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Kunst in Cromstrijen 
 
In de gemeente Cromstrijen zijn diverse kunstwerken te vinden. Hieronder vindt u een korte 
beschrijving van ieder van deze kunstwerken. 
 
Beeld Beatrix 
 

Onthuld op: 29 april 1993  
Locatie:  ontvangsthal gemeentehuis Cromstrijen 
 
Het beeld “Beatrix, Koningin der Lagen Landen” is vervaardigd door Ingrid Rollema.  
 
Met dit beeld heeft zij een uitspraak willen doen over het moderne koningschap in 
de negentiger jaren, gesitueerd in de “Lage Landen”. Meestal werkt zij met brons 
een archaïsch materiaal, waarmee zij de stand van zaken in de maatschappij wil 
bekritiseren. Zij heeft het koningschap verbeeld door het beeld letterlijk uit de klei te 
trekken.  
Vanuit de aarde wordt het langzamerhand een menselijke gestalte.  
Gedeeltelijk gehuld in de hermelijnen mantel met de gouden leeuwen.  
Het enige duidelijk realistische aan het beeld is het masker van de Koningin met 
haar kroon.  
 

 
Rietstengels 

 
Onthuld op:  19 september 1998 

Locatie: in vijver aan Pauwstraat/Kwartelstraat, Numansdorp 
 
Het Kunstwerk is gemaakt naar een ontwerp van Eugenie Stinis, 
Beeldend kunstenaar. De hoogte van het beeld is ongeveer drie meter 
en de doorsnede van de stengels is ongeveer vijf tot zes centimeter.  
Het materiaal is van brons en waterbestendig. Dit kunstwerk heeft een 
relatie met de omgeving waarin het is geplaatst. 
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Bevrijdingsmonument  
 

Onthuld op:     4 
mei 1995 

Locatie:    Oranjeplein, Klaaswaal  
 
Het bevrijdingsmonument en de bestrating er omheen 
hebben de vorm van een zandloper en symboliseert de 
levenscyclus van de mens. De tekst op het beeld is de 
volgende:  
 
Een volk dat voor tirannen zwicht 

    Zal meer dan lijf en goed verliezen 
    Dan dooft het licht 

 
    H.M. van Randwijk     
    Ter nagedachtenis aan hen die voor de vrijheid vielen 

 
Kunstwerk Mavo 

 
Onthuld op: 13 november 1987 
Locatie: Buttervliet, Numansdorp 
 
Een non-figuratief kunstwerk, dat de ruimte rond het oude Mavo-
gebouw en sporthal Cromstrijen vult en vorm geeft aan deze 
ruimte en zo beide gebouwen visueel bindt. Het beeld is 
gemaakt naar een ontwerp van Lon Pennock, beeldend 
kunstenaar. 
 

 
 
Magische muur 
 
Onthuld op: zwemseizoen 2001  
Locatie: zwembad Kerkstraat 5, Klaaswaal 
 
Beschildering van de muren in het zwembad in Klaaswaal met tal van onbekende waterwezens, 
voertuigen en fantasievissen. Het is gemaakt door leerlingen van de basisscholen uit Klaaswaal en 
jongeren van de Stichting Sociaal Cultureel Werk Cromstrijen onder leiding van Hanneke Piederiet. 
Zij is de beeldend kunstenaar en verantwoordelijk voor het ontwerp.  
 
 
Sokkelproject  
 
Onthuld op: donderdag 4 december 2002 
Locatie: woonwijk Philipsburg, Numansdorp 
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Het Sokkelproject bestaat uit drie kunstwerken. Ieder kunstwerk heeft een hoogte van één meter en 
zestig centimeter. Als locatie is de centraal gelegen waterpartij in de woonwijk. Zowel voor de 
markering van de waterpartij, met de er omheen liggende promenada, als de strak opgezette 
woonwijk, komt het lint van zuilen goed tot zijn recht. De kunstenaars van het project zijn Hans Mes 
uit Groningen, Mieke van den Hoeven uit Utrecht en E. Pietersen uit Arnhem.  
 

Kunstwerk 1: Monsterverbond 
 
Het beeld van Hans Mes, genaamd ‘Monsterverbond’ is een beeld over de 
eigenzinnigheid, dat refereert aan de onderlinge verbondenheid van het buitenissige. 
Twee monsters, die elkaar vasthouden zonder elkaar aan te kijken. Het beeld 
verwoordt een overeenkomst dat door zijn absurditeit sterk en veelomvattend is. Het 
is een monsterverbond in tweevoud. In letterlijke en figuurlijke zin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunstwerk 2 
 
Mieke van den Hoeven heeft de relatie tussen water en land genomen als 
uitgangspunt bij haar ontwerp voor een kunstwerk. De watermolens zoals er in de 
Hoeksche Waard nog een aantal staat, vormen mede een aanleiding voor het 
ontwerp. Als basis wordt een fragment van een dia gebruikt van bomen die 
weerspiegeld worden in het water. De foto’s die in het werk aanwezig zijn, zijn 
ontstaan door met de camera de omgeving af te tasten terwijl de foto wordt gemaakt. 
Deze ‘bewogen’ foto’s versterken de suggestie van de beweging. 
 
