
Verzet en Binnenlandse Strijdkrachten, 1940-1945

Nog tijdens de bezetting werd in Hoogvliet een afdeling van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) gevormd. Een aantal BS’ers is afkomstig uit het 
verzet. Na het vertrek van de Duitsers zorgen zij voor de ordehandhaving. Op de foto boven: geheel links Bas Kok, midden Albert van der Sluis en 
rechts Dirk Beukelman. Op de foto onder van links naar rechts: Bas Kok, Albert van der Sluis, Daan Gouw en Arie van Luijk achter de mitrailleur. De 
foto’s zijn waarschijnlijk genomen langs de Groene Kruisweg, dichtbij de Spijkenisserbrug.

Links: de Nederlandse vlag wappert fier van de Spijkenisserbrug. Op beide 
foto’s BS’ers die de Hoogvlietse kant van de brug bewaken waar zich nog 
tot het laatst enkele Duitse militairen bevonden.  Op de foto links van links 
naar rechts: Arie van Luijk, Piet Meijboom, Leen van Luijk, Paulus Voogd, 
Bas Struik, Kees Westerman en Herman Groenendijk.

Verzet was er wel in Hoogvliet maar niet al te veel en zeker niet opvallend. 
Wel werden er illegale blaadjes verspreid: Het Parool, De Waarheid en 
Trouw. Dat was ook wel gevaarlijk. Je wist van wie je ze kreeg en daar 
sprak je met niemand over. De krantjes waren overigens wel schaars, voor 
heel Hoogvliet misschien tien stuks.

“Vaag merkte je wel iets van de ondergrondse,” weet Jan Kruithof, “ik 
wist wel van een paar mensen dat ze erbij zaten. Voor zover mij bekend 
is er weinig gedaan door de ondergrondse in Hoogvliet. Er was wel een 
organisatie die klaar stond maar die zijn pas in de meidagen van 1945 
tevoorschijn gekomen.”

De hervormde dominee Koning (links op de foto genomen bij de bevrijding) had in 
een klein dorp als Hoogvliet een centrale rol. Hij durfde weleens wat te zeggen, ook op 
de preekstoel. Hij gaf mensen moed met zijn manier van preken. Naast verhalen dat 
hij weleens wat van zijn bonnen weggaf is bekend dat op zijn initiatief de gaarkeuken 
in Hoogvliet werd opgericht toen de nood aan het einde van de oorlog zelfs in het 
landelijke Hoogvliet hoog werd. 

Tijdens de oorlog werd de oude klok uit de kerktoren door de Duitsers gevorderd om 
te worden omgesmolten. In de plaats van de klok kwam toen een metalen klok te 
hangen waarin Koning een tekst liet aanbrengen. die als volgt begon:

De oude klok die uur na uur en jaar na jaar verklanken deed
is na drie eeuwen door te komen 

door ‘s vijands hebzucht weggenomen
etc.

 Stil verzet maar toch gevaarlijk! Kort erna kwam het gerucht dat er een Duitse 
uitkijkpost in de toren zou komen. De schrik was groot want wat te doen als men 
het rijm op de klok begreep. In zijn zwarte pak ging Koning toen met een kwast en 
witte verf de toren in om de hele klok vol te smeren (ook zijn pak ontkwam er niet 

aan). Na de oorlog bleek de oude Hoogvlietse klok toch niet omgesmolten en kon hij 
zijn oude, vertrouwde plek weer innemen.

In Hoogvliet was dus vooral veel stil verzet, het kalken van OVO op een 
gevel. Het stond voor Oranje Zal Overwinnen. Het stiekem luisteren 
naar de Engelse radio, het lezen van de illegale blaadjes. Pernis had een 
echte verzetsgroep. Minstens één lid ervan woonde in Hoogvliet. Hij 
schreef wel zijn herinneringen op maar wenste, zelfs veertig jaar na de 
bevrijding liever onbekend te blijven. Hij ervaarde hetzelfde als in veel 
andere Nederlandse dorpen: “Na de oorlog heb ik mensen dik zien 
doen over het verzet, maar in de oorlog heb ik ze niet gezien...”

“Ik had een bootje verborgen in het riet, bij de Westpunt. Regelmatig 
zetten we kinderen over naar de Spijkenisse kant. De Spijkenisserbrug 

was spergebiet en voor de meeste mensen verboden toegang. Ze hebben 
me weleens opgepikt. Toen werd ik met de boot van de waterpolite meegenomen. 
In totaal heb ik drie bootjes verspeeld; afgenomen of kapot geschoten. Met de boot 
brachten we nooit wapens over, alleen mensen. Wapens kwamen naar Hoogvliet via de 
verzetsgroep in Pernis. Mijn vrouw heeft zelfs nog wapens in de kinderwagen vervoerd. 
Voor zover ik weet zijn er in Hoogvliet geen mensen gesneuveld of opgepakt. Het was 
een rustig dorp. Ik kon mijn gang gaan. Het kon de meeste Duitsers ook niet zo schelen 
wat je deed. Je moest meer oppassen voor de CCD, de Nederlanders die in de Crisis 
Controle Dienst werkten. Op het laatst werd ik zelf opgeroepen om te gaan werken in 
Duitsland. Ik kocht de man waarbij ik me moest melden om met een zakje koren en hij 
verscheurde mijn oproep.”


