
De raffinaderij brandt; mei 1940
In het begin van de oorlog werd kort maar hevig gestreden om de olieraffinaderij van, toen nog, de Bataafsche Petroleum 
Maatschappij (BPM). Als gevolg van sabotage acties van Engelsen, die wilden voorkomen dat de zo belangrijke raffinaderij in de 
handen van de Duitsers zo vallen, woedde al spoedig een hevige brand op het terrein van de latere Shell. De raffinaderij was nog 
maar een paar jaar oud. Er werd al sinds het midden van de jaren dertig flink aan gebouwd. Het materiaal werd vaak aangevoerd 
via het oude Hoogvlietse dorpshaventje, de Dorpsstraat en de Noordzijsedijk. 

Een dag na de inval van de Duitsers op 10 mei 1940 werden alle, op de raffinaderij aanwezige, eindproducten door elkaar gepompt 
om ze ongeschikt te maken voor direct gebruik door de vijand. Op 12 mei, de Duitsers hadden net Hoogvliet bezet, werd de 
raffinaderij aangevallen. Ongeveer 160 Nederlandse militairen van het 13e en 14e Regiment Infanterie moesten het gebied 
verdedigen. Bij de hevige gevechten die volgden kwamen ongeveer 40 Duitsers om het leven, waaronder ook hun commandant. 
Ook 4 Nederlandse militairen verloren het leven.

Na een helse nacht bezette een Engels vernietigingscommando van circa 100 soldaten  de raffinaderij. Zij hadden de opdracht de 
olie- en benzinevoorraden in brand te steken. Een deel van de voorraad ging inderdaad in vlammen op. De Engelsen vertrokken 
nog dezelfde dag. De Nederlandse militairen trokken ook weg, over de Maas naar Vlaardingen.

Het blussen van de vele brandhaarden nam verschillende dagen in beslag. De Duitsers hadden inmiddels bezit genomen van de 
raffinaderij. Men probeerde de door erkaar gepompte producten weer te scheiden, waarna deze direct werden afgevoerd naar 
Duitsland. De Engelse sabotageactie werd op 20 mei 1940 nog gevolgd door een zeer effectieve vernietigingsactie op de Vlaardingse 
opslaginstallatie van de BPM. Twaalf tanks brandden volledig uit. De Duitsers waren de vuurzee pas na zes dagen meester.

Aan het begin van de oorlog waren Hoogvlieters nog enkele malen getuige van Engelse aanvallen op de strategisch belangrijke 
raffinaderij. Later positioneerden de Duitsers V1 lanceerinstallaties op het terrein.
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Rechts en links: foto’s van de brandende 
raffinaderij en de bluswerkzaamheden. 
De bedrijfsleiding van de raffinaderij gaf het 
personeel opdracht het vuur te blussen.
De middelste foto rechts werd gemaakt op 
20 juli 1940, ruim twee maanden na de brand.

Onder: het privé foto album van een Duits 
soldaat. [collectie Rijksmuseum, Amsterdam]


