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Abstract 

Het bombardement op Bospolder-Tussendijken van 31 maart 1943 wordt sinds 1978 “Het Vergeten 

Bombardement” genoemd. Een logische verklaring voor het in de vergetelheid raken van deze 

gebeurtenis, is de rol van de geallieerden bij dit vergissingsbombardement. Door hun schuld zijn er 

ruim 400 slachtoffers gevallen. Toch is het bombardement niet echt vergeten te noemen. Het past 

namelijk in een trend van herinneren van de tweede helft van de twintigste eeuw, waarbij er pas 

vanaf de jaren zeventig meer aandacht kwam voor de burgerslachtoffers van de Tweede 

Wereldoorlog. Dit is zelfs zichtbaar bij het bekende bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940. 

Dit onderzoek toont aan dat het bombardement niet vergeten is, maar dat deze term is ingezet door 

het wijkorgaan van Bospolder-Tussendijken om aandacht te vragen voor de wijk. In deze wijk 

ontbraken voorzieningen zoals een wijkgebouw en waren de huizen vervallen. Het wijkorgaan 

probeerde al een aantal jaren de aandacht van de gemeente trekken. Uiteindelijk heeft ze een 

tentoonstelling genaamd “Het Vergeten Bombardement” geopend waarmee ze door middel van de 

gebeurtenissen in 1943 hoopte dat de gemeente meer geld zou geven aan Bospolder-Tussendijken 

en dat de wijk stadsvernieuwingsgebied zou worden. Door de toen nog steeds zichtbare schade die 

het bombardement had aangericht, werd de wijk een plaats van herinnering, of een lieu de mémoire. 

Doordat er een duidelijke plaats van herinnering was, kon het bombardement ingezet worden om de 

belangen van de wijk te behartigen. Dit alles speelde zich af in de jaren zeventig, waarin er een 

kernwapendiscussie speelde in Nederland. Ook deze werd aangehaald om extra aandacht te vragen 

voor het bombardement en daarmee voor de “vergeten” wijk Bospolder-Tussendijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1. De Blokmakersstraat, toen en nu.  

Bron: Gemaakt door Emma Sophia Boeringa, met gebruik van een foto uit het privéarchief van 

Genootschap Historisch Delfshaven. 
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Inleiding 

“Plotseling ging het luchtalarm, waarop het hoofd der school ons binnenriep, daar zoals bekend 

verblijf op straat tijdens luchtalarm verboden en ook uiterst gevaarlijk was. Nauwelijks waren wij in 

de klas of we hoorden verschrikkelijke klappen en zo jong als ik was, realiseerde ik me 

onmiddellijk dat dit zeer dicht in de buurt ingeslagen moest zijn,” zo herinnert één van de 

toenmalige bewoners van Bospolder-Tussendijken, een arbeiderswijk in Rotterdam-West, zich 31 

maart 1943.1 “Ja, de herinnering aan deze verschrikkelijke dagen zal bij mij altijd levendig 

blijven.”2 Dit geldt voor meerdere bewoners van de wijk. “Het is nu al weer 35 jaar geleden, maar 

vergeten doen we het nooit. 31 maart 1943 was het einde van mijn jeugd. We zijn daarna nooit meer 

zo onbezorgd gelukkig geweest als vóór die dag, al was het een zegen, dat ons gezin tenminste nog 

bij elkaar was. het had net zo goed anders kunnen zijn,” schrijft een andere wijkbewoner.3 Dat was 

ook het geval voor veel andere gezinnen. “Gelukkig, wij leefden nog, maar waar was tante Anna 

(…), Miep (…) en Hansje (…), waren ze thuisgeweest toen dit gebeurde? Wij hadden een stille 

hoop, dat ze uit gegaan waren. Het huis van hun was één en al puin, er stond nog één muur, daar 

hadden wij tegenaan gestaan. Misschien is dat ons behoud geweest.”4 

Op 31 maart 1943 om één uur ’s middags werd Bospolder-Tussendijken gebombardeerd. 

Het bombardement, geconcentreerd op de driehoek van het Marconiplein, de Mathenesserweg, de 

Rösener Manzstraat, de Schippersstraat en de Vierhavenstraat, resulteerde in ruim 400 dodelijke 

slachtoffers.5 Het was een vergissingsbombardement, uitgevoerd door Amerikaanse 

bommenwerpers die waren opgestegen vanaf een vliegveld in Groot-Brittannië. Het oorspronkelijke 

doel was Wilton-Fijenoord, een scheepsbouw en -reparatiebedrijf in het dichtbij Rotterdam gelegen 

Schiedam. Door een combinatie van allerlei factoren, zoals de gelijkenis van de Keilehaven en de 

Lekhaven met de haven waar Wilton-Fijenoord zich bevond, alsook een onjuiste weersvoorspelling, 

vielen de bommen op een woonwijk.6 Naast de ruim 400 dodelijke slachtoffers die door het 

bombardement vielen, verwoestte het bombardement circa 2500 woningen, waardoor ongeveer 

13.000 bewoners van de wijk Bospolder-Tussendijken dakloos raakten.7 Het bombardement, dat in 

eerste instantie bedoeld was om een deel van de oorlogsproductie van de Duitsers te vernietigen, 

veroorzaakte uiteindelijk een grote ramp met veel burgerslachtoffers. 

 

 
1 Stadsarchief Rotterdam, archiefnummer 3001, inventarisnummer 1978271, bewonersorganisatie Bospolder-

Tussendijken, “Het Vergeten Bombardement,” 1978.  
2 Ibid., 9. 
3 Ibid., 27. 
4 Ibid., 22.  
5 Jac. J. Baart en Lennart van Oudheusden, Target Rotterdam: de geallieerde bombardementen op Rotterdam en 

omgeving, 1940-1945 (Amsterdam: Boom, 2018), 275-284. 
6 Ibid., 288-294. 
7 Ibid., 285. 
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Historiografie 

Het bombardement van 31 maart 1943 wordt ook wel het Vergeten Bombardement genoemd. 

Rotterdam is tijdens de Tweede Wereldoorlog vaker gebombardeerd, al wordt vooral het 

bombardement van 14 mei 1940 herinnerd. Deze werd uitgevoerd door de Duitsers als onderdeel 

van de aanval op Nederland. Als belangrijkste havenstad van Europa was Rotterdam de gehele 

Tweede Wereldoorlog ook veelvuldig doelwit van de geallieerde luchtmachten.8 In 2018 hebben 

historici Jac. J. Baart en Lennart van Oudheusden in het boek Target Rotterdam: de geallieerde 

bombardementen op Rotterdam en omgeving, 1940-1945 alle geallieerde bombardementen op 

Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog beschreven. Deze hadden niet allemaal even grote 

gevolgen en verschilden bijvoorbeeld qua slachtoffers of materiële schade. Rotterdam was 

overigens niet de enige stad in Nederland die tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebombardeerd 

door de geallieerden. Nijmegen viel op 22 februari 1944 hetzelfde lot ten deel, waarbij eveneens 

een groot aantal burgerslachtoffers viel. Deze aanval op Nijmegen werd in 1984 door historicus 

Alfons Brinkhuis omgedoopt tot een vergissingsbombardement, een term die ook gebruikt wordt 

voor de gebeurtenissen van 31 maart 1943 in Bospolder-Tussendijken. De geallieerden hadden 

Nijmegen aangezien voor een Duitse stad en daarom hun bommen laten vallen. De historicus Joost 

Rosendaal ontkracht dit. Volgens hem is de term vergissingsbombardement geïntroduceerd om de 

omvang van de ramp die zich in 1944 in Nijmegen voltrok te bagatelliseren. Door het gebruiken 

van deze term werd de Amerikanen minder schuld toegerekend. Ook wordt de term volgens 

Rosendaal gebruikt om aan te duiden dat er Duitse burgerslachtoffers in plaats van Nederlandse 

hadden moeten vallen als gevolg van het bombardement.9 De term “vergissingsbombardement” 

hangt sterk samen met de herinnering van de gebeurtenis. Het ongemak dat het opleverde om dit 

bombardement, uitgevoerd door de geallieerden, te herdenken, maakte volgens Rosendaal dat het 

bombardement als vergissing werd gezien.10 Dat er pas vanaf 1999 vanuit de gemeente 

herdenkingen werden georganiseerd en gedenktekens werden opgericht, ziet Rosendaal als bewijs 

voor het ongemak dat deze herinnering veroorzaakte.11  

De term “het Vergeten Bombardement” suggereert dat er geen herinnering is aan het 

bombardement op Bospolder-Tussendijken. Voor het ontbreken hiervan kunnen dezelfde 

argumenten worden aangedragen als die Rosendaal aandraagt voor het gebruiken van de term 

vergissingsbombardement voor het geallieerde bombardement op Nijmegen. Baart en Van 

Oudheusden hebben het in hun boek ook kort over de herinnering van de gebeurtenissen van maart 

 
8 Baart en Van Oudheusden, Target Rotterdam, 27.  
9 Joost Rosendaal, “From Memory Repression to Memorialization: The Bombardments of Nijmegen 1944 and Mortsel 

1943,” Politics and Cultures of Liberation 7 (April 2018): 72. 
10 Ibid., 68. 
11 Ibid. 



6 

 

1943. Zij spreken hierbij over het belang van de bevrijding voor de Nederlanders. De bevrijders 

kwamen hen redden van het juk van de Duitsers. Burgerslachtoffers die gemaakt werden door de 

bevrijders pasten niet in dat perspectief, waardoor het bombardement vergeten is. Tegelijkertijd 

paste het bombardement op Rotterdam van 10 mei 1940 wel goed in datzelfde perspectief, omdat 

het hier de Duitsers waren die slachtoffers maakten.12 Dit bombardement is duidelijk niet vergeten 

en is zelfs het enige bombardement in Nederland dat vrijwel alle Nederlanders kennen.13 Er zijn 

meerdere bombardementen die vanuit dit perspectief “vergeten” zijn in de Nederlandse 

geschiedenis. Zo is Middelburg in 1940 kort na Rotterdam gebombardeerd. Hierover hebben 

historici Peter Sijnke en Tobias van Gent het boek Middelburg 17 mei 1940: het vergeten 

bombardement geschreven.14 Dit bombardement werd door de Duitsers uitgevoerd. Er zijn ook nog 

meer bombardementen, naast die op Bospolder-Tussendijken en Nijmegen, die werden uitgevoerd 

door de geallieerden. Hiervan is Zutphen een voorbeeld. Deze stad werd in oktober 1944 door de 

geallieerden gebombardeerd en wordt ook wel eens “vergeten” genoemd.15 Naar al deze 

bombardementen is niet veel onderzoek gedaan. Wel zijn voor het vergissingsbombardement op 

Bospolder-Tussendijken bijvoorbeeld de mogelijke oorzaken uitvoerig onderzocht. Hier wordt in 

hoofdstuk twee op ingegaan.  

Er is wel uitvoerig onderzoek gedaan naar de herinnering aan geallieerde bombardementen 

in Duitsland. In het boek De Brand: de geallieerde bombardementen op Duitsland, 1940-1945 

beschrijft historicus Jörg Friedrich op basis van getuigenissen en verhalen van Duitse burgers hoe 

zij de bombardementen beleefden.16 Toen dit boek uitkwam, was er nog maar weinig onderzoek 

gedaan naar hoe de Duitse burgers de geallieerde bombardementen hadden ervaren. Dit is in de 

afgelopen jaren wel meer gedaan. Zo onderzoekt historicus Jörg Arnold in zijn boek The Allied Air 

War and Urban Memory: The Legacy of Strategic Bombing in Germany de verschillende 

herinneringen die lokale gemeenschappen hebben aan de geallieerde bombardementen op hun 

steden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij vergelijkt hierbij Kassel en Maagdenburg, waarbij hij 

tot de conclusie komt dat de mensen in beide steden moeite hadden om te gaan met de rampen die 

zich in hun stad hadden voltrokken.17 Kassel hoorde na de oorlog bij West-Duitsland, terwijl 

Maagdenburg bij de DDR werd gevoegd. Dit gaf ook verschillende betekenissen aan de geallieerde 

 
12 Baart en Van Oudheusden, Target Rotterdam, 381-382. 
13 Ibid., 382.  
14 Zie Peter Sijnke en Tobias van Gent, Middelburg 17 mei 1940: het vergeten bombardement (Vlissingen, Den Boer, 

2010). 
15 Sophie Jager, “Vergeten kunnen wij hen nooit: Verdwijning en verschijning van het bombardement op Zutphen in de 

stedelijke identiteit en herdenkingscultuur, 1944-2019” (Master thesis, Radboud Universiteit, 2020), 48.  
16 Jörg Friedrich, De Brand: de geallieerde bombardementen op Duitsland, 1940-1945 (Amsterdam: Mets & Schilt, 

2004). Dit is de Nederlandse vertaling van een oorspronkelijk Duits boek.  
17 Jörg Arnold, The Allied Air War and Urban Memory: The Legacy of Strategic Bombing in Germany (Cambridge 

University Press, 2011), i. 
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bombardementen. Zo zouden de slachtoffers in Maagdenburg zich hebben opgeofferd voor het 

socialisme, terwijl in Kassel werd gesproken over “our deads”.18 Arnold constateert ook dat er twee 

cycli te onderscheiden zijn in de herinnering van de geschiedenis in Duitsland. In de jaren vijftig en 

zestig zouden er vooral herdenkingspraktijken geïnstitutionaliseerd zijn, terwijl van de jaren 

zeventig tot en met negentig de nadruk lag op het reconstrueren van de gebeurtenissen.19 Deze zijn 

ook van toepassing op de herinnering aan de geallieerde bombardementen in beide steden. Arnold 

concludeert dat de steden plaatsen van herinnering zijn geworden, oftewel lieux de mémoire.20 Op 

deze zogeheten plaatsen van herinnering wordt in het volgende hoofdstuk dieper ingegaan.  

De verschillende herinneringen aan de oorlog in West- en Oost-Duitsland wordt ook 

duidelijk in het boek Legacies of Stalingrad: Remembering the Eastern Front in Germany Since 

1945 van de Duitse historica Christina Morina. De oorlog aan het Oostfront werd op een hele 

andere manier herinnerd in de beide republieken. Hiervoor gebruikt Morina de term political 

memory, waarmee ze herinneringen bedoelt zoals ze bewust door politici worden verdraaid en 

gecommuniceerd. Daarbij kijkt ze specifiek naar hoe de oorlog in het Oosten en de “legacies of 

Stalingrad” worden verteld door de politieke elite in beide kampen.21 In West-Duitsland werd in de 

vertelling van de geschiedenis met name gefocust op de Holocaust. De gebeurtenissen in Stalingrad 

werden daarbij zo goed als buiten beeld gelaten, omdat de leiders van West-Duitsland de 

oorlogsmisdaden die daar door de Duitsers waren gepleegd moeilijk konden inpassen in het 

narratief. Door de invloed van de Sovjet-Unie in Oost-Duitsland, stond de oorlog aan het Oostfront 

daar juist centraal in de politieke herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. De herinnering aan de 

Holocaust werd daarbij gemarginaliseerd.22 In tegenstelling tot Morina’s conclusies, heeft recenter 

onderzoek aangetoond dat het Oostfront centraal staat in de oorlogsherinnering in heel Duitsland. 

