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OORLOG IN DE HOEKSCHE WAARD
door Dini Heijden
Oorlog in de Hoeksche Waard is de titel van de expositie over de Tweede Wereldoorlog. Aan
de hand van de thema’s Strijd, Dagelijks leven, Joden, Verzet en Onder water, laat de
tentoonstelling zien hoezeer de Hoeksche Waard door de oorlog is getroffen.
De Hoeksche Waard ligt aan het begin en aan het eind van de oorlog aan het front. Hollandse
soldaten bieden in de eerste oorlogsdagen van 1940 hevig verzet bij de Barendrechtse Brug,
maar verliezen de strijd. Ook rond het Hollandsch Diep bij Numansdorp en Strijen-Sas is felle
strijd geleverd. Vanaf eind 1944, na de bevrijding van het zuiden van Nederland, veroorzaken
granaten afkomstig uit het bevrijde Brabant veel materiële schade en leed onder de
bevolking.
Het dagelijkse leven onder de Duitse bezetter, wordt er niet gemakkelijker op.
Duizenden volwassenen en kinderen worden verdreven van huis, werk en school. Jonge
mannen moeten zich melden voor dwangarbeid in Duitsland. Er komen steeds weer nieuwe
regels en beperkingen en de voedselvoorziening stokt. Alle levensmiddelen gaan ‘op de bon’,
kolen, olie en benzine zijn nauwelijks meer verkrijgbaar.
Het leven van de Joodse bevolking wordt steeds meer ingeperkt om hen zoveel mogelijk te
isoleren. Meer dan 50 Joden uit de Hoeksche Waard worden gedeporteerd en vermoord in
vernietigingskampen. Slechts een enkeling keert terug.
Vanaf 1942 komt het verzet in de Hoeksche Waard op gang. Verspreiding van illegale
verzetsbladen, hulp aan onderduikers, nachtelijke wapendroppings, gevaarlijke ‘crossings’
over het Hollandsch Diep naar bevrijd Brabant worden in het diepste geheim en met gevaar
voor eigen leven uitgevoerd.
Een omvangrijke uittocht komt in februari 1944 op gang, nadat de Duitse Weermacht grote
delen van het eiland onder water zetten, om landingen van de geallieerden te voorkomen. Pas
na de bevrijding in 1945 droogt het land langzaam op en de bewoners keren dan terug naar
hun huizen, die ze veelal vernield of geplunderd aantreffen.
Vanaf 17 april is in Museum Hoeksche Waard de tentoonstelling Oorlog in de Hoeksche Waard
te zien, met onder meer persoonlijke eigendommen, brieven en foto’s van Hoeksche
Waarders. Centraal in de expositieruimte staat een grote ‘herinneringsboom’ met de namen
van alle oorlogsslachtoffers in en uit de Hoeksche Waard. Meer informatie
www.museumhw.nl.

