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Beeldgedichten
“Je staat er niet bij stil, je loopt eraan voorbij.” In de Tarwewijk staan
een aantal bijzondere beeldhouwwerken die door middel van een aantal
gedichten extra aandacht krijgen. Dit vanwege hun geschiedenis en hun
functie in de Openbare Ruimte.

De muskusos
De muskusos werd onthuld op 31-07-2009 en staat aan de
Mijnsheerenweg op de hoek van de Maashaven en Brielselaan. Het
kunstwerk is gemaakt door Tom Waakop Reijers. Gedurende de laatste
ijstijd kwam de muskusos ook hier in onze streek voor.
Muskusossen zijn dagdieren en leven in roedels van twintig tot honderd
dieren. In de zomer leven ze in harems van ongeveer tien dieren geleid
door een ouder mannetje.
In de winter leven ze in gemengde kuddes van zo’n vijftig dieren.
Bij gevaar vormen de ouderen met hun gevaarlijke horens aan
de buitenkant een ondoordringbare ring om hun jong binnenin te
beschermen. Hun natuurlijke vijand is de wolf.
Met zijn dikke vacht is de muskusos het meest geharde dier dat onder
extreme winteromstandigheden kan overleven. De paartijd valt na de
werptijd in de zomer. Door gevechten en het afscheiden van hun sterke
muskusgeur bepalen de stieren hun domein.
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Parfum
Opmerkelijk is dat eind jaren ’70 de klierafscheiding van de muskusos
in parfums werd gebruikt. Deze jacht op de muskusos dreef de prijzen
van parfums en aftershaves tot ongekende hoogten. Het scheelde
maar weinig of de muskusos was uitgestorven. Snel zocht men naar
synthetische alternatieven. De parfum- en chemische industrie verwerkt
dit tegenwoordig in voornamelijk wasmiddelen. De geur blijft lang
hangen in de kleren. Ook zit de muskusgeur in zo’n tien parfummerken.

Evert den Hartog maakte drie ballerina beelden. Ballerina I stond aan
de Kromme Zandweg in de tuin van Landhuis de Oliphant. Dit beeld is
helaas in 2010 gestolen.
Ballerina II staat in de Volmarijnstraat en werd in het kader van het
Opzoomeren daar geplaatst en op 30-03-1994 onthuld door hardloopster
Nellie Kooman.
Ballerina lll staat in de Verschoorstraat.
Wie al deze ballerina’s bekijkt ontkomt niet aan de herinnering van de
schilderijen van Edgar Degas. Deze Franse schilder en beeldhouwer
werd met zijn schilderijen van balletdanseressen in diverse houdingen
wereldberoemd. Nog beroemder is zijn beeldhouwwerk uit brons van
het veertien jaar oude balletdanseresje Marie van Goethem gemaakt in
1881. Ook museum Boymans van Beuningen heeft een exemplaar in zijn
collectie. Een kleinere versie is te koop voor de ware verzamelaar.
Marie van Goethem leeft voort in drie romans, een musical en zelfs in de
speelfilm Malice.
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Aan de Verschoorstraat in de Tarwewijk staat het bronzen beeldje van
de zittende ballerina die een balletschoen strikt. De onthulling was
in 1991 en het beeld was gemaakt in opdracht van Stichting Onze
Woongemeenschap door kunstaar Evert den Hartog. Zijn dochter Eline
heeft model gestaan voor de diverse houdingen van deze beelden
van balletdanseressen. Den Hartog beeldt de ballerina’s niet alleen af
in de meest sierlijke en balancerende houdingen maar ook tijdens de
voorbereiding die hier aan vooraf gaat. Deze ballerina zit balancerend
op een bil en houdt haar balletschoen (spitz) in de lucht vast. Het is
net alsof de kunstenaar het cruciale moment tussen voorbereiding en
oefening heeft vastgelegd.
De drie ballerina’s
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City Walk
Een man en een vrouw elk apart op een zuil staat tussen het Zuidplein
en de Strevelsweg. Dit is een druk gebied met veel verkeer en
voetgangers. Direct pal voor het winkelcentrum Zuidplein tussen metro
en de hoge flats en de appartementsgebouwen geven dit gebied aan
de rand van de Tarwewijk de nodige dynamiek. Er was vraag naar een
kunstwerk waarin “een eigentijds mensbeeld vorm krijgt, een sculptuur
van grote expressieve en beschouwelijke allure, dat richting geeft aan
een reactie op de cultureel- maatschappelijke positie van de laat 20ste
eeuwse mens. “
Kunstenares Berry Holslag maakte er een flink doorstappende man en
vrouw van.
De man draagt een turkooizen/Turks blauw pak. De vrouw een
saffraangele zomerjurk. Deze kleuren verwijzen naar de kleurrijke
multiculturele samenleving op Rotterdam Zuid. Volgens de positie
van de figuren zou er een fictieve ontmoeting plaatsvinden ergens
ter hoogte van de drukke Strevelsweg. Het paar lijkt een afspiegeling
te zijn van de gehaaste wereld. De beelden afzonderlijk echter staan
voor een algemene identiteit. Een veel kleiner schaalmodel van beiden
staat in het kantoor van Cultureel Denkwerk van Eric Dullaert aan de
Dordtselaan.
Dankbetuiging
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Met dank aan Tim Albus, Arend Jan van den Bosch, Theo Huijgens,
Albert Prins, Joz Knoop en Irene Verheij. Speciale dank aan Aad Wieman
voor de fraaie tekeningen van de ballerina.
“Loop er niet aan voorbij maar sta er eens bij stil.”
Veel leesplezier! Robert Tau en Alexander van Elswijk
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Oss
je staat gericht ,
op de punt van de driehoek
zoals deze stad gebouwd is
weerspiegeld je weer terug in deze wijk
daar staat je dan.
met je gouden hoorns
dus benoem ik je,
tot rex mondie
de nachtwachter
van tarwewijk
waar de onderdoorgang
wrijft tussen je gouden hoorns
tot je grijs uitslaat
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DE OS

