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Laurenskerk
09:30 - 10:30 Programma voor schoolkinderen 

rond een zelfgemaakt kunstwerk 
over de brandgrens in de 
Laurenskerk

Statenweg
10:00 - 10:30 Herdenking van het ultimatum 

aan de stad bij het monument 
aan de Statenweg t/o no. 147 
(deelgemeente Noord) door 
burge meester I.W. Opstelten

Binnenrotte/Meent
11:00 - 11:30 Opening tentoonstelling ‘De 

Bunker’ door burgemeester 
I.W. Opstelten (kruising 
Binnenrotte/Meent)

Plein 1940
13:00 Herdenking bombardement bij 

‘De Verwoeste Stad’ van 
O. Zadkine op Plein 1940 en 
kranslegging door burgemeester 
I.W. Opstelten

13:29 (Kerk)klokken luiden binnen de 
brandgrens ter herinnering aan 
de aanvang van het Bombarde-
ment van Rotterdam

Van Oldebarneveldstraat 116

Diverse locaties Mauritsstraat 36 Schiedamse Vest 121

18:00 - 20:15 Filmfragmenten over het bom-
bardement op Rotterdam 14 mei 
1940 en de meidagen 
daaropvolgend 

Laurenskerk
20:30 - 22:00 Ooggetuigen in de Laurenskerk:

verhalen van ooggetuigen van
het bombardement op 14 mei
1940 en van recentere bombar-
dementen elders in de wereld. 
Presentatie eerste exemplaar
boek ’Rotterdam, de brandgrens
van 14 mei 1940’ en van het
boek en DVD ‘Ooggetuigen’
en afsluitende monoloog uit
‘Struisvogels aan de Coolsingel’
door Theater Bonheur

Plein 1940
22:30 - 23:00 ontsteken van de schijnwerpers

die de brandgrens aanlichten.
Presentatie van het icoon van de
definitieve markering van de
brandgrens en filmfragment

22:30 - 02:00 Aanlichten van de brandgrens

14 mei PROGRAMMA HERDENKING 2008



Thema dit jaar is: ooggetuige. Van daar

de foto’s in dit boekje. Vandaar ook de

uitnodiging aan stadgenoten die het

bombardent meemaakten om van

hun herinneringen te vertellen. Ook

ooggetuigen van recentere oorlogsver-

schrikkingen zullen aan het woord

komen.

Nieuw is de centrale plaats die het

Plein 1940 in de herdenking dit jaar,

als vanzelfsprekend, inneemt.

Wat de markering van de brandgrens

betreft: deze is weliswaar goedge-

keurd maar nog niet gerealiseerd.

Daarom is het verheugend dat de

projec tie van de brandgrens tegen

de avond hemel, die vorig jaar zoveel

indruk maakte, niet een eenmalige

gebeurtenis is geweest, maar ook op

de avond van 14 mei 2008 te zien zal

zijn. De markering van de brandgrens

zal na de voltooiing zeker een belang-

rijke plaats in het 14 mei-programma

van de komende jaren krijgen. 

De verschillende programma onder -

delen van 14 mei 2008 treft u aan op

de flap achter in deze uitgave.

Iniatiefgroep 14 mei

colofon

samenstelling

Joop de Jong, Bart Oppenheimer
beeldresearch

Joop de Jong, Rotterdam
ontwerp

Bart Oppenheimer, Rotterdam
foto’s

Gemeentearchief Rotterdam
Niod, Amsterdam
Nederlands Fotomuseum/Ed van Wijk,
Rotterdam
Collectie Niels van der Hoeven,
Rotterdam
H.E. Sturm, ’s-Hertogenbosch
Spaarnestad Fotoarchief, Haarlem
druk

Drukkerij De Maasstad, Rotterdam
oplage

20.000

contactadres initiatiefgroep

Grotekerkplein 27

3011 gc Rotterdam
telefoon 010 413 14 94

email laurenskerk@planet.nl

Verantwoording

Het initatief in 2007 om meer zorg en

aandacht te geven aan de herdenking

van 14 mei 1940 in Rot ter dam kwam

niet tot stand uit gevoelens van nostalgie

of uit een omzien in wrok. Bij de initia-

tiefgroep leefde en leeft de overtuiging

dat herden ken bijdraagt aan historisch

besef dat op zijn beurt invloed heeft op

de manier waarop we de stad inrichten

en op de manier waarop we in onze stad

samen leven. Een waardige her den king

van het bombardement is voor de

onderlin  ge  verbondenheid van de

burgers  nu en in de toekomst van

belang. Ook dit jaar is uit verschil lende

initiatieven, in goed overleg, een

program ma tot stand gekomen dat

ruimte  geeft aan deze centrale gedachte.

Het programma lijkt nu al een vaste

vorm te krijgen.

Koos Hage, Bert Kuipers, Henk Mali,

Frank Migchielsen, Taco Noorman,

Peter Sonneveld en Hans Walgenbach



Omslag: Kruiskade/hoek
Mauritsweg, 16 mei 1940

Achterzijde omslag en
binnen kant flap: Oostplein,
tweede helft mei 1940

1 Kaasmarkt, tweede helft mei
1940

2 Kort na het bombardement
van 13.27 tot 13.40, 14 mei
1940

3 Beukelsdijk, 14 mei 1940

4 Jonker Fransstraat, 14 mei
1940

5 Kruiskade/hoek Mauritsweg,
16 mei 1940

6 Coolsingel, tweede helft mei
1940

7 Vijverhofstraat, tweede helft
mei 1940

8 Noordsingel, tweede helft
mei 1940

9 Oostzeedijk Beneden, tweede
helft mei 1940

10 Distributiecentrum hulp -
goederen. Beukelsweg, 16-23
mei

11 Opvang van vluchtelingen in
een schuur. Ommoordseweg,
dinsdagavond 14 mei 1940

12 Plantageweg, tweede helft
mei 1940

13 Oostplein, tweede helft mei
1940

14/15   Kralingen, omgeving
Nieuwe Rubensstraat/Oude -
dijk, tweede  helft mei 1940

16 Boompjes, tweede helft mei
1940

17 Omtrekken gevaarlijke ruï-
nes. Oostplein, tweede helft
mei 1940

18 Steigersgracht, tweede helft
mei 1940

19 Overzicht van de binnenstad
rond de Hoofdsteeg, tweede 
helft mei 1940

20 Opblazen van ruïnes.
Gedempte Glashaven, tweede
helft mei 1940

21 Puinruimers. Boompjes,
tweede  helft mei 1940

22 Schiedamsedijk, tweede helft
mei 1940

23 Coolsingel/hoek Kruiskade,
eerste helft juni 1940

24 Overzicht van de binnenstad
rond het Groenendaal,
tweede  helft mei 1940

Lijst van afbeeldingen




