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Beeldgedichten
Je staat er niet bij stil, je loopt er aan voorbij. De beelden in de
Tarwewijk en daarbuiten op zuid zijn het waard om bij stil te staan en
nader te bekijken. En al helemaal als er gedichten of korte teksten over
geschreven worden. De dichters en schrijvers van de Literaire Oogst
hebben zich verdiept in deze beelden in de openbare ruimte. En dat
resulteerde in gedichten en teksten die u in deze publicatie kunt lezen.
De eerste twee beelden die in deze publicatie aan bod komen staan in
het teken van de Tweede Wereldoorlog en al de naweeën ervan.

De Vallende Ruiter van Marino Marini
De Vallende Ruiter aan de Pleinweg/Mijnsheerenlaan wordt op drie mei
1958 onthuld. Het beeld is gemaakt door de Italiaanse kunstenaar Marino
Marini. Het heeft als titel : “Il grande Miracolo”.
Het beeld is het laatste uit een cyclus die Marini maakte van een paard
met een ruiter. In de slotfase staat het paard tot het uiterste gespannen
en gestrekt overeind als een noodsignaal. De ruiter is, als door een
groot wonder, nog net aanwezig. Het beeld kan worden gezien als de
belichaming van verzet, maar ook als de mens die zijn greep verloren
heeft op de krachten die hij zelf heeft opgeroepen. Met enige verbeelding
kan worden vastgesteld, dat de kunstenaar het moment van verschrikking
heeft vastgelegd. Alsof er een bom ontploft en de ruiter en zijn paard
zweven tussen hoop en wanhoop. Achter het beeld bevinden zich twee
witte betonnen wanden, die haaks op elkaar staan van de kunstenaar
Maarten Struys met de tekst : “Voor de ongenoemden die vielen voor de
vrijheid”. “Onsterfelijk door het offer van hun leven”. Het beeld staat op de
grond waaronder in de Tweede Wereldoorlog een schuilkelder zat.

