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Door Rein van der Waal

Museum kijkt buiten de Waard
Koek slaan is er nu niet meer bij. Dat mocht onlangs alleen wethouder Paans uit Cromstrijen
doen toen hij op 6 december van het vorig jaar de expositie ‘Voorstraatdorpen’ in Museum
Hoeksche Waard op symbolische wijze opende. Maar men kan wel het houten blok zien dat
daarvoor werd gebruikt. Dit blok herinnert aan vroeger tijden toen op de jaarlijkse
Paardenmarkt in Numansdorp vele peperkoeken in (snelheids)wedstrijden doormidden
werden geslagen. Tot vermaak van de toeschouwers.
Het museum toont met deze reizende foto-expositie nu eens niet alleen beelden uit de
Hoeksche Waard, maar vooral van plaatsen daarbuiten. De expositie is namelijk samengesteld
door medewerkers van het A.M. de Jongmuseum in Nieuw-Vossemeer. Het thema van de
expositie is ‘Voorstraatdorpen’, zoals Nieuw-Vossemeer ook zelf is.
Het kenmerk van dit type dorp is, dat ze zijn ontstaan uit een straat die haaks op een dijk is
aangelegd en uitloopt op een kerkring. Meestal kregen deze straten de naam Voorstraat. Aan
weerszijden van zo’n voorstraat loopt meestal parallel een achterstraat. Een ander kenmerk is
dat daar waar de voorstraat op de dijk aansluit een haven ligt. Dit type dorp werd aangelegd
in de 15e, 16e en 17e eeuw op enkele Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden en in het westen
van Noord-Brabant.
Op panelen worden van Numansdorp en van tien andere dorpen oude afbeeldingen getoond
en historische gebeurtenissen vermeld. Die andere dorpen zijn Bruinisse, Fijnaart, Klundert,
Middelharnis, Nieuw-Vossemeer, Oude-Tonge, Oud-Vossemeer, Sint-Annaland, Sint
Philipsland en Stavenisse. Naast afbeeldingen van de elf dorpen zijn er panelen met
interessante informatie over meer algemene thema’s, waaronder bedijking, meekrap, vervoer
in vroeger tijden, markten, kermis en feest.
Door de samenstellers van de expositie is Numansdorp gekozen als voorbeeld van een
voorstraatdorp in de Hoeksche Waard, hoewel de Voorstraat daar overigens niet uitloopt op
een kerkring. Er zijn in de Hoeksche Waard ook andere dorpen van dit type, zoals OudBeijerland, ’s-Gravendeel en Klaaswaal. Van de twee laatstgenoemde plaatsen heeft de
Voorstraat in vroeger tijden wel aangesloten op een haven.
De expositie is te zien tot en met 21 januari a.s. in ’t Hof van Assendelft in Heinenoord. Voor
informatie www.museumhw.nl

