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Hoe ziet Rotterdam er over 20 jaar uit? Vroeg ik aan een dame, waarop zij antwoordde:
Over 20 jaar is het campus vol met rijdende banken
Rotterdam van de innovativiteit, moderniteit
Kinderen met dromen, mensen met hopen
De student en vluchteling uit Syrië die dankbaar was om hier te zijn, in drie maanden tijd al bijna vloeiend
Nederlands sprak
Of het koppel uit Panama met wie ik Spaans sprak
De jongen uit Mexico die vond dat Rotterdammers van Mexicanen konden leren om blijer te zijn met minder,
niet het materiële nodig te hebben om gelukkig te zijn, het hart van de stad is niet verbonden aan de
architectuur die we hebben, aan de titels die we krijgen, maar aan de mensen die haar dragen op schouders
gevuld met lasten
Ik denk dat we allemaal visies hebben over onze stad
Inwoners die denken dat we groter worden dan Amsterdam
Maar het gaat niet eens om een concurrentiestrijd
De vraag is of Rotterdam de test van tijd zal doorstaan
Of zullen we vergaan in stof en as?
Zal al het mooie niet een is zijn maar een was?
Want hoe erg we haar ook toe eigenen, ze is niet van ons
Rotterdam is 1 van die mooie vrouwen die je op een afstand bewondert, maar nooit zal hebben
1 van die vrouwen waarbij het moeilijk is om te bepalen wat haar zo betoverend maakt, maar niet je ogen
vanaf kunt houden
Ze verwelkomt de Marokkaan, Hindoestaan
Haar buurten zijn aangenaam Turks, Antilliaans
Haar hart is vol van de wereld en vreemdelingen
die haar bezoeken, iedereen neemt een stukje van haar mee
en hoe groter ze wordt hoe minder ze is
Hoe voller ze wordt hoe meer liefde er is
En in de vroege ochtend aanschouwt de zon
haar Erasmusbrug, haar Wilheminapier
met trotse schouders en rechte rug
strekt ze zich uit over ons als de Maastoren
en in al haar glorie zijn er nog sporen
van haar val, maar met littekens en al
is ze mooier dan ooit te voren
Van ver gekomen, vreemd bloed werd ons vertrouwd
Zij werden wij en diversiteit bleef ons trouw
Dina uit Servië vertelde me dat ze hier kwam toen ze bijna 5 jaar oud was
‘Ze schoot me nooit te kort, maar gaf me ook nooit meer dan wat ik nodig had
Legde de lat net voorbij de sterren zodat ik altijd iets had om naar uit te kijken,
Vulde haar wijken met nieuwe zielen, zodat wij meer vreugde hadden’
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En ik weet dat het romantisch klinkt
en de realiteit niet over rozen gaat
Maar wat boeit het, die realiteit hoeft niet de onze te zijn
De statistieken, politiek partijen die zogenaamd hier populair zijn
hoeven niet de onze te zijn
en hoe klein we ons ook voelen, laten we groots zijn
Wees groots, groots genoeg om klein te durven zijn
De enige rijkdommen die vervullend kunnen zijn is een ziel die zich uitstrekt over een eeuwigheid, een hart
die liefheeft waar haat heerst
Een tong die in een kamer vol leugens spreekt over de waarheid
Wees niet bang, vrees niet voor eenzaamheid
Een mens kan nooit een mens en een weeskind zijn
Rotterdam streelt je zolen wanneer je je voeten op haar huid plaatst
Weet dat wanneer je huilt ze rivieren van je tranen maakt
Het is nooit tevergeefs zolang je maar met haar praat
Ze is overal, altijd en niet alleen even
Haar adem omringd je zodat je kan leven
Haar zon leidt je naar een nieuwe dag
Haar maan naar een nieuwe nacht
En misschien lijkt ze zo ver weg, ver af
Maar weet dat haar bestaan onlosmakelijk
Verweven is met jouw hartslag
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