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Een uitgave van stichting Zuidzijde en
stichting CultuurWerkplaats Tarwewijk, Rotterdam

Beeldgedichten I

Metro Poëzie

Robert Tau/Alexander van Elswijk
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Inleiding
Beknopte geschiedenis van de bouw van de metro in Rotterdam Zuid.
Dat de metrotrein op de linker Maasoever over een viaduct zou rijden,
was al in het eerste Metrorapport (1958) aangekondigd. Er waren een
paar dingen, die voor een bovengrondse baan pleitten. Ten eerste zou
men een kostenbesparing van 30 miljoen gulden boeken en ten tweede
zou men twee jaar bouwtijd winnen zodat er in Rotterdam Zuid geen
noodzaak zou zijn om de metro ondergronds te maken. Er was immers
genoeg ruimte voor de aanleg van een viaduct en de stations. In 1960
besloot men om de metro nog een eindje door te trekken naar het
Zuidplein omdat in dat jaar het geprojecteerde grote winkelcentrum bij
het Zuidplein van de Noordelijke kant van het Maastunnel-traverse naar
de Zuidelijke kant was verplaatst.
De metrobaan die nu door Rotterdam Zuid loopt wordt gedragen door
57 kolommen van vijf tot negen meter hoog. Ze staan maximaal 48
meter van
elkaar af. Op de kolommen zijn uitkragende kolomplaten aangebracht en
daartussen zijn steeds vijf liggers van 33 meter lengte (gewicht 65 ton)
geplaatst. Voor het vervaardigen van deze zware balken werd aan
de Zuiderparkweg een aparte fabriek gebouwd. Aldaar werden 377
voorgespannen betonnen balken gemaakt, die voor het ruim tweeënhalf
kilometer lange viaduct en de drie stations nodig waren. De productie
van de betonfabriek was: een balk per dag. Als de balk voldoende
gehard was, werd hij met een oplegger naar de plaats gereden waar
hij gemonteerd moest worden. De chauffeurs, die dit transport voor
hun rekening namen en door de lengte van hun transport vaak de
onmogelijkste passages moesten maken, hebben aan de Metro-bouw
een vaardig stuurmansschap overgehouden. Het viaduct en de stations
werden in een verbluffend korte tijd van tweeënhalf jaar gebouwd.
Begin 1966, toen het door sommigen zo heftig bekritiseerde viaduct
in ruwbouw vrijwel gereed was, werd in de Groote Schouwburg op
het Zuidplein een bijeenkomst gehouden, waarop de bewoners van
Rotterdam Zuid onder het motto ‘U zit in de rommel en U heeft er recht
op te weten waarom en waarvoor U die last ondervind’ voorlichting
kregen over de metrobouw.
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Een krant deed het volgende verslag ervan: Voor een kleine, al oudere
man was de tijd rijp om zijn gemoed te luchten. “Wanneer u weer eens
zoiets opzet” riep hij van zijn plaats de heren Tillema en Plantema toe
“begin dan met zo’n avond te beleggen. Organiseer die bijeenkomst niet
achteraf!” De man kwam naar voren, klom het toneel op en vervolgde:
“Net als de mensen op de Rechtermaasoever hebben wij ook rommel.
Maar het verschil is dat wij na de metrobouw met de brokken blijven
zitten.” In de zaal werd hartelijk geapplaudisseerd. “Klap niet” riep
de man “want u hebt dezelfde fout gemaakt als ik. U hebt teveel op
Gemeentewerken vertrouwd.”
En tot de ingenieurs Tillema en Plantema zich richtend: “Ik wil maar
zeggen, raadpleeg voortaan eerst de bewoners. En als er meer plannen
zijn voor zulke viaducten wil ik adviseren, bezint eer ge begint!”
Rumoer en stemmen uit de zaal bestookten de ingenieurs Tillema en
Plantema met opmerkingen zoals: “Nou ja, een viaduct dan. Maar
probeer dan te voorkomen dat men er parkeerplaatsen onder maakt.
Anders wordt het een vuil zooitje. Een wrakkenkerkhof.”
Andere stem: “Maak in de Mijnsherenlaan alsjeblieft grasvelden
onder het viaduct. Dan krijgen we tenminste nog iets terug van wat we
verloren hebben.” Weer een andere stem vroeg: “Kunt u geen klimop
langs de kolommen laten groeien?” Ironisch genoeg kwam er geen
klimop, maar wel een fraai kunstwerk van een sanseveria plant van
beeldend kunstenaar Henk Tas. Ook het grasveld keerde terug zij het
jaren later in 2013 bij de herinrichting van de Mijnsherenlaan.
Het viaduct staat er nu en de metro rijdt, met een minimum aan
geluidshinder erover heen en weer. En wie in de metro reist, zal moeten
toegeven dat ondergronds reizen misschien wel het echte ‘metroreizen’
is maar dat de bovengrondse metrolijn van Rotterdam Zuid toch
charmes heeft waar geen tunnelbuis tegen op kan. Kijk maar eens uit
het raam en bewonder het uitzicht op de Maashaven! Zoals de dichter
Adriaan Roland Holst ooit eens schreef: “Wie zich zijn eigen weg baant
door de wereld, hoort in het leven eens zijn eigen lied.”
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Op 9 februari 1968 openden Prinses Beatrix en Prins Claus in het bijzijn
van toenmalige burgemeester Wim Thomassen en RET-directeur drs.
C.G.van Leeuwen de metrolijn op het Centraal Station met een rit naar
Zuidplein. Met de bouw van de lijn, die ruim zeven jaar duurde was een
totaal bedrag van 170 miljoen gulden gemoeid, plus 20 miljoen gulden
aan bijkomende werken. Om de Rotterdammers kennis te laten maken
met dit nieuwe vervoermiddel, mocht iedere inwoner eenmaal een gratis
ritje maken met de Metro.
Veel leesplezier,
Robert Tau en Alexander van Elswijk
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Adembenemend
(diepte)

