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INUNDATIE EN EVACUATIE IN DE HOEKSCHE WAARD (1944-1945) 
 
Door Dini Heijden 
 
De Duitse Weermacht besluit in februari 1944 om de zuidelijke polders in de Hoeksche Waard 
onder water te zetten. De inundatie wordt ingezet om de vijandelijke opmars uit het westen 
te verhinderen. 
Van Strijen tot Nieuw-Beijerland worden de sluizen opengezet en lopen de polders aan het 
Haringvliet en het Hollands Diep onder water.  
Plotseling staat het leven van ca. 22.000 Hoeksche Waarders op zijn kop. Berooid van alles en 
uit huis en bedrijf gestoten, komen deze mensen zonder enig uitzicht op een snelle terugkeer 
op straat te staan. Tijdelijke bewoning elders in een wagenschuur of kippenhok is geen 
uitzondering en je moet maar zien dat je weer inkomen vindt. Het vee moet ergens 
ondergebracht worden en schuren en aardappelputten moeten leeg. 
 
Sluiswachters, havenmeesters, ambachtslieden en boeren mogen met toestemming van de 
Duitsers blijven. Toch keren ook enkele gezinnen clandestien weer terug naar hun droog 
gebleven huizen, meestal op de dijk.  
 
Maar waar moeten de kinderen dan naar school? De school in hun eigen dorp was gevorderd 
door de bezetter en onderwijzers zijn naar elders vertrokken om les te kunnen geven. In 
droog gebleven dorpen, zoals Nieuw-Beijerland waren de scholen overvol met geëvacueerde 
kinderen. 
Juffrouw ’t Hart, onderwijzeres uit Piershil bedacht een oplossing, zij begon illegaal met les 
geven aan de uittrektafel in de voorkamer van het huis van mejuffrouw Kleijnenberg. 
Teuntje Veerman en zeven jongens zijn de eerste leerlingen die weer les krijgen en snel 
komen er meer kinderen. De uittrektafel maakt plaats voor schoolbanken en met drie in een 
bank is er weer voor iedereen plaats.  
 
Na een evacuatieperiode van ruim anderhalf jaar keren in juli 1945 de laatste bewoners van 
Numansdorp, Piershil, Zuid-Beijerland, Goudswaard en Strijen terug naar hun huizen. 
Kinderen zien hun klasgenoten weer terug. Vader gaat weer aan het werk en moeder is veelal 
bezig om het huis weer bewoonbaar te maken. 
 
De foto van de illegale klas is te zien in de expositie ‘Oorlog in de Hoeksche Waard’ in Museum 
Hoeksche Waard. www.museumhw.nl 
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