zie de os met gouden hoornen
zijn levenspad gaat over doornen
zijn donderogen toornen
want
eens sprak een lief klein koetje hem vol passie aan
mag ik de jouwe zijn, jij stoerste stier van allen?
hij zag haar aan, liet een traan
en stamelde
‘t zal niet gaan meis, de ballen!

ZUID EN NOORD

boven het zuidplein
met aan hun voeten spoedend snelverkeer
daarboven een elektrobaan
waarover metromensen haastig noordwaarts gaan
bewegen man en vrouw zich naar elkaar
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in no motion
zij niet nader tot hem
noch hij tot haar
schijnbaar gehaast
maar slechts in stand gezwind
gelijken zij noord en zuid
want naast droom en daad
scheidt hen alleen de wind
when ever the twain shall meet?

Albert Prins

zus één stond aan het Kromme Zand
in het park van huis d’ Oliphant
waar zij des nachts in 2010
de benen nam, steels en ongezien
zij was gegoten in de wegloopstand

zus drie is onbevreesd uit ander brons gegoten
zij wil de wereld in en trekt nu onverdroten
haar banjerschoentjes alvast aan
ze heeft, als zus één, lak aan almaar blijven staan
straks gaat ook zij haar eigen weg, op hoge poten
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zus twee poseert verlegen langs een straatrand
zij durft in ’t nachtelijk duister niet te gaan want
dan gluren ogen door geraniums dan gaat het nachtvolk uit
en hoort zij hol gefluister van lippen die lispelen over buit
dan verstart zij angstig aan de baankant
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De muskusos

Luid is de echo
van jouw schrapende hoeven
de klank is verstild
Je briest in stilte
zo kolossaal als je bent
je kracht gevangen

Ballerina III
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Je bent zo soepel
alles veerkrachtig aan jou
nu die spitsen nog

Alexander van Elswijk
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Ik wil schrijven over een ontmoeting
maar die zal nooit plaatsvinden
jullie bevroren pose is er een
van elkaar net voorbij lopen
en niet eens zien
In de hectiek van vandaag
is jullie geen beter lot beschoren
Alleen de telefoon aan het oor
zouden jullie gemeen hebben
Zoveel mogelijkheden tot communiceren nu
dat echte interactie er bij wegvalt
Hoog torent jullie beeltenis uit
boven de boulevard
waar mensen elkaar voorbij lopen
en niemand de ander nog echt ziet
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De koe met de gouden horens
Als ik op het Maashavenplein loop voor het Art hotel dan zie ik het
beeld. Dit beeld is vaak in mijn gedachten als er weer eens verkiezingen
zijn. Donald Trump en Hillary Clinton beloofden koeien met gouden
horens. Meer inkomen, minder belasting en veel meer welvaart. Als er
in Nederland verkiezingen zijn worden er ook weer koeien met gouden
horens beloofd. En de minister president moet het maar uitvoeren
met het kabinet. Meestal komt het bezuinigingsspook dan om de hoek
kijken en moet de minister met een zuinig mondje terugkrabbelen op de
beloftes.
We worden altijd weer zwaar belazerd in Amerika en Nederland. We zijn
er onderhand wel aan gewend.

