
75 ROTTERDAMMERS HERDENKEN 75 JAAR BOMBARDEMENT 

De Stroom 
 
Vier dagen al duurde de strijd. 
In bittere verbetenheid 
werd van weerskanten om de stad gevochten. 
Dan golfde de aanval aan over de brug, 
en dan over het eiland weer terug, 
heen en weer tusschen de oeverbochten. 
Dat kostte op den duur te veel bloed. 
Te lang zagen zich opgehouden, 
die elken tegenstand doorstooten zouden: 
de mariniers vochten te goed. 
  
Toen zijn de vogelen des doods gekomen, 
in wijde vluchten dicht opeen, 
of drie aan drie, of een voor een, 
en hebben, wat hun werk is, ondernomen. 
  
't Waren de wijken van het binnenste kwartier, 
die het vooral ontgelden moesten. 
De wegen van het levendigst vertier 
trok vliegensvlug het brandspoor af. 
Huis aan huis viel en werd te vaak een graf. 
Maar één ding was niet te verwoesten: 
de in de zon stralende rivier. 
  
Door niets gewond, in niets gestoord, 
komt zij tusschen hare oevers aan gedreven. 
Ze drinkt het licht, ze doet het leven, 
ze draagt het door het landschap voort. 
 
Diep uit Europa's sneeuwen hart 
bergt ze in haar schoot deze twee gaven: 
de koelte, daar wij lijf en geest aan laven, 
de kracht, die elken weerstand tart. 
   
Van ongerepte hoogten kwam 
zij tot ons afgedaald, met de arbeidsdrift geladen, 
die ze uit doet breken aan de kaden, 
zij, 't leven zelf, het bloed van Rotterdam. 
  
Door alle havens en kanalen 
dringt zij tot in het ingewand der stad, 
om al, wat deze noodig heeft, al wat 
ze ontvangt en afgeeft, aan te brengen en te halen. 
Ze draagt het uit tot in de zee, 
ze draagt van Holland's licht verzadigd, 
dat met zich in de wereld mee. 
  
Daar ligt zij, gaaf en onbeschadigd, 
ons onveranderlijk bezit. 
Wie, zoo hij wilde, ontneemt ons dit? 
Wat ook het noodlot mocht vernielen, 
hoe snel, hoe hard zijn slagen vielen, 
wat is, hetgeen zijn hand ons deed, 
bij wat het ware, als ook zij schade leed? 
  
Onschendbaar stroomt zij voort, en geeft 
den moed ons, zelve van zoo ver gekomen 
en naar zoo ver bestemd, ook onzen droom te droomen 
van zegevierend licht, een werklijkheid ontnomen, 
die zooals zij elke verwoesting overleeft. 
  
Jan Prins 

Wat – 75 Rotterdammers lezen gezamenlijk een gedicht voor 
Ivm de herdenking van 75 jaar Bombardement zal op 14 mei 2015 om 
13:30 op elke hoek van de straat een Rotterdammer het gedicht De 
Stroom van Jan Prins (zie links) voorlezen.  
Wie – 75 Rotterdammers 
75 Rotterdamse  studenten, ondernemers, wetenschappers, journalisten, 
politici, medici, agenten, etc. van jong tot oud, allochtoon, autochtoon 
verenigingen zich op de “puinhopen” van het bombardement.  
Waar - Elke hoek van de straat 
Op praktisch elke straathoek aan deze 12 km lange brandgrens wordt het 
gedicht De Stroom voorgelezen.  
Waarom – Inzetten voor vrede 
Zolang er waar dan ook ter wereld oorlog word gevoerd zijn wij verplicht 
ons te blijven herdenken en inzetten voor vrede. Dat doen wij in 
Nederland op 4, 5 mei en 14 mei.  
Wanneer - 14 mei 2015  
Hoelang – 7 minuten 
Van 13:28 – 13:30 (2 minuut stilte) 
Van 13:30 – 13:35 (voor lezen gedicht De Stroom) 

SLOT MANIFESTATIE 
Open Podium Grotekerkplein van 14:00-17:00 
Na afloop is er een open podium van 14:00-17:00 voor het Erasmusbeeld 
op het Grotekerkplein (voor de Laurenskerk) waar dichters uit eigen werk 
kunnen voordragen en iedereen kan deelnemen. Voorwaarde is dat het 
gedicht gaat over de Tweede Wereldoorlog, het Bombardement of een 
bombardement waar dan ook ter wereld.  

BELANGRIJK 

Nodig buren, vrienden, familie, je hele netwerk uit. 
Neem vooral zelf het initiatief voor publiek te zorgen. Wij doen ons best 
publiciteit te maken, maar kunnen niet heel Rotterdam bereiken. 
Download ook onze mediakit met allerhande tips en tricks om buren, 
familie of vrienden op de hoogte te brengen van jou belangrijke bijdrage.  
Je publiek herdenkt mee 
Kondig ruim van te voren op Social Media en via E-mail precies aan 
waarom, waar en hoe laat je het gedicht De Stroom voorleest. Leg uit dat 
komen herdenken is. Het is zoveel méér dan alleen een gedicht 
aanhoren. Herhaal dit nog eens 1 of 2 dagen van te voren.  
Leg het vast 
Vraag iemand uit je publiek met jouw mobiel of camera het 
voordragen met toehoorders om je heen te fotograferen. Mail ons die 
foto's. We maken een overzicht van dit jaar, delen dat met jullie en op 
social media. Daarnaast zullen foto's van de voordrachten helpen het 
volgend jaar nog beter te maken. 
Je bent niet alleen ook al sta je in je ééntje 
Je bent deel van een groep. We werken samen aan een totaal-
voorstelling. Het Rotterdamse publiek moet ons concept nog leren 
kennen. Het is nu pionieren. Elk jaar dat we er staan, gaat het beter. Er 
zullen voorlezers staan met één of zelfs geen toehoorders. Maar je staat 
niet alleen: wij voordragers zijn samen dat moment. 

CONTACT 
Stichting Aquarius 
Erik Van Loon, 06 3826 5666 
info@stichtingaquarius.nl 

Bellenstorm 
Irene Siekman, 06 184 80 942 
bellenstorm@gmail.com 

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 

Op zaterdag 9 mei is er een bijeenkomst voor alle geïnteresseerden in de 
Machinist (Willem Buytewechstraat 45) van 13:00-15:00. Hier zetten wij 
de puntjes op de i en krijgen alle deelnemers het 75 Jaar Bombardement 
t shirt. U kunt extra tshirts kopen voor € 10,- per stuk ter ondersteuning 
van 75 Rotterdammers Herdenken 75 Jaar Bombardement. Aansluitend is 
er voor geïnteresseerden een brandgrens wandeling van 15:00-17:00.  

 

www.rotterdamdicht.nl/het-bombardement 



PLATTEGROND  

Dit zijn de 75 straathoeken. Wees op tijd.  

 
Tijdschema:  

13:15 aanwezig | 13:28 Twee minuten stilte | 13:30 Voorlezen De Stroom | 14:00 Slot Manifestatie Grotekerkplein 

 


