
 

 
 

Bommen op Rotterdam 
Nederland in oorlog 

Rotterdam is een oude stad, toch staan er niet veel oude gebouwen. Ze zijn 
verwoest door bommen in de Tweede Wereldoorlog.  

Adolf Hitler wil een groot Duits rijk. Daarom wil hij Europa veroveren, dus ook 
Nederland.  
 
Op 10 mei 1940, heel vroeg in de ochtend, valt het Duitse leger Nederland binnen. Er 
wordt gevochten in Rotterdam. Dan komen de vliegtuigen. Zij bombarderen 
Rotterdam. Er is niets meer van het oude centrum over. 

Duitse invallen 

In 1933 komt Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. Hitler 
wordt een dictator, een alleenheerser die alles te zeggen 
heeft in Duitsland.  
 
Hij wil een groot Duits rijk. Daarom wil hij Europa 
veroveren, en bouwt hij een sterk leger op.  
 

In 1938 valt het Duitse leger Oostenrijk binnen en een deel van Tsjechoslowakije. In 
1939 veroveren de Duitse legers de rest van dat land en Polen. In het voorjaar van 
1940 bezetten de Duitsers Denemarken, Noorwegen, Frankrijk en België. 

Nederland in oorlog 

Op 10 mei 1940, heel vroeg in de ochtend, valt het 
Duitse leger Nederland binnen met Vliegtuigen en 
parachutisten. Voor het eerst na meer dan honderd 
jaar  is Nederland in oorlog.  
 
In de Eerste wereldoorlog van 1914-1918 was 
Nederland namelijk neutraal gebleven. Dat betekende 
dat Nederland niet voor de ene of voor de andere partij 
was.   
 
De aanval van Duitsland overvalt Nederland een beetje. Het leger was klaar om te 
vechten, maar veel mensen dachten dat Nederland ook in deze oorlog neutraal kon 
blijven. Daarom geloven veel mensen het gewoon niet. En echt bang zijn ze ook niet. 
Ze gaan in de tuin of op het balkon `oorlogje´ kijken. 
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Tegenstand 

De Nederlanders verzetten zich sterk. Het lukt het Duitse 
leger niet om Den Haag te veroveren. Ze verliezen veel 
vliegtuigen.  
 
In sommige gedeeltes van Nederland houdt het 
Nederlandse leger stand. En dat terwijl het Duitse leger 
veel sterker is.  
 

Het Nederlandse leger heeft oude wapens, te weinig kogels en veel soldaten die 
voor het eerst vechten. En de telefoons werken ook niet goed. De Duitsers hebben 
dit verzet niet verwacht.  
 
De verovering van Nederland gaat te langzaam. Ze zijn bang dat de Engelsen 
Nederland komen helpen. Het Nederlands verzet moet daarom worden gebroken. 

Brief 

Op 14 mei krijgt de burgemeester van Rotterdam 
een brief waarin wordt gezegd dat de stad zich 
moet overgeven. Als dat niet gebeurt, wordt de stad 
gebombardeerd.  
 
Onder deze brief staat echter geen handtekening. 
Daarom wordt de brief teruggestuurd naar de 
Duitsers.  
 
Nu wordt er een ondertekende brief gestuurd. De burgemeester heeft maar een 
paar uur om te beslissen! Ondertussen zijn de eerste Duitse vliegtuigen al 
onderweg naar Rotterdam! 

Bombardement 

Nog voordat Nederland kan antwoorden, werpen de eerste 
vliegtuigen om half 2 ´s middags hun bommen af. Er 
ontstaat paniek.  
 
Veel mensen vluchten een schuilkelder in, gaan plat op 
straat liggen of drukken zich tegen grote gebouwen. Op 
honderden plaatsen breken branden uit. Door de harde 
wind breidt het vuur zich snel uit.  

 
Rotterdam staat in brand en de schade is groot. 900 Rotterdammers overleven het 
bombardement niet, 78.000 mensen hebben geen huis meer en grote delen van de 
stad zijn verwoest. 
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Overgave 

De Duitsers dreigen ook andere steden te verwoesten 
als Nederland zich niet overgeeft: Amsterdam en 
Utrecht.  
 
Duitse bommenwerpers staan al klaar om op te 
stijgen. Nederland geeft zich over. Het kan niet anders. 
Doorgaan met de strijd zou teveel mensenlevens 
kosten.  
 
Duitsland heeft de macht in handen in Nederland en dat zal nog vijf jaar duren. 
Rotterdam kan gaan puin ruimen. Het wordt een stad vol lege kale plekken. 

Na de oorlog 

Na de oorlog worden er op de lege plekken nieuwe 
gebouwen gebouwd.  
 
De stad wordt helemaal opnieuw ontworpen met moderne 
ideeën en veel ruimte voor auto´s en ander vervoer.  
 
De gebouwen zijn modern en vaak heel hoog. Met al deze 
nieuwe gebouwen lijkt Rotterdam niet zo´n oude stad. 

De Delftse Poort 

 
Wist je dat? 

 De oorlog overvalt Nederland. Veel mensen 
hebben niet door dat de situatie ernstig is. Bij 
Valkenburg wordt een vuurgevecht tussen 
Duitse en Nederlandse troepen onderbroken, 
omdat een tram een groep kijkers komt 
afzetten. 

 Op 15 mei 1940 geeft bijna heel Nederland zich 
over. Alleen de provincie Zeeland wil nog doorvechten. Middelburg wordt op 17 
mei door de Duitsers gebombardeerd. 

 De burgemeester van Middelburg maakt bekend dat vrouwen en kinderen 
beter de stad kunnen verlaten. Ook veel mannen besluiten dat advies op te 
volgen. Daarom vallen er tijdens dat bombardement niet veel doden. 

 Uiteindelijk geeft ook Zeeland zich over. 
 Na de overgave wordt Seyss Inquart namens Hitler de baas in Nederland. Zijn 

titel wordt: Rijkscommissaris.  
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