Treurende Vrouw van Cor van Kralingen
Treurende Vrouw aan de Goereesestraat herdenkt de twintig Nederlandse
verzetmensen die op maandagmorgen 12-03-1945 aan de Pleinweg
werden gefusilleerd door de Duitse bezetter. Het kunstwerk is van
kunstenaar Cor van Kralingen. Het verving ooit een tijdelijk monument
van een houten kruis in twee bloemperken dat op 29-06-1945 werd
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Op 20-07-1944 pleegt Graaf Claus von Stauffenberg met een bom een
aanslag op Adolf Hitler te Wolfsschanze in Rastenburg te Oost-Pruissen.
Hitler overleeft de aanslag die Operatie Walkűre wordt genoemd. De
aanslag mislukt. Als gevolg hiervan vaardigt Hitler een bevel uit dat
illegale werkers niet meer per direct dood geschoten hoeven te worden
maar dat zoiets overgelaten kan worden aan de “Sicherheitsdienst”. Met
andere woorden, deze “veiligheidsdienst” kan nu zelf bepalen wie wel
en niet gefusilleerd moeten worden.
Naarmate de Tweede Wereldoorlog vordert verharden de maatregelen
van de Duitse bezetter en reageert de Sicherheitsdienst op iedere
aanslag van het Rotterdamse verzet met een vergeldingsactie. Deze
vergeldingsacties komen in een stroomversnelling als op dinsdag 0509-1944 Dolle Dinsdag losbreekt. Na een gerucht dat de geallieerden
niet alleen Brussel en Antwerpen hebben bevrijd zou Rotterdam binnen
een paar dagen ook worden bevrijd. Een grote uittocht van NSB’ers
en andere landverraders vluchten massaal naar Duitsland. Aan het
Willebrordusplein in Rotterdam worden al bevrijdingsfeesten gevierd.
De Duitse bezetter treedt hardhandig op. Zuid-Nederland wordt bevrijd
en Eindhoven wordt de tijdelijke hoofdstad. De rest van Nederland staat
een lange “Hongerwinter” met terreur te wachten.
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onthuld door huisarts dr. Lamberts die een huisartsenpraktijk had aan
de Pleinweg 3D. Lamberts werd die maandagmorgen van zijn praktijk
gehaald en constateerde de dood van twintig verzetmensen. Hij was
verbijsterd en kon niets meer doen. De bezetter liet ter afschrikking de
lijken liggen.
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De SS-und Polizeifűhrer Hanns Albin Rauter (1895-1949) was
een Oostenrijker die tijdens de Tweede Wereldoorlog de hoogste
vertegenwoordiger van de SS “SchutzsStaffel” en als zodanig
verantwoordelijk was voor de vervolging en onderdrukking van het
Nederlands Verzet en ook medeverantwoordelijk was voor de deportatie
van de Nederlandse Joden. Rauter geeft in september 1944 het bevel om
mensen uit het verzet langs de openbare weg dood te schieten en hun
lichamen te laten liggen ter afschrikking van de bevolking.
Gearresteerde verzetsmensen waar opvallend veel communisten
bij zitten kunnen zomaar uit hun cel worden gehaald en op een
willekeurige plek worden gebracht om daar vermoord te worden.
Zij zijn “Todeskandidaten”. Aan het fusilleren van veertig mannen in
Rotterdam waarvan twintig op Rotterdam Zuid gaan drie dramatische
gebeurtenissen vooraf:
- Allereerst wordt op 05-03-1945 aan de Pleinweg een aanslag gepleegd
door het Rotterdams Verzet op SD’er Rohmer en zijn Nederlandse
helper Koster.
- In de nacht van 06- op 07-03-1945 probeert het Verzet tussen Arnhem en
Apeldoorn een vrachtwagen buit te maken. Zij schieten op een voertuig
en dat blijkt de auto te zijn waar Hanns Rauter in zit. Hij is zwaargewond
o.a. aan gezicht en handen en zou zware littekens daar aan overhouden.
Maar Rauter overleeft de aanslag.
- Twee dagen later vind op het Hofplein een schietpartij plaats waar
een andere SD’er om het leven komt. Een jongeman uit het verzet
heeft waarschijnlijk geschoten uit angst dat zijn wapen bij controle zou
worden ontdekt.
- Op 12-03-1945 ’s ochtends om vijf uur worden dertig “Toteskandidaten”
uit de gevangenis te Scheveningen gehaald (Oranje Hotel) en naar de
Witte de Withstraat gebracht in Rotterdam. Tien mannen komen er nog
bij uit het politiebureau aan het Haagsche Veer. Twintig worden even na
half negen aan het Hofplein doodgeschoten. De andere twintig worden
rond half elf aan de Goereesestraat doodgeschoten.

De lijken bleven tot vier uur ’s middags liggen. Na een onderzoek
in 2007/2008 kwam aan het licht dat in het executiepeleton zeven
Nederlandse agenten waren opgenomen die Duitse uniformen hadden
aangetrokken. Het executiepeleton bestond uit veertig soldaten.
Het moet een vreselijke gebeurtenis zijn geweest met ongekend
wapengekletter en machtsvertoon.
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Bep van Beek is een van de jongste ooggetuigen van de dramatische
gebeurtenis aan de Goereesestraat. Hij vertelt : “Ik ben geboren op
30-09-1941. Ik herinner mij die maandagmorgen als koud en grauw.
Rond half elf was ik met mijn moeder op weg naar mijn tante die in de
Terschellingsestraat woonde. Ik was ten tijde van die gebeurtenis vier
en half jaar oud. Ik bleef staan kijken naar de lijken die schuin tegen een
dijkje aanlagen in de buurt van eindpunt tramlijn 9. Dat was op de hoek
van de Mijnsheerenlaan/Schuttershof. Het Schuttershof bestaat nu niet
meer omdat het later volgebouwd is. Ik bleef kennelijk te lang staan
kijken want mijn moeder trok mij aan haar hand stevig mee naar mijn
tante”.