 
 
 
 

 
 
Kunstwerk 3 
 
De heer E. Pietersen heeft de volgende verklaring van zijn beeld. De nieuwe wijk met 
zijn nieuwe bewoners hebben een eigen totem nodig waardoor ze eigen kunnen 
worden met hun nieuwe omgeving. De drie delen van de wijk komen terug in de drie 
vormen in de totempaal. Om het karakter van de jonge wijk te benadrukken is het 
beeld levendig en vrolijk als in een circus. Uitgangspunt van de tweedelige sokkel is 
een massieve ronde basis met daaroverheen geschoven een metalen huls. De 
afmetingen van de sokkel zijn 56 centimeter doorsnee en 95 centimeter hoog.  
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Aula Klaaswaal 
 

 

de aula 
hier 
wordt de tijd voor eeuwigheid geruild 
hier 
wordt gevloekt gebeden en gehuild 
hier 
word je stil en denk je vragend na 
hier 
wordt de hardste geest gekraakt 
hier 
wordt het diepste van je ziel geraakt 
hier 
dreunt de dood door merg en been 
hij 
heeft de dood en hij treft iedereen 
Willem jacobs 

 
Locatie:   in aula op begraafplaats, Oud-Cromstrijensedijk WZ 43, Klaaswaal 
Geplaatst op: 2003 
 
Willem Jacobs las bovenstaand gedicht voor tijdens de opening van de aula in 2001 als herinnering 
aan vele dierbaren die in Klaaswaal zijn begraven en als gedachte voor al diegenen die deze aula 
nog zullen bezoeken. Mede dankzij de inzet van architectenbureau Barth en natuursteenbedrijf 
Timmerman kreeg het gedicht in 2003 een plaatsje in de aula op de begraafplaats in Klaaswaal. 
 
Het werk is geschreven in een bijzondere kalksteensoort afkomstig uit Zuid-Duitsland. De schelpen 
die zich in de loop der eeuwen vastzetten in dit gesteente zijn hierin nog zichtbaar. Door intensief te 
polijsten ontstaat er een glimmend oppervlak waardoor het lijkt of er een laag lak of glazuur over de 
steen ligt. De letters zijn er middels een zandstraalproces in geëtst. Er is sprake van een 
zogenaamde ‘blinde’ bevestiging aan de achterliggende wand, zodat het lijkt of de steen door 
onzichtbare handen wordt vastgehouden. 
 
 
Monument Watersnoodramp 1953 

 
Locatie:  Korte Boomweg, Numansdorp. 
Onthuld op: Dinsdag 10 juni 2003 door kinderen van  
  buurtschap Schuring. In 2003 viel 9 juni op  

  Tweede Pinksterdag. Daarom was de  
  onthulling van het monument een dag later.   

 
2003 is waarschijnlijk het laatste jaar dat de Watersnoodramp 
van 1953 grootschalig werd herdacht. Deze wetenschap deed 
het idee ontstaan om een blijvende herinnering aan de Ramp te 

creëren. Er is al een monument voor de slachtoffers van de Ramp op de begraafplaats aan de 
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Hallinxweg in Numansdorp, maar daarbuiten was er geen blijvend symbool dat de herinnering aan 
de Ramp levend kan houden. In opdracht van de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen vervaardigde 
kunstenares Karin Beek een bronzen beeld.  
 
Het bronzen beeld is een voorstelling van een vrouw met een kind op de arm die achter een man 
met een kind op zijn rug door het opkomende water waadt. Het idee hierachter is dat dit echtpaar 
het enige bij zich heeft wat voor hen van echte waarde heeft: hun kinderen. De man gaat voorop en 
geeft daarmee een veilige route voor de vrouw met de baby aan. Achter elkaar aan lopen zij naar 
de Schuringsedijk, zoals in 1953 ook de overlevenden van de Watersnoodramp de tocht via de 
Korte Boomweg naar de dijk maakten. 
 
Het beeld is geplaatst op een sokkel van zwarte steen die voorzien is van twee teksten. Aan de ene 
zijde staat: ‘Watersnoodramp 1953 ter herdenking en ter herinnering’. Aan de andere zijde staan 
woorden van dichter H. Marsman: ‘… en in alle gewesten wordt de stem van het water met zijn 
eeuwige rampen gevreesd en gehoord’. 
 
Relatie Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen en Watersnoodramp 1953 
 
De Ambachtsheerlijkheid werd door de Ramp in 1953 zwaar getroffen. Niet minder dan 54 van de 
56 slachtoffers woonden in het landbouwgebied. De vaders van de verdronken gezinnen en een 
aantal van de kinderen waren in dienst van de toenmalige Ambachtsheer, de heer Vlielander. 
 
Na de Ramp stond een groot gedeelte van de landbouwgronden onder water, alsook de loodsen 
met daarin de gerooide aardappelen. Veel vee verdronk en machines werden onbruikbaar. In 
emotionele en materiële zin kreeg de Ambachtsheerlijkheid een zware klap te verwerken. Met 
vereende krachten zetten de overlevenden hun schouders onder de herstelwerkzaamheden en 
binnen korte tijd draaide het bedrijf weer als voor de Ramp. Maar het zou nog vele jaren duren 
voordat ook het gevoel weer hetzelfde was. Zelfs vandaag de dag zijn de littekens van de Ramp 
nog zichtbaar en voelbaar in het gebied. Wie naar de dijken langs het Hollandsch Diep kijkt zal 
weinig moeite hoeven te doen om de herstelde plekken te onderscheiden. Op de Korte en Lange 
Boomweg zijn de arbeiderswoningen die weggevaagd werden nooit herbouwd; er was ook bijna 
niemand die nog aan die kant van de Schuringsedijk wilde wonen. 
De Ambachtsheerlijkheid voelt vandaag de dag nog grote betrokkenheid richting de slachtoffers en 
hun nabestaanden. Het kunstwerk is daarom ook geplaatst aan het begin van de Korte Boomweg. 
 
De gronden van de Ambachtsheerlijkheid zijn in 2005 grotendeels verkocht. De grond waarop het 
monument aan de Korte Boomweg staat, is uit deze verkoop gehouden.  
 
 
 
 


