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De Maastunnel
Serieuze tunnelplannen waren er al in 1929. Maar door de crisistijd
van de jaren ’30 komt het er niet van. Aanvankelijk zou er een brug
komen maar dat bleek toch problemen met het scheepvaartverkeer op
te leveren. Op 15-06-1937 geeft burgemeester P.J. Droogleever-Fortuyn
het startsein voor de bouw. Een bijzondere bouw. De Maastunnel
behoorde tot de eerst geventileerde snelwegtunnel ter wereld. In plaats
van een ronde stalen tunnel, werden in de Maastunnel voor het eerst
rechthoekige, betonnen tunnelelementen gebruikt, gebouwd in een
droogdok en via de Maas versleept naar de tunnellocatie. Daar zijn ze
afgezonken in een uitgebaggerde sleuf. Na de bouw van de Maastunnel
ontwikkelde Nederland zich tot mondiale afzinkspecialist. Dit alles werd
ook nog eens gefilmd door het Polygoonjournaal met de stem van Philip
Bloemendaal. Zo liet een klein landje zien waar het groot in kon zijn.
De Oorlog
Als de Duitse troepen op 10-05-1940 landen in de Waalhaven wordt
Rotterdam overrompeld en doet de Maastunnel dienst als schuilkelder.
Zo’n tweeduizend mensen vinden er onderdak. Na het bombardement
van de Rotterdamse binnenstad en de capitulatie liggen de
werkzaamheden aan de tunnel stil. Die worden later weer hervat.
De Maastunnel is in het voorjaar van 1942 klaar.
Vlak voor de officiële opening glippen drie Charloise belhamels door de
tunnel; Krijn Prins, Wim van Pelt en J.de Kock. Mies Bouwman maakt er
in 1954 een reportage over voor de KRO.
Naderhand is dit betwist want er zijn ook drie belhamels uit RotterdamWest die claimen als eerste door de tunnel te zijn gegaan.
Veel verkeer was er aanvankelijk niet tijdens de oorlog en al helemaal
niet met de fiets. De kans dat je fiets in de tunnel gevorderd zou worden
door de Duitsers was namelijk vrij groot.
Vlak voor de bevrijding hebben de Duitsers plannen om de tunnel op te
blazen. Het personeel dat nog in de Maastunnel werkte waarschuwde
het Rotterdams verzet op Zuid en dankzij koelbloedig handelen werden
de ontstekingsmechanismen gesaboteerd.

Robert Tau/Alexander van Elswijk
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Kunst en Poëzie
Over het mozaïek van Jaap Gidding (1887-1955) voorstellend
zeemeerminnen en mannen in de Maas met vogels, schepen en vissen
met daaronder de Maastunnel met voetgangers, fietsers en auto’s wordt
nog maar weinig gesproken. De reden: hij was in de oorlog pro-Duits en
daarmee is zijn werk doodgezwegen.
Dat geldt niet voor de tijdelijke kunst buiten de tunnel want vanaf
2011 pronkte op beide oevers een lichtproject van Vesta Kroese. In
neonbelettering lichtten in de avonduren afwisselend de woorden
“Hier” en “Daar” op. Kroese hoopte met haar kunstwerk te bereiken dat
het water tussen Noord en Zuid geen mentale barrière meer zou vormen
voor de bewoners.
Op zich is dit idee niet nieuw. Schrijver/dichter P.C.Boutens (18701943) wilde met zijn dichtregels ook de verbinding benadrukken en
hoeveel moeite dat gekost had. Zijn kwatrijn werd als plaquette in 1968
aangebracht aan de Noordelijke ingang.
Ook de Rotterdamse dichter Jan Prins (1878-1948) was voor de oorlog
gevraagd een gedicht te schrijven. Het zou pas tot 2008 duren voordat
zijn drie kwatrijnen aan de Zuidelijke ingang door burgemeester
Ivo Opstelten werden onthuld.

De Maastunnel

De Wederopbouw
Na de oorlog moest Rotterdam worden opgebouwd. Het centrum
lag nog in puin. De meeste Rotterdammers woonden op Zuid maar
werkten in het centrum. Een grote stroom van fietsers, voetgangers en
automobilisten stonden dagelijks als een grote sliert voor de tunnel.
Vanaf ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Dit beeld zou blijvend op
ieders netvlies blijven staan. Van menig Rotterdammer. Pas begin jaren
’70 werd dit minder. De meeste Rotterdammers verdienden meer en
konden gaan wonen in andere delen van de stad en schaften zelfs een
auto aan. Juist dat autoverkeer werd steeds drukker en ook de uitstoot
van de uitlaatgassen. De Maastunnel werd zo smeerpijp nummer 1 van
Nederland. Er werd van alles gedaan om dit terug te dringen o.a. door
extra ventilatie en beperkt autoverkeer.

Robert Tau/Alexander van Elswijk

Door de jaren heen is de Maastunnel gebruikt als
onderwaterkerstontbijt, hardloopwedstrijd, illegale modeshow,
duinverlichting in de voetgangerstunnel, trouwreportages en als
filmset van een aantal Nederlandse- en buitenlandse speelfilms. Ook
kunstprojecten waarbij de roltrappen de hoofdrol spelen werden
veelvuldig gebruikt.
Tot slot. de Amazing Stroopwafels onder leiding van Wim Kerkhof
scoorden in 1998 een hit met “Maastunnel”. Dit lied is te vinden op de cd
“Fijn Kamperen”. De tekst staat in deze uitgave.
En wat te denken van Gers Pardoel’s liedje “Bagagedrager”. In deze clip
die voor een deel in de Maastunnel werd opgenomen wordt er geen
woord gezegd over de tunnel terwijl juist het fietsen, het onderweg zijn
met je geliefde één groot avontuur is. En zo is het. Laat deze bundel over
de Maastunnel één groot avontuur zijn.
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Veel leesplezier !
Alexander van Elswijk en Robert Tau

Jan Prins

Drie Tunnelgedichten

I
Toen zich in haar bedrijf de stad belemmerