
Duitsers in het dorp,1940-1945

Uiteraard ontkwam ook het dorp Hoogvliet niet aan bezetting en inkwartiering. De oorlog begon voor de Hoogvlieters 
betrekkelijk rustig en er gebeurde eigenlijk niet veel, later veranderde dat. Vanaf het derde jaar begonnen de dorpsbewoners 
echt te merken dat het oorlog was. De Duitsers werden vanaf toen ook ingekwartierd op boerderijen en in scholen. Stedelingen 
kwamen naar Hoogvliet en trokken door naar andere dorpen, op zoek naar eten.

Op de foto boven zien we Duitsers buiten zitten, voor het Café van Willem van Luijk aan het einde van de Dorpsstraat (bij de 
S-bocht). De soldaten genieten klaarblijkelijk van het zonnetje en een versnapering. Eén soldaat zit te schrijven, een brief naar 
huis misschien? Het café was tot in het laatste oorlogsjaar als zodanig in gebruik. Toen werd het in beslag genomen door de 

Duitsers, evenals de scholen. De Duitsers werden ook ingekwartierd 
op de boerderijen, voor de verdediging van het gebied. Door die 
manier van inkwartiering werden ze echter ook door de bevolking 
van voedsel voorzien!

Onder de Duitsers in Hoogvliet waren er een heel stel die het 
niet met de oorlog eens waren; ook Poolse soldaten. Een Duits 
hoofdofficier zei in 1940 al tegen Willem van Luijk “Deze oorlog 
verliezen wij, maar dan eten jullie wel gras.” Die woorden zijn voor 
een hoop Nederlanders nog aardig uitgekomen ook.

Rechtsboven de christelijke lagere school aan de Achterweg met de onderwijzerswoning ervoor. 
Hoofdmeester Tennekes kreeg de Duitse Hauptmann en Ortskommandant Schmidt ingekwartierd 
en in de school verbleven Duitsers. Dit is de school en het huis dat een rol speelt in het boek De 
Vergelding van Jan Brokken. Het huis staat nog steeds aan de Achterweg, de school is helaas 
afgebroken. Schmidt is de man die zeven mensen liet doodschieten omdat er in Rhoon een Duitser 
was omgekomen, mogelijk als een daad van verzet. 

TE LEEN IN DEZE BIBLOTHEEK!

Ook de familie Pons van boerderij Dijkzicht aan de Dorpsstraat 
Zuidzijde had tot maart 1945 inkwartiering van de Duitsers en wel 
van een Hauptman Holstein en zijn hulp. Daarnaast had Pons ook 
nog 30 paarden van de Duitsers te verzorgen. Jacob Pons: “Verder 
was het pijnljk dat zoveel mensen om eten moesten komen vragen. 
In het begin kon je dat nog wel verdelen maar er kwamen steeds 
meer mensen en de voorraad werd steeds kleiner.”

Soms waren er razzia’s, om jongens op te pakken die vervolgens in 
Duitsland moesten gaan werken. Als men in Hoogvliet op zoek ging 
verborg men zich in de grienden van de Westpunt, langs de rivier. Vanuit 
Hoogvliet zijn er toch mannen naar Duitsland op transport gegaan. 
Een enkele is daar gebleven, omgekomen. Ook zijn er enkelen bij een 
oversteek naar Engeland omgekomen. Had je een Ausweiss omdat je 
werkzaam was in de voedselvoorziening dan was je gevrijwaard van een 
reisje naar Duitsland, zoals Gerrit Verheij (zie Ausweiss hierboven).
Joden en zigeuners waren er in Hoogvliet niet. Onderduikers zullen er 
misschien wel geweest zijn maar daar werd vanzelfsprekend niet over 
gesproken. Alles moest zo geheim en onopgemerkt mogelijk verlopen.

In de loop van 1941 wordt het 
persoonsbewijs ingevoerd. Het 
persoonsbewijs wordt ontwikkeld door de 
Nederlandse ambtenaar Jacobus Lambertus 
Lentz in samenwerking met de Duitse bezetter. 
Geen land in Europa heeft een identiteitsbewijs 
dat technisch en administratief zo volmaakt 
is. Iedere Nederlander vanaf 15 jaar moet dit 
identiteitsbewijs, voorzien van pasfoto en 
vingerafdruk, altijd bij zich dragen. De gegevens 
staan genoteerd in een centraal register. De 
invoering stuit op weinig verzet. Historisch 
Hoogvliet heeft verschillende persoonsbewijzen 
van oud Hoogvlieters in haar collectie.


