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De eêrste contactên in het vêrzêt vJerden gelegd nèt êne Laurens, (Iatêr
gefusi leerd), F.L. en F.R. Bastemeyer van het ceuzênvendeMaardínqên.
In hêt begin gtng het voornaneli jk om hêt bezorgên van verzêtsblaadjes.
Gelel.dê11Jk kwan ook tn Poortugaal het vèrzet op gang onder lej.ding van
Gerrlt  van Oostende, met verder Leen ên peet Bos, c. Heesternans e; van
de poll t ie: Nlehof en De Jong.
Daar dê rívieren naar de Zuld-Hollandse êi landen warên afgesloten,
kwamen de gebroeders Bos aI snel in aktle mêt het overzêtten over de
Oude Maas, wan personen uit o.a. hêt landel- l jk verzet. Voor dat doel
hadden zlJ een boot l lggen in het haventje van het toenmalíge Maasoord.
Ook lag er een boot ln de grlenden achter de Zalmplaat bi j  boer
Schell ing, d1e regelmatlg huLp vêrleende. Ook het werk voór hulp aan
onderduikêrs kwam al snel op gang, die op diverse plaalsen l.n
Poortugaal ondergebracht werden. BtJ het onderdulkèn wan Joden spêêldê
Dr. Ketel van Maasoord een grote ro1, door hen onder te brengen Ln eên
pavilJoen van Maasoord. Vía de L.O. Landell jke Organlsatie voor hulp
aan onderdulkers. waar Gerrlt  van oostende en Leen Bos voor werkten,
werden de onderdulkers voorzlen van bonkaarten voor het verkrlJgen van
voedsel. Er werd Eamengewerkt met leden van pêrnls, o.a. Jaap Móyer,
KrtJn MlJnllef, Rlet HoIIaar, Bleeheuvel en Àrle Roos van de Sloisedljk
en anderen. In Ysselnonde-Weêt, waaronder Hoogvllet, pernls, poortugaál
en Rhoon ressorteerden, werden de onderduikers ondergebracht blj mensen
ftet vèrsch1llende achtergronden, die sanenwerkten om andêren te hetpen.
Door ons werden mensen bl j  pagtoor Van Zeggelen op Rhoon afgeleverd dLe
door hèm weer op andere adressên lrerdên ondergebrácht, raraaraan ook het
R,K. schoolhoofd en Rook Opstal mee werkten.
Ook net de leíder 1n Rhoon, de heer pors, de schoenmaker tn Hoogvllet,
Plet Bakker en Àrl.e ten Toom op Heyplaat en hun Ínede!,.erkers warèn er
contacten, alsmede net Rotterdam -Zuld èn Barendrecht. Ín poortugaal
waren er onderdulkera ondergebracht op een ark ln hèt Scharengat tussen
hêt Bereneiland en Berenplaat. Bèkende onderdulkers waren WLm den Boer.
Ab BlokzIJI ,  Wl l len Herkenel ,  KlaaE RiJksen, de dlrecteur van S.H.V.
Harry van Beunlngen en anderen. Op poortugaal was blJ de fanil le Van
Straten de Wekker, de naar Nedêrland gèvluchte bêkênàe DuÍtse
vêrsLaggever Àlfred Moser ondergêdoken (Iater Europees afgevaardígde).

