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als de dag van gister

11 juni 2010 | Door: Reichardt | 70+ jaar | Bunschoten

een zeer uitgebreide verslaglegging met heel veel dingen die ik herkende en meemaakte, maar ook veel zaken, die mij nu ineens duidelijk werden en nog meer
zaken die nooit aan de orde kwamen
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Hans
Highlight



Belangrijk is de lijn hoe langzamerhand de tegenzin tegen het duitse regiem groter werd en dat het verzet eigenlijk tot 1944 bijna niets voorstelde.
De zinloze executies, een gebeurde op het Hofplein, men liet de lijken liggen
mijn vader zei meekomen en liet me ze zien, een jochie met gypjes lag er bij dit mag je nooit vergeten was zijn opdracht!
Maar wij als kinderen beleefden toch een andere wereld met vriendelijke duitse soldaten, di ons zoms wat toestopten
Toen de canadezen kwmaen ontmoeten we andere soldaten, ze stopten ons niet toe vregen alleen do you have a sister, do you have a mother.
Leuk om zo objevtief alles nog eens te kunnen nalezen

Pluspunten: Toegankelijk, Compleet, Mooi vormgegeven, Inspirerend, Verrassend
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Realistisch, ontroerend & compleet

11 maart 2008 | Door: Anoniem | Rotterdam

Als je in de Tweede Wereldoorlog geïnteresseerd bent, is dit boek een goede keus. Houdt je daarnaast ook van Rotterdam, dan kan dit boek niet op je
boekenplank ontbreken. Pauws verhaal mag - in aantal pagina's - lang zijn, maar blijft boeien, ontroeren, verbazen en soms woede oproepen. Dit boek neemt de
lezer mee naar een tijd die voor velen inmiddels onvoorstelbaar is en stelt de lezer in staat de geschiedenis te begrijpen. Het vormt een bijna compleet verhaal
over de strategische handelingen van het leger in Rotterdam, de politieke strijd, de moeilijkheden waar de gewone burger mee te maken kreeg, de
jodenvervolging, het dramatische en vernietigende bombardement en nog veel meer. Het boek ontroerd, maar blijft genuanceerd. Geschiedenis is nu eenmaal
niet één verhaal, maar een menselijke constructie van meerdere verhalen. Pauw laat sommige onzekere zaken bewust in het midden: het oordeel is aan de lezer.
Aangevuld met een aantal prachtige foto's vormt Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog een realistische impressie van een tijd die nooit vergeten mag worden.
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Zeer uitmuntend boek

27 december 2006 | Door: Anoniem | De Haag

Ik heb dit boek nog maar net maar lees het aan één stuk uit. Het boek licht de gehele oorlogsperiode in Rotterdam uit, van de situatie net voor de bange
meidagen van 1940 tot en met de bevrijding en nasleep van de oorlog. Het boek is in opdracht van de gemeente Rotterdam als allesomvattend onderzoek
rondom de oorlogsjaren besteld. De auteur maakt veelvuldig gebruik van eerdere onderzoeken en doet zeer goed zonder de feiten te laten vertroebelen door
emotionele overwegingen. Met name de bombardementen van de binnenstad op 14 mei 1940 zijn hier een goed voorbeeld van. Naast de goed geschreven tekst
staat het boek vol van foto's van die tijd, zowel als begeleiding van de tekst als middels extra bijlagen. Een absolute aanrader voor eenieder die meer in detail wil
weten hoe de oorlogsjaren op algeheel en persoonlijk niveau in Rotterdam werden beleefd. Het is een dik boek van ruim 900 pagina's en 3 kilo. Dit wordt mede
veroorzaakt door gebruik van een wat groter lettertype, wat erg prettig leest.
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