Laat de poëzie in deze bundel u vertroosten en als u langs de beelden
komt “Sta er eens bij stil en loop er niet aan voorbij!”. Veel leesplezier.
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Steigerende val
Het kleine moment van wonder,
wanneer angst terugveert
met opstandige dapperheid.
Waar weerloosheid zijn roeping is
als een steigerend paard
tegenover de blindheid van de toekomst.
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HET GROTE WONDER

boven de holle leegte
in het zuiden
van een harteloze stad
steigert een geknechte hengst
zijn brute meester af
die twintig man het leven nam
honderd meter daar vandaan
treurt een vrouw
zij ziet het niet
zij is in rouw
dra zal het den volke dagen
dat ieder weer zijn eigen lot mag dragen
bouwend aan een stad die hoog herrijst
waar een nieuw hart
bonkend van het leven
uit staal en glas verrijst
een geknechte hengst
wierp zijn meester af

Bij twee monumenten ter nagedachtenis aan de dood van twintig
mannen die op 12 maart 1945 op de Pleinweg in Rotterdam Zuid door
de nazi’s werden gefusilleerd: ‘Il Grande Miracolo’ van Marino Marini,
geplaatst boven een voormalige schuilkelder (hoek Mijnsherenlaan) en
‘Treurende Vrouw’ van Cor van Kralingen op de plek waar de executies
hebben plaatsgevonden
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Schijnbaar gebroken

Zij buigt uit verdriet maar breekt niet
uit onmacht voor overmacht.
In alle onschuld verloor zij
haar liefde die het leven liet
willekeurig slachtoffer van wraak.
Haar ongeluk werd dat zij één
werd met de lijken die men dagen liet liggen.
Haar ongeluk werd dat ze één
willekeurig slachtoffer van wraak
haar liefde die het leven liet
in alle onschuld verloor.
Zij uit onmacht voor overmacht.
Zij buigt uit verdriet maar breekt niet.
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Schijnbaar gebroken verzet.
De weigering van
het steigerend paard met de ruiter,
die fout af wil slaan
op de weg van rechteloos heersen
zoals in oorlog de wet van geweld geldt.
Onschuldigen vallen door kogels
waar wraak willekeurige slachtoffers aanwijst.
Onschuldigen vallen door kogels waar
in oorlog de wet van geweld geldt.
De weg van rechteloos heersen zoals de ruiter,
die fout af wil slaan op het steigerend paard
met de weigering van schijnbaar gebroken verzet.
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Het Nobele Paard

In een wolk van mist en stank
afkomstig van de kruitdamp uit geweren
bevindt hij zich als hulpstuk van de moordenaar.
De geur van bloed vult zijn opengesperde neusgaten.
De paniek slaat toe.
In wilde wanhoop springt hij overeind
en richt zich in zijn volle lengte op.
De moordzuchtige militair valt van zijn rug
en wordt vertrapt onder de paardenvoeten.

3

4

5

6

1 Il Grande Miracolo (1958) van Marino

Marini. Na een aantal keer herplaatst te zijn,
kreeg het beeld een plek aan de Pleinweg
met een aantal witte betonnen zetstukken
om het niet te laten wegzinken in zijn
omgeving, ontworpen door architect
Maarten Struys in 1988. Marino Marini
(Pistoia, 1901 – Viareggio, 1980) was één van
de bekendste Italiaanse beeldhouwers van
de moderne tijd. Hij begon zijn studie in
1917 aan de Accademia di Belle Arti
in Florence. Alhoewel hij ook schilderde
en tekende, was beeldhouwen toch zijn
voornaamste kunstuiting.
Materiaal: Brons
Afmetingen: 70 x 70 x 250 cm
2 Treurende vrouw is een oorlogsmonument

in Rotterdam. Het herdenkt de twintig
Nederlandse verzetsmensen die op 12
maart 1945 aan de Pleinweg in RotterdamZuid door de Duitse bezetters werden
gefusilleerd. Het kunstwerk van Cor van
Kralingen verving een gedenkteken dichtbij,
dat moest wijken voor nieuwbouw. Het werd
op 3 mei 1958 door een moeder van één van
de gefusilleerden onthuld.
3 Het beeld is geplaatst om te herdenken

dat op 12 maart 1945 aan de Pleinweg
als represaille voor de moordaanslag op
twee leden van de Sicherheitsdienst door
de bezetter een twintigtal burgers werd
doodgeschoten.
4 Onthulling van de Vallende Ruiter door

burgemeester Thomassen.
5 Het monument aan de Goereestraat,

opgericht naar aanleiding van de
executie van 20 verzetstrijders op 12 maart
1945. Op de voorgrond dhr. Halberstadt en
zijn vrouw die daar waren.
6 Plaatsvervangend NSB-leider Cornelis van

Geelkerkeen (rechts) en SS-und Polizeifűhrer
Hanns Albin Rauter.