Dit komt doordat Nazi-Duitsland in feite niet was verslagen door de geallieerden, zoals vaak werd 

aangenomen, maar door de Sovjet-Unie.23 Er zijn ook nog steeds onderzoeken die wel uitgaan van 

de geallieerden als winnaar. Zo toont historicus Phillips Payson O’Brien in How the war was won 

aan dat niet zozeer de gevechten op het land, maar juist die in de zee en in de lucht beslissend waren 

voor het verlies van Duitsland. De geallieerden maakten veel impact met hun marines en 

luchtmachten.24 Toch staat volgens recent onderzoek buiten kijf dat de Tweede Wereldoorlog is 

 
18 Arnold, The Allied Air War and Urban Memory, 313. 
19 Ibid., 312. 
20 Ibid., 67-68. 
21 Christina Morina, Legacies of Stalingrad: Remembering the Eastern Front in Germany Since 1945 (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2011), 2-3. 
22 Ibid., 262. 
23 Martijn Lak, “Contemporary Historiography on the Eastern Front in World War II,” The Journal of Slavic Military 

Studies 28, no. 3 (2015): 586. 
24 Phillips Payson O’Brien, How the war was won. Air-Sea Power and Allied Victory in World War II (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2015), 6.  
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uitgevochten aan het Oostfront, waarvoor de vele doden het bewijs zijn.25 Het is dan ook logisch dat 

het Oostfront centraal staat in de oorlogsherinnering in Duitsland. Het werk van Morina wordt voor 

dit onderzoek niet gebruikt vanwege deze discussie, maar is voornamelijk relevant door haar kijk op 

de interpretatie van de geschiedenis. Ze concludeert het volgende op basis van haar onderzoek: 

“History matters in politics. The way in which politicians invoke the presence of the past, (…) has 

major implications for the domestic and foreign policy agendas of a country”.26 De verschillende 

verhalen over Stalingrad tonen aan dat de leiders van een land het monopolie op de interpretatie van 

de geschiedenis kunnen hebben en daardoor de geschiedenis feitelijk kunnen verdraaien.27 

 

Onderzoeksvraag en theorie 

Het ongemak dat geallieerde bombardementen met zich meebrengen bij het herinneren van die 

gebeurtenissen, kan ervoor zorgen dat ze vergeten worden. Ook kunnen bepaalde actoren de 

herinnering aan een gebeurtenis vervormen, met een duidelijk belang, waardoor een bombardement 

eveneens in de vergetelheid kan raken of juist extra herinnerd kan worden. Van het bombardement 

van 31 maart 1943 kan eigenlijk niet gezegd worden dat die is vergeten. Er was en is namelijk 

duidelijk aandacht voor de gebeurtenissen van 31 maart 1943. In de jaren vijftig en zestig was er 

weliswaar weinig aandacht voor het bombardement, maar vanaf het einde van de jaren zestig en 

begin van de jaren zeventig duiken er steeds vaker artikelen op waarin het bombardement wordt 

genoemd, al dan niet in een bepaalde context.28 De term “het Vergeten Bombardement” wordt zelfs 

pas in 1978 voor het eerst gebruikt. Het krantenartikel waarin deze term voor het eerst aan het 

bombardement van 31 maart 1943 wordt gekoppeld, werd geschreven naar aanleiding van een 

tentoonstelling over het bombardement die op 13 maart 1978 werd geopend, georganiseerd door het 

wijkorgaan van Bospolder-Tussendijken.29 Sinds 1993 is er nog meer aandacht voor dit 

bombardement, door middel van een monument in Bospolder-Tussendijken, herdenkingen, lezingen 

en stoeptegeltjes die de “brandgrens” van het bombardement aanduiden.30 Door alle aandacht die er 

is geweest voor het bombardement, zijn er andere geallieerde bombardementen die meer aanspraak 

 
25 Lak, “Contemporary Historiography on the Eastern Front,” 586. 
26 Morina, Legacies of Stalingrad, 268.  
27 Ibid., 262. 
28 “Bombarderen van Rotterdam-West was een vergissing,” Het vrije volk: democratisch-socialistisch dagblad, 12 

januari 1968, https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd:010956516:mpeg21:a0296, 

geraadpleegd op 17 januari 2022; “Bospolder wil opknappen,” Het vrije volk: democratisch-socialistisch dagblad, 2 

januari 1976, https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?cql%5B%5D=%28date+_gte_+%2231-03-

1943%22%29&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2231-03-

1978%22%29&query=bombardement+bospolder+tussendijken&coll=ddd&redirect=true&sortfield=date&identifier=dd

d:010959128:mpeg21:a0125&resultsidentifier=ddd:010959128:mpeg21:a0125&rowid=3, geraadpleegd op 5 juni 2022. 
29 “Bospolder vraagt aandacht voor vergeten bombardement,” Het vrije volk: democratisch-socialistisch dagblad, 11 

maart 1978, https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd:010959831:mpeg21:a0277, geraadpleegd 

op 17 januari 2022.  
30 Baart en Van Oudheusden, Target Rotterdam, 382. 

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd:010956516:mpeg21:a0296
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?cql%5B%5D=%28date+_gte_+%2231-03-1943%22%29&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2231-03-1978%22%29&query=bombardement+bospolder+tussendijken&coll=ddd&redirect=true&sortfield=date&identifier=ddd:010959128:mpeg21:a0125&resultsidentifier=ddd:010959128:mpeg21:a0125&rowid=3
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?cql%5B%5D=%28date+_gte_+%2231-03-1943%22%29&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2231-03-1978%22%29&query=bombardement+bospolder+tussendijken&coll=ddd&redirect=true&sortfield=date&identifier=ddd:010959128:mpeg21:a0125&resultsidentifier=ddd:010959128:mpeg21:a0125&rowid=3
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?cql%5B%5D=%28date+_gte_+%2231-03-1943%22%29&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2231-03-1978%22%29&query=bombardement+bospolder+tussendijken&coll=ddd&redirect=true&sortfield=date&identifier=ddd:010959128:mpeg21:a0125&resultsidentifier=ddd:010959128:mpeg21:a0125&rowid=3
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?cql%5B%5D=%28date+_gte_+%2231-03-1943%22%29&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2231-03-1978%22%29&query=bombardement+bospolder+tussendijken&coll=ddd&redirect=true&sortfield=date&identifier=ddd:010959128:mpeg21:a0125&resultsidentifier=ddd:010959128:mpeg21:a0125&rowid=3
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd:010959831:mpeg21:a0277
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maken op de titel van “vergeten bombardement”.31 Waarom wordt voor dit bombardement dan toch 

vanaf 1978 de term “vergeten” gebruikt?  

Er is sprake van een lacune in het onderzoek naar het Vergeten Bombardement en wel dat er 

nooit is onderzocht waarom dit bombardement is omgedoopt tot het Vergeten Bombardement. Wie 

heeft dit gedaan? Welke actoren hadden mogelijk belang bij het vergeten van het bombardement of 

juist bij het aandacht vragen voor het bombardement? Hoe werd het bombardement eventueel wel 

herinnerd? Hoe speelt de theorie van de political memory of de politics of memory hierin een rol? 

Deze vragen leiden tot de volgende onderzoeksvraag: Waarom werd het bombardement van 31 

maart 1943 op de wijk Bospolder-Tussendijken in Rotterdam vanaf 1978 het Vergeten 

Bombardement genoemd? Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen: 

1. Wat waren de oorzaken van het vergissingsbombardement van 31 maart 1943?  

2. Hoe werd het bombardement op Bospolder-Tussendijken herinnerd tussen 1943 en 1978?  

3. Welke actoren speelden een rol bij het omdopen van het bombardement tot het Vergeten 

Bombardement?  

De verwachte uitkomst van dit onderzoek is dat het bombardement tussen 1943 en 1978 niet als 

zodanig was vergeten, omdat er in verschillende kranten in die tijd wel regelmatig over werd 

geschreven. Toch kreeg dit bombardement minder aandacht dan het bombardement van 14 mei 

1940, met als reden dat het bombardement op Bospolder-Tussendijken uitgevoerd werd door de 

geallieerden. Het bombardement van 31 maart 1943 werd in 1978 vervolgens omgedoopt tot het 

Vergeten Bombardement, omdat het wijkorgaan van Bospolder-Tussendijken daar belang bij had. 

Het wijkorgaan van Bospolder-Tussendijken wilde namelijk aandacht vragen voor problemen die 

speelden in de wijk, al dan niet nog steeds als gevolg van het bombardement. Vanwege de rol van 

dat wijkorgaan, een semi-bestuurlijke autoriteit in de wijk, kan de theorie van de politics of memory 

goed gebruikt worden voor dit onderzoek. Deze theorie gaat er vanuit dat politici de macht hebben 

om de geschiedenis te verdraaien en te vertellen op een manier die hun belangen behartigt of hun 

visie onderschrijft. De theorie van de politics of memory kan goed worden toegepast op het 

bombardement op Bospolder-Tussendijken, omdat het hier niet alleen gaat over het vergeten van 

een gebeurtenis, maar omdat bij het omdopen van de gebeurtenissen van 31 maart 1943 tot “het 

Vergeten Bombardement” naar verwachting ook het verdraaien van herinneringen voor politieke 

doeleinden een rol speelde. In het volgende hoofdstuk wordt deze theorie verder uiteengezet op 

basis van literatuur. 

 

 

 
31 Baart en Van Oudheusden, Target Rotterdam, 383. 
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Methodologie 

Bij de beantwoording van de eerste deelvraag is ingegaan op de oorzaken en gevolgen van het 

vergissingsbombardement. Dit is gedaan op basis van secundaire bronnen, aan de hand van de 

methode van een causaal narratief. De gebeurtenissen zijn chronologisch uiteengezet, om zo een 

duidelijk overzicht te geven van de gebeurtenissen van 31 maart 1943. Voor het beantwoorden van 

de tweede en derde deelvraag zijn, naast secundaire literatuur, voornamelijk primaire bronnen 

gebruikt. Dit zijn krantenartikelen die beschikbaar zijn in Delpher. In Delpher is gezocht op 

trefwoorden zoals ‘vergeten bombardement’ en ‘Bospolder-Tussendijken’ in combinatie met 

‘bombardement’ en ‘wijkorgaan’. Er zijn met name lange artikelen gebruikt die een verband leggen 

tussen het bombardement en de activiteiten van het wijkorgaan van Bospolder-Tussendijken in de 

jaren zeventig. Naast artikelen van Delpher, zijn er voor dit onderzoek ook krantenknipsels gebruikt 

uit het Stadsarchief van Rotterdam en het privéarchief van het Historisch Genootschap Delfshaven. 

Daar zijn voornamelijk veel kortere artikelen gevonden. Omdat het er zoveel waren, konden ze niet 

allemaal gebruikt worden voor dit onderzoek. Er is daarom een selectie gemaakt van de artikelen 

die eveneens een verband leggen tussen het bombardement en het wijkorgaan, of artikelen die op 

die manier geïnterpreteerd kunnen worden.  

De artikelen die gebruikt zijn voor dit onderzoek, zijn afkomstig uit verschillende kranten. 

Dit komt doordat er krantenartikelen uit verschillende archieven worden gebruikt, maar ook doordat 

er in Delpher veel verschillende kranten beschikbaar zijn. Om de hoeveelheid primaire bronnen te 

verminderen, kan er een selectie gemaakt worden op basis van lokale kranten. Hierdoor zouden 

echter bepaalde belangrijke artikelen van landelijke kranten of kranten uit andere regio’s niet 

meegenomen worden in het onderzoek. Daarom zijn de krantenartikelen die in dit onderzoek 

gebruikt worden niet op basis van de verspreidingsregio’s van de kranten geselecteerd. Wel is er 

gekeken naar de signatuur van de krant. Het lijkt aannemelijk dat kranten vanwege bepaalde 

standpunten vaker schrijven over gebeurtenissen die enigszins in de vergetelheid zijn geraakt. Dit is 

dan meegenomen in de analyse van de bron. Ook zijn de krantenartikelen geselecteerd op jaartal. 

Gezien het duidelijke startpunt van het bombardement zijn primaire bronnen vanaf 31 maart 1943 

gebruikt. Het bombardement werd in 1978 in de krant voor het eerst het Vergeten Bombardement 

genoemd. Daarom is in dit onderzoek gefocust op krantenartikelen tussen 1943 en 1978. Materiaal 

van na 1978 is niet gebruikt vanwege de haalbaarheid van het onderzoek. Er zijn na deze periode 

wel bruikbare artikelen te vinden. Dit kan relevant zijn voor toekomstig onderzoek, zeker omdat er 

vanaf 1993 veel aandacht is voor het bombardement op Bospolder-Tussendijken. Vanwege de 

haalbaarheid van dit onderzoek is hier de keuze gemaakt te focussen op materiaal tot en met 1978.  
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Casusselectie en academische relevantie 

Deze casus is geselecteerd omdat die een grote mate van academische relevantie heeft. Ten eerste is 

er weinig academisch onderzoek gedaan naar dit bombardement. De literatuur die wel te vinden is 

over deze gebeurtenis, focust zich met name op de oorzaken van de vergissing die is begaan en niet 

zozeer op een uitgebreide analyse met betrekking tot een specifieke theorie. Ook is er een duidelijke 

lacune gevonden in het onderzoek naar het Vergeten Bombardement: er is nog niet eerder 

onderzocht waarom dit bombardement het Vergeten Bombardement wordt genoemd, terwijl er 

andere bombardementen zijn die meer aanspraak lijken te maken op deze titel. Dit onderzoek draagt 

dus bij aan het debat over vergeten bombardementen, waarvan er meerdere zijn in Nederland, zoals 

de bombardementen op Zutphen en Nijmegen. Met name over het bombardement op Nijmegen is 

discussie, waarbij wordt gesteld dat de gebeurtenissen bewust zijn weggedrukt vanwege de rol van 

de geallieerden, zoals hierboven is beschreven. Het bombardement op Bospolder-Tussendijken is 

waarschijnlijk niet alleen in de vergetelheid geraakt doordat het werd uitgevoerd door de 

geallieerden, maar is zo genoemd vanwege belangen van het wijkorgaan. Dit onderzoek laat zien 

dat bombardementen op verschillende manieren vergeten kunnen worden en draagt daarmee bij aan 

het debat.  

Ten tweede zijn er veel primaire bronnen beschikbaar voor het onderzoeken van deze casus. 

Krantenartikelen zijn in grote aantallen te vinden in Delpher, maar ook in het Stadsarchief van 

Rotterdam en privéarchieven. Dit gecombineerd met het feit dat er nog maar weinig onderzoek naar 

het bombardement is gedaan, maakt dat de casus academisch relevant is. Ten derde is het belangrijk 

dat de geschiedenis zoveel mogelijk herinnerd wordt zoals die zich heeft voltrokken. Het is 

belangrijk om de mate waarin dit bombardement in de vergetelheid is geraakt te onderzoeken, zodat 

ook de andere geallieerde bombardementen op Rotterdam of andere Nederlandse steden herinnerd 

kunnen worden op een manier die recht doet aan de geschiedenis. Daarmee kan duidelijkheid 

gegeven worden over hoe de bombardementen precies gezien moeten worden, ook in verhouding 

tot elkaar.  
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Hoofdstuk 1: Theoretisch kader 

 

Er is een verschil tussen de geschiedenis zoals die zich heeft voltrokken en de geschiedenis zoals 

die wordt herinnerd. Hoe mensen gebeurtenissen uit het verleden herinneren, is afhankelijk van 

allerlei factoren. Zo worden bepaalde stukken van een gebeurtenis wel opgeslagen in de vorm van 

een herinnering, omdat die, afhankelijk van iemands gevoel, overtuiging of kennis, belangrijker zijn 

dan andere specifieke elementen van een gebeurtenis, die dan ook worden vergeten.32 Een 

voorbeeld daarvan is dat veel mensen nog weten waar ze waren toen het tweede vliegtuig in de 

Twin Towers vloog op 11 september 2001, maar dat weinigen een actieve herinnering hebben aan 

de aanslag op het Pentagon in Washington op diezelfde dag. Dit heeft te maken met dat de eerste 

gebeurtenis op televisie werd uitgezonden, waardoor mensen er een bepaald gevoel bij hebben dat 

ze herinneren. Daar bovenop komt dat herinneringen constant veranderen. Niet alleen de manier 

waarop een herinnering wordt doorgegeven verandert, maar ook het belang van die gebeurtenis is 

aan verandering onderhevig. De betekenis die gegeven wordt aan een herinnering is in die zin 

afhankelijk van het moment waarop het herinnerd wordt.33 Dit werd pijnlijk duidelijk na de Tweede 

Wereldoorlog. In veel landen werd de herinnering aan de oorlog genationaliseerd, wat betekende 

dat voornamelijk nationale slachtoffers werden herinnerd. Joden werden uit deze herinnering 

verdreven, voornamelijk in de eerste tien jaar na de Tweede Wereldoorlog.34 Op dat moment waren 

nationale slachtoffers belangrijker om te herinneren en werd er daarom meer betekenis aan gegeven. 