De onderllnge sanenwerking tussen dê verschtllende groepen bleek ook
uit de opdracht die Leen Bos kreeg van Gerrlt van Oóstênde om
Burgèmeester Dlepenhorst van Oud-Bêljerland en ziJn vrour^, over dê
rivler tê ha1en. Burgemeestêr Diepenhorst wetgerdè medêwerking aan hêt
Ieveren van SLÀVENVOLK aan dê Duitsèrs en moeÀt daarom onderdil-kên,
naar nan vrel het bevolkingsreglster Ínee. ZlJn huls irerd door de
Duitsers 1n brand gêstoken en zl jn levên was in gevaar. Hêt Vêrzêt
Hoèksewaard nam kontakt op met Jorri tsma van het Vêrzêt SpíJkênissê en
's avonds werd de fam1l1ê Diepenhorst ovèr het Spui gêlooèd naar
Putten. Vandaar lopend door het vratergeblêd naar het ÀImanshaventJê
Hekellngen, waar Leen Bos on 3 uur in de nacht aanwezlg was met dá
boot. Daar er regelmatlg Duitse snêIboten op de rÍviêr waren, wêrd êr
snel vertrokken. Verdêr wêrd per koets en paard van Sche11ing on 6 uur
in de norgen naar Maasoord geredên en de famif ie Diêpenhorst bi j
Dr. Mêína ondêrgebracht.
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Ntet alt lJd glng het naar wens, daar aommlge onderdulkers te vrlJ
werden en b.v. net nelsjes de straat opglngen. Er moest zelfs een
onderdulkêr naar de N.O. polder gebracht wordên daar htJ tevêel
aandacht trok en bovendl.en 1n het kamp Vugt had gezeten, en daaruit mêt
hulp van het verzet gras ontvlucht.

Bonkaarten werden door de L.K.P. bemachttgd door overvallen op
dtstrtbutlekantoren of medevrerklng van ambtenaren. In Poortugaal ls er
ook een overval op het Geneentehula geweest door mensen van het Verzet
bul.ten Rhoon, on herkennlng te voorkomen.
Met nedev,rerkLng van een anbtenaar $raren voorbereLdlngen getroffen om
dtstrlbutle-beEaheLden te bemachtlgen. De tegenstrlbbe.Lèndê, toenmallge
Geneente-gecretarls, werd op zlJn stoel vaatgêbonden en kreêg een klap
op het hoofd, tdaardoor ztjn brl.l- beachadlgde. Ook de Jongste ambtenaar
werd op een stoel vastgebonden. De beacheiden werden ln tassen
neegenonen en daarnede weer veeL onderdulkera gered. BtJ veÍtrek kreeg
de Gemeente-Secretarls f. lO,-' voor het laten repareren van de brll.
De klap op het hoofd heeft hem nog goede dlengten bewezen tljdens hèt
verhoor door de S.D. otndat htj daarmede kon aantonen er nlet bll
betrokken te zljn gèr'êest. Naarmate de oorlog langer duurde nam het
$êrk voor het Verzet toe. Gegevens ovêr de op Ysselmonde-West gelegerde
DuLtBe eenheden werden doorgegeven aan Dordrêcht, en vandaar ult
verder. In Poortugaal heeft gedurendè ènkèIe maanden een Lllegale
zender gezeten aan de Groene Krulgstraat nr 1. Neergeêchotèn
geall leerde plloten dle zlch met de parachute hadden kunnen redden zlJn
ln Poortugaal ondêrgedoken geweeat bÍJ Gèrrlt van Oostende Ín de v.n.
JullanaEtraat, en vla de BlesboE weer naar Engeland teruggekèerd.

Een col.lega ult Rhoon r.rerd ln de Hoeksewaard door een verkeerde
pollt lenan gepakt en In Helnenoord ln de cel gèzet. wlj krègen opdracht
te proberen hen er uLt te ha1en. Met miJn broèr en de bevriende
polltLenan In Poortugaal, Henk Bette, hebben wlj hem rE nachts gehaald
waarbLJ de verkeerde poll.tl.eman zo onder druk werd gezet, dat h1J hem
wel tnoest laten gaan. Het vras bar slecht weer en bljzonder moell1Jk oÍn
de rl.vl.er over te ateken, naar het lukte,

Ook kvJam er de opdracht met verschlllende boeren te gaan praten over
het Leveren van melk aan ernstlg zleken, dÍe daar volgena Dr. creup Sr.
