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VAK WERK toen en nu
Door Dini Heijden
De expositie Vak Werk toen en nu in Museum Hoeksche Waard, laat verschillen en ontwikkelingen
door de eeuwen zien in vijf ambachten: fotografie, landbouw, houtbewerking, waterbeheer en
kraamzorg. Aan elk ambacht zal in de vorm van een column aandacht geschonken worden gedurende
het jaar van de expositie. Veel objecten uit de eigen museumcollectie tonen het ambachtelijke werk in
de Hoeksche Waard van weleer. Het is extra leuk dat we prachtige Hoeksche Waardse bedrijven en
organisaties enthousiast hebben gekregen om deel te nemen aan de expositie. Zij tonen de techniek in
het heden.
Wat is er te zien in de expositie?
Is een selfie van deze tijd? Neen, de eerste selfie werd al gemaakt in 1839 door Robert Cornelius, zoon
van een Nederlands immigrant. Oude fototoestellen waarmee fotograaf Henk Kwakernaat op zijn
brommertje door de Hoeksche Waard trok, staan op de tentoonstelling naast de moderne digitale
camera.
U ziet een oude aardappelmachine naast een futuristische maquette waar drones de landbouw anno
2016 sturen. Grote landbouwmachines bewerken nu de akkers met suikerbieten en aardappelen
waarlangs brede stroken met bloemen liggen, van alles door elkaar.
Bij de houtbewerking ligt een uit 1734 stammende schaaf in de nabijheid van computergestuurd
gesneden houten objecten. Een raamzaag als het oudst bekende gereedschap om balken en bomen in
de lengterichting in kleinere delen te zagen. Drainage is al eeuwen een beproefde methode om het
grondwaterpeil onder controle te houden en wateroverlast te voorkomen. Deskundig ontwikkeld
drainagefilter zorgt voor een betere afvoer. Wie kent niet het Bosman-molentje? Voornamelijk
gebruikt voor de bemaling van de polders. Inmiddels zijn ze overal ter wereld bekend.
Er is ook een kraamafdeling op de expositie. Bij een nieuw leven hoort uiteraard een naam. Vele
plakboeken met geboortekaartjes geven een mooi beeld van de namen die in de loop der jaren in de
mode waren. Ook de doopjurken laten een modebeeld van weleer zien.
De contrasten zijn prachtig en Vak Werk toen en nu is zeker ook interessant voor kinderen.
Spelenderwijs komen ze van alles te weten over techniek van vroeger en nu. Informatie, over de
expositie, over de deelnemende bedrijven en activiteiten rondom de tentoonstelling voor bezoekers
van alle leeftijd is te vinden op www.museumhw.nl