 Historici zijn er de afgelopen decennia van overtuigd geraakt dat er niet één historische 

waarheid is, omdat de geschiedschrijving onvermijdelijk mede beïnvloed wordt door individuele, 

subjectieve herinneringen. Het verleden is daardoor “always representation, always construction”.35 

De geschiedschrijving kon daarom beter draaien om herinneringen en concurrerende 

herinneringen.36 Deze realisatie wordt ook wel de memory boom genoemd. Tijdens deze memory 

boom in de jaren tachtig begonnen historici steeds beter te begrijpen “that the process by which 

societies or nations remember collectively itself has a history; and we have been writing, for better 

or worse, histories of memory.”37 Een van de oorzaken van het ontstaan van de memory boom was 

 
32 Joanna Marszałek-Kawa, Patryk Wawrzyński en Anna Ratke-Majewska, The Politics of Memory in Post-
Authoritarian Transitions, Volume Two: Comparative Analysis (Newcastle upon Tyne, VK: Cambridge Scholars 

Publishing, 2017), 43.  
33 Katharine Hodgkin en Susannah Radstone, Contested Pasts: The politics of memory (Londen; New York: Routledge, 

2003), 23. 
34 Jie-hyun Lim, “The Second World War in global memory space,” in The Cambridge history of the Second World 

War. Volume 3 Total war: economy, society and culture, bew. door Michael Geyer en Adam Tooze (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2015), 703. 
35 Hodgkin en Radstone, Contested Pasts, 2.  
36 David W. Blight, “The Memory Boom: Why and Why Now?,” in Memory in Mind and Culture, bew. Pascal Boyer 

en James V. Wertsch (New York: Cambridge University Press, 2009), 241. 
37 Ibid., 242. 
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de manier waarop landen omgingen met de geschiedenis van de bloedige gebeurtenissen in de 

eerste helft van de twintigste eeuw. Historici hielden zich daardoor meer bezig met “how nations 

organize their pasts, how they forge creation stories, invent traditions, and how and why great 

violence can be committed in the name of memory.”38 Dit kwam voort uit het uiteenvallen van de 

grote wereldrijken die tot de tweede helft van de twintigste eeuw hadden bestaan, zoals het Engelse 

rijk en de Sovjet-Unie. De nieuwe autoriteiten in deze landen moesten het verleden uitleggen aan 

hun bevolkingen, die steeds meer divers en ook sceptischer werden over hun eigen verleden en 

nationale identiteit. De nationale identiteit was steeds belangrijker geworden in de loop van de 

twintigste eeuw en door het uiteenvallen van de voormalige wereldrijken gingen die bevolkingen 

kritischer kijken naar hun eigen verleden. Dat maakte dat er op deze manier veel aandacht was voor 

het verleden.39 

 Een gevolg van de memory boom was het ontstaan van de memory studies aan het einde van 

de twintigste eeuw. Binnen de memory studies is inmiddels al veel onderzoek gedaan. Vaak is 

daarbij sprake van een tweeledige benadering, zoals hierboven al is beschreven over de individuele 

herinnering, waarbij er wordt gekeken naar herinneren aan de ene kant en vergeten aan de andere 

kant.40 Recenter onderzoek neemt ook zwijgen mee in deze benadering. Mensen kunnen zwijgen en 

tegelijk herinneren, maar ook vergeten en op die manier zwijgen.41 Een ander onderzoeksveld 

binnen de memory studies focust zich op de beïnvloedbaarheid van herinneringen en hoe 

herinneringen daardoor ingezet kunnen worden voor politieke doeleinden. De geschiedenis kan zo 

verdraaid worden dat mensen het zich anders gaan herinneren, om zo op politiek gebied iets voor 

elkaar te krijgen. Dit wordt binnen de memory studies ook wel the politics of memory of historical 

politics genoemd. De politics of memory wordt gedefinieerd als “any intentional actions of 

politicians and officials which aim at reinforcing, removing or redefining specific contents from the 

collective memory.”42 Zo gebruikte Adolf Hitler het leed dat het Duitse volk was aangedaan na de 

Eerste Wereldoorlog door het Verdrag van Versailles en werden onlangs in een van de eerste 

toespraken van Poetin na de Russische invasie in Oekraïne allerlei historische feiten, bijvoorbeeld 

over de Oekraïense onafhankelijkheid, verdraaid.43 

 De geschiedenis kan dus bewust verdraaid worden. In de historiografie in de inleiding van 

dit onderzoek werd al beschreven hoe dat gebeurde in het naoorlogse Duitsland. De verschillende 

 
38 Blight, “The Memory Boom: Why and Why Now?,” 241. 
39 Ibid. 
40 Alexandre Dessingué en Jay Winter, Beyond Memory: Silence and the Aesthetics of Remembrance (New York: 

Routledge, 2016), 1. 
41 Ibid., 4. 
42 Marszałek-Kawa, The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions, 46. 
43 “Poetins toespraak ontleed: verdraaiing en leugens,” De Volkskrant, 22 februari 2022, 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/poetins-toespraak-ontleed-verdraaiing-en-leugens~bdb8bed8/. 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/poetins-toespraak-ontleed-verdraaiing-en-leugens~bdb8bed8/
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machthebbers in West- en Oost-Duitsland maakten ieder hun eigen verhaal over de Tweede 

Wereldoorlog, die paste bij hun ideologie en overtuigingen. Zo behartigden ze hun eigen belangen. 

Herinneringen kunnen ook verdraaid worden door ze te verzwijgen. Dit kan eveneens van bovenaf 

gebeuren. Hierover gaat Silencing the Past van de Haïtiaans-Amerikaanse antropoloog Michel-

Rolph Trouillot. Dit laat hij zien door de Haïtiaanse revolutie en de ontdekking van Amerika door 

Colombus te gebruiken. Zwijgen kan op vier manieren de geschiedschrijving infiltreren: bij het 

ontstaan van bronnen, bij het verzamelen van die bronnen in archieven, bij  het creëren van een 

narratief en uiteindelijk bij het construeren van de geschiedenis.44 Op al deze momenten kan bewust 

een gebeurtenis verzwegen worden. Zo is er sprake van het verzwijgen van de conflicten die 

ontstonden in Amerika wanneer er wordt gesproken over de “ontdekking” van het continent. Het is 

beter te spreken over de verovering, want dan wordt al snel duidelijk dat er sprake was van een 

strijd.45 In dit geval wordt dus gezwegen over de conflicten die ontstonden naar aanleiding van 

Columbus’ verovering van Amerika bij het creëren van het narratief over deze gebeurtenis. Dit 

toont aan hoe anders de geschiedenis bekeken kan worden wanneer bepaalde feiten verdraaid dan 

wel verzwegen worden.  

 

Collectief geheugen 

Het concept ‘collectief geheugen’ werd in 1939 voor het eerst uitgebreid beschreven door de Franse 

filosoof en socioloog Maurice Halbwachs. De Amerikaanse psycholoog Barry Schwartz heeft er 

vervolgens een uitgebreide theorie over geschreven, die in lijn is met het werk van Halbwachs. 

Schwartz betoogt dat het collectieve geheugen verwijst naar “the distribution throughout society of 

what individuals know, believe, and how they feel about the past, how they judge the past morally, 

how closely they identify with it, and how much they are inspired by it as a model for their conduct 

and identity.”46 Het collectieve geheugen wordt, kortom, gevormd door alle individuele 

herinneringen van alle mensen in een samenleving. Dit betekent niet dat ieder individu dezelfde 

herinneringen heeft. Individuele herinneringen dienen als bouwstenen van het collectieve 

geheugen.47 Een voorbeeld van een individuele herinnering die in het collectieve geheugen gegrift 

staat, is het omkomen van de huisarts dokter Vader en alle mensen die bij hem op spreekuur waren 

tijdens het bombardement van 31 maart 1943. Veel mensen in Bospolder-Tussendijken kenden 

dokter Vader, waardoor zijn dood voor velen een deel van de herinnering aan het bombardement is. 

Tegelijk zijn er voor sommigen ook geliefden omgekomen, terwijl ze vanuit de spreekkamer van 

 
44 Michel-Rolph Trouillot, Silencing the Past: Power and the Production of History (Boston: Beacon Press, 1995), 26.  
45 Ibid., 113-116.  
46 Barry Schwartz, “Rethinking the concept of collective memory,” in International Handbook of Memory Studies, bew. 

door Anna Lisa Tota and Trever Hagen (Londen: Routledge, 2015), 10.  
47 Ibid., 11. 
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dokter Vader naar de schuilkelder in zijn tuin probeerden te komen, zo blijkt uit 

ooggetuigenverslagen.48 Hun individuele herinneringen, hoe verschillend ze ook zijn, vormen de 

bouwstenen van het collectieve geheugen. Dit is precies waar Halbwachs over schreef. Herinneren 

betekent dat een mens gebonden is aan een bepaald “collectief kader van sociale referentiepunten 

die het mogelijk maken om herinneringen in tijd en ruimte op elkaar af te stemmen”.49 

Herinneringen bestaan volgens Halbwachs en Schwartz dus binnen een collectief kader en worden 

aan elkaar verbonden door gezamenlijke referentiepunten in de geschiedenis. 

 Collectieve herinneringen kunnen ingezet en zelfs verdraaid worden omwille van politieke 

doeleinden. Dit kan op zowel nationaal als lokaal niveau gebeuren. In de twintigste eeuw werd de 

invloed van politiek op herinnering op nationaal niveau duidelijk door de dekolonisatieprocessen in 

onder andere Afrika, Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië. Door de dekolonisatie werden tot dan toe 

geaccepteerde versies van verhalen over het verleden bevraagd.50 Politici die aan populariteit 

wonnen door de dekolonisatie vervormden herinneringen tot nieuwe verhalen om zo de politieke 

identiteit van hun samenleving vorm te geven. Hiervoor werd vaak het historisch of cultureel 

erfgoed van die samenleving gebruikt.51 In landen die in de twintigste eeuw een transitie 

doormaakten van een autoritair regime naar een democratisch regime is ook de invloed van politiek 

op herinneringen zichtbaar. Tijdens de communistische periode in bijvoorbeeld Oost-Europese 

landen, werd de geschiedenis verdraaid omwille van de politiek. Zo waren mensen in Polen ervan 

overtuigd dat de Holocaust vooral hun landgenoten had getroffen, waarbij de joden vrijwel buiten 

beschouwing werden gelaten.52 In Oost-Europese landen werd na het vallen van het IJzeren Gordijn 

dan ook gekeken naar de geschiedenis voordat het land communistisch werd, om zo een nieuwe 

nationale identiteit te creëren.53 Hier bleek echter een probleem te ontstaan doordat “unresolved 

issues concerning the meaning of the past became politically salient once more”.54 Ook daarna 

werden bepaalde herinneringen weer verdraaid om de geschiedenis van het land te laten kloppen 

met de overtuigingen van het politieke regime.55 Hieraan is te zien dat de invloed van politiek op 

herinnering een proces is dat moeilijk doorbroken kan worden. 

 
48 Stadsarchief Rotterdam, bewonersorganisatie Bospolder-Tussendijken, “Het Vergeten Bombardement,” 1978. 
49 Suzanne Vromen, “Review of Maurice Halbwachs on Collective Memory,” American Journal of Sociology 99, no. 2 

(1993): 511.  
50 Peter J. Verovsek, “Collective Memory, Politics and the Influence of the Past: The Politics of Memory as a Research 

Paradigm,” Politics, Groups and Identities 4, no. 3 (2016): 530. 
51 Marszałek-Kawa, The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions, 4. 
52 Jeffrey Blutinger, “An Inconvenient Past: Post-Communist Holocaust Memorialization,” Shofar: An Interdisciplinary 

Journal of Jewish Studies 29, no. 1 (2010): 74; Katie Young, “Auschwitz-Birkenau: The challenges of heritage 

management following the Cold War,” in Places of Pain and Shame, bew. door William Logan and Keir Reeves, 

(London: Routledge, 2008), 51. 
53 Blutinger, “An Inconvenient Past,” 74. 
54 Verovsek, “Collective Memory, Politics and the Influence of the Past,” 530-531. 
55 Jörg Hackmann, “Defending the “Good Name” of the Polish Nation: Politics of History as a Battlefield in Poland, 

2015–18,” Journal of Genocide Research 20, no. 4 (2018): 588-604. 
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 Collectief herinneren op lokaal niveau vindt een basis in de theorie van lieux de mémoire 

van Pierre Nora. Herinnering en plaats waren voor deze Franse historicus onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Daarvoor bedacht hij de term lieux de mémoire. Een lieu de mémoire is een “meaningful 

entity of a real or imagined kind, which has become a symbolic element of a given community as a 

result of human will or the effect of time.”56 Hij wilde met het introduceren van het concept lieux de 

mémoire de vele plaatsen die hadden bijgedragen aan het construeren van de Franse identiteit in 

kaart brengen.57 Hierbij focuste hij met name op de Franse Revolutie. In de theorie van Nora zijn 

lieux de mémoire bijvoorbeeld de Franse vlag en het Panthéon, waar belangrijke personen van de 

Franse Revolutie begraven liggen.58 Hoewel critici Pierre Nora verweten dat zijn 

onderzoeksonderwerp neo-nationalistisch was, ligt het aan de basis van de memory studies dat 

nationale identiteiten opgebouwd zijn door “a shared vocabulary of cultural references”.59 De 

culturele referenties zoals Nora die hier bedoelt, in de vorm van lieux de mémoire, vertonen 

overeenkomsten met de gezamenlijke historische referentiepunten in de theorie over het collectief 

geheugen van Halbwachs en Schwartz. Nora’s lieux de mémoire zijn wel wat meer praktisch van 

aard. Op lokaal niveau kunnen ze bijvoorbeeld gevonden worden in de vorm van urban bombsites. 

