
 

De atoombom op Hiroshima 
Japan verslagen 
 

Een atoombom is een enorm groot en gevaarlijk vernietigingswapen. Op 6 augustus 1945 
liet Amerika een atoombom vallen op de Japanse stad Hiroshima. In deze clip zie je wat dat 
betekende... 
 
Op 7 december 1941 hadden de Japanners een verrassingsaanval gedaan op een 
nietsvermoedend Amerika. Met 360 vliegtuigen vielen ze Pearl Harbour aan, een belangrijke 
Amerikaanse marinebasis. De president van Amerika, president Roosevelt besloot vanaf dat 
moment mee te gaan doen aan de Tweede Wereldoorlog, die al meer dan een jaar woedde.  

Maar de oorlog verliep slecht voor de Engelsen en de Amerikanen. Japan had de Filipijnen en 
een groot deel van de Stille Oceaan bezet. Miljoenen Amerikanen werden tegen de 
Japanners ingezet. Er volgde een aantal bloedige veldslagen waarmee het machtsgebied 
van Japan werd teruggedrongen. Eerst Midway in 1942 en toen Quadalcanal. De kansen 
keerden en de eilanden in de Stille Oceaan werden heroverd. 

Eind 1944 bereikte de geallieerde vloot het eilandje Iwo Jima. Maar de Japanners hadden 
gezworen het tot de laatste man te verdedigen. Veel Amerikaanse soldaten raken gewond 
of gaan dood. Intussen stonden de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe bommen 
stond niet stil in Amerika. Er werden speciale bommenwerpers ontworpen: de B29 
superforten. Hiermee werden grote Japanse steden en wapenfabrieken gebombardeerd. 
Op 9 maart 1945 vielen meer dan 300 B29's Tokio aan. In totaal wierpen ze 100 ton 
brandbommen op de stad. Na afloop stond er geen gebouw meer over eind. 100.000 mensen 
kwamen om.Japan dacht er niet over om zich over te geven.  

Ze kwamen met een nieuw dodelijk wapen: de Kamikaze-aanvallen. Japanse 
zelfmoordpiloten zaten in vliegtuigen vol explosieven. Zo slaagden ze erin 30 Amerikaanse 
schepen tot zinken te brengen en er 300 ernstig te beschadigen. De Japanners bleven 
vechten. 

Toen speelde Amerika zijn laatste troef uit: de atoombom. De wetenschap was inmiddels zo 
ver, dat deze alles verwoestende bom gemaakt kon worden. De order luidde:"De 20ste 
Luchtdivisie zal zijn 1ste bom afwerpen zodra het weer "bombarderen met zicht" toelaat, 
na ongeveer 3 augustus op één van de volgende doelen: Hiroshima, Cocura, Nigata en 
Nagasaki."Op 6 augustus explodeerde de bom op Hiroshima. 

De atoombom had een allesverwoestend effect. 80.000 mensen waren op slag dood. De 
gevolgen van de straling op overlevenden waren ook heel ingrijpend. 