Een tunnel duikt diep
onder de rivier
van smeltwater.
Over de rails
linten van staal
rijden af en aan
wagons zo leeg
vol met mensen
lege mensen
vullen wagons
ze denderen dwaas
door de tunnel
ze laden en lossen
minuut na minuut
mensen en mensen
op lege stations
vol condens
van adem die
een mens verloor.
Ik neem het
in mijn longen,
de koude van de
lege lucht.
Wie geen doel heeft
kan niet verdwalen,
ook niet in een
tunnel met de dode
regelmaat van
dienstregelingen
zonder doel.
Wie spoort
doolt als een rat
door riolen.

Joz Knoop

IJzeren Metrowetten
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Wie er in de metro zit
maakt zelf niet uit
waar die metro stopt
en de man die bepaalt
dat het voertuig weer moet rijden
geeft door een ping geluid aan
dat de deuren meedogenloos sluiten
geeft door een ping geluid aan
dat het voertuig weer moet rijden
en de man die bepaalt
waar die metro stopt
maakt zelf niet uit
wie er in de metro zit.

Tim Albus

Metro

daar gaan we
deuren sluiten
rammelend raast het blik
over het spoor
we rijden ons station voorbij
e
n
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Tim Albus

Rammelend volle bak
ingecheckt ingeblikt
zwart wit geel bruin blond
ongeordend willekeurig
goed geconserveerd
station na station
collectief ademen
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deur open frisse lucht
te laat deur dicht geen lucht
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Albert Prins

Sardien

Alexander van Elswijk

M.E.T.R.O

Van het ondergronds duister in Noord
naar het Zuiden in het volle licht
weerkaatst deze stalen bliksemschicht
De raasrails dondert voort
met het werkvee aan boord
Onderweg met de electrobuis,
allemaal op weg naar huis
In de spits zit ‘ie stampend vol
deze mol
en gaat ‘ie zelden van de rem;
sterker nog gaat ‘ie
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Met Een Teringgang Rotterdam Onderdoor,
via het onderduikspoor.

Alexander van Elswijk
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Schitterend staal flitst
vanuit het donker in Noord
naar het licht in Zuid
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Schitterend staal