De danseres,
Het is koud en guur er is bijna niemand op straat, hart verscheurend
eenzaam staat de danseres op haar sokkel te worstelen met de veters
van haar dansschoenen. Krijgt zij met haar koude handen ooit haar
veters gestrikt. In mij fantasie zie ik haar dansen als een veertje zo licht,
zij schijnt geen last te hebben van de zwaartekracht ze zweeft.
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De Ontmoeting,
Op de Wevershoekstraat staat een duo standbeeld van een man en een
vrouw.
Het is duidelijk dat deze man en vrouw elkaar ontmoeten en dan het
winkelcentrum in gaan. Wat gaan deze twee erna doen, duiken ze de
koffer in...
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1 City Walk van Berry Holslag(1947) dat in

1998 is gemaakt nabij Zuidplein. Bij de
stedenbouwkundige herinrichting van dit
gebied was er vraag naar een kunstwerk
waarin “een eigentijds mensbeeld
vorm krijgt, een sculptuur van grote
expressieve en beschouwelijke allure,
dat richting geeft aan een reactie op de
cultureel-maatschappelijke positie van
de laat 20e eeuwse mens.” Kunstenares
Berry Holslag vertaalde dit in een stevig
doorstappende man en vrouw. De man
draagt een turkooizen/Turks blauw pak en
de vrouw een saffraangele zomerjurk. Deze
kleuren verwijzen naar de multiculturele
samenleving van Zuid.

verdienstelijk hebben gemaakt voor de
deelgemeente.
De kunstenaar woont en werkt in Rotterdam.
Hij is vooral bekend geworden door zijn
standbeelden van Joop Zoetemelk (1986) en
Coen Moulijn (2009).
Op 20 september 2006 werd deze Muskus
Os van Tom Waakop Reijers onthuld op
het plein voor het Art Hotel Rotterdam aan
de Mijnsherenlaan, vlakbij metrostation
Maashaven. Beeldend kunstenaar Waakop
Reijers heeft de Muskus Os in diverse
formaten en materialen op meerdere
locaties gerealiseerd, onder andere in
Ecuador. Maar ook in Rotterdam is nog een
stier te vinden. In de Koeweide in Crooswijk
staat nog een grote bronzen Muskus Os.

2 Evert den Hartog(1948) volgde van 1971 tot

1976 een kunstopleiding aan de Rotterdamse
Academie van Beeldende Kunsten en
Technische Wetenschappen en kreeg daar
les van onder anderen Arie Teeuwisse
en Bram Roth. Hij begon aanvankelijk
met het maken van beeldhouwwerken in
keramiek, maar bekwaamde zich daarna
in het bronsgieten. Ballerina III in de
Verschoorstraat is in 1994 gemaakt. Den
Hartog is bekend om zijn gestileerde
bronzen dierfiguren. Met name vogels en
stieren zijn terugkerende onderwerpen.
Ook zijn dochter Eline diende hem tot
inspiratie, zoals is te zien aan zijn beelden
met betrekking tot ballet en zwemles. Hij
streeft naar een zekere speelsheid en humor
in zijn werk, die goed is terug te vinden in
zijn behandeling van thema’s uit de Griekse
mythologie, onder andere Leda en de zwaan
en Europa en de stier.
3 Tom Waakop Reijers(1948) is een figuratieve

beeldhouwer van mens- en dierfiguren.
De door hem gebruikte materialen zijn
hout, brons, messing en cortenstaal.
Hij is de ontwerper van de Rotterdamse
Bokelpenning, een sinds 1994 in de
Deelgemeente Noord jaarlijks uit te reiken
penning voor personen die zich bijzonder

4 D
 e Muskusos van Tom Waakop Reijers.
5 D
 e Muskusos van Tom Waakop Reijers.
6 Ballerina lll van Evert den Harton.
7 en 8 Twee tekeningen van Aad Wieman van

Ballerina. Aad Wieman (1948) is naast
beeldend kunstenaar ook acteur/regisseur en
theatermaker te Rotterdam.
9 City Walk van Berry Holslag.
10 Ballerina lll van Evert den Hartog.

