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De aanleiding van het project
‘Samen herdenken’ was toen
een jaar of vijf geleden rouw-
kransen na afloop van Doden-
herden-
king
door
balda-
dige
jongens

werden gebruikt om te voetbal-
len. Burgemeester Aboutaleb
sprak hen toen aan op hun ge-
loof: “wat jij nu doet, is even erg
als de Koran verbranden.” De jo-
chies wisten niet dat het spelen

met de kransen zo be-
laden was. Abouta-

leb wilde daarom
een scho-

Onderwijs. Voor de vierde maal gaat
burgemeester Aboutaleb eind deze maand een
volle dag mee met 140 scholieren naar
voormalig concentratiekamp Westerbork. 
Dat doet hij niet zomaar.

lenproject. Met als doel dat alle
Rotterdammers samen leren
herdenken. Dat ze leren dat de
monumenten in de stad er voor
alle inwoners staan om te her-
denken. Politieke vluchtelin-
gen hebben misschien wel
mensen verloren in hun eigen
land. Eensgezindheid, respect,
elkaar begrijpen als Rotterdam-
mers en een gezamenlijke vuist
maken tegen onverdraagzaam-
heid, dat zijn kernwaarden die
de leerlingen kunnen leren van
de gebeurtenissen in de Tweede

Wereldoorlog. Zo’n zes-
tig kinderen uit

groep 8 van
basisschool
Vieram-
bacht doen
mee, deels
begeleid
door leerlin-
gen uit 3 HA-
VO van het
Montessori
Lyceum.

Hoogte-
punt is
het be-
zoek

Apart

“Alles wat vreemd was
voor Hitler, hield hij
apart. Nu had hij isla-
miet zijn vast ook ver-
dacht gevonden.”
Louise  Ba lk
van Stadsarch ief  Rot terdam

aan kamp Westerbork in Dren-
the. Dat was een doorvoerkamp
van waaruit Joden naar vernieti-
gingskampen als Auschwitz
werden vervoerd.

Florence Weytingh is conrec-
tor en geschiedenisdocent van
het Montessori Lyceum. Zij was
meteen enthousiast over het
project toen het startte in 2011.
“Al de eerste keer is het een on-
wijs succes geworden”, vertelt
ze. “Het samenbrengen van
groepen is de reden dat we mee-
doen. Dat was de spijker op zijn
kop. Dit project is zo goed, om-
dat de leerlingen op een pretti-
ge manier worden geforceerd
om elkaar te leren kennen. Ze
gaan door de aanvankelijke
spanning heen. Je ziet dan de
ontspanning, de humor en zelfs
vriendschap ontstaan. Het ver-
haal in Westerbork is heel goed.
De leerlingen zijn daar een paar
uur lang geboeid. We blijven dit
zeker doen, omdat we merken
dat het mensen dichterbij el-
kaar brengt.”

Samen met beleidsambtena-
ren en docenten heeft Louise
Balk van Stadsarchief Rotter-
dam het programma voor de
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Op 13 mei, 14 mei en 16 mei
herdenkt Rotterdam het
Duitse bombardement dat
75 jaar geleden het cen-
trum van de stad verwoest-
te. In de bommenregen en
de vuurzee daarna kwamen
meer dan 850 mensen om
het leven en raakten bijna
80.000 mensen dakloos.
24.000 woningen werden in
de as gelegd.

Programma 13 mei 
Kriterion, Groot Handels-
gebouw,20.15-22.15 uur:
’Steden schuilen niet wan-
neer het regent’, debatavond
over de toekomstvan het
herdenken, m.m.v. van de
zeven auteurs essays ‘07 t/m
‘14, dichters uit andere
‘Verwoeste Steden’, muziek
en filmbeelden. Inloop met
koffie / thee vanaf 19.30. Na
afloop gelegenheid om met
aanwezige auteurs van
gedachten te wisselen. Met
kort optreden van de Rotter-
damse trompetis Eric Vloei-
mans. Toegang gratis, aan-
melden verplicht via:
www.lokaal.org/projecten.

Programma 14 mei Staten-
weg 10.00-10.30 uur: her-
denking van het ultimatum
aan de stad bij het monu-
ment aan de Statenweg
tegenover nr. 147 door bur-
gemeester Aboutaleb. 
Laurenskerk Rotterdam
12.00-12.45 uur: gedachte-
nisbijeenkomst met als
voorganger ds. Bert Kuipers.
Gastspreker John Wittcomb,
dean van Coventry Cathe-
dral en muzikaal intermezzo
door organist Hayo Boerema.
Aansluitend wandeling naar
Plein 1940. 
Plein 1940 13.00 uur: her-
denking bombardement bij
het monument ‘De Verwoes-
te Stad’ van Ossip Zadkine
op Plein 1940 met medewer-
king van de Marinierskapel
der Koninklijke Marine,
Zangexpress, koperkwartet
en stadsdichter Hester Knib-
be. Kranslegging en speech
door burgemeester Abouta-
leb. 13:29-13.39 uur: (kerk)
klokken luiden binnen de
Brandgrens ter herinnering
aan de duur van het bombar-
dement van Rotterdam.
Onderzeebootloods Hei-
jplaat 14.00-17.00 uur:
expositie ’De Aanval’ over de
meidagen 1940, begin WO II.
Zie voor toegangsprijzen,
openingstijden en bereik-
baarheid: www.deaan-
val1940.nl. 
Laurenskerk Rotter-
dam14.30-15.30 uur: gezins-
voorstelling ’l’Histoire du
Soldat’ van Igor Stravinsky
door leden van het Rotter-
dams Philharmonisch Or-
kest. Gratis toegang. 
Hal Rotterdamse Schouw-
burg 15.00-16.00 uur: over-
handiging 1ste exemplaar
van het boek ’Rotterdam en
het bombardement – 75 jaar
herinneren en vergeten’ van
Susan Hogervorst en Patricia
van Ulzen aan burgemeester
Aboutaleb. Gratis toegang.
Gedurende de dag filmbeel-
den op de Mediawand in de
hal. 
Museum Rotterdam ’40-’45
NU Coolhaven16.30-17.30
uur: presentatie en onthul-
ling neon-kunstwerk in
opdracht van het CBK door
Dick Rutten. Gratis toegang;
aanmelden verplicht via
www.40-45nu.nl.
De Doelen 20.15-22.15 uur:
symfonie no. 2 van Gustav
Mahler ’Auferstehung’ door
het Rotterdams Philharmo-
nisch Orkest. (Uitverkocht). 

Programma

Herdenking
bombardement
van Rotterdam

twee scholen ontwikkeld. De
basisscholieren bezoeken on-
der meer oorlogsmonumenten
in de stad. De HAVO-leerlingen
die hen begeleiden, verwerken
hun ervaringen dit jaar voor het
eerst in een zogenaamd ‘picozi-
ne’, een tijdschriftje met foto’s
en teksten. Een belangrijke
plek is voor hen het stukje
muur aan de Stieltjesstraat.
Daarachter stond in de Tweede
Wereldoorlog Loods 24 die door
de bezetter werd gebruikt als
verzamelplaats voor de depor-
tatie van Joden. Louise Balk
kent de briefjes in het archief
die dit verhaal doen leven.
“Mensen gingen gewoon met de
tram, nadat ze rustig afscheid
hadden genomen van de buren.
Ze dachten dat ze ergens moes-
ten gaan werken. Ze hadden wel
bange vermoedens, maar het al-
ternatief, onderduiken, was
voor velen ook heel eng. Er
heerste een gevoel van ‘we
slaan ons er wel doorheen’. Balk
vertelt over het boekje dat Isaac
Libschnitz heeft geschreven.
Als kleine jongen wachtte hij in
de gang om door de Duitsers te
worden opgehaald. Maar zijn

