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Geachte relatie,

Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.

De ramen van de Laurenskerk / teksten WilliËtte Wolters-Groeneveld, Richard van Santen, Dr. Jack C.J.
Wereldsma ; fotografie Aart Sliedrecht e.a.. - Eerste druk, Rotterdam : Trichis Publishing, mei 2021. - 80
pagina's : illustraties ; 24 cm.
Op 14 mei 2021 werd in de Rotterdamse Laurenskerk een nieuw raam onthuld. De kerk in het centrum geldt
als het symbool van de wederopbouw van de stad na de verwoesting (14 mei 1945) door het Duitse
bombardement. Het raam is ontworpen door kunstenares Janneke Vliegers en uitgevoerd door glasmeesters
Stef Hagemeier en JanHein van Stiphout en is getiteld 'Vrede en Verzoening'. Het werk verwijst naar het
bombardement van de stad en naar dat van het Britse Coventry en Duitse Dresden. Dit boek dat verschijnt
ter gelegenheid van de ingebruikname, bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een beschouwing over het
nieuwe raam en de kunstenares; in deel twee worden de bijzondere glastechniek en het maakproces
beschreven en in deel drie de geschiedenis van de beglazing van de hele kerk. Prachtige foto's geven een
goede indruk van de productie en het aanbrengen van het raam. Mooi boek voor mensen die na een bezoek
aan de kerk nieuwsgierig zijn geworden naar het verhaal achter het raam en de andere ramen, maar ook om
mogelijke bezoekers te bewegen tot een bezoek. 
Recensent: Jan van Bergen en Henegouwen
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