Albert Prins
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Metro

komend uit het diepe duister onder noord
rijden wij door somb’re tunnels heen
waar schaduwen reuzen zijn
en mensen heel alleen
slechts het gerammel van wagons
en het snerpend wisselen van baan
begeleiden ons naar waar wij gaan
angstig kijken wij elkander aan
op stations waar onheil spelt
stijgt men uit en stijgt men in
hier is geen enkel mens een held
dan duiken wij onder de grote stroom
waarover Charon vaart
terwijl een speaker gilt
‘let op, dit perron loopt schuin’
scheren wij als een pijl omhoog
het wagenstel versnelt zich mateloos
ons lonkt de zon van zuid
wagons ontstijgen nu de rails
de intercom lacht luid
daar brult een losgeslagen bengel
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‘het is gelukt, ik vlieg, ik ben een engel’
in de stilte van de eeuwigheid
zweven wij omhoog
kijken naar buiten, roepen oh en ah
wijzen naar het grote witte schip van zuid
dat vastgenageld in de haven huilt
de engel jubelt uit de boxen
‘ik ben uw gids, ik zie uw doel’
haastig gaan wij nu in duikvlucht
en landen op het torenhoge Art Hotel
wij kijken op de wereld neer
laten onze ogen laven
aan het blikkerend water van Maashaven
en de Tarwewijk beneden ons
het hart van zuid
terwijl de deuren opengaan
straalt een hemels licht ons aan
voor het laatst klinkt nu de intercom
en deelt ons ene Petrus mee
‘dank u voor het reizen met de RET’

Albert Prins
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DE M-BUIS

komend van zuid
na de kromming bij rijnhaven
haast de m-buis zich erect
naar de opening van noord
hij penetreert haar poort
onder Wilhelminaplein
stoot nu voort en komt
in Leuvehaven
waar zich een eerste nip de buis uitpompt
dan bij Beursplein weer
en bij de g-spot van Stadhuis
pulseert de spanning meer en meer
maar, oh vreugde,
pas bij Centraal
is de ontlading totaal
waar een grote vloed de buis verlaat
en hij gestrekt voor pampus gaat

Robert Tau

Geslachtsverkeer
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Om een vreemde taal te horen
hoef ik niet naar het buitenland.
Want wanneer ik in de Rotterdamse metro ben aanbeland
hoor ik meer dan 200 talen en allerlei verhalen.
De diversiteit van nationaliteit, afkomst of geloof
maakt mij soms Oost-Indisch doof.
Man, vrouw, shemale of transgender
soms wordt het mij teveel.
Maar in Rotterdam alleen ben ik met het openbaar vervoer
Metroseksueel.
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1 De metro naar Hoogvliet was in 1968

nog niet gerealiseerd. Dit was een
toekomstdroom. In de jaren ’80 werd deze
lijn voltooid met als eindstation De Akkers.
2 Het in aanbouw zijnde viaduct vanaf het

Wilhelminaplein naar Zuidplein in 1966.
3 De kolommenfabriek in het Zuiderpark.

Per dag moest 1 kolom uitgehard en
wel afgeleverd worden voor de bouw
van het viaduct. Dit vereiste nogal wat
transportperikelen en stuurmanskunst om
de kolom naar zijn bestemming te krijgen.
4 De plaatsing van de eerste kolom in de

Tarwewijk aan de Mijnsherenlaan.
5 Het voltooide station Zuidplein in 1968.
6 Testritten in 1967 langs de Rijn- en

Maashaven richting Centraal Station er
terug.
7 Beeldend kunstenaar Henk Tas maakte

samen met Willem van Drunen sanseveria’s
op twee van de kolommen aan de
Mijnsherenlaan in 1977 in opdracht van de
Rotterdamse Kunststichting. Ook werd door
hun een fraaie witte roos geschilderd op een
van de kolommen.
Vrij Nederland publiceerde in 1977 een
kunstbijlage daarover.
Foto’s van de metro in aanbouw uit het boek
Metro/schipper mag ik overvaren?
Van Aad Wagenaar uit 1968
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Toeristisch uitstapje

De metro stopt op station Maashaven. Hier stapt u uit en met de lange
roltrap komt u bij de halte van tramlijn 2. Aan de rechterkant ziet u
de historische Maassilo. Die stamt uit de tijd dat het graan hier werd
overgeslagen van Zeeschip naar binnenvaartschip of naar de Maassilo.
Daarnaast staat de fabriek van Quaker Oats van de ontbijtgranen en de
meergranen koekjes. Verder op aan de Brielselaan staat de Meneba, hier
wordt op grote schaal graan gemalen tot meel voor de Rotterdamse
bakkers. De capaciteit is gelijk aan 80 windmolens.
In de proefbakkerij worden de nieuwste koekjes en broden gebakken
uit de nieuwste graanmengsels. Een weeïge lucht van koekjes en brood
komt u tegemoet op de Brielselaan. Laat deze heerlijke lucht op u
inwerken en loop weer terug naar Metrostation Maashaven.

