
B I N N E N L A N D
'Er was niets meer van Middelburg over' 
MIDDELBURG - Iedereen herinnert zich het bombardement op Rotterdam van 14 mei 
1940. Dat Middelburg drie dagen later werd platgegooid, is veel minder bekend. In de 
Zeeuwse hoofdstad is daarom maandag een grote herdenking om daaraan meer 
bekendheid te geven.  

 

Nederland gaf zich over na het bombardement op Rotterdam op de eerste dinsdag van 
de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Zeeland werd in die tijd nog bezet gehouden 
door de Fransen en gaf zich niet zomaar gewonnen. Daarvoor was een nieuw Duits 
bombardement nodig. De Luftwaffe vloog op 17 mei vanaf 13.30 uur met 
bommenwerpers van het type Heinkel 111 over Middelburg. Waarschijnlijk gebruikten de 
Duitsers net als in Rotterdam brandbommen.  

De nu 84-jarige Adriaan van Westreenen woonde in die tijd naast het stadhuis op de 
Markt, middenin het centrum van Middelburg. „Het was aan het eind van de middag, toen 
het bombardement al even aan de gang was, dat ook wij vluchtten. Toen we 
zaterdagochtend terugkwamen was van ons huis niets meer over, het was helemaal 
platgebrand.”  

Het Middelburgse stadscentrum werd verwoest. De droogte in die eerste helft van mei 
zorgde ervoor dat de hele historische binnenstad in brand vloog. Van het stadhuis bleven 
alleen de buitenmuren staan. Het Abdijcomplex raakte zwaar beschadigd. De Nieuwe 
Burg, de Balans, de Lange Delft, de Rotterdamsekaai, de Dwarskaai: alles was kapot.  

Aan het eind van de vrijdagmiddag gaven de Fransen onder leiding van generaal 
Deslaurens zich over. Deslaurens kwam op de terugtocht om. De gevechten gingen in 
Zeeuws-Vlaanderen nog twee weken door, daarna gaven de Fransen zich ook daar over. 
Vanaf toen viel pas heel Nederland onder Duitse bezetting.  

„Ik vluchtte op de fiets, omdat onze auto vol zat met andere mensen die bij ons thuis 
woonden”, vertelt Van Westreenen. „Pas zaterdag gingen we terug. Er was niets van 
Middelburg over. Ik meldde me meteen bij de brandweer en heb twee dagen lang 
geholpen met blussen.” In totaal is er tot veertig dagen na het bombardement nog 
geblust, omdat brandhaarden bleven oplaaien.  

Doordat veel Middelburgers al voor het bombardement werden geëvacueerd vielen er 
met 22 mensen relatief weinig doden. De aard van de verwoesting van de stad wordt 
echter door het Zeeuws Archief vergeleken met die van Rotterdam.  
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