
stad in kleur

verwoeste

Op 14 mei 2016 gedenkt Rotterdam het bombardement 
van 1940, toen in luttele minuten de binnenstad in de as 
werd gelegd door vliegtuigen van het Duitse leger. Sinds 
2007 wordt dit moment herdacht, niet uit gevoelens van 
nostalgie of uit een omzien in wrok, maar met het oog 
op de toekomst. De herdenking van het bombardement 
is voor de onderlinge verbondenheid van de burgers nu 
en in de toekomst van belang. Daarom organiseert de 
initiatiefgroep 14 mei een scala aan gedenkmomenten 
om terug te blikken en vooruit te kijken. 
Het programma kent een vast stramien: de herdenkin
gen aan de Statenweg en Plein 1940, de Gedachtenis
bijeenkomst in de Laurenskerk en een jaarlijks 
wisselend avondprogramma. Daarnaast worden er ieder 
jaar incidentele projecten in het kader van de 14 mei 
herdenking in het programma opgenomen. 

Tot het jubileumjaar 2015 werd ter gelegenheid van deze 
dag elk jaar een essay uitgegeven, geschreven door een 
bekende schrijver. Dit jaar kiezen we voor een andere 
invalshoek. Niet een bekende schrijver, maar Rotter damse 
scholieren klimmen in de pen. lokaal, Centrum voor 
de democratie in Rotterdam, schreef onder de titel 
‘Rot   terdam droom’t’ een schrijfwedstrijd uit onder 
jongeren. In deze columns dromen zij er lustig op los en 
vertrouwen ons hun visie op de toekomst van Rotterdam 
toe. Een selectie van deze columns wordt verwerkt in de 
revue ‘Hart van Rotterdam’ — een remake van de ‘puin 
revue’ uit 1940 — die op 14 mei in Kriterion met John 
Buijsman in de hoofdrol in première gaat. De column(s) 
zijn later integraal te lezen op www.brandgrens.nl. 

voorwoord



H e s t e r  K n i b b e	 	     
Wat ik zie tart het licht.
Het gaat schuil achter wolken
rook hellegloed roet, het gaat schuil 
achter huiver die mij besluipt.

Ooggetuige van afstand, verbeeld ik mij 
wat daarginds woedt, terwijl hier de daken 
nog helder de weg nog begaanbaar
in de berm uitbundige meibloei. Dus 

moet ik, dus pak ik mijn donkerste rood mijn okerste 
oker, de kleuren van lente en nacht en 

leg vast: langs de horizon
kruipt een lichterlaaie, brand 
in de stad in het hoofd in het hart brand 
in de verf op mijn palet brand, maar ik schilder
verzet me ertegen, kwast moord en brand 
op het doek dat onder mijn hand 
brand vangt. Ik

ben getuige, ik 
leg het vast.

Bij het schilderij ‘Brand van Rotterdam’ van Henk Chabot (1894-1949), 
te zien in het Chabot Museum Rotterdam

Dit gedicht is door de Rotterdamse Stadsdichter Hester Knibbe speciaal 
geschreven voor de herdenking 2016 en zal op Plein 1940 door haar 
worden voorgelezen tijdens de officiële herdenking om 13.00 uur. Het 
Stadsdichterschap wordt gecoördineerd door Bibliotheek Rotterdam.

Voorafgaand aan de première wordt ook de winnaar 
bekend gemaakt ‘#mijn 14 mei’, de door het Stads
archief georganiseerde fotowedstrijd.

Verderop treft u het overzicht van het programma van 
14 mei 2016 aan. Wij hopen dat u in de gelegenheid 
bent een of meerdere evenementen op die dag te 
bezoeken.

 Initiatiefgroep 14 mei
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Johan van der Hoeven, Bert Kuipers, Paul van de Laar, 
Liesbeth Levy, Bas Kwakman, Frank Migchielsen, Jantje Steenhuis

Vormgeving
Bart Oppenheimer, Rotterdam
Beeld
Stadsarchief Rotterdam
Druk
Tripiti, Rotterdam

Stichting herdenking 14 mei 1940
p/a Grotekerkplein 27
3011 gc Rotterdam
telefoon 010 413 14 94
email 
14mei@laurenskerkrotterdam.nl 

Deze uitgave is een uitgave van de Initiatiefgroep 
14 mei en mogelijk gemaakt met steun van de 
gemeente Rotterdam.

colofon

www.brandgrens.nl



rotterdam in de tweede 
wereldoorlog in kleur   
 Een spectaculaire vondst
Onlangs ontdekten medewerkers van het Stadsarchief 
Rotterdam in de collectie twee doosjes met dia’s, waarvan 
er één slechts het opschrift ‘Rotterdam’ droeg en de ander 
zelfs dat niet. Het bleek te gaan om kleurendia’s van vlak na 
het bombardement. 