voor Ln aalunerklng kwanen. Normaal gÍng de tnelk naar de nelkfabrlek ln
Hoogvliet en daarnaast hadden de boeren zelf hun elgen klantjes, aI lras
dat vêrboden, Het gtng nlet overal genakkeliJk, naar met veel pratên èn
de steun van een landbouw-controleur, was er één boer, nI. Gerrlt
Vernaat, dle de dlatrlbutle op ztch natn. BiJ hên konden nensen net eên
bonnentje van Dr. Greup Sr. hun portie nelk halên, Vêrmaat qrerd voor de
1êveríng aan de fabrlek gedekt door de controleur, diè op de papieren
zljn zogenaamde levering lnvulde.
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In de hongerwÍnter van 1944 glngen de klndêrên van de bêidê scholen 2x
j.n dê wêêk op MaasoorCl eten, waar door personeel het eten ln de
gaarkeuken werd bereid. Het Verzet was zo gelukklg via bevriende
personen bil een paar boeren op het ell-and de Beer ên Voorne en Putten.
door de Dultsers gevordere erwten of tarwe uit hun schuren te kunnen
halen. D1t gebeurde ln de nacht met de hulp van onalerdulkers uit de Àrk
en een roelboot iraarmee de rlvler werd overgestoken. Hêt was ulteraard
een zeer zwaar karwei met een zak op de nek door polalers ên over dlJken
tê noeten lopen naar de boot. en blJ aankomst Ln hêt haventje wêêr te
lossen- en dat al les In het donker. Door de schuurdèurên te forcêren
gaven wil de boeren een alibt als zou het om lnbraak gaan. Een dêel van
de goêdêrên iras voor ale klnderen bestemd. Soms l1et Koos Schaeberg een
noodslachtlng verrichten ondat een kalf z.g.n. een poot had gebroken.
waardoor er nreer 1et9 voor ln de soep voor de kl-nderen was.
In de hongerr,rLntei-ïËrd er ook 1x pe; 14 dagen erwten of tarwe
ultgedeeld aan mensen dLe heel erg 1n nood zaten en op advíes van Dr.
Greup. Gerard Heesterman en Leen Bos verzorgden dit. daarbiJ gedekt
door Burgeneester v.d. Poeêt Cl-ement, dle deed voorkomen als was het
all-emaal- l-egaal. Tach ontatonden er wel eens probl,emen als zleken de
plaats noemden $raar dl.t alles plaats vond en daardoor ook anderen er op
af kwamên. Burgemeester v.d. Poest Clement was voor ons dan van groot
belang, omdat hl j  de mensen duideltJk maakte dat a11es ultslultènd op
medlsch advLes plaats vond. In 1944 rlep Gerrit  van Oostèndê ons bLjeen
met dè mededê11ng dat er berlcht gekomen was gewapenile groepen tè
vormen dIe, 1ndlèn nodLg, de Dultgers van bÍnnenult konden aanvallen.
De Ínensen moesten dlclpllnalr- ên 1n de omgang met wapens getralnd
srorden. Zo ontstond de B.S. (Blnnenlandse StriJ dkrachten ) .  Enkele
oud-mll l talren ter pLaatsè, zoalé Jan te Bruggen Cate, ex-off1c1er.
Àrte Konljnendllk van de landmacht, ên Immerzeel van de Marine waren
bereid onE te hel,pen. Er vrerd gêoèfênd ln de ChrÍsteflJke oude school,
de druivenkaE van Jaap Rool.m€lns of Ín hêt gebouw Courzand op Heyplaat
bll Àrie ten Toom ln de kel,der. Dê wapens werden ook gedropt en k!,ramen
per boot naar pernls, waar Leen Bos zê op moest halen. Op aanraden van
Gerrlt van Ooatende zocht Lêên Bos êen nan ult om hem te helpen, waar
htj het volste vertroulJen 1n had. DuldellJke afspraken werden gemaakt
voor hêt geval- er lets fout mocht gaan, Onder veel apanning wêrden er
ln dÍe bewuste week met paard ên wagen enkele ritten naar hêt opgegeven
adres gemaakt, blJ Jaap Mêyê! ên Krl jn MlJnlief aan de Pastoriedl lk te
Pernis. Op de $ragen spruitstokken om de eigenltJkê ladlng tè dêkken.
