
Museum Hoeksche Waard bestaat 50 jaar. Dit wordt gevierd 
van maart 2018 tot maart 2019. In de expositie ‘4000 jaar 
Hoeksche Waard’ in boerderij Oost Leeuwenstein in Heinen-
oord, wordt de bezoeker meegenomen langs 50 onderwer-
pen, die samen de geschiedenis van de Hoeksche Waard ver-
tellen. Zij zijn het onderwerp van een wekelijkse column.

Vrouwen in het verzet hiel-
den zich bezig met zaken die 
minder tot de verbeelding 
spreken. Zij waren actief door 
het beschermen van onder-
duikers, het verspreiden van 
pamfletten en het overbren-
gen van berichten. We weten 
over de heldhaftige rol die 
Hannie Schaft en Miep Gies 
gespeeld hebben. Wat zeg-
gen de boeken die over het 
verzet in de Hoeksche Waard 
zijn geschreven ons over de 
rol van de vrouw in het ver-
zet? Niet bijster veel!
 
Bekend is mevrouw Catharina 
Traas-de Jager uit Oud-Beijer-
land, de ‘moeder’ van het 
verzet. Het hele gezin Traas 
was actief in het verzet en de 
boerderij werd een centrum 
voor illegale activiteiten, 
waarbij de dochters, onder 
andere met koeriersdiensten, 
hielpen.
We kennen Bep Andeweg, 
die koeriersdiensten uitvoer-
de, onder andere voor de 
groep van Jaap Koster uit 

Klaaswaal (onderdeel van de 
Expo). We weten dat Jaan Ro-
zendaal-de Heus uit Piershil 
onderdak aan onderduikers 
bood. Ze kende maar al te 
goed de risico’s. Haar broer 
Joris was gefusilleerd omdat 
hij hulp geboden zou hebben 
aan Engelse piloten bij buurt-
schap Greup. Bij de voorbe-
reiding van de overval op het 
postkantoor van Oud-Beijer-
land was koerierster Jaan

Jiskoot uit Barendrecht be-
trokken, actief in de verzets-
groep Johannes Post. 
Dan was er Maartje Boot, ge-
boren 8 september 1900. Vol-
gens de motivering bij het 
toekennen van het Kruis van 
Verdienste in 1953 zou zij,’ 
vermomd als verpleegster, 
negatieven van verdedigings-

werken en wapens naar de 
Hoeksche Waard vervoerd 
hebben. Vandaar uit werd 
verbinding met bevrijd ge-
bied onderhouden’.
Maartje was de zus van Wim 
Boot uit Puttershoek, die met 

de ‘s-Gravendeler Wim Baars 
een vijftal crossings uitvoer-
de. Die crossings naar bevrijd 
gebied waren van groot be-
lang voor het verzet binnen 
en buiten de Hoeksche 
Waard, voor de geallieerden 

en in het bijzonder de Cana-
dezen. Beide heren kregen 
ook in 1953 het Kruis van Ver-
dienste, een hoge onder-
scheiding.
Zou Maartje een rol hebben 
gespeeld bij de crossings? 

Wie kent het verhaal van 
Maartje of andere vrouwen 
die van betekenis waren voor 
het verzet in de Hoeksche 
Waard?
Informatie is welkom: edu-
catie@museumhw.nl.
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Hun rol is nog altijd onderbelicht

WIE KENT HET 
VERHAAL VAN 
MAARTJE OF AN-
DERE VROUWEN

Jan Traas en Catharina Traas-de Jager (zij werd op 7 mei 1945 in haar boerderij doodgeschoten door een nog in het dorp aanwezige Duitser)