Dit is een plaats in een stad waar een gebouw door een bombardement is weggevaagd, of juist een 

gebouw dat is blijven staan, ondanks de verwoesting van de gebouwen eromheen.60 In Rotterdam is 

een duidelijk voorbeeld hiervan de Laurenskerk. Deze bleef grotendeels overeind staan na het 

bombardement van 14 mei 1940, terwijl bijna alles eromheen was verwoest. Een urban bombsite 

kan op deze manier dienen als lieu de mémoire, omdat de vernietiging of juist het blijven bestaan 

van een gebouw herinnert aan een bepaalde gebeurtenis. De echte omgeving van de herinnering is 

er niet meer, waardoor er wel lieux de mémoire zijn.61  

 

 

 

 

 

 

 
56 Nancy Wood, “Memory's Remains: Les lieux de mémoire,” History and Memory 6, no. 1 (1994): 123-124; Zie ook 

de zeven delen van Pierrre Nora’s Les Lieux de mémoire, uitgegeven door Gallimard tussen 1984 en 1992. De boeken 

zijn in het Frans geschreven.  
57 Patrick H. Hutton, “Pierre Nora’s Les Lieux de mémoire thirty years after,” in Routledge International Handbook of 

memory studies, bew. door Anna Lisa Tota (London; New York: Routledge, 2015), 29. 
58 Wood, “Memory’s Remains,” 124. 
59 Jeffrey K. Olick, “Sites of memory studies,” 46.  
60 Gabriel Moshenska, “Urban Bombsites,” in The Routledge Handbook of Memory and Place, bew. door Sarah De 

Nardi, Hilary Orange, Steven High en Eerika Koskinen-Koivisto (London; New York: Routledge, 2020), 110. 
61 Pierre Nora, “Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire,” Representations Special Issue, no. 26 (1989): 

7. 
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Hoofdstuk 2: Het geallieerde vergissingsbombardement 

 

Het bombardement van 31 maart 1943 heeft minder aandacht gekregen dan het bombardement op 

het centrum van Rotterdam in 1940. De gebeurtenissen van 14 mei 1940 passen namelijk in het 

narratief van de Duitsers als vijand. In het volgende hoofdstuk wordt gekeken naar hoe beide 

bombardementen werden herinnerd, want ook 14 mei werd lange tijd niet jaarlijks herdacht. Wel 

staat vast dat meer mensen over deze Duitse aanval hebben gehoord, ook omdat het de capitulatie 

van Nederland tot gevolg had. In dat licht is het logisch dat het bombardement op Bospolder-

Tussendijken lange tijd vergeten leek of niet herinnerd werd: de geallieerden waren er 

verantwoordelijk voor. Het was zelfs de grootste misser die ze begingen tijdens het bombarderen 

van Rotterdam.62 De havenstad werd een marinebasis en een plek voor reparatie van Duitse 

schepen, wat maakte dat Rotterdam vaker door de geallieerden werd gebombardeerd tijdens de 

Tweede Wereldoorlog.63 Bij die bombardementen werd meestal wel het juiste doelwit geraakt. De 

vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is daarom: Wat waren de oorzaken van het 

vergissingsbombardement van 31 maart 1943? 

 

Mogelijke oorzaken van het mislukte bombardement 

In januari 1943 werd op de Conferentie van Casablanca een cruciaal besluit genomen dat ten 

grondslag ligt aan het vergissingsbombardement op Bospolder-Tussendijken. De Amerikaanse 

president Franklin D. Roosevelt en de Engelse premier Winston Churchill kwamen daar samen om 

het verdere verloop van de oorlog te bespreken. Op dat moment waren de Duitsers en Italianen 

verdreven uit Afrika. Ook werden er plannen besproken om Italië aan te vallen via Sicilië.64 De 

grootste uitkomst van de conferentie was een richtlijn voor het uitvoeren van meer luchtaanvallen 

op de Duitse onderzeeboten, evenals de havens van deze boten. Ook over verdere oorlogsindustrie, 

zoals scheepswerven, werd besloten dat deze met hoge prioriteit gebombardeerd moesten worden.65 

De Amerikanen kregen specifieke, van tevoren bepaalde doelwitten toegewezen om te 

bombarderen, terwijl de Britten de meer algemene taak van het uitvoeren van “meer luchtaanvallen” 

op zich moesten nemen.66 Dit zorgde voor onduidelijkheid over de verdeling van taken tussen de 

 
62 Paul van de Laar, Stad van formaat: geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw (Zwolle: 

Waanders, 2000), 435. 
63 Ibid., 435-436. 
64 K. Mallan, “De fatale misrekening,” Mars et Historia 27, no. 3 (1993): 28. 
65 Aad Wagenaar, Het Vergeten Bombardement: Bospolder-Tussendijken 31 maart 1943 (Rotterdam: Stichting Ons 

Rotterdam, 2003), 10; Alan F. Wilt, “The Significance of the Casablanca Decisions,” The Journal of Military History 

55, no. 4 (1991): 518-519; Michael Sally-Jensen, World War II (1939-1946): Defining Documents in American History 

(Ipswich: Grey House, 2015), 251-253. 
66 Mallan, “De fatale misrekening,” 28. 
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Amerikaanse Eighth Air Force en het Britse Bomber Command. Zij moesten zo goed mogelijk hun 

operaties combineren, maar kregen hier geen duidelijke richtlijnen over.67 

 De Eighth Air Force kreeg op 31 maart 1943 ’s ochtends vroeg de opdracht tot het 

bombarderen van Wilton-Fijenoord, een scheepsbouw en -reparatiebedrijf in Schiedam.68 Deze 

opdracht paste binnen de Richtlijn van Casablanca: het doel van het bombardement was een 

scheepswerf en het moest uitgevoerd worden door de Amerikanen. Wilton-Fijenoord was daarnaast 

een doel met een kleinere kans op zware verliezen, door “de gunstige ligging van de regio 

Rotterdam ten opzichte van de vliegvelden in Engeland”.69 De Eighth Air Force had in de eerste 

maanden van 1943 zware verliezen geleden, waardoor de bemanningen in de vroege ochtend van 31 

maart opgelucht waren dat het om een eenvoudig doelwit ging.70 Dit was waarschijnlijk ook de 

reden dat “Wilton-Fijenoord eind maart hoog op de nominatie kwam te staan voor een 

bombardement”.71 Enigszins opgelucht stegen de bemanningen van de zes groups van de Eighth Air 

Force in 102 toestellen op, waarna zij via België en de Zeeuwse eilanden naar Schiedam vlogen.72 

Vanwege allerlei omstandigheden onderweg, kwamen uiteindelijk maar 33 toestellen aan in de 

omgeving van het doelwit.73 

 De gebeurtenissen van 31 maart 1943 zijn nadien meerdere malen geanalyseerd. Er zijn dan 

ook meerdere mogelijke redenen aan te dragen voor de oorzaken van het vergissingsbombardement. 

In 1970 analyseerde Ton Hermans van het Adviesbureau Stedebouw en Architectuur het 

bombardement, waarbij hij concludeerde dat de gelijkenissen tussen de Merwehaven en de Keile-, 

Lek- en IJsselhaven de oorzaak waren van de vergissing. Deze havens hadden namelijk dezelfde 

vorm, met als het ware drie “vingers” (zie afbeelding 2 en 3).74 Wilton-Fijenoord lag in de 

Merwehaven, terwijl de laatstgenoemde drie havens grenzen aan Bospolder-Tussendijken. De 

bommen zouden te vroeg losgelaten zijn, omdat de bomb groups dachten dat ze het doelwit al 

bereikt hadden.75 Daar bovenop kwam dat de vliegtuigen volgens Hermans het commando hadden 

 
67 Mallan, “De fatale misrekening,” 28; Er is veel onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen de Amerikaanse 

Eighth Air Force en het Britse Bomber Command. Zie voor een goed overzicht bijvoorbeeld Mark Kendall Wells, 

“Aviators and Air Combat: A Study of the U.S. Eighth Air Force and R.A.F. Bomber Command” (Proefschrift, King’s 

College, 1992). 
68 Baart en Van Oudheusden, Target Rotterdam, 267. 
69 Ibid., 269. 
70 Ibid., 267-269. 
71 Ibid., 269. 
72 Ibid., 270. 
73 Ibid.; Mallan, “De fatale misrekening,” 30. 
74 Afbeelding 2 is een kaart van de Rotterdamse haven in 1912. Links van het midden is het woord “Rivier” te lezen. 

Daar direct boven zijn de Keile-, Lek- en IJsselhaven te zien. Op afbeelding 3 is te zien hoe deze havens er vandaag de 

dag uit zien. Ook is daar de Merwehaven op afgebeeld. De gelijkenis van de drie “vingers” wordt hierdoor goed 

duidelijk.  
75 A.J.A. Hermans, “Een noodlottige vergissing door identieke stedebouwkundige vormen: onderzoek naar de 

achtergronden van het door de Amerikaanse luchtmacht uitgevoerde bombardement op Rotterdam, op 31 maart 1943,” 

Stedebouw en Volkshuisvesting no. 8 (1970): 313. 
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gekregen om als route het spoorwegemplacement tussen de Vierhavenstraat en de Hudsonstraat te 

volgen.76 Aan het einde van dat emplacement lag Wilton-Fijenoord. Mochten de bommen dan te 

vroeg worden losgelaten, zouden ze op dat emplacement worden gedropt. Als de bommen te laat 

werden geworpen, zouden ze in de Maas belanden.77 Er werd dus rekening gehouden met de nabij 

liggende woonwijken. De genoemde havens lagen echter ook beiden langs dit 

spoorwegemplacement. Volgens Hermans zouden de “identieke stedenbouwkundige vormen” van 

de havens de piloten in de war hebben gebracht, met catastrofale gevolgen.78  

 

Afbeelding 2. De Haven van Rotterdam in 191279 

 

Bron: Stadsarchief Rotterdam. Geraadpleegd op 29 mei 2022. 

 

 
76 Dit spoorwegemplacement bevond zich net naast de grote weg, de Vierhavenstraat, die op afbeelding 3 van het 

Marconiplein langs de Keile-, Lek- en IJsselhavens loopt. Deze scheidde het havengebied van de woonwijken 

Bospolder en Tussendijken. Zichtbaar op afbeelding 3 is ook de Hudsonstraat die hier wordt genoemd. Het 

spoorwegemplacement bestaat vandaag de dag niet meer en is vervangen door een park genaamd het Dakpark.  
77 Hermans, “Een noodlottige vergissing,” 313. 
78 Ibid., 310. 
79 Dit is de enige kaart die gevonden kon worden van het vooroorlogse Rotterdam waarop de drie vingers van de Keile-, 

IJssel- en Lekhaven te zien zijn.  
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Afbeelding 3. De Merwehaven en de Keile-, Lek- en IJsselhaven  

Bron: Google Maps, https://www.google.nl/maps/@51.9087629,4.4260389,15.53z. Geraadpleegd 

op 29 mei 2022. 

  

Een andere oorzaak voor de vergissingen die op 31 maart 1943 zijn gemaakt, wordt aangedragen 

door Karel Mallan, een auteur die een aantal boeken heeft geschreven over de Rotterdamse 

oorlogsgeschiedenis. Mallan heeft kritiek op de analyse van Hermans en gaat daarbij specifiek in op 

de door hem genoemde route over het spoorwegemplacement die gevolgd moest worden. Volgens 

Mallan is het niet mogelijk om vanuit de lucht dit emplacement te volgen, omdat deze op de hoogte 

waar de vliegers zich bevonden niet te zien zou zijn. Daarnaast zouden de bommen niet op 

Bospolder-Tussendijken, maar in de buurt van het Centraal Station gevallen moeten zijn als de 

vliegers vanaf die hoogte hun lading wel aan het einde van de spoorweg los hadden gelaten.80 Dat 

kwam volgens Mallan door de weersomstandigheden. Er zouden al boven de Noordzee een harde 

wind en dikke bewolking zijn geweest. Toen de vliegers dichter bij het doel kwamen, begon de 

bewolking steeds dikker te worden. Het doelwit konden ze daardoor niet zien. Dit zorgde ervoor dat 

69 van de 102 toestellen terugkeerden naar Engeland.81 Zij hadden namelijk de uitdrukkelijke 

opdracht gekregen “dat bij doelen in ‘bevriend’ gebied met woonwijken in de buurt het zicht goed 

moest zijn”.82 De overige 33 toestellen vlogen wel door, want de piloten van die vliegtuigen 

dachten te zien dat het wolkendek boven het westen van Rotterdam open brak. Toen bleek dat het 

richtpunt toch teveel onder de wolken lag, besloten de vliegers uit te wijken naar het havengebied 

 
80 Mallan, “De fatale misrekening,” 32; Het zwarte spoor dat aan de rechterkant over de Nieuwe Maas heen loopt, stopt 

bovenaan afbeelding 2 bij een wit vlak. Daar lag het Centraal Station.  
81 Mallan, “De fatale misrekening,” 30. 
82 Ibid. 

https://www.google.nl/maps/@51.9087629,4.4260389,15.53z
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dat meer oostelijk van Wilton-Fijenoord lag. Het was toegestaan om een ander doel aan te vallen als 

het oorspronkelijke doel, om welke reden dan ook, niet aangevallen kon worden.83 De leidende 

bommenrichter besloot toen de Keile-, Lek- en IJsselhaven te bombarderen, waar “schepen, 

haveninstallaties, pakhuizen, rangeerterreinen en zelfs enkele objecten van de Duitse Kriegsmarine 

werden geraakt”.84 Door een stevige wind belandde volgens Mallan het grootste deel van de 

bommen in de dichtbevolkte woonwijken Bospolder-Tussendijken.85 

 

De rol van de geallieerden 

In een artikel in het Rotterdams Nieuwsblad van 31 maart 1984 staat: “Twijfels, raadsels en 

onzekerheden. Misschien was er wel een duidelijke reden om dit bombardement officieel te 

vergeten.”86 In datzelfde artikel gaat het over de rol van de geallieerden bij het bombardement en 

wordt meermaals gesuggereerd dat de Amerikanen geen vergissing zouden zijn begaan. Zo staat er 

dat er geen sprake was van een precisiebombardement, maar dat de Amerikaanse bommenrichters 

alleen geschikt waren voor “het betere gooi- en smijtwerk, het zogenaamde bommentapijt”.87 Toch 

is er bewijs dat er geen sprake is van “het bewust van hogerhand ‘wegmoffelen’ van de gevolgen 

van de geallieerde bombardementen”.88 Op basis van nieuw archiefonderzoek concluderen Jac. J. 

Baart en Lennart van Oudheusden in hun boek Target Rotterdam dat het een combinatie van kleine 

en grotere fouten was waardoor uiteindelijk Bospolder-Tussendijken werd gebombardeerd. Mallan 

en Hermans hebben het daarbij volgens Baart en Van Oudheusden niet volledig bij het rechte eind, 

omdat hun bronnen “niet (…) houdbaar (zijn) in het licht van later bronnenonderzoek”.89  

 Op basis van officiële verklaringen, rapporten en herinneringen van de Amerikaanse vliegers 

komen Baart en Van Oudheusden tot de volgende oorzaken voor het vergissingsbombardement. 