maar al leg glng goed. De wapens werden ondêrgebracht ln het
f lêtsenwÍnkelt j  e van Mons aan dê Dorpsstraat, bi j  Gerri t  van Oostendê
aan de voormallge Jullanastraat, èn de noeder van Leen Bos, À. van
Roon, voorheen Dorpsatraat 77 te Poortugaal. Op Maasoord 9rerden de
wapêns ín ontvangst genomên ên opgeslagen door Piet Groeneweg Sr. Hier
warên ook wapens bÍJ voor Hoogvll.êt en toen konden de oefeningen pas
êcht beglnnen. Het toerunalige lLd van de 1n de geschiedenls heel bekend
geworden Groêp Àalbrecht, waar ook Dtrk Wittêr IId van was, kwam ons
helpen on de wapens te leren hanteren, en deze kennis moesten r^rij weer
overbrengen op anderè lêdên van de B.S.
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BÍJ het geven van de lnstruktie op gelrèêr en stengun aan een nieuwe man
ln het f ietsenwtnkel-tJ e van Mons ging er lets nl.s. De nieuwe nan was
bIíJ na de nodíge oefenlngen, het ln- en u1t elkaar halen, de zaak
onder de knle te hêbbên, alleen was hiJ bU af dat oefenen vèrgeten dê
patroon ult de kaner te halen. BLJ het overhalen wan de trekkèr ging
met een oorverdovende knal het schot af, dware door een stapel
Jasbeschermers. SneI werden de wapens verstopt. ln afwachtlng van een
reactÍe van bulten. Mons, die wlst dat wtj bezlg waren, gíng in de
dêuropenÍng van de smederlj staan, en toen er meer mensen de straat
opkwanen om tè zlen lrat er aan de hand lras, hoorden wlj heÍn tegen de
kapper zeggen: "zêg Bakker, ontploft Je sLgaren-aansteker? " .

Eens moest er ene v.d. bcRg van de groep Jorltsma uit gplJkentsse met
verloofde over de rlvler gebracht worden om 's nlddags de begrafenls
van zljn vader te kunnen bLJlronen. De verloofde vras dè avond te voren
gearriveerd en de volgende ochtênd vroeg glngen de gebroêders Bos naar
Maaeoord oft de boot 1n gereedheld te brengen. Daar Leen nog een andere
opdracht had, bracht Peet de nensen naar hêt ÀlmanshaventJê Hekelingen.
Halver$rege de rlvLer werd er vanaf de kant, Zalmplaat. op hen
geschoten. Zoveel- mogeltJk z1g-zag roelde pèet naar de ovèrzljde, ln
een poglng de vaste grond te bereLken, hetgêen lukte. In de boot
bevondèn zlch ook nog qrat hrapens dLe Leen had meegegeven om een paar
dagen later aan een groèpje lee te geven Ln hêt pakÀuls van de
bodedlenEt van Genderen te gplJkentsse. Nadat peet en zljn passagiers
grond berelkt hadden, noesten zlJ, zo laag mogell jk krutpend het griend
zl.en te halen otn ult het zlcht te komen. VermoedeLLlk ts daarblJ v.d.
