
VROUWEN VAN ROTTERDAM
‘Een ode aan de vrouwen van toen, voor de vrouwen van nu’

Rotterdam, januari 2017 - De Rotterdamse wederopbouw wordt vaak gepresenteerd als een heldhaftige 
periode van plannen, mannen, gebouwen en bouwers. Maar waar is de Rotterdamse vrouw in dit verhaal 
van de stad? In de expositie ‘Vrouwen van Rotterdam’ laat Museum Rotterdam de vrouwen van de 
wederopbouw zien. Vrouwen met ambities en dromen. Ieder leveren ze op hun eigen manier een 
bijdrage aan de wederopbouw van de stad en het Rotterdam van nu. 

Aanleiding
Wat is de rol van de vrouw geweest tijdens de wederopbouwperiode? Een veelgehoorde vraag tijdens de 
culturele manifestatie Rotterdam Viert de Stad waarin de wederopbouw van de stad een jaar lang centraal 
stond. De meisjes en vrouwen van toen lijken onzichtbaar. Hun verhalen onderbelicht en onbekend. En dit 
terwijl er juist in deze periode veel veranderde voor de positie van de vrouw in de maatschappij. Museum 
Rotterdam ontwikkelde, samen met Zonta Club Rotterdam (die zich hard maakt voor de positie van de vrouw), 
in de afgelopen maanden de tentoonstelling Vrouwen van Rotterdam die op 18 februari haar deuren opent 
voor publiek. 

“Deze tentoonstelling kan een wijziging in het denken  
van heel veel mensen betekenen, ook van de jonge generatie.”

Neelie Kroes

Expositie
Vrouwen van Rotterdam laat diverse vrouwen aan het woord, van ondernemers en huisvrouwen tot  
stewardessen en politici. Niet alleen hun verhalen komen aan bod, ze komen ook in originele kleding voorbij 
als rolmodellen op een catwalk. Samen met foto’s en voorwerpen levert het authentieke portretten van 
‘gewone’ vrouwen. Maar ook bekende vrouwen passeren de revue in de expositie, waaronder schrijfster  
Anna Blaman, stedenbouwkundige Lotte Stam-Beese, wethouder Nancy Zeelenberg en commissaris en 
adviseur (inter-)nationale ondernemingen Neelie Kroes. Vrouwen van Rotterdam geeft een indringend beeld 
van een tijd waarin alles veranderde.

De expositie sluit af met 7 filmportretten van vrouwen die hun stempel drukken op ons hedendaagse
Rotterdam, waaronder tassenontwerpster Susan Bijl, Aruna Vermeulen van het HipHopHuis en schrijfster
Elfie Tromp. Allen typeren ze de krachtige en ondernemende Rotterdamse vrouw van nu. Een inspiratie!
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OVER MUSEUM ROTTERDAM

Museum Rotterdam is een stadsmuseum met lef. Cultuurhistorische collectiestukken en nieuw cultureel 
erfgoed vertellen samen het verhaal van de stad en haar bewoners – van nederzetting aan de Rotte tot 
veelkleurige metropool. Een unieke combinatie die gedurfde exposities en impact oplevert, in het museum 
en in de stad. 

Museum Rotterdam is sinds februari 2016 gevestigd in het Timmerhuis. In dit architectonische hoogstandje 
(van Rem Koolhaas) komen oud en nieuw samen op een met historie doordrenkte plek. Een passende 
locatie waar Museum Rotterdam het verhaal van onze stad met een oude ziel en een jong hart vertelt.  
Ook de tweede vestiging van Museum Rotterdam (gevestigd in de Coolhaven), welke geheel in het teken 
van de periode ’40-’45 staat, is zeer de moeite waard. De Tweede Wereldoorlog en het bombardement, 
onlosmakelijk verbonden met Rotterdam, komen in o.a. een unieke experience voorbij.

Museum Rotterdam, het meest Rotterdamse museum ter wereld.

DE EXPOSITIE ‘VROUWEN VAN ROTTERDAM’ IS VAN 18 FEBRUARI TOT  
1 OKTOBER 2017 GEOPEND VOOR PUBLIEK.
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