Allereerst kregen de leidende bommenrichters te kort de tijd voor het voorbereiden van het 

bombardement. Ze kregen op 31 maart 1943 om half vier in de ochtend de opdracht tot de missie en 

tussen half tien en tien uur stegen de vliegtuigen al op.90 Dit heeft waarschijnlijk tot gevolg gehad 

dat het verkeerde doelwit werd gebombardeerd. Ten tweede werd er een verkeerde 

weersvoorspelling gegeven door de meteorologen van het Amerikaanse leger. Dit maakte dat er 

meer wind en bewolking was dan verwacht. Ten derde namen de 33 vliegtuigen die wel doorvlogen 

naar Rotterdam de verkeerde beslissing, terwijl de andere 69 vliegtuigen teruggingen naar 

 
83 Mallan, “De fatale misrekening,” 30. 
84 Ibid., 31. 
85 Ibid. 
86 “Raadsels rond het ‘vergeten bombardement’,” Rotterdams Nieuwsblad, 31 maart 1984, Archief Historisch 

Genootschap Delfshaven, archief “Het Vergeten Bombardement”. 
87 Ibid. 
88 Baart en Van Oudheusden, Target Rotterdam, 381. 
89 Ibid., 26. 
90 Ibid., 267-268. 
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Engeland.91 Ook werd er besloten om ondanks het slechte zicht te bombarderen, ondanks de 

uitdrukkelijke opdracht “dat bij doelen in ‘bevriend’ gebied met woonwijken in de buurt het zicht 

goed moest zijn”.92 Al deze fouten en misrekeningen waren al begaan en gemaakt op het moment 

dat het doelwit verkeerd werd geïdentificeerd.93 Het was op zijn zachtst gezegd een ongelukkige 

samenloop van omstandigheden die maakte dat er op 31 maart 1943 meer dan 400 mensen 

omkwamen bij het vergissingsbombardement. Hier hebben de Amerikanen overigens hun excuses 

voor aangeboden aan de Nederlandse regering in Londen, die woedend was en ook heeft getwijfeld 

om de Amerikanen aan te klagen. Na excuses van het verantwoordelijke Air Ministry, is er besloten 

tot het oprichten van een zogenaamde Nederlandse Bombardementscommissie.94 Deze moest 

voortaan toestemming geven voor aanvallen op Nederlands gebied. Er zijn echter nog wel vaker 

bombardementen misgegaan, niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk en België, zelfs de dag 

na 31 maart 1943.95 Al met al hebben de geallieerden de catastrofe in Bospolder-Tussendijken 

veroorzaakt, maar was deze woonwijk niet het oorspronkelijke doel en is er dus geen sprake van 

opzet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
91 Baart en Van Oudheusden, Target Rotterdam, 290. 
92 Mallan, “De fatale misrekening,” 30; Baart en Van Oudheusden, Target Rotterdam, 290. 
93 Baart en Van Oudheusden, Target Rotterdam, 290. 
94 Wagenaar, Het vergeten bombardement, 28; Het Air Ministry was ook verantwoordelijk voor de Engelse luchtmacht. 

Het is dus niet helemaal correct om hier te spreken van excuses van de Amerikanen.  
95 Wagenaar, Het vergeten bombardement, 28; Baart en Van Oudheusden, Target Rotterdam, 293-294. 



23 

 

Hoofdstuk 3: Het herinneren van 1940 en 1943 

 

De rol van de geallieerden bij het bombardement op Bospolder-Tussendijken heeft eraan 

bijgedragen dat het minder aandacht heeft gekregen. Het paste niet bij het idee dat mensen hadden 

over de geallieerden. Zij waren namelijk de bevrijders en het paste moeilijk in het perspectief dat zij 

burgerslachtoffers hadden gemaakt bij die bevrijding.96 Ook het bombardement van 14 mei 1940, 

dat wereldwijd bekend is geworden, heeft na de oorlog niet zoveel aandacht gekregen als verwacht 

zou kunnen worden. Desondanks is dit bombardement een referentiekader geworden voor alle 

bombardementen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.97 In dit hoofdstuk wordt gekeken 

naar hoe de gebeurtenissen in Rotterdam van 14 mei 1940 herdacht werden na de oorlog. In dat 

licht wordt daarna onderzocht hoe het bombardement van 31 maart 1943 is herinnerd. Daarbij staat 

de volgende vraag centraal: Hoe werd het bombardement op Bospolder-Tussendijken herinnerd 

tussen 1943 en 1978?  

 

De herinnering aan 1940 

Pas sinds 2007 wordt 14 mei 1940 jaarlijks herdacht. Tussen 1947 en 1980 zijn er geen 

herdenkingen geweest op 14 mei, met een uitzondering van 1965.98 Pas na de bevrijding op 5 mei 

1945 kon het bombardement voor het eerst publiekelijk herinnerd worden. Daarom werd pas op 10 

mei in het bevrijdingsjaar de allereerste officiële herdenking aan de oorlog georganiseerd in 

Rotterdam. In 1946 werden er in de stad twee grote herdenkingen georganiseerd op 14 mei.99 De 

regering besloot in datzelfde jaar om nationale gedenkdagen in te stellen waarop de slachtoffers van 

de oorlog herdacht moesten worden en de bevrijding zou worden gevierd. Als gevolg daarvan werd 

in 1947 het Rotterdamse bombardement maar op kleine schaal herdacht. Er was sprake van 

centralisatie van de omgang met de oorlog, wat eveneens resulteerde in een nationaal monument. 

Deze werd op de Dam in Amsterdam gebouwd en voortaan zou de nationale dodenherdenking 

rondom dat monument plaatsvinden.100 Daarnaast werden lokale herdenkingen van gebeurtenissen 

in de oorlog sterk ontmoedigd door de overheid. Dat kwam doordat de overheid de nationale 

herdenkingen, die nog steeds worden gehouden op 4 en 5 mei, belangrijker vond. Deze dienden 

namelijk om de natie weer te herstellen en het nationale identiteitsgevoel te versterken.101 Dat is 

 
96 Baart en Van Oudheusden, Target Rotterdam, 381. 
97 Ibid., 382. 
98 Susan Hogervorst en Patricia van Ulzen, Rotterdam en het bombardement: 75 jaar herinneren en vergeten 

(Amsterdam: Boom, 2015), 18. 
99 Ibid., 29-31.  
100 Ibid., 36-37.  
101 Susan Hogervorst, “Transmitting Memory Between and Beyond Generations: The Rotterdam Bombardment in Local 

Memory Culture and Education from 1980 to 2015,” Journal of Educational Media, Memory and Society 7, no. 2 

(2015): 72.  
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waarom 4 en 5 mei nationale herdenkingsdagen zijn geworden. Er is hier een spanningsveld 

zichtbaar tussen het opleggen van herdenking van bovenaf en het beïnvloeden van die herdenking 

van onderop.102 Dat laatste was in het geval van het bombardement op Rotterdam niet mogelijk, 

omdat de overheid een nationale herdenking wilde organiseren om zo “het nationale bewustzijn te 

versterken en te verdiepen”.103 Lokale herdenkingen zouden dat in de weg kunnen staan. Het 

bombardement van 14 mei 1940 werd daarom voortaan ook op 4 mei herdacht.104 

Een andere oorzaak voor het tijdelijk verdwijnen van de herdenking van het bombardement op 

Rotterdam was de lokale focus op de wederopbouw. De opbouw van de stad was zo belangrijk voor 

Rotterdam omdat de stad zo hard en ook veelvuldig was getroffen door bombardementen, dat het 

een deel van de identiteit van de Rotterdammers werd. De wederopbouw kan daardoor bijna gezien 

worden als een “lokale ideologie”.105 Dit leidde in 1947 zelfs tot een nieuwe gedenkdag: 

Opbouwdag. Deze dag werd ieder jaar op 18 mei gevierd.106 Op 18 mei 1945 kreeg ingenieur 

Willem Gerrit Witteveen van het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders al de 

opdracht tot het opstellen van een wederopbouwplan.107 Deze datum markeerde het begin van het 

opbouwen van de stad na het bombardement, waardoor het logisch was om Opbouwdag ieder jaar 

op deze dag te vieren. De Rotterdammers wilden vooral vooruit kijken naar het vernieuwde 

Rotterdam en niet terugdenken aan het bombardement. Het is daarom ook logisch dat 14 mei niet 

meer specifiek herdacht werd, maar dat er een jaarlijkse Opbouwdag kwam.108 Op deze manier 

werd het bombardement van 1940 ook nog meer een lokale aangelegenheid. Landelijk werd er 

vrijwel geen aandacht aan besteed.109 

Het verdwijnen van 14 mei 1940 als gedenkdag van het bombardement past in een trend van 

herinneren op zowel lokaal als internationaal niveau. In Nijmegen en Zutphen, twee steden die net 

als Rotterdam waren getroffen door vijandige of geallieerde bombardementen, verliep de 

herinnering aan het bombardement op een gelijke manier, maar ook in de herinnering van de 

bommen op Duitse steden is een patroon te ontdekken.110 Er was kort na de oorlog belangstelling 

voor het bombardement, maar al snel werd er niet meer over het bombardement gepraat en werd het 

 
102 Ilse Raaijmakers, De stilte en de storm: 4 en 5 mei sinds 1945 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017), 15-

16.  
103 Ibid., 39. 
104 Dominik Rócewicz, “Commemoration of Destruction and Celebration of Reconstruction: The Evolution of 

Rotterdam’s Approach to the City’s History, 1945-2019,” in Conflicts Over Use of Urban and Regional Spaces in the 

Time of Climate Changes. Good Management and Planning Practices, bew. door Miroslawa Czerny en Ciro Alfonso 

Serna Mendoza (Warschau: Warsaw University, 2021), 32-33.  
105 Hogervorst, “Transmitting Memory Between and Beyond Generations,” 72.  
106 18 mei viel een aantal keer op zondag. In die jaren is Opbouwdag op een andere datum gevierd, bijvoorbeeld de 

zaterdag ervoor.  
107 Van de Laar, Stad van Formaat, 414. 
108 Hogervorst en Van Ulzen, Rotterdam en het bombardement, 40.  
109 Rócewicz, “Commemoration of Destruction and Celebration of Reconstruction,” 33. 
110 Hogervorst en Van Ulzen, Rotterdam en het bombardement, 241. 
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“vergeten” of was er sprake van “stille acceptatie”.111 Deze fase van stille acceptatie of vergeten van 

bombardementen duurde tot de jaren zeventig. Dit had ook te maken met de groeiende aandacht 

voor de verschillende slachtoffers van de oorlog. Direct na de oorlog was er voornamelijk aandacht 

voor de helden van de Tweede Wereldoorlog, zoals verzetslieden en de mariniers die zich in 

Rotterdam in de eerste meidagen van de oorlog hebben verweerd tegen de Duitse soldaten.112 Het is 

niet uitzonderlijk dat er na een oorlog voornamelijk heldenverhalen worden herinnerd. Zeker na de 

Tweede Wereldoorlog was dit logisch in veel landen, omdat er bijvoorbeeld sprake was van een 

vernederende invasie of collaboratie van burgers en het bedrijfsleven met de bezetters.113 Pas vanaf 

de jaren zestig ontstond er ruimte om andere groepen slachtoffers te herdenken. Dat werd mede 

veroorzaakt door de groeiende aandacht voor de Tweede Wereldoorlog, zowel bij de generatie die 

de oorlog had meegemaakt als de naoorlogse generatie. Hier droegen films, series en boeken over 

de oorlog die in die jaren veelvuldig uitkwamen aan bij.114 De joodse slachtoffers van de Holocaust 

werden vanaf de jaren zestig herdacht, want ook daar was direct na de oorlog weinig aandacht 

voor.115 Daarna groeide vanaf de jaren zeventig de aandacht voor de “gewone” burgers die 

slachtoffer waren geworden in de oorlog.116 Dit veroorzaakte logischerwijs meer ruimte voor 

belangstelling voor de bombardementen, zowel die van de Duitsers als de geallieerde 

bombardementen.117 Vanaf 1980 is er in Rotterdam een “opleving van de 

bombardementsherinnering waarneembaar”.118 De verwoesting van de binnenstad werd vanaf dat 

jaar iedere vijf jaar op 14 mei herdacht. Sinds 2007 is er zelfs een jaarlijkse herdenking.  

 

De herinnering aan 31 maart 1943 

Het Duitse bombardement op Rotterdam krijgt dus sinds de jaren tachtig meer aandacht, maar heeft 

pas sinds 2007 een eigen jaarlijkse gedenkdag. Het bombardement op Bospolder-Tussendijken 

wordt vergeten genoemd met 14 mei 1940 als referentiekader, maar dit lijkt onterecht. 14 mei 1940 

is ook een periode “vergeten” geweest. Door middel van Opbouwdag was er wel enigszins een 

 
111 Hogervorst en Van Ulzen, Rotterdam en het bombardement, 239. 
112 Ibid., 29-30; Baart en Van Oudheusden, Target Rotterdam, 382. 
113 Alon Confino, “Remembering the Second World War, 1945–1965: Narratives of Victimhood and Genocide,” 

Cultural Analysis 4 (2005): 48; Zie bijvoorbeeld ook Ivo Mijnssen, “Moscow’s “Southern Outpost”: War Memory and 
the Struggle for Recognition in the Hero City of Tula,” The Journal of Slavic Military Studies 34, no. 4 (2022): 493-

509. 
114 Chris van der Heijden, Dat nooit meer. De nasleep van de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam: Contact, 2015), 545-

546; Erik de Graaf, “De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in de jaren zestig,” Groniek Historisch Tijdschrift, 

no. 128 (1995): 337-338. 
115 Confino, “Remembering the Second World War,” 53-54; Hogervorst en Van Ulzen, Rotterdam en het 

bombardement, 163; F. van Vree, “Door de ogen van de slachtoffers: de gevaren van een beperkt 

perspectief op de Tweede Wereldoorlog,” Kleio 52, no. 2 (2011): 6. 
116 Hogervorst en Van Ulzen, Rotterdam en het bombardement, 160. 
117 Baart en Van Oudheusden, Target Rotterdam, 382.  
118 Hogervorst en Van Ulzen, Rotterdam en het bombardement, 240.  
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gedenkdag van het bombardement, maar daarbij werd vooral naar de toekomst gekeken. Hieronder 

wordt onderzocht of de herinnering aan 31 maart 1943 tussen 1943 en 1978, het jaar waarin het 

bombardement voor het eerst vergeten wordt genoemd, past bij het patroon dat hierboven is 

beschreven. Hiervoor worden grotendeels krantenartikelen gebruikt, die deels zijn gevonden via 

Delpher en deels via het Stadsarchief in Rotterdam.. Deze krantenartikelen zijn op twee manieren 

relevant. Allereerst is er een grote kans dat er in de krant geschreven wordt over een herinnering aan 

het bombardement, als hiervoor bijvoorbeeld een bijeenkomst is geweest. Ten tweede wordt er in de 

krant ook wel eens geschreven over een gebeurtenis uit het verleden om daar extra aandacht voor te 

vragen. Daar kunnen bepaalde doelstellingen aan ten grondslag liggen, wat zeker bij het 

bombardement op Bospolder-Tussendijken het geval kan zijn.  

 Het geallieerde bombardement op Bospolder-Tussendijken was zeer bruikbaar voor de 

Duitse propaganda. De zogenaamde “bevrijders” konden hiermee afgeschilderd worden als 

vijanden, wat de Duitse bezetter in een beter daglicht zou kunnen zetten. Hier is dan ook flink 

gebruik van gemaakt. Zo stond er in een artikel van 3 april 1943 in het Dagblad voor Noordholland 

als onderschrift bij een foto van de schade na het bombardement: “In de middaguren van woensdag 

hebben Britsche vliegers bij zeer goed zicht de stad Rotterdam aangevallen.”119 In hetzelfde artikel 

werd de inzet van Duitse hulpdiensten benadrukt. Zo valt te lezen dat de Wehrmacht en het 

Deutsche Feuerschutzregiment hulp hebben verleend, evenals de “niet te vergeten weerafdelingen 

der NSB die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt”.120 Dit artikel is in meerdere kranten te lezen, 

wat aantoont dat de Duitsers de gebeurtenis breed in hebben gezet voor hun propaganda.121 Naast 

 
119 “In Rotterdam’s geteisterde wijken: Een veld van puin en brokstukken,” Dagblad voor Noordholland, 3 april 1943, 
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het artikel in het Dagblad voor Noordholland stond ook nog een kort opiniestuk, waarin aan de 

lezer een oproep wordt gedaan om de Britten vooral niet meer als “vrienden” te zien, maar uit deze 

gebeurtenis een les te trekken en zich af te wenden van deze vijand die “steeds opnieuw 

woonhuizen en ziekenhuizen kiest als doel voor haar ‘luchtoffensieven’”.122 Het bombardement 

werd dus duidelijk ingezet voor Duitse propaganda. Opvallend is wel dat geen van de hier gebruikte 

kranten verspreid werden in de regio Rotterdam. Er zijn op Delpher geen artikelen van vlak na het 

bombardement te vinden in Rotterdamse kranten.  