Hoewel er wel kleurenfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog 
bekend zijn, gemaakt door professionele (leger)fotografen, 
raakte kleurenfotografie pas echt binnen het bereik van 
amateurfotografen rond 1960. En natuurlijk zijn er de 
zwartwitafbeeldingen die zijn ingekleurd, maar toch gaat 
er niets boven authentiek materiaal, zoals de nu ontdekte 
dia’s.
Lange tijd was ons verleden zwart of sepia. Met name 
afbeeldingen van de oorlog ontkenden door het gebruik 
van zwart/wit de alledaagsheid. Wat werd geaccentueerd 

Fotograaf Jan Willemstijn, verzameling Stadsarchief Rotterdam

 Programma
 herdenking 
14 mei 2016

Wijnhaven 14th of May Memorial Regatta
09.15 Startschot door burgemeester ing. A. Aboutaleb.

Statenweg  
10.00-10.30 uur  Herdenking van het ultimatum aan de stad bij 

het monument aan de Statenweg tegenover 
nr. 147. Met medewerking van Koperkwartet en 
‘Sommerhus’. Kranslegging door burgemeester 
ing. A. Aboutaleb. 

Laurenskerk Rotterdam
12.00-12.45 uur  Gedachtenisbijeenkomst met Bert Kuipers, met 

medewerking van Salaam Sorni (Syrië), theologe 
en Hayo Boerema, orgel. 

 Aansluitend wandeling naar Plein 1940. 

Plein 1940
13.00-13.45 uur  Herdenking bombardement bij het monument 

‘De Verwoeste Stad’ van Ossip Zadkine op 
Plein 1940 met medewerking van Koperkwartet, 
Laurenscantorij, Zangexpress en de Rotterdamse 
Stadsdichter Hester Knibbe. Kranslegging door 
burgemeester ing. A. Aboutaleb. 

13.29-13.39 uur (Kerk)klokken luiden binnen de Brandgrens ter 
herinnering aan de duur van het bombardement 
van Rotterdam.

Laurenskerk Rotterdam1
11.00-17.00 uur Rotterdam Classics. Doorlopende vertoning van 

filmfragmenten in het kader van 14 mei 1940. 

Museum Rotterdam ’40-’45 NU Coolhaven
14.30-17.00r Presentatie van het educatief spel ‘onder 

spanning’, waarin dilemma’s uit de Tweede 
Wereldoorlog en tegenwoordig vergeleken 
worden in animaties.

Kriterion
20.00-22.00 uur ‘Het hart van Rotterdam’. Revue van en door 

John Buijsman met muziek van Keimpe de Jong. 
Kaarten via www.rotterdamseschouwburg.nl 

Zie verder onder www.brandgrens.nl/herdenken



was de dramatiek van donker en licht, witte rook 
wolken boven de zwarte stad, witte verpleegsters in 
donkere ziekenzalen, het verwoeste gebied (op een 
luchtfoto) als een witte vlek naast de donkere rivier.

Het Stadsarchief Rotterdam kan nu 34 kleuren
beelden toevoegen. 18 oorlogsdia’s zijn ooit 
geschonken door dr. G.J. Stapelkamp (geboren 
in IJsselmonde, 1919) en vervaardigd door zijn 
oom Jan Willemstijn (geb. 1893). Van de overige 
oorlogsdia’s, 16 in totaal, staat de maker niet vast.  

Een rode brandweerwagen tussen het puin, de 
verwoeste Laurenskerk, Café Loos… Rotterdam 
bekent kleur.   Fotograaf Jan Willemstijn, verzameling Stadsarchief Rotterdam

Fotograaf Jan Willemstijn, verzameling Stadsarchief Rotterdam
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Fotograaf Jan Willemstijn, verzameling Stadsarchief Rotterdam
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