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Het Bombardement

door Joop van den Bos (1928-2019)
 

Het vuur! Overal vuur!

Vluchtende mensen,

knielende nonnen in het bos:

De stad is van vuur,

hels, hemelend, laagvliegende

Heinkels, ondraaglijke stank.

Wanhopige soldaten schieten

op de monsters in de lucht.

Op het Jaffaland

de jongen met de broodtrommel.

Een kleine bange jongen.

Er wordt een kind geboren,

de verbijstering baart een kind!

Hitte! Alles verstikkende hitte,

brullend, loeiend, gierend!

In een laaie gloed!

Maar de wind draait.

De Oudedijk blijft staan,

de Vlietlaan, de Goudse Rijweg.

Asregen in de avond.

De ruimte hijgt, maar de mensen

zijn stil in de Kralingerhout.

Gelaten, ontzet,

beduusd, verdwaasd!

Herdenk het bombardement 

van 14 mei 1940 door samen 

met anderen het gedicht Het 

Bombardement voor te dragen. 

Sinds 2015 organiseren wij op 14 
mei jaarlijks langs de brandgrens 
een herdenking waarbij steeds 
meer Rotterdammers van jong 
tot oud aan de brandgrens een 
gedicht over het bombardement 
voordragen. 

In 2020 en 2021 vroegen wij van-
wege corona deelnemers om het 
uitgekozen gedicht vanuit de deur- 
opening, het raam, het balkon of 
de tuin voor te dragen. Dit jaar vra-
gen wij deelnemers de slachtoffers 
van het bombardement weer aan 
de brandgrens zelf te herdenken. 

Je hoeft je hiervoor niet op te 
geven en iedereen kan meedoen! 
Wel vragen wij jou om vooraf aan-
dacht te vragen voor je bijdrage 
en ons na afloop foto’s en video’s 
van de voordracht toe te sturen. Je 
kunt dat doen via www.14mei.nl

Ben je niet zo dichter maar wil je 
wel stilstaan bij de slachtoffers 
van het bombardement bezoek 
dan een van de vele locaties aan 
de brandgrens waar Rotterdam-
mers op 14 mei om 13:30 het ge-
dicht voor dragen. 

Samen herdenken,

Erik Van Loon
de brandgrensdichters

p.s. hang de a5 poster op een 
goed zichtbare plek en inspireer 
ook anderen deel te nemen aan 
de 82e herdenking.
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