7 De namen van de 20 verzetsstrijders zoals

deze op de sokkel van het beeld Treurende
vrouw zijn aangebracht.
8 Angel of the City, één van de bekendste

beelden van Marino Marini.
9 De Vallende man, bekend beeld van Cor van

Kralingen dat hij in opdracht maakte voor de
oorlogsgravenstichting in 1950.
10 Treurende vrouw, detail
11 Treurende vrouw van Cor van Kralingen
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Treurende vrouw
Was je al eerder naakt,
kwetsbaar en verloren
Jij herinnert aan hen die vielen
nu ben jij van steen maar
houd je een herinnering levend
Droevige vrouw die in onze harten woont
Ik had je brons gegund

Il grande Miracolo
Jij en Rotterdam waren uit evenwicht
dit moment is in jouw beeltenis gevangen
ook toon je veerkracht ;
eenmaal van het paard geworpen,
zal je het direct weer bestijgen

Tim Albus

Treurende vrouw

Het paard schrikt zich een ongeluk
verheft zijn hoeven
zijn hoofd op de hemel gericht
zijn ruiter uit evenwicht
samen vallen zij
voor het plotselinge gevaar
nu liggen zij daar
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Geknield, ontdaan van kleding
het hoofd hangt aan de hals
gericht op de grond
haar tranen vragen
om een einde te maken aan het bloedvergieten
De treurende vrouw
kan het niet meer aanzien
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Irene Verheij

Jij, vrouw die treurt, verscheurd door verdriet, jij bent in staat om stenen
harten van mensen te doen smelten. Wanneer ze het aandurven goed
naar jou te kijken en zich te realiseren dat dit de oogst is van alle haat en
nijd tegen de menselijkheid. Dat dit de oogst is van de onverschilligheid
van arrogante betweters die nog nooit van hun leven iets traumatisch
meegemaakt hebben. Van hen die zich boven alle anderen uitverkoren
voelen en het lijden van de slachtoffers niet serieus nemen. Jij mooi
beeldje, eenvoudig en ontroerend van schoonheid, doet diepe gevoelens
van schaamte en spijt bij mensen ontwaken. Alle ellende in de hele
wereld, vanaf de oudheid tot nu toe, is te ontdekken in jouw gestalte.
De wrede gevolgen van totale brute barbaarsheid van geweld en
wapengekletter. De verslagenheid die een mens ervaart wanneer hij zich
verraden weet door vrienden. In jouw gestalte herken ik de ineengedoken
angstige, mishandelde vrouwen die door hun echtgenoot of vriend
gemolesteerd zijn.
En die zich geen mens meer voelen, maar verworden zijn tot een schamel
hulpeloos wezen dat niet meer weet waar te gaan.
Vandaag de dag nog zien wij, als we naar jou kijken, de verscheurende
wanhoop en ellende van vrouwen, moeders, die hun ouders of kinderen
in oorlog verliezen. Nog elke dag wordt er in de landen om ons heen
oorlog gevoerd.
Als wij naar jouw beeld kijken zien we het oprechte verdriet in de ogen
van echtgenoten van wie de man vermoord of vermist is.
Wanneer wij jouw beeldtenis zien kijken wij in de ogen van verkrachtteen vernederde vrouwen en meisjes. En niet alleen in oorlogstijd maar
ook anno nu, in deze tijd van vrede. De slachtoffers; vrouwen en kinderen
van bijvoorbeeld huiselijk geweld of geweld in kindertehuizen. In de ogen
van seksueel misbruikte kinderen overal ter wereld vanaf de oudheid tot
nu toe. In de ogen van hulpeloze ouden van dagen die al dan niet dement,
overgeleverd zijn aan de totale onverschilligheid van verzorgers en
ongeïnteresseerde familieleden die niet naar hen omkijken.
Ik voel mij klein en nietig vol droefenis als ik je aanschouw. Respect en
bewondering voor de kunstenaar en deze “Treurende Vrouw”.
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1940-1945 Voor hen die vielen
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