Berg te hoog opgekomên vraarbiJ hLj vanaf dê dfJk bÍj boerde!íJ
ScheJ,llng ln de borst vrerd geraakt en op slag gedood. In dê avond kon
Leen pas de rlvier oversteken en vond ziJn broer peet op het Berenstort
met een schot ln zljn knte, gelukklg nLet ernstlg zodat Dr creup hem
kon helpen. DlezèIfde nacht werd er Ín poortugaal hutszoeklng gèdaan,
waarEchtjnllJk omdat de Duitsers een vermoeden haddèn. ZIJ kwamen blJ
de buren terecht, naar de vogè1 was gevl-ogen en slLep bíJ anderen aan
de welhoeksedtjk, Ook tn dLe nacht wêrd Joritsma, dle tevens een zwager
lras van v.d. Berg, van ztjn bed gellcht en mèêgênomen naar het
Haagseveer te Rotterdam. Er nas nI. iemand opgêpakt met een zêndèr aliê
blj Joritsma afgel-everd moest wordèn. celukktg was de bevriJding a1
nablj, waardoor Jorltsma weêr heelhulds thuis kwam. Voor het bijwonen
van een vergadêrlng moêÊtên Gerrit van oostende ên Lêen Bos naar
Courzand op Hêyplaat. Daar arrlveerdè ook Rlet HoIIar ult pernis, d1ê
aI geruime ttJd door de S.D. gezocht werd maar toch probeerde zo vêêI
nogêItjk z'n werk te doen. Daar enkèle van ons hêt nlet vertrouwdên
vroegen zlJ hem of htj Ínlsschlen gêvolgd was, maar hlj dacht van niêt.
Toch r'êrd besfoten op te breken, hetgeen ons geluk was, want wij waren
nog nlet weg of êr werd êen inval gedaan. HíerbiJ wêrden Àrie v.d. Toom
en twee ondèrduíkers mêêgênomen. ÀrIê ls bl.J de Oostmolen in RottêrdaÍl
doodgèschotên.
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TLjdens een gesprek Ln de schoênmakerlj tussen Gerrlt van Oostêndê en
L. BoÊ over verschLllende zaken k$ram êa lêmand blnnen dle bekênd stond
als slmpathLsant van de Dultsers, en waak Dultsêrs lngekwartiêrd had.
HiJ k'Jan er bLJ zLtten en tLjdens het gèsprek vêrte1dê htj gehoord te
hebben dat de DuLtserB zLch gereed moesten makên om ln de komende nacht
Íazzlat E te houden Ln Dordrecht. Waarom hij ons dat vertelde hebben wij
noolt begrepen. WeI Ls Leen Bos aanstonds op dè flets naar Dordt
gereden en ln de Voorstraat al-daar 1èmand van het Verzet gewaaaschuwd.
HLerdoor zLjn veel JongeluL en ondèrduLkerE aan arrestatle ontkomên,
met ultzonderlng van hen dLe het nLèt geloofden, en prompt opgêpakt
Írerden.

Begtn 1944 kwan er een Eelntle bÍnnen dat er Ln dê
v.d. Poeat-Clementlaan een lnval gedaan zou wordên bij dê veêarts
Veldhulzen, waar een Joodge nan was ondergebracht. Leen Bos kreeg de
opdracht, lndlen nogell lk, de man daar rreg te halen. In de v.d.
Poest-Clementlaan aangekomen, bleken er reeds 2 vreemde personen
alsmaar heen en víeer te lopen, BIJ de Molenweg had Bos 2 fíetsen
neergezet, en vla de weide van Lulk zag híJ kans het huls van achter te
naderen. Op het moment dat de 2 vreenden rlchtlng dorp l lepen, kon hij
net de man Íreer vla de welde wegkonen en hen op Pernls brengen blJ ene
Hr Lemms, Voor de fanllle Veldhulzen lras het enortn schrlkken, want
blnnen een half uur nadat Bos en de Joodse nan weg waren, deed de S.D.
een lnvaI, ZONDER SUCCES.