 Kort na het bombardement gaf Dr. Carl Völckers, de Beauftragte van de Rijkscommissaris 

voor de stad Rotterdam, een rede tijdens de begrafenis van de slachtoffers die onherkenbaar waren 

verminkt. Deze rede werd ook uitgebreid in meerdere kranten beschreven. Völckers beschuldigde in 

deze rede de Britten: “Het is niet waar, dat de vijandelijke bommenwerpers door het slechte weer 

hun doelen niet konden zien. Wij beschuldigen omdat bij helder zonnig weer en uitstekend zicht een 

stadswijk van Rotterdam met opzet is vernietigd.”123 Ook burgemeester Frits Müller gaf een 

toespraak tijdens de begrafenis. Hij benadrukte dat het bombardement zinloos was geweest en dat 

de slachtoffers van het Engelse bombardement “niet vergeten” zouden worden.124 Na in eerste 

instantie veel berichtgeving over het bombardement waarin de Britten werden beschuldigd, viel er 

een aantal dagen later in veel verschillende regionale kranten te lezen dat er een landelijke 

inzamelingsactie was gestart voor de getroffen Rotterdammers. Lezers werden opgeroepen om 

onder andere huisraad en kleding in te leveren.125 Op 18 mei 1943, anderhalve maand na het 
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bombardement, stond er in het Rotterdams Nieuwsblad een artikel over de uitreiking van de 

ingezamelde goederen. Daarin werd benadrukt dat de Nederlandse Volksdienst de spullen 

uitdeelde.126 Dit was een instantie die zich bezig hield met maatschappelijk werk, ondersteund door 

de bezetter. 

 Van aandacht voor het bombardement direct na de oorlog is eigenlijk geen sprake. Er zijn 

geen krantenartikelen te vinden waarin het hier over gaat. Dit past binnen de trend die al te zien was 

bij de herinnering aan het bombardement van 1940. In de periode dat het bombardement was 

“vergeten”, werd er wel aandacht besteed aan de wijk, die, net als de rest van Rotterdam, aan 

wederopbouw toe was. In het licht van de wederopbouw werd Bospolder-Tussendijken al direct na 

het bombardement onteigend. Het centrum van de stad was ook kort na het bombardement van 1940 

al onteigend, zodat ingenieur Witteveen geen rekening hoefde te houden met het historische patroon 

van de binnenstad, maar een geheel nieuw plan kon maken.127 Door Bospolder-Tussendijken te 

onteigenen, kon ook hier een effectief wederopbouwplan voor gemaakt worden. Toch werd pas in 

1946 daadwerkelijk begonnen met het maken van zo’n plan.128 Dit plan was in 1949 klaar. 

Vanwege de open vlakte die door het bombardement was ontstaan in de wijk, werd in 1954 besloten 

dat het gebied de bestemming bijzondere bebouwing zou krijgen.129 Bij bijzondere bebouwing werd 

bijvoorbeeld gedacht aan een wijkcentrum in de wijk.130 Er werd dus in de jaren na de oorlog wel 

aandacht besteed aan de verwoesting van Bospolder-Tussendijken en daarmee het bombardement, 

al werd er net zoals bij het bombardement op de binnenstad vooral vooruit gekeken en aandacht 

besteed aan de wederopbouw. Wel is het zo dat de ingenieurs en architecten voor de wederopbouw 

van het stadshart van Rotterdam al vier dagen na de ramp van 14 mei op het stadhuis uitgenodigd 

waren om te praten over de wederopbouw van de stad. Dit duurde bij Bospolder-Tussendijken toch 

enkele jaren langer. 
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 In de jaren vijftig en zestig publiceerde de krant bijna niets over het bombardement op 

Bospolder-Tussendijken. In 1968 werd een artikel gepubliceerd in Het vrije volk, waarin er een 

reconstructie werd gemaakt van het vergissingsbombardement.131 Deze werd geschreven door 

architect Ton Hermans, naar aanleiding van zijn onderzoek naar de oorzaken voor het 

bombardement, zoals beschreven in hoofdstuk twee. Overigens werd in hoofdstuk twee al duidelijk 

dat er meer onderzoek werd gedaan naar de oorzaken van de vergissing in die jaren, maar hier is 

naast dit artikel weinig over in de krant te vinden. Pas vanaf de jaren zeventig werd het 

bombardement weer vaker genoemd in de krant, maar opvallend genoeg wel altijd in combinatie 

met de ontbrekende gebouwen in en achterstand van de wijk. In een artikel van Het vrije volk van 

15 juni 1972 werd het bombardement voor het eerst weer genoemd, waarbij het vooral ging over het 

veranderde uiterlijk van de wijk. Ook werd in dat artikel genoemd dat het voorlopige wijkorgaan 

van Bospolder-Tussendijken, waar in het volgende hoofdstuk uitgebreid naar gekeken wordt, zich 

vooral bezig hield met twee wijkaangelegenheden, namelijk “de aankleding van het Bospolderplein 

en een eigen wijkgebouw”.132 Opvallend hieraan is dat het Bospolderplein, een groot plein in de 

wijk Bospolder, niet was geraakt door de bommen van 31 maart 1943.  

Het vrije volk bracht op 2 januari 1978 eveneens het ontbreken van het wijkgebouw, maar 

ook het grauwe uiterlijk en de verpaupering van de wijk, in verband met het bombardement. De 

flats op het Grote Visserijplein, het centrum van het bombardement, die in navolging van het 

wederopbouwplan van 1949 werden gebouwd, “herinneren een aan Engels bombardement”.133 De 

wijkbewoners zouden graag een wijkgebouw willen hebben, maar die zou nog op zich laten 

wachten. Ook ontbrak er nog steeds een bibliotheek.134 Naar het ontbreken van deze gebouwen en 

voorzieningen wordt in het volgende hoofdstuk gekeken. Een verdere zoekopdracht wijst uit dat er 

in die jaren vaker geschreven werd over het ontbreken van het wijkgebouw, de bibliotheek en de 

algehele achterstand van Bospolder-Tussendijken.135 Niet in al deze artikelen werd een direct 
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verband gelegd met het bombardement, maar er werd wel af en toe naar verwezen. In een artikel uit 

1976 dat ging over het opknappen van Bospolder-Tussendijken om verpaupering te voorkomen, 

stond: “Niet alleen Rotterdam heeft bij het bombardement zijn hart verloren, ook het hart van 

Tussendijken is in vlammen opgegaan.”136 Het is in dit licht opvallend dat er in de loop van de jaren 

zeventig steeds vaker over de slechte staat van de wijk en ontbrekende gebouwen wordt geschreven.   

Alle hierboven genoemde artikelen komen uit Het vrije volk. Dit was een 

sociaaldemocratisch dagblad dat na de oorlog voor het eerst verscheen. Deze krant werd vanaf 1971 

een regionale krant, gericht op Rotterdam. Vanuit de signatuur van de krant en de 

verspreidingsregio, is het niet onlogisch dat er in Het vrije volk vaker werd geschreven over het 

bombardement dan wel het ontbreken van gebouwen en de achterstand van de wijk. Op Delpher 

zijn niet meer artikelen te vinden die het bombardement hiermee in verband brengen dan die van 

Het vrije volk. Wel staan er veel artikelen in de zogeheten knipselkrant die het wijkorgaan van 

Bospolder-Tussendijken halverwege de jaren zeventig begon uit te brengen. Deze artikelen uit 

voornamelijk regionale kranten gingen vooral over de eisen, wensen en behoeften van de 

wijkbewoners, afgezet tegen de, volgens het wijkorgaan, onwil en valse beloftes van de 

gemeente.137 Het wijkorgaan heeft deze krantenartikelen bewust bij elkaar gezocht, wat een 

vertekend beeld kan geven, maar het laat wel zien dat niet alleen Het vrije volk schreef over de 

ontbrekende wijkvoorzieningen en de slechte staat van de huizen in de wijk, ruim dertig jaar na het 

bombardement. De opleving van aandacht voor het bombardement, zij het impliciet door 

voornamelijk aandacht te besteden aan de slechte staat waarin de wijk verkeerde, past in het patroon 

van herinnering dat al zichtbaar was bij het bombardement van 14 mei 1940. Waarom werd dit 

bombardement dan vanaf 1978 alsnog vergeten genoemd?  
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Hoofdstuk 4: Actoren en motieven 

 

In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat de herinnering aan het bombardement op 

Bospolder-Tussendijken niet veel anders is dan die aan het bombardement op Rotterdam dat leidde 

tot de capitulatie van Nederland in 1940. Toch wordt er vanaf 1978 in Bospolder-Tussendijken 

gesproken over “Het Vergeten Bombardement”. Daarbij werd in het vorige hoofdstuk al een aantal 

keer het wijkorgaan genoemd. Hieronder wordt verder uiteengezet welke actoren op welke manier 

een rol speelden bij het omdopen van het bombardement tot “vergeten”. Ook wordt ingegaan op 

hun motieven, die goed passen bij de tijdsgeest van de jaren zeventig. Daarbij staat de volgende 

vraag centraal: Welke actoren speelden een rol bij het omdopen van het bombardement tot het 

Vergeten Bombardement? 

 

Actoren 

In maart 1978 werd in Bospolder-Tussendijken de tentoonstelling “Het Vergeten Bombardement” 

geopend. De opening van deze expositie gaf officieel een nieuwe naam aan het bombardement dat 

nog niet eerder “vergeten” werd genoemd. In 1974 had de toenmalige voorzitter van het wijkorgaan 

al wel een voorzet gegeven door te zeggen dat “het (wel) lijkt (…) of de gemeente deze wijk met 

20.000 inwoners vergeet.”138 Door middel van de tentoonstelling werd voor het eerst op grote 

schaal aandacht gevraagd voor het bombardement van 31 maart 1943. Er zou zelfs gesteld kunnen 

worden dat dit de eerste officiële herdenking van het bombardement was. Vooraf werden bewoners 

van Bospolder-Tussendijken massaal in allerlei kranten, zoals het Rotterdams Nieuwsblad, Het 

Vrije Volk en wijkkranten opgeroepen om hun verhalen in te sturen. Deze werden opgenomen in de 

tentoonstelling, die een initiatief was van het wijkorgaan van Bospolder-Tussendijken, in 

samenwerking met het gemeentearchief, de Dienst Stadsontwikkeling, het Bureau 

Wijkaccommodaties, de Dienst Gemeentewerken en de afdeling Bouwkunde.139 De verhalen 

werden naast allerlei foto’s, plattegronden, krantenartikelen en andere documenten tentoongesteld 

in de gemeentebibliotheek van de wijk, aan de Blokmakersstraat.140 Ook werd er een maquette voor 

een toekomstig wijkgebouw aan het Grote Visserijplein tentoongesteld.141 Dat de tentoonstelling 

goed werd voorbereid en er verschillende partijen bij werden betrokken, laat zien dat het onderwerp 

leefde onder de wijkbewoners.  

 
138 “Bospolder tegen wethouder: ‘Maak haast met dienstencentrum’,” Het vrije volk, 8 januari 1974. 
139 Stadsarchief Rotterdam, archiefnummer 3039, inventarisnummer 1994620, “Het ‘vergeten’ bombardement,” De 

Havenloods, 22 maart 1978.  
140 Ibid.  
141 “Bospolder vraagt aandacht voor vergeten bombardement,” Het vrije volk, 11 maart 1978. 
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 Het wijkorgaan speelde de grootste rol in het organiseren van de tentoonstelling en als 

zodanig bij het officieel “omdopen” van het bombardement tot het “Vergeten Bombardement”. Dat 

wijkorgaan bestond nog geen tien jaar op het moment dat de tentoonstelling werd geopend. In 1969 

werd in Bospolder-Tussendijken allereerst een wijkcomité opgericht. Dit was een gevolg van een 

besluit van de Rotterdamse gemeenteraad in april 1968, waarbij de mogelijkheid om een wijkorgaan 

op te richten werd vergroot.142 In wijken waar dit nog niet bestond, ontstonden als gevolg van dit 

besluit initiatieven die zich uiteindelijk ontwikkelden tot een erkend wijkorgaan. Dit gebeurde in de 

slotfase van een ontwikkeling die al in 1947 was ingezet. Toen werden er voor het eerst wijkraden 

ingesteld in Rotterdam.143 In de jaren tot 1968 zijn er in verschillende wijken ook sociale 

wijkopbouworganen geïnstalleerd. Zij hadden als doelstelling het bevorderen van het samenleven 

binnen een wijk.144 Omdat nog niet in iedere wijk een wijkraad was ingesteld op het moment dat er 

binnen de gemeente werd gepraat over sociale wijkopbouw, bestonden deze wijkraden en sociale 

wijkopbouworganen tot 1968 naast elkaar, met een onduidelijke bevoegdheid en taak binnen de 

wijk. In 1968 werd besloten dat één van de twee mocht bestaan in de wijk, waarbij de keuze aan de 

wijkbewoners was. De wijkraad dan wel het sociale wijkopbouworgaan kregen vanaf dat moment 

ook beiden een adviesbevoegdheid rondom bestuurlijke zaken in de stad.145 De bestuurlijke 

bevoegdheden van beide organen waren dus niet van zodanige politieke aard dat zij daadwerkelijk 

besluiten konden nemen. Na 1968 werd er in de Rotterdamse politiek wel gepraat over het 

toekennen van bestuurlijke bevoegdheden aan de wijkraden.146 Hieruit ontstonden uiteindelijk de 

deelgemeenten die het Rotterdamse politieke stelsel tot 2014 typeerden.  

 Een belangrijke actor in dit verhaal is de Partij voor de Arbeid in Rotterdam. Deze partij 

heeft zowel bij het oprichten van de Rotterdamse deelgemeenten als bij de stadsvernieuwing een 

grote rol gespeeld. De oprichting van de deelgemeenten is deels het werk geweest van de PvdA-

wethouder voor Wijkaangelegenheden Henk van der Pols. Van 1970 tot en met 1974 zette hij de 

hierboven genoemde discussie over de wijkraden voort. Dit leidde allereerst tot meer bevoegdheden 

voor de wijkraden, die naast de sociale wijkopbouworganen moesten blijven bestaan.147 Uiteindelijk 

werd er, door een amendement van de gemeenteraad, in 1972 besloten dat er deelgemeenteraden 

zouden worden ingesteld. De sociale wijkopbouworganen zouden niet ondergeschikt zijn aan deze 

deelgemeenteraden, maar zij hadden slechts een andere taak binnen de wijk. Volgens de wethouder 

 
142 Stadsarchief Rotterdam, archiefnummer 636, inventarisnummer 158, “Brief over het overzicht van alle Rotterdamse 

wijkinitiatieven aan de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,” 15 november 1969.  
143 Sjef van de Poel, Betwist bestuur: Wijkraden en deelgemeenten in Rotterdam (Amsterdam: Boom Uitgevers, 2017), 

55.  
144 Ibid., 69. 
145 Ibid., 86.  
146 Ibid., 95.  
147 Ibid., 112-113.  
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waren zij op dat moment nog niet eens begonnen aan hun belangrijkste taak en konden ze dus zeker 

niet afgeschaft worden.148 Van der Pols werd in 1974 opgevolgd door wethouder Wim van der 

Have. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 1974 had deze partij ingezet op stadsvernieuwing. 

