorig jaar een oproep om meer gege-
vens te krijgen over het bombardement 
op Park Merwestein op 24 oktober 1944. 
Het liep storm en er is veel materiaal aan-
gedragen. De resultaten hiervan worden 
27 december gepresenteerd. De zoek-
tocht naar het verleden wordt in elk ge-
val verbreed naar de jaren 40-45 maar 
vooralsnog wel in Dordrecht,” zo laat 
de historische werkgroep weten van het 
Platform Stedelijke herdenking. Daarin 
werken samen Theo Berendsen van het 
Museum 40-45, historisch onderzoeker 
Cees Weltevrede van Stadsarchief/DiEP, 

Jens van der Vorm van Dordtopenstad en 
onderzoeker Gert van Bemmel.
 
Slachtofferlijst
De opzet van het Platform stedelijke her-
denking is tevens om een zo compleet 
mogelijke slachtofferlijst te maken met 
zoveel mogelijk achtergronden. Ook ver-
halen die we niet mogen vergeten, zullen 
nog gedocumenteerder in kaart worden 
gebracht. De namen van 221 Joodse 
slachtoffers van de nazi terreur zijn al 
vastgelegd in het Stadhuis. In het Mu-
seum 40-45 wordt al een lijst bijgehou-
den van gesneuvelde militairen op het 
Eiland van Dordrecht of afkomstig uit 
Dordt. Het Platform hoopt de namenlijs-
ten compleet te maken en ook de burger-
slachtoffers moeten als eerbetoon een 
plaats krijgen. Het platform hoopt dat 
de namen zo compleet mogelijk in na-
gedachtenis zullen worden gehouden op 
een bijzondere plek op de Essenhof. Met 
directeur Pauline Harmsen, die veel ge-
voel heeft voor historie, loopt daarover 
al overleg. Op de Essenhof moet vol-
gens het platform een geschikte plek te 
vinden zijn om de herinnering levend te 
houden. Daarnaast wordt gewerkt aan 
het opzetten van een website om al het 
materiaal beschikbaar te krijgen voor ie-
dereen die belangstelling heeft in dit deel 
van de geschiednis 
van de stad. Hiervoor 
worden nog fond-
sen gezocht. Bij de 
zoektocht wordt 
ook samengewerkt 
met het Stadsarchief/
DiEP. In de geschiede-
niskamer kunnen ge-
sprekken worden 
vastgelegd.

Uniek
Tevens kan die dag uniek historisch ma-
teriaal worden gezien. ,,We hebben al een 
voorlopige lijst van namen van mensen 
die de Tweede Wereldoorlog niet hebben 
overleefd en toch bij de geschiedenis van 
onze stad blijven behoren. We willen die 
mensen niet vergeten. Daarom kunnen 
mensen die erbij waren of familieleden 
van mensen die toen zijn omgekomen 
of kinderen of kleinkinderen of buren of 
vrienden ons geweldig helpen door op 
27 december informatie met ons te de-
len. Op die manier schrijven burgers ook 
geschiedenis.” Er zijn nog veel bladzij-
den in het oorlogsboek niet of nauwelijks 
beschreven. De werkgroep hoopt door 
de ontmoetingen voor aanvullingen te 
kunnen zorgen. De geschiedeniskamer is 
open tussen half tien en vijf uur. Behal-
ve een terugblik op vorig jaar worden 
nieuwe zoekthema’s gepresenteerd. Het 
Museum 40-45 komt met nieuwe infor-
matie over Henk Sebes, een Dordtenaar 
die als Engelandvaarder naast de meest 
gedecoreerde Dordtenaar Aart Alblas 
zeker genoemd mag gaan worden. Wie 
niet kan wachten tot de 27e of die dag 
niet langs kan komen kan de historische 
werkgroep van het platform Stedelijke 
bereiken per telefoon of email. Gert van 
Bemmel (6142681) bemmel61@hetnet.

nl) en  Theo Berend-
sen (6140135) ce-
ram55@planet.nl) 
zijn de aanspreek-
personen. Histori-
sche documentatie 
is onder het kopje 
psalm 43/4 mei te 
vinden op de web-
site www.dewilhel-
minakerk.nl 

Paul bedankt!!

Platform wil namenlijst  van Dordtse oorlogsslachtoffers plek geven als eerbetoon