Regelmatlg werden er verzetskrantjes opgehaald, zo ook ten tlJde van
DOLLE DINSDÀG, toên Lêen Boa 1n dê RodênrlJ sEeatraat te Rotterdam wat
blaadJeE a1E Trouw en VrlJ Nederland moêst ophalen, Op de terugwêg
rlchtLng Centraal Station stond onder het vLaduct op de Schlekade de
Landwacht te controleren. Met de krantJes 1n z'n fletstas lnforneêrde
Bos brutaal,weg blJ één van de Landwachters naar een faÍntlleltd dte
voorhèèn ook blJ de Landvracht was gelreest, maar slnds een half Jaar
ondergedoken. Bos vrerd Ln de auto, met de flets achterln, meegenomèn
naar de Heemraadslngel ln RotterdaÍn, waar men van hem zoveel mogeltjk
gegevêns trachtte tê vêrkriJgên over het bevJuste famtlielid. Na
raadpleging van hun kaartsysteêm bleek de persoon Ln kwestle thuls te
horen op de SchÍêtbaanlaan nr 1OO, een nummer om nooit te vergeten.
Daar werd Bos nognaals êèn aantal. uren aan de tand gevoeld, met buitên
dê fletE onder toezicht van èen schlldwacht. Daar Bos niet voor 11 uuÍ
's norgens ln Poortugaal terug was, ging daar de alarmfase ín ên wèrd
iederêen dle net hem ín contact atond, gêwaarschurdd. 's Àwonds 17.00
uur kon Bos gaan met de be.Lofte allê nleuhre ínformatie over het
fanll lelld, aanstonds aan de Landwacht door te geven. Tot leders
verwonderl.ng r.ras de fletstas nlet opengemaakt en keer:de Bos om 18.00
uur gel.ukkLg weer thuls, lraar een zucht van verlichtlng opging.
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Naast Dultse mllltaLren dLe Ln de openbare school gelegerd waren, lras
er op een dag een grote groep van de W.A. uit Poortugaal en
Rotterdam-zuld ln het vJapen van Poortugaal biJeen. TlJdens een mars
door het dorp van de VJ.A. stond er een oude man, ene Dlrk Opstal, b1J
hen thu16 over ale poort te ktlken. Toen de troep passeerde spuugde hij
op de grond, net het gevolg dat h1J 1n elkaar geElagen rderd en aan zrn
hoofd zwaar gesrond. Leen Bos, die op dat moment kwaft aanfletsen nas
voor hlJ het $rlst aan het vechten, waarbij hiJ door de deur van Àndré
v.d. Ble geslagen werd, vJaarblJ h1J een paar kiezen kwlJt raakte en
even van de kaart was. De W.A. marcheerde verder, Bos kvran weer tot z'n
posltleven en glng naar huls, al kon hiJ het nièt verkroppen. Toen de
w.À. dan ook van de weLhoekÉedlJk terug malcheêade, sctroot Bos naar
bulten met een stuk LJzer ln de hand en ontstond er een grote
vechtpartlJ. ZlJn tnoeder dl.e er tuasen kwam omdat nen haar zoon mee
wllde nemen, llep een paar gezwollen armen op. ce]-ukklg kwamen er veel
Poortugalers helpen, zelf net zels en rlek, waardoor Bo9 vla het
schoolpleln van de oude Chrtseltjke school kon ontkomen. Later op de
dag r,ras ef, een oploop tegen de W.À. van Poortugalers voor het Wapen van
Poortugaal. Daar de DuLtaer€ natuurli jk geen oploop kondên toestaan.
werd door hen het dorp schoongeveegd, waarblj èên aantal gewonden
vLelen. voor het optreden van de w.À. kondèn z1J vraarêchLjnLljk ook
alleen naar mLnachtLng opbrengen.

Dtt ztjn zo een aantal voorvallen gedurende de oorlog€Jaren 1940-1945,
$aarutt bltJkt dat men zLch ter pJ.aatae nlet blj de sltuatle neerlegde,
naar daar waar nogelLjk de bezetter dwarg zat door hulp aan
gnderduLkers, aabotage, verspreldlng van ll- l-egal-e krantjes, overallen,
gewapend verzet enz. enz.
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