Dat leverde zoveel stemmen op dat de PvdA “het gehele college van B en W kon bezetten”.149 

Naast de deelgemeenten en de sociale wijkopbouworganen, werden er in die periode eveneens twee 

andere beleidsprocessen gestart: de wijkwelzijnsplanning (de sociale wijkopbouw) en de 

stadsvernieuwing.150  

 De vergroting van de mogelijkheden om een wijkorgaan op te richten in 1968, was een 

gevolg van de opkomst van de stadsvernieuwing. Vanaf het einde van de jaren zestig werden in 

steeds meer steden in Nederland huizen in bepaalde wijken gerenoveerd dan wel gesloopt, om de 

kwaliteit van wonen in die wijk te verbeteren. Deze stadsvernieuwing stond centraal in het 

gemeentelijk woonbeleid tijdens de jaren zeventig en tachtig. De doelstelling van de 

stadsvernieuwing was bouwen voor de buurt met behulp van “gedecentraliseerde 

participatieplanning”.151 Dit hield in dat burgers mee mochten doen door middel van projectgroepen 

die bestonden uit vertegenwoordigers van bewonersorganisaties en ambtenaren.152 Door hen te 

betrekken bij de stadsvernieuwing, werd er gekozen voor een decentrale aanpak, waarbij 

participatie werd gestimuleerd. In aanloop naar het besluit tot deze aanpak ontstonden er wel 

spanningen binnen de PvdA. Wethouder van der Have wilde namelijk de bevoegdheden voor 

stadsvernieuwing in eerste instantie in zijn geheel onderbrengen bij de wijkorganen, maar dat werd 

tegengehouden door het college. Er waren namelijk ook tegenstanders van een decentrale aanpak 

van de stadsvernieuwing.153 Hierdoor leken het takenpakket van de deelgemeenten en dat van de 

wijkorganen eind 1977 veel op elkaar.154 Dat, gepaard met alle veranderingen van het wijkbestel in 

de jaren zestig en zeventig, leidde tot onbegrip onder wijkbewoners. In een nota uit 1977, 

geschreven door Piet Wolters, een van de leden van het wijkorgaan van Bospolder-Tussendijken, 

staat: “(…) de wijkbewoners willen dat hun problemen opgelost worden met hun inspraak zonder 

ingewikkelde stru(c)tuur, die steeds weer veranderd moet worden als er een nieuwe beleidsman 

komt.”155 

 
148 Van de Poel, Betwist bestuur, 128-129. 
149 L. de Klerk, Mooi werk. Geschiedenis van de Maatschappij voor Volkswoningen Rotterdam 1909-1999 (Rotterdam: 

Uitgeverij 010, 1999), 82. 
150 Van de Poel, Betwist bestuur, 142. 
151 De Klerk, Mooi werk, 81-82. 
152 Ibid., 82. 
153 Van de Poel, Betwist bestuur, 144. 
154 Ibid., 170. 
155 Stadsarchief Rotterdam, archiefnummer 888, inventarisnummer 1, Piet Wolters, “Nota over discussie binnen het 

wijkorgaan Bospolder/Tussendijken,” januari 1978. 
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 Het wijkcomité dat in Bospolder-Tussendijken in 1969 werd opgericht, hield zich aan het 

begin vooral bezig met het vormen van een groep wijkbewoners die representatief was voor de wijk 

en zich ook wilde inzetten voor de wijk.156 Daarbij mocht het comité, zoals besloten was door de 

gemeente, zelf besluiten of ze als wijkraad of als sociaal wijkopbouworgaan wilde fungeren.157 

Later werden ook activiteiten bedacht en werd intensiever contact gezocht met zowel de gemeente 

als maatschappelijke organisaties.158 Deze ontwikkelingen leidden in 1972 tot de gemeentelijke 

erkenning van het wijkcomité als wijkorgaan, waardoor Bospolder-Tussendijken vanaf dat moment 

een sociaal wijkopbouworgaan kende. In de aanloop naar dit besluit, bracht de Stichting Raad voor 

het Maatschappelijk Welzijn in 1970 een onderzoek naar Bospolder-Tussendijken uit. Deze 

stichting was van Rotterdamse oorsprong en hield zich onder andere bezig met het adviseren van 

het gemeentebestuur, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het bevorderen van de 

activiteiten van wijkorganen.159 Ook de uitvoering van de sociale wijkopbouw zoals die hierboven 

is beschreven was een kerntaak van de stichting, waarvoor zij werd gesubsidieerd door het Rijk.160 

Het doel van het onderzoek was dan ook het bevorderen van de onderlinge relaties in de buurt, 

evenals het verbeteren van de woon- en buurtvoorzieningen in de wijk.161 Uit het onderzoek van de 

Raad voor het Maatschappelijk Welzijn bleek dat de grootste reden voor buurtbewoners om te 

verhuizen de kwaliteit van de huizen was. Dit had te maken met dat de huizen zo slecht werden 

onderhouden, dat zelfs het ontbreken van parkeerruimte, de slechte bestrating en de geringe 

mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding in de wijk als minder grote redenen om te verhuizen werden 

genoemd.162 Ook uit het onderzoek van de Projectgroep Delfshaven-Bospolder/Tussendijken bleek 

dat de wijk aan stadsvernieuwing toe was. Deze projectgroep werd in april 1975 opgericht met als 

doel de voorbereiding, uitvoering en begeleiding van de stadsvernieuwing van de wijk. Dit deed zij 

in samenwerking met de bevolking van de betrokken wijken, de gemeentelijke diensten en andere 

bij de stadsvernieuwing betrokken partijen. Uit het Beleidsplan dat deze projectgroep heeft 

opgesteld op basis van haar onderzoek, bleek dat de wijk echt toe was aan renovatie en 

vernieuwing. De kwaliteit van woningen was slecht, er was weinig groen in de wijk, bedrijven 

 
156 Stadsarchief Rotterdam, archiefnummer 636, inventarisnummer 167, “Overzicht van alle Rotterdamse 
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158 Stadsarchief Rotterdam, archiefnummer 636, inventarisnummer 167, “Brief van H.A. Coehoorn, opbouwconsulent 

van de Stichting Raad voor het Maatschappelijk Welzijn, aan bewoners van Bospolder-Tussendijken,” 23 april 1969.  
159 “Archief van de Stichting Raad voor het Maatschappelijk Welzijn,” Archiefvorming, Archieven, Stadsarchief 

Rotterdam, bezocht op 16 april 2022, https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/archieven/zoekresultaat-
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Recreatie en Maatschappelijk Werk aan Het Bestuur van de Stichting Raad voor het Maatschappelijk Welzijn,” 28 april 
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zorgden voor geluidsoverlast en veel bewoners verlieten de wijk om ergens anders te gaan 

wonen.163 Stadsvernieuwing was van belang voor Bospolder-Tussendijken, maar de wijk moest 

eerst door de gemeente aangewezen worden als stadsvernieuwingsgebied.  

 

Tentoonstelling “Het Vergeten Bombardement” 

Het bewijs dat de wens tot stadsvernieuwing doorwerkte in het wijkorgaan, was de tentoonstelling 

“Het Vergeten Bombardement”. Het wijkorgaan heeft de tentoonstelling opgezet, omdat zij vond 

dat Bospolder-Tussendijken een stadsvernieuwingsgebied moest worden. Dit werd duidelijk tijdens 

de opening van de tentoonstelling op maandag 13 maart 1978. De toenmalige voorzitster, Lenie 

Woudenberg-Kuit, wees in haar openingswoord op de schade van het bombardement van maart 

1943 “waar de wijk nu nog de gevolgen van ondervindt”.164 Het hart van de wijk, het Grote 

Visserijplein, was nog steeds kaal, de huizen rondom het getroffen gebied takelden snel af en ook 

de fundering van bepaalde huizen was slecht.165 De expositie werd gehouden om aan de “gemeente 

te bewijzen dat juist deze wijk door toedoen van het bombardement een stadsvernieuwingswijk 

moet worden”.166 Een scherpe journaliste trok een opvallende conclusie vlak na de opening van de 

tentoonstelling in het weekblad Randstad Edities: “Dat de tentoonstelling een breder doel heeft dan 

alleen maar het tot leven roepen van een stukje oorlogsgeschiedenis was hiermee een duidelijke 

zaak.”167 

 Wethouder Wim van der Have was ook aanwezig bij de opening van de tentoonstelling. Hij 

begreep goed dat deze werd aangegrepen voor herstel van de wijk. De wethouder had door dat de 

wijk in de belangstelling was geplaatst door middel van de tentoonstelling. Ook werd door het 

wijkorgaan verzekerd dat hij die belangstelling voor de wijk niet zou vergeten.168 De wethouder 

ontving van de voorzitster van het wijkorgaan namelijk een boekje met daarin verschillende 

ooggetuigenverslagen van het bombardement, geschreven door bewoners. Deze verhalen waren ook 

gebruikt voor de tentoonstelling. De wethouder was blij met deze bundel, omdat hijzelf ook 

herinneringen aan de oorlog had. Hij woonde tijdens de oorlog in het zuiden van de stad, het 

stadsdeel dat door de Maas werd gescheiden van de rest van Rotterdam.169 Door alles wat er in het 

 
163 Stadsarchief Rotterdam, archiefnummer 817, inventarisnummer 34, “Beleidsplan van de Projectgroep Delfshaven-
Bospolder/Tussendijken,” 1975. 
164 Stadsarchief Rotterdam, archiefnummer 3039, inventarisnummer 1994620, “Tentoonstelling over bombardement in 

Bospolder/Tussendijken,” Randstad-edities, 16 maart 1978. 
165 “Bospolder vraagt aandacht voor vergeten bombardement,” Het vrije volk, 11 maart 1978. 
166 “Het “vergeten” bombardement,” De Havenloods, 22 maart 1978. 
167 “Tentoonstelling over bombardement in Bospolder/Tussendijken,” Randstad-edities, 16 maart 1978. 
168 Ibid. 
169 Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er nog maar weinig verbindingen over de Maas. De Maastunnel werd in de 

oorlog afgemaakt, maar de Willemsbrug en de Erasmusbrug werden pas in de jaren tachtig en negentig aangelegd. De 

bommen op het westelijke stadsdeel zouden er daarom extra voor gezorgd kunnen hebben dat de afstand tot het 

“andere” stadsdeel nog groter werd. Toekomstig onderzoek zou uit moeten wijzen of dit daadwerkelijk zo is.  
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westen van de stad gebeurde, voelde hij een enorme afstand tot dat deel van de stad, wat hij goed 

heeft onthouden. Omdat er zoveel werd gebombardeerd in de oorlog, vond de wethouder “dat de 

bewoners van Bospolder-Tussendijken in vele opzichten gelijk hadden, wanneer zij spraken van het 

vergeten bombardement”.170 Het wijkorgaan was er in ieder geval bij de wethouder in geslaagd om 

de staat van de wijk onder de aandacht te brengen door aandacht te vragen voor het bombardement. 

Dit was ook precies het doel van het wijkorgaan, zoals te lezen is in de bundel met 

ooggetuigenverslagen van het bombardement: “Het wijkorgaan is al een paar jaar bij de gemeente 

aan het bewijzen, dat juist onze wijk mede door dit bombardement een stadsvernieuwingswijk moet 

worden.”171 

 

Gebouwen en wijkvoorzieningen 

Het wijkorgaan wilde specifiek aandacht vragen voor vernieuwing van een aantal gebouwen in de 

wijk en de realisatie van andere wijkvoorzieningen. Hier was zij al een aantal jaar mee bezig.172 Er 

was al in 1949 een wederopbouwplan voor Bospolder-Tussendijken gemaakt.173 De gemeente 

begon pas in 1946 met het maken van deze opbouwplannen, ook al was het getroffen gebied slechts 

een aantal dagen na het bombardement onteigend om de wijk snel weer op te kunnen bouwen. De 

plannen om de wijk te herstellen stuitten in eerste instantie op weerstand bij de Dienst Stedebouw, 

omdat er een plan op tafel lag waarbij er van het getroffen gebied één groot park werd gemaakt. 

Volgens de Dienst Stedebouw liet het naoorlogse huizentekort dit niet toe en daarom was zij erop 

tegen.174 Uiteindelijk werd besloten dat er in Bospolder-Tussendijken woningen aan de randen van 

de wijk werden gebouwd om zo ruimte te bieden voor groen in het centrum van de wijk. In het plan 

van 1949 werd eveneens de bouw van een sociaal-cultureel wijkcentrum opgenomen. Daarin 

zouden medische diensten ook worden ondergebracht. De scholen en kerken die verloren waren 

gegaan bij het bombardement moesten volgens het plan op hun oude plek weer worden opgebouwd. 

Als laatste stond er in het plan dat er een politiebureau in de wijk gebouwd zou worden.175  

 Uiteindelijk zijn de woningen, scholen, kerken en het politiebureau er daadwerkelijk 

gekomen. Het wijkgebouw liet echter veel langer op zich wachten. Dit wijkgebouw werd erg 

belangrijk gevonden door het wijkorgaan, omdat het de ideale plek was voor het bevorderen voor 

het samenleven van de wijkbewoners. Dit was de kern van de sociale wijkopbouw waar het 

 
170 “Tentoonstelling over bombardement in Bospolder/Tussendijken,” Randstad-edities, 16 maart 1978. 
171 Stadsarchief Rotterdam, bewonersorganisatie Bospolder-Tussendijken, “Het Vergeten Bombardement,” 1978. 
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“Bospolder-Tussendijken aan b en w: ‘Bestratingsschema is maar een rotzooitje’,” De Westergids, 14 oktober 1976; 
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wijkorgaan zich mee bezig hield. Al in 1954 kreeg het Grote Visserijplein de bestemming 

“bijzondere bebouwing”.176 Toch was daar in 1974 nog steeds niets mee gebeurd. De gemeente 

kwam in 1972 wel met het initiatief om een wijkgebouw op het plein neer te zetten. Daar waren de 

bewoners het niet direct mee eens. Er was namelijk al jaren een markt op het plein. Zonder inspraak 

van de bewoners kon dit plan dan ook niet doorgaan. Daarom werd op initiatief van het wijkorgaan 

een inspraakcampagne opgezet, met verschillende praatgroepen. Betrokken burgers konden zich zo 

bemoeien met de plannen voor het plein.177 Uiteindelijk werd wel besloten tot een wijkgebouw, met 

allerlei voorzieningen, zoals een ruimte voor culturele doeleinden, een consultatiebureau voor 

zuigelingen en bibliotheekfaciliteiten.178 

 Met onder andere de maquette van het toekomstige wijkgebouw aan het Grote Visserijplein 

dat te zien was in de expositie, wilde het wijkorgaan duidelijk maken dat het wijkgebouw er echt 

moest komen. De bouw ervan werd namelijk constant uitgesteld. “Nu krijgen we te horen dat er 

geen geld voor groen is en dat Bospolder-Tussendijken laag op de prioriteitenlijst staat,” zo wordt 

het wijkorgaan geciteerd in een artikel van Het vrije volk op zaterdag 11 maart 1978.179 Bij de 

opening van de tentoonstelling waren de plannen voor aanbesteding wel in de maak, maar het 

constante uitstel van het project wekte boosheid op bij de wijkbewoners. Ook werd het wijkgebouw 

niet wat het wijkorgaan graag zou willen. Er werd namelijk geen consultatiebureau en medisch 

centrum in opgenomen. Andere wijkvoorzieningen, zoals de jeugdsoos en een uitrukpost voor 

ambulances, gingen evenmin door.180 Uit de praatgroepen van de inspraakcampagne was gebleken 

dat bewoners dit belangrijke punten vonden.181 Het wijkorgaan werd beloofd dat al deze plannen 

uitgevoerd zouden worden op het moment dat het wijkgebouw gebouwd zou worden, maar de 

gemeente hield zich niet aan die belofte. Er was namelijk al besloten om in een andere Rotterdamse 

wijk een wijkgebouw te gaan bouwen. Vanwege voorwaarden van het Rijk over de subsidies die de 

gemeente voor dit soort projecten ontving, kon er in Bospolder-Tussendijken niet ook begonnen 

worden met de bouw van een wijkgebouw.182 

 Een ander bezwaar dat het wijkorgaan aandroeg over het wijkgebouw was de ontbrekende 

bibliotheek. Het oude gebouw aan de Blokmakersstraat dat diende als bibliotheek voor 90.000 

mensen voldeed niet aan de eisen voor brandveiligheid, was te klein en lag niet centraal genoeg in 
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de wijk.183 Daarnaast was het gebouw voor kinderen onveilig, alsook onbereikbaar voor ouderen en 

mensen met een handicap.184 Dit werd ook onder de aandacht van de wethouder gebracht tijdens de 

opening van de tentoonstelling. Alle bezwaren en eisen wijzen erop dat deze tentoonstelling niet 

alleen geopend werd om aandacht te vragen voor het bombardement vanuit een historische 

overtuiging, maar ook omdat er wijkbelangen meespeelden. Het wijkorgaan werd aan het einde van 

het artikel in Het vrije volk van zaterdag 11 maart 1978 dat werd geschreven naar aanleiding van de 

opening van de tentoonstelling als volgt geciteerd: “Bospolder-Tussendijken is het bombardement 

niet vergeten, maar andere Rotterdammers wel”.185 Het bombardement was echter niet vergeten, 

zoals in het vorige hoofdstuk te lezen is, maar werd zo geframed, om de belangen van het 

wijkorgaan en andere wijkbewoners te behartigen. 