Zuidplein

Irene Verheij
Pagina 17

Zuidplein
Verstand op nul
Met een nietsziende blik
Als altijd gehaast, driftig voortstappend
Geen tijd voor ontbijt, noch om ergens te dralen
Moet absoluut de eerstvolgende Metrotrein gaan halen
In volle vaart knallen ze tegen elkaar aan:¨ sorry, ik moet verder gaan¨.
Moet absoluut de eerstvolgende Metrotrein gaan halen
Geen tijd voor ontbijt, noch om ergens te dralen
Altijd gehaast, driftig voortstappend
Met een nietsziende blik
Verstand op nul
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Ballerina lll

Zo gecontroleerd ingetogen
hoe zij beweegt, zo perfect
naar de eis van de choreograaf.
Deze ballerina zo soepel en slank.
Niemand kan zich meten aan
haar dansen op spitzen.
De droevige muziek laat
deze dans passen op de betovering
van haar bewegen, het drama leidt tot
tranen door het verdriet
in haar pas seul, onze glanzende
ogen volgen ademloos de mime
in haar pas seul, onze glanzende
tranen door het verdriet
van haar bewegen, het drama leidt tot
deze danspassen op de betovering.
De droevige muziek laat
haar dansen op spitzen.
Niemand kan zich meten aan
deze ballerina, zo soepel en slank
naar de eis van de choreograaf.
Hoe zij beweegt, zo perfect,
zo gecontroleerd ingetogen.

Joz Knoop

de muskusos

Zie daar de muskusos
Staat daar maar vlees te wezen
Ze piest haar konthaar nat
Om daarna wat te kezen
Die geur maakt partners los
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Om hupsakee te paren
Bij muskusgeur aan haren
Zodat hij haar dan douwt
En als hij haar bevrucht dan
kleuren haar horens goud.

Joz Knoop
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City Walk

Als wij de stad in lopen
zijn wij elkanders doel
en komen op het kruispunt
elkaar zo tegemoet.
We zijn vooral ook beesten
in echte mensenkleding
We zijn dichtbij en net
ja net op tijd bevroren
in ’t harde steen van beelden
vlak voor onze Big Bang.
Een hitsige ontmoeting
die zomaar eens kon leiden
tot een onheilig vrijen.
Een clash van ’t hete vleesch
maar net op tijd bevroren:
Kom op, hou je gedeisd.
Het blijft hier wel een plein.
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Tim Albus

Ballerina
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De gedachten in de knoop
de veters in een oud wijf
een jonge meid verstrikt
met lint in het haar
dansschoenen een prachtig paar
vanavond is het feest en gaat alles helemaal los
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De Muskus Os
Beeld gemaakt door Tom Waakop Reijers

