
Hoogvliet en de vliegende bommen, 1940-1972

Op het lanceerterrein van de V1 raketten op de raffinaderij woonden tussen de honderd en tweehonderd Duitse 
soldaten. Ze werkten allemaal bij de lanceerinrichting. Dat was een continu-dienst. Men had er ook een flink stel 
koepels staan waar de Duitsers in schuilden bij luchtaanvallen van de Engelsen maar ook voor de eigen raketten 
die niet goed functioneerden. De Engelsen hebben de lanceerinrichting van de V1’s gebomdardeerd. 

“In de laatste winter werden er V1 raketten afgeschoten. Dat was een sensatie. Overdag kon je al zeggen of de 
V1’s goed waren of niet. De blauwe raketten vielen allemaal naar beneden. De groene hadden een goede kans 
Moerdijk te halen, maar meestal werden ze daar dan neergeschoten. Van hier werden ook V1’s richting Antwerpen 
geschoten. Een keer werd er een overdag afgeschoten die begon te wankelen. Met de top van z’n vleugel raakte 
hij de grond. Er liep daar een man een paar honderd meter voor. Hij zag die raket op zich afkomen en trok een 
sprintje. De raket is niet ontploft, de brandstof is verbrand en toen was het over”, aldus Hoogvlieter Jan Kruithof.

Adrie van der Leer: “Dat afschieten van die V1’s op Antwerpen was inderdaad een sensatie. Die werden in de 
avond afgeschoten. Eerst dachten we dat er een vliegtuig laag over vloog. Ze werden ook ‘s nachts aangevoerd, 
door Hoogvliet naar het BPM terrein. Op de Groene Kruisweg gingen we ernaar kijken. Boven Zeeland werd 
erop geschoten. Als er een in de lucht ontplofte, was er een groot gejuich. Van de tien raketten die de Duitsers 
afvuurden vielen er zeven al bij Hoogvliet uit de lucht. De Duitsers riepen dan dat je binnen moest blijven met de 
ramen open. Dan lieten zij die raketten ontploffen.”

“Op een keer was er een raket die zijn roer kwijt was. Die heeft toen zeker een half uur ‘s nachts boven Hoogvliet 
rondgecirkeld totdat de brandstof op was. Er zat een vlam achter van een meter of vijf. Je wist dat hij een keer 
naar beneden moest komen. Het ding is toen achter bij Kruithof in het Oudeland de grond ingegaan. Rond 1972 
is het ding uiteindelijk verwijderd, zo’n dertig jaar na dato. Er lagen er meerdere op de Westpunt en ook in de 
oude haven,” aldus Adrie van der Leer, die acht jaar was toen de oorlog uitbrak. Dat rondcirkelen moet voor een 
enerverend avondje hebben gezorgd, je weet immers nooit waar dat ding precies naar beneden zal komen.

Villa’s

Oude Maas

1e Petroleumhaven

Noordzijsedijk

Dorp Pernis

Ingang Hoogvlietse Gat
naar Hoogvlietse Haven

Duitse stellingen

Vondelingenweg en spoorweg

Bij de aanleg van het industriegebied Gadering dichtbij het Oudeland wordt de 
aanwezigheid van een V1 in de grond vastgesteld. Hoogvlieters wisten dat ie er 
lag, in de buurt van de boerderij van Kruithof.
Het restant van het Duitse projectiel wordt op 24 augustus 1972 opgegraven 
en verwijderd door de Explosieven Opruimingsdienst. Een groot deel van 
de wijk Oudeland wordt daarvoor, zo’n 28 jaar na de lancering van de raket,  
geëvacueerd.


