
 Museum Hoeksche Waard bestaat 50 jaar. Dit wordt gevierd 
van maart 2018 tot en met april 2019. In de expositie ‘4000 
jaar Hoeksche Waard’ in boerderij Oost Leeuwenstein in Hei-
nenoord, wordt de bezoeker meegenomen langs 50 onder-
werpen, die samen de geschiedenis van de Hoeksche Waard 
vertellen. Zij zijn het onderwerp van een wekelijkse column.

    Wie door Puttershoek of door 
de buurtschap Nieuwen-
dijk wandelt, ziet straten die 
vernoemd zijn naar Noor-
se steden, Noorse konin-
gen en Noorse helden. In de 
buurtschappen Schenkeldijk 
(’s-Gravendeel), Schuring (Nu-
mansdorp) en Mookhoek en 
Strijensas zijn het de Zweedse 
straten die de aandacht trek-
ken. Kleine wijkjes van houten 
huizen, geschonken door re-
geringen en Rode Kruis van de 
Scandinavische landen.
    Na de oorlog was de woning-
nood, bij gebrek aan goede 
bouwvakkers, schaarste aan 
geld en aan materialen traag 
op gang gekomen. En de be-
hoefte aan huizen, scholen en 
verenigingsgebouwen werd 
na de Watersnoodramp al-
leen maar groter. Noorwegen 
had al sinds het einde van de 
19e eeuw ervaring met het 
ontwerpen van houten hui-
zen als bouwpakketten en ook 
Zweden en Denemarken kon-

den die leveren. Hoewel Ne-
derland niet bekend was met 
complete houten prefab wo-
ningen als bouwpakket, zag 
de overheid wel mogelijkhe-
den voor een snelle weder-
opbouw. Natuurlijk moesten 
de woningen voldoen aan de 
Nederlandse maatstaven en 
plaatselijke bouwverordenin-

gen. De bouwpakketten kwa-
men per spoor en schip naar 
de Rotterdamse haven en on-
dertussen bogen overheden 
en het Nederlandse Rode Kruis 
zich over de toekenning, plaat-
sing, huurprijs en kosten voor 
grond, fundering en bouw. 
Vervolgens konden de aanne-
mers aan het werk.
In de Hoeksche Waard werden 
er 105 geplaatst, die begin 1954 

gereed waren, sommige wo-
ningen waren als duplexwo-
ning opgesplitst, zoals in de 
Schenkeldijk. Het dorpshuis 
van Strijen werd gebouwd 
met geld, bijeengebracht 
door de inwoners van Stock-
holm. In 1956 schonken zij nog 
een Zweeds servies. Ook het 
dorpshuis van Zuid-Beijerland, 

tegenwoordig de Eendrachts-
hoeve, werd met Zweeds geld 
gebouwd. In waar nu de noor-
delijke hoftuin van Museum 
Hoeksche Waard is, was tot 
de jaren ’90 het Hans Christian 
Andersenhuis geplaatst, een 
houten verenigingsgebouw 
geschonken door Denemar-
ken. De praktische hulp kwam 

niet alleen van de Scandinavi-
sche landen. De Rijkspolitie in 
’s-Gravendeel vond een nieuw 
onderkomen in een Oosten-
rijks chalet, geschonken door 
het Centraal Tuinbouwbu-
reau. In de periode van 1946-
1948 ruilde Oostenrijk houten 
bouwpakketten tegen witte 
kool uit Nederland, om zo het 

kort aan voedsel aan te vullen. 
Dat bouwpakket kwam dus uit 
de voorraad van de naoorlogse 
opbouw. Het Italiaanse Rode 
Kruis schonk het Groene Kruis-
gebouw van Nieuw-Beijerland 
en het dorpshuis De Coorndijk 
van Goudswaard, dat 63 jaar 
dienst deed als ontmoetings-
plek voor de inwoners.
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