 

Kernwapendiscussie jaren zeventig 

Een interessant motief dat ten grondslag ligt aan de groeiende aandacht voor het bombardement 

vanaf 1978, kent een verband met de kernwapendiscussie die in de jaren zeventig speelde, als 

gevolg van de Koude Oorlog. Vanaf 1977 was er sprake van eventuele plaatsing van het nieuwe 

Amerikaanse neutronenwapen in Nederland. Vlak na het aantreden van de Amerikaanse president 

Jimmy Carter begon dit nieuws zich te verspreiden over de wereld.186 Hier ontstond in Nederland 

direct weerstand tegen, vanuit politieke partijen, maar ook vanuit kerkelijke organisaties. Er 

ontstonden eveneens steeds meer lokale initiatieven die actievoerden tegen de installatie van 

kernwapens in Nederland.187 Zo overhandigde het net opgerichte Comité Stop de Neutronenbom in 

1977 1,2 miljoen handtekeningen aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Ook waren er in het 

voorjaar van datzelfde jaar 50.000 mensen afgekomen op de protesten tegen de installatie van de 

kernwapens.188 In 1979 volgde het dubbelbesluit van de NAVO. Er werd besloten tot installatie van 

Amerikaanse kruisraketten in Europa, waarbij ook een onderhandelingsvoorstel aan de Sovjet-Unie 

over deze wapens werd voorgelegd.189 Naar aanleiding van dit dubbelbesluit werd er in de jaren 

tachtig nog meer geprotesteerd tegen de installatie van kernwapens.190 Dit alles laat zien dat er een 

enorme discussie gaande was in Nederland.  

 
183 Stadsarchief Rotterdam, Knipselkrant 1978, no. 1, “Teleurstelling in Bospolder,” Rotterdamsch Nieuwsblad, 28 

december 1977. 
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In Bospolder-Tussendijken gebruikten de bewoners deze landelijke discussie om extra 

aandacht te vragen voor het bombardement dat hun wijk 35 jaar eerder had getroffen. Zij wisten 

namelijk hoe het was om gebombardeerd te worden en wilden niet dat dat vergeten zou worden. 

Wethouder Van der Have noemde deze discussie specifiek bij de opening van de tentoonstelling: 

“Middenin de bewapeningsdiscussie levert zo’n tentoonstelling een bijdrage om de mensen met de 

neus op de feiten te drukken”.191 Ook in de uitgave “Het Vergeten Bombardement” van de 

Werkgroep Arbeidersliteratuur Rotterdam uit mei 1978 werd de discussie rondom de kernwapens 

aangehaald. In het slotwoord van deze uitgave stond een dringende oproep tot ontwapening, 

waarvoor de schade die het bombardement van 31 maart 1943 heeft aangericht als voorbeeld werd 

gebruikt. Omdat “blijkt dat de woonwijken om de havens niet te verdedigen zijn,” moesten de 

wijkbewoners zich keren tegen de neutronenbommen die in de jaren zeventig onderwerp van 

discussie waren.192  

Het verband tussen deze discussie en het omdopen van het bombardement tot “vergeten”, 

lijkt te bewijzen dat het wijkorgaan alles aangreep om aandacht te vragen voor het bombardement. 

De discussie over de installatie van kernwapens leefde bij veel Nederlanders, waardoor het goed 

ingezet kon worden voor extra aandacht voor Bospolder-Tussendijken. Het omdopen van het 

bombardement van 31 maart 1943 tot “vergeten” is wat dat betreft een lokale uitwerking van een 

nationaal debat. Toekomstig onderzoek zou verder moeten uitwijzen hoe een nationaal debat lokaal 

uitwerking kan hebben. Het Vergeten Bombardement leent zich goed als casus voor verder 

onderzoek in die richting. Op basis van dit onderzoek kan slechts gespeculeerd worden over dat het 

wijkorgaan de kernwapendiscussie heeft aangegrepen om de aandacht voor het bombardement en 

de wijk te vergroten. Het is namelijk opvallend dat ook deze discussie werd gebruikt door het 

wijkorgaan om aandacht te vragen voor de wijk. Bospolder-Tussendijken werd volgens de leden 

van het wijkorgaan waarschijnlijk zodanig vergeten dat een landelijk debat in verband werd 

gebracht met de wijk zodat er meer aandacht voor zou ontstaan. Aan het omdopen van het 

bombardement tot “vergeten” lag dan een politieke discussie ten grondslag die verder reikte dan de 

lokale besluitvorming. 

 

 

 

 

 

 

 
191 “Tentoonstelling over bombardement in Bospolder/Tussendijken,” Randstad-edities, 16 maart 1978. 
192 “Het vergeten bombardement,” Tijdschrift voor arbeidersliteratuur 1, no. 3 (mei 1978): 64.  
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Conclusie 

 

Het vergissingsbombardement op Bospolder-Tussendijken was de schuld van de geallieerden, maar 

is niet alleen daardoor vergeten. Deze gebeurtenis is vergeten genoemd door het wijkorgaan, om zo 

aandacht te vragen voor de wijk. De rol van de geallieerden bij het bombardement heeft er wel deels 

voor gezorgd dat het bombardement minder aandacht kreeg. Zij begingen een vergissing door een 

combinatie van een te korte voorbereidingstijd, een verkeerde weersvoorspelling waardoor er meer 

wind en bewolking was dan verwacht, het niet luisteren naar de uitdrukkelijke opdracht om niet te 

bombarderen wanneer er bevriende woonwijken in de buurt van het doelwit waren en het verkeerd 

identificeren van het doelwit. Deze ongelukkige samenloop van omstandigheden veroorzaakte ruim 

400 dodelijke slachtoffers, wat er relatief meer zijn dan de slachtoffers van het bombardement van 

14 mei 1940. Er was echter geen sprake van opzet. Het bombardement is wel in de vergetelheid 

geraakt, omdat het feit dat Amerikaanse bommenwerpers burgerslachtoffers hadden gemaakt niet 

zou passen binnen het perspectief van de geallieerden als de bevrijders van het Duitse juk. 

 Uit dit onderzoek blijkt dat het bombardement op Bospolder-Tussendijken niet alleen 

vergeten is vanwege de rol van de geallieerden. Er is na de oorlog een patroon te zien van 

herinneren waarbij in de jaren vijftig en zestig ook het bombardement op de binnenstad van 

Rotterdam minder aandacht heeft gekregen. Vanwege de focus op de wederopbouw en de 

centralisatie van de herdenking van de oorlog waarbij 4 en 5 mei belangrijke nationale 

herdenkingsdagen werden, werd dat bombardement niet meer op 14 mei herdacht. Er is daardoor 

ook een korte periode van vergeten te onderscheiden in het onderzoek naar de herinnering van de 

verwoesting van de binnenstad. In de jaren vijftig en zestig werd de herdenking van 

burgerslachtoffers ondergesneeuwd door de herdenking van militaire slachtoffers en 

heldenverhalen, waardoor de doden die vielen in Bospolder-Tussendijken ook vergeten werden. Pas 

toen er vanaf de jaren zeventig meer aandacht kwam voor burgerslachtoffers, leefde de 

bombardementsherinnering weer op. In dezelfde periode werd het bombardement op Bospolder-

Tussendijken voor het eerst “vergeten” genoemd.  

 Het bombardement van 31 maart 1943 is vergeten geweest, net als de catastrofe in de 

binnenstad van Rotterdam. Dat het bombardement op Bospolder-Tussendijken vergeten wordt 

genoemd met als referentiekader het bombardement van 14 mei 1940, is niet terecht. Het patroon 

van herinneren komt overeen bij beide bombardementen. De term “vergeten” is daarom niet van 

toepassing geweest op de mate waarin het bombardement herdacht werd, maar is in de jaren 

zeventig ingezet om aandacht te vragen voor Bospolder-Tussendijken. Het wijkorgaan heeft de term 

gebruikt om de wijk stadsvernieuwingsgebied te laten worden. Hier was zij al een aantal jaar mee 

bezig bij de gemeente, maar het lukte telkens niet. Er zouden subsidies komen en het wijkorgaan 
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werd beloofd dat een wijkgebouw gebouwd ging worden, maar steeds weer werden allerlei 

wijkvoorzieningen niet opgenomen in de plannen voor de aanbestedingen. Door 35 jaar na de 

gebeurtenissen een tentoonstelling genaamd ‘Het Vergeten Bombardement’ te openen, hoopte het 

wijkorgaan dat de gemeente in zou zien hoe beschadigd Bospolder-Tussendijken nog steeds was 

door het bombardement en hoe urgent het was om van de wijk een stadsvernieuwingsgebied te 

maken. Door gebruik te maken van deze gebeurtenis, wilde het wijkorgaan laten zien dat 

Bospolder-Tussendijken een achterstallige wijk was, waar de gemeente vrijwel niets aan deed. Dat 

kwam volgens het wijkorgaan al terug in het bombardement, want ook die zou vergeten zijn. 

Eigenlijk wilde ze hiermee laten zien dat niet alleen het bombardement, maar ook de wijk vergeten 

werd. Het wijkorgaan zette zo een gebeurtenis uit het verleden in om extra aandacht te vragen voor 

Bospolder-Tussendijken. 

De theorie van de politics of memory is hierop goed van toepassing. Het wijkorgaan had 

weliswaar geen bestuurlijke bevoegdheden, maar kende wel een bepaalde autoriteit met betrekking 

tot het bevorderen van het samenleven binnen de wijk. Zo heeft ze opzettelijk gebruik gemaakt van 

het collectieve geheugen van de wijk, maar ook van de collectieve herinnering aan het 

bombardement van 14 mei 1940. Door deze tegenover elkaar te plaatsen, leek het bombardement 

vergeten. In feite was dit een verdraaiing van de waarheid door te focussen op de ontbrekende 

aandacht voor het bombardement op Bospolder-Tussendijken. Dat ook de verwoesting van de 

binnenstad in voorgaande jaren minder aandacht had gekregen, werd hierin niet meegenomen. 

Bovendien was Bospolder-Tussendijken goed bruikbaar als lieu de mémoire en specifiek als urban 

bombsite. De nieuwbouw die al wel was gerealiseerd na het wederopbouwplan van 1949, tekende 

scherp af tegen de gebouwen die op instorten stonden en bijvoorbeeld ook het nog ontbrekende 

wijkgebouw. Juist doordat grote delen van de wijk er tientallen jaren na de oorlog nog zo slecht aan 

toe waren, kon het bombardement ingezet worden om aandacht te vragen voor Bospolder-

Tussendijken. Het was nog goed zichtbaar dat hier bommen waren gevallen in de oorlog. Daarmee 

was Bospolder-Tussendijken een duidelijke plaats van herinnering, wat werd ingezet door het 

wijkorgaan om haar doel van stadsvernieuwing en meer subsidie te bereiken.  

Ondanks de semi-bestuurlijke autoriteit van het wijkorgaan, is het haar gelukt om het 

bombardement te framen als vergeten. Ze heeft deze gebeurtenissen bewust aangegrepen om 

aandacht te vragen voor de wijk, maar heeft niet opzettelijk de feiten verdraaid om haar eigen 

belangen te behartigen. Het wijkorgaan heeft dus niet daadwerkelijk gedacht in framing. Wel heeft 

ze zich goed weten te positioneren in de wijk. Het wijkbestel had in de jaren zestig en zeventig veel 

ontwikkelingen doorgemaakt waarbij de verantwoordelijkheid voor wijkzaken telkens bij een 

andere instantie kwam te liggen. Dit was verwarrend voor de wijkbewoners. Zij wilden simpelweg 

dat hun problemen werden opgelost, met hun inspraak maar zonder ingewikkelde structuur. De 
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onduidelijkheid rondom het wijkbestel gaf het wijkorgaan de kans om zelf initiatieven te nemen, 

zoals het opzetten van een grootschalige inspraakcampagne. Burgers konden meepraten over wat er 

moest gebeuren met het Grote Visserijplein. Op deze manier kon het wijkorgaan meer autoriteit 

verwerven richting de gemeente en werkten burgers mee, door bijvoorbeeld ooggetuigenverslagen 

in te sturen, toen het bombardement werd ingezet ter verbetering van de wijk. Dit kwam ook 

doordat het oorlogsgeweld weer leefde bij de wijkbewoners vanwege de kernwapendiscussie die 

speelde in de jaren zeventig en tachtig. Veel Nederlanders waren betrokken bij de protesten tegen 

de kernwapens. De inwoners van Bospolder-Tussendijken wisten hoe het was om gebombardeerd te 

worden en dat gaf een extra motief om aandacht te vragen voor hun “vergeten” bombardement. 

 

Vergeten in de toekomst 

De vraag blijft welk bombardement dan wel voldoet aan “vergeten” zijn. Toekomstig onderzoek 

zou daarom een vergelijking kunnen maken tussen verschillende zogenaamde “vergeten” 

bombardementen, om te onderzoeken wanneer een bombardement vergeten is en welke 

daadwerkelijk minder aandacht krijgt dan het verdient. Uiteraard moet ieder bombardement 

herinnerd worden en verdient ieder slachtoffer het om herdacht te worden. Daarnaast zou het eerder 

aangehaalde snijveld tussen een nationaal debat en lokale herinneringen of herdenkingen, zoals in 

het geval van Bospolder-Tussendijken en de kernwapendiscussie van de jaren zeventig, verder 

onderzocht kunnen worden. Dit paste niet meer binnen dit onderzoek, omdat er voornamelijk werd 

ingegaan op de rol van het wijkorgaan en de herinneringscultuur van de jaren zeventig. Een andere 

beperking van dit onderzoek was dat er veel bronnen beschikbaar waren, maar dat deze niet 

allemaal gebruikt konden worden. Verder onderzoek naar het bombardement op Bospolder-

Tussendijken en met name de invloed van het wijkorgaan op de herinnering eraan is dus mogelijk. 

Het is ook nodig dat er nog meer onderzoek wordt gedaan naar de herinnering aan het 

bombardement, ook al is er sinds 1993 meer aandacht voor. Door nu onderzoek te doen en 

eventueel zelfs in gesprek te gaan met voormalige leden van het wijkorgaan, als zij nog in leven 

zijn, kan er nog meer duidelijkheid worden gegeven over bijvoorbeeld de rol van het wijkorgaan, 

voordat het bombardement daadwerkelijk vergeten is.  
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