
Een dorp onder vuur

Bommen op het dorp, februari 1941

Waar het gevechtshandelingen en bombardementen aangaat verloopt de oorlog voor Hoogvliet eigenlijk wel rustig.  Toch ontkomt ook 
ons zo rustige en landelijke dorp niet aan enkele gevaarlijke situaties en er valt in februari 1941 zelfs een dode te betreuren. 
Het is eigenlijk verbazend dat er zich niet veel meer penibele situaties hebben voorgedaan. Hoogvliet lag immers dicht bij belangrijke 
petro-chemische industrie, bij lanceerplaatsen van de vliegende V1 bommen en bij de strategisch belangrijke Spijkenisserbrug. 

Op 10 februari 1941 vallen vijf bommen op Hoogvliet. Vermoedelijk 
zijn ze van Duitse makelij. Huis en winkel van groentenboer Leen 
Langstraat worden nagenoeg totaal vernield. De familie overleefd 
de aanslag maar de manufacturier Cor van Dijk, die tegenover 
Langstraat woont, staat voor het slapen gaan nog even voor het 
raam en komt om het leven. Van verschillende panden elders aan de 
Dorpsstraat sneuvelen de ruiten.

Een van de vijf bommen mist net de gereformeerde kerk aan de 
Dorpsstraat maar laat wel een flinke bomkrater achter die zich al snel 
vult met water (foto linksonder).

In 1941 komt bij het Huis te Engeland, niet ver van de Maas en de 
plek waar later de Botlekbrug zal komen te liggen, een projectiel 
naar beneden. Het huis wordt gelukkig niet geraakt maar de 
omliggende landerijen worden wel flink omgewoeld. Misschien 
ging het hier om een Britse bom. De Engelsen voerden weleens 
een bombardement uit op de V1 lanceerinstallaties op het nabij 
gelegen terrein van de Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM, 
later Shell).

Vlak voor de bevrijding wordt Hoogvliet nog even opgeschrikt als een Engelse 
jachtbommenwerper een paard-en-wagen met Duitsers op de Groene Kruisweg 
probeert te raken. Dat lukt niet erg, een bom komt op de schuur van Piet de Klerk 
aan de Boomgaardhoekseweg terecht, een andere op de Dorpsstraat. Er vallen 
gelukkig geen slachtoffers.