Door het geopende hek kwam ze zachtjes aangelopen, moeizaam door
de blubberige zwarte aarde,het mensenkind, totdat ze vlak voor hem
was gekomen. Even stond ze vertederd naar hem te kijken, hij was niet
zo klein als op het eerste gezicht leek, de avond ervoor in het donker.
Ze was verbluft door de aanblik van het dier, prachtig uitgebeeld,
gedrongen maar verbluffend energiek stond het daar in de vuile aarde.
Het straalde een enorme oerkracht uit maar tevens wekte het ontroering
op in haar hart. Ze bedacht dat dit dier zoveel meer waard was dan
de onverschillige plek waarop het nu geparkeerd was en dan ook nog
met zo ´n afschuwelijk metalen bouwhek erom heen. Alsof het een
gevaarlijke gevangene was die in zijn vrijheid beknot moest worden.
Ze voelde bewondering voor zijn schoonheid en tegelijk woede in zich
opkomen omdat ¨de mensen¨ hem hier in deze rotzooi hadden neer
gezet.
Eenzaam in een nurks zwijgen stond hij daar, de stevige stoere Muskus
Os, op zijn voetstuk midden de donker blubberige aarde op een klein
driehoekig plekje omgeven door de metalen bouwhekken, die overdag
gesloten waren, zodat niemand hem van dichtbij kon bewonderen. En
niemand sprak met hem, niemand streelde meer zijn schonkige robuuste
lijf, niemand, geen aaitjes van kinderhandjes of hun moeders aaiden zijn
goudkleurige horentjes, daar waar hij eigenlijk in zijn hart naar snakte.
Hij voelde zich verwaarloosd en afgedankt. Hij dacht vol weemoed
terug aan de tijd dat hij op zijn vorige plek stond midden in het sappige
groene gras. Op die plek waar hij heerlijk kon wegdromen denkend aan
de tijd dat hij nog vrij en onbekommerd kon ronddraven over de velden
en door de bossen. Heerlijk en wild galopperend achter de vrouwtjes te
aan te draven, zich uitslovend met zijn grappige en stoere sprongen om
hun harten te veroveren. Vechtend met de jonge mannetjes, zijn rivalen,
om als altijd als overwinnaar uit de strijd te voorschijn te komen.
Ach die mooie tijd was al zo lang geleden, koud, eenzaam en verlaten
stond hij er nu bij. Terwijl hij dit allemaal zo op zich af liet komen, merkte
hij plotseling van heel dichtbij een lichte ademhaling op van een levend
wezen. Even schrok hij ervan, maar dan plotseling waren er troostende
warme handen op zijn lijf. Het jonge meisje streelde zijn schonkige
lichaam en hij voelde haar gedachten, de woorden die ze niet uitsprak:
“Wat ben je toch mooi en stoer! En wat heb je toch een mooie gouden
horentjes! Ik ben zo blij dat ik je even mag aanraken, je hebt zo ´n brede
sterke rug! Ik zou mijzelf graag over je rug willen neervlijen en samen
met jou heerlijk gaan rijden door de bossen en de velden en waar je
maar wilt”! Er trokken warme rillingen door zijn lijf , hij voelde zich

Dromen van Ballet

Irene Verheij
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verlicht en opnieuw tot leven komen, hij knorde zachtjes van plezier.
Vastberaden om het er op te wagen, besloot hij het er nog eenmaal
van te nemen. Hij rukte met enorme krachtsinspanningen zijn voeten
los van het onderstuk. Schraapte eerst even met zijn rechter voorvoet,
maakte een paar keer pas op de plaats. En was er klaar voor om op weg
te gaan met zijn vrouwelijke metgezel. Het meisje klom vol vertrouwen
op zijn brede rug, ze moest haar benen ietsje optillen anders sleepten ze
over de grond. Ze boog zich voorover naar zijn rechteroor en fluisterde
hem bemoedigend toe: “Kom, laten we gaan, ver weg van deze
steenwoestijn, de zon en het avontuur tegemoet “!
Vol bravoure en doortrokken van een groot geluksgevoel wende de
Muskus Os zich om en stapt weg van de modderige aarde. Hij betrad de
rijbaan en schoot als een pijl in de bocht weg, de toekomst tegemoet
met zijn jonge berijdster op zijn brede rug torsend. Einde van het
Sprookje.

En daarbij een schattig roze tutuutje.
Echte spitsen aan je voeten
En dan op je tenen staan!
Maar na uren dansen heel veel pijn
Dan pas weet je wat het is
een Ballerina te zijn.
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Het is de droom van menig klein meisje
Bij het ballet te mogen gaan.
In het rond te wervelen als een vlinder
Met een glanzend satijnen pakje aan.

Robert Tau

Ontmoetingspunt Zuidplein.
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Twee lopende figuren.
Een man, een vrouw.
Meelopers genoeg.
Onderweg naar het winkelcentrum.
Gaat alles stap voor stap naar winkel, werk en woonplaats.
In mintgroen en kanariegeel.
Wie je tegenkomt is altijd een verrassing.
Zelfs als je een afspraak hebt is het maar de vraag of je op tijd bent.
De menigte is altijd drukker dan de open ruimte leeg is.
Verwachting is verlangen in je ontmoetingen hier op Zuidplein
De ramen van de winkels zijn lachspiegels van kooplustig publiek.
Schoenenreus en koopdwerg met krappe beurs
ondernemen een prijzenslag met reclamefolders.
Geld moet rollen.
Je holt hier vooruit maar ieder zoekt zijn eigen weg.

Robert Tau

De ballerina
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Een meisje met een lint in d’r haar gehuld in een knotje
zit achterover en probeert haar schoen te strikken.
Ze is er helemaal klaar voor
want straks gaat zij dansen met haar vriendinnen.
Een moment van twee lussen over elkander halen zit zij in gedachten
verstrikt.
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