gezin werd om onduidelijke re-
denen overgeslagen. Door de
voordeurruit zag hij hoe zijn
beste vriend Loetje werd afge-
voerd. Hij heeft hem nooit meer
gezien. Balk: “Dat verhaal ge-
bruik ik om allerlei informatie
uit de archieven naar boven te
halen. We hebben een foto van
zijn vader als bananenhande-
laar, en we kunnen bewijzen
dat Loetje aan de overkant
woonde. Het verhaal klopt. Aan
scholieren leg ik vaak uit: alles
wat vreemd was voor Hitler,
hield hij apart. Nu had hij isla-
miet zijn vast ook verdacht ge-
vonden. Die boodschap komt
wel over.”

Het OorlogsVerzetsMuseum
Rotterdam (OVMR) was tot af-
gelopen zomer een klein muse-
um met een groot verhaal. Na
een grondige verbouwing
opende eind maart het nieuwe
museum. Op dezelfde locatie
(Coolhaven 375), maar onder
een andere naam. Sinds 1 janu-
ari valt het museum onder Mu-
seum Rotterdam. Als nevenlo-
catie heet het sinds kort ‘Muse-
um Rotterdam ’40-’45 NU’. Het
museum begon in 1985 op Ka-
tendrecht, als kleine verzame-
ling van Arie Mast, maar is
flink gegroeid. Ondanks goede
bezoekcijfers, was het nodig
het museum voor jongere be-
zoekers aantrekkelijk te ma-
ken. Dat is goed gelukt. De
wanden van de ontvangstruim-
te zijn voorzien van foto’s van

het gebombardeerde Rotter-
dam en van recente bombarde-
menten. Bezoekers horen en
zien hoe Rotterdam er in 1939
uit zag. Na een indrukwekken-
de beleving van het bombarde-
ment van 14 mei 1940 kunnen
leerlingen zelf aan de slag aan
een grote touchscreentafel en
op iPad’s. Bezoekers gebruiken
het touchscreen om achter-
grondinformatie boven water
te halen is. Het begint met het
bombardement van mei 1940.
Maar overal worden steden ge-
bombardeerd, dagelijks zien
we vluchtelingen die de stad
vanwege oorlogsgevaar achter
zich laten. De vraag is: wat kun-
nen we leren van het bombar-
dement van Rotterdam en wat
betekent het om in een stad te
leven die verwoest is. 

De oorlog als belevenis. 
/ LENNAERT RUINEN

Om het bombardement te her-
denken van 75 jaar geleden en
het feit dat we 70 jaar in vrij-
heid leven, is er een bijzonde-
re herdenking. In samenwer-
king met de Initiatiefgroep 14
mei en Poetry International
verzorgt LOKAAL daarom een
bijeenkomst met (inter)natio-
nale denkers, dichters en Rot-
terdamse jongeren, op de
vooravond van de 75ste her-
denking van het bombarde-
ment, op 13 mei in Kriterion
in het Groothandelsgebouw.
De afgelopen jaren heeft de
Initiatiefgroep 14 mei jaarlijks
een essay gepubliceerd om
aandacht te geven aan de her-
denking van het bombarde-
ment. Vrijwel alle schrijversEric Vloeimans.

daarvan gaan met elkaar in de-
bat over de toekomst van het
herdenken. Want hoe gaat de
komende generatie Rotter-
dammers, die niet zelf het
bombardement meemaakte,
het herdenken vormgeven?
Een groep scholieren van ver-
schillende middelbare scho-
len uit Rotterdam en omge-
ving debatteert hierover in de
klas en is deze avond ook aan-
wezig. Ook geeft burgemees-
ter Ahmed Aboutaleb zijn vi-
sie op de betekenis van het
herdenken voor de nieuwe ge-
neratie Rotterdammers. Bo-
vendien treedt trompettist
Eric Vloeimans op. De presen-
tatie is in handen van Liesbeth
Levy (directeur LOKAAL). 

Debat. Herdenking nieuwe generatie:
Steden schuilen niet als het regent
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