Arend Jan van den Bosch
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Als ik met de metro reis hoor ik een geheimzinnige stem.
Waar komt die stem vandaan?
“Station Rijnhaven overstappen op de bus naar de SS Rotterdam”.
“Metrostation Rijnhaven change here for the bus to SS Rotterdam”.
Met een stem van een vrouw die waarschijnlijk uit Londen komt.
“Station Maashaven overstappen voor de tram”.
“Metrostation Maashaven change here for the tram”.
“Station Zuidplein, winkelcentrum busstation en Ikazia ziekenhuis”.
“Metro station Zuidplein shopping centre, busstation and Ikazia
hospital”.
Voor de geheimzinnige vrouwenstemmen het hele verhaal in twee
talen hebben uitgesproken
Staat de metro al stil aan het perron. Drommen mensen stappen in
en uit.
Het is een drukke halte Zuidplein.
Waar komen al die mensen vandaan? Waar gaan al die mensen naar
toe?
Waar komt die geheimzinnige vrouwenstem vandaan.
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De stem in de metro

Irene Verheij

RUPSJE NOOITGENOEG
Ondergronds Geknaag

Door de donkere gangen van
mijn stad Rotterdam
boort zich een hongerige Rups
Daar waar hij zich naar boven vreet
Braakt hij als een Zeepaardje
Triomfantelijk zijn kroost uit:
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Rotterdammertjes

Hij had ze onderweg opgeslorpt
Met gulzig vretende kaken
Het Rupsje heeft ook nooit genoeg
Hij blijft maar aan de gang
Zijn Rupsenleven lang
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NATIONALE ZWARTRIJDAG
ÉÉN HALTE TE VER
Het speelde zich af in de de tachtiger jaren
Dit Persbericht stond in de krant:
Ruim 200 reizigers door de RET beboet
Er komt een collectieve rechtszitting van!!!
Veel Rotterdammers balen, zij kunnen
die dure kaarten niet meer betalen.

Irene Verheij

Er kwamen een melding van de Pers
De Minister verlegd de zones van het O.V.V.
Ze zei: “Als ze geen kaartje kunnen kopen,
Dan gaan ze maar een halte lopen.”
Mensen werden kwaad, ze voelden zich genept.
Dat plan is ongehoord! Zoiets pikken we hier niet!
Wij gaan protesteren! Wij zullen dat mens in den Haag
en de RET wel eens een lesje leren!

De SUGBA roept Reizigers van het O.V.V. op:
VOLGENDE WEEK DINSDAG
NATIONALE ZWARTRIJDERS ACTIEDAG!!!
Laten we gezamenlijk op de barricade staan!
Op de bewuste actiedag sloten zich vele mensen aan.
Drommen actievoerders op het perron
Ze droegen spandoeken met felle protesten
De Metrotrein stopte : “Retteketet”!!!
Trompetgeschal weerklonk
Allemaal instappen!
JAAAAAAAA!!
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Dat werd er door boze Rotterdammers gezegd
In korte tijd werd er een Actie voorbereid
Plannen werden gemaakt de taken verdeeld
Een Persbericht ging uit met daarin ons Besluit:

“-Jongens we hebben er weer een!!”
“-Hier meneer /mevrouw u krijgt van ons
Als bewijs van goed gedrag
een origineel Zwartrijders Diploma”
Wat alleen op Nationale Zwartrijderdag mag.
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De demonstranten juichten, zij spraken de reizigers aan:
“-Heeft u een kaartje meneer /mevrouw
- Nee? Fijn dat heeft u goed gedaan!”
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Literaire Oogst Tarwewijk is een vast variabel
gezelschap van schrijvers en dichters die zichzelf
ten doel hebben gesteld om de literaire kwaliteiten
van de Tarwewijk en Rotterdam Zuid onder de
aandacht te brengen aan haar bewoners en zij die
aan de andere kant wonen.
Maandelijks wordt aan de hand van een locatie
gebonden opdracht elkaars schrijven onderling
getoetst en bekritiseerd om een ieder op
uitdagende wijze tot grote literaire hoogte te doen
laten stijgen.
Dit alles onder de bezielende leiding van Robert
Tau en zijn kompaan Alexander van Elswijk. De
geschiedenis van een plek of gebeurtenis op Zuid
wordt door Robert Tau aan het gezelschap uit de
doeken gedaan waarna de literaire raderen op volle
toeren gaan draaien.
Het geheel wordt gadegeslagen door Marco Douma
die hier en daar enige bijstand en sturing verleent
en samen met Rutger Zuydervelt de maandelijkse
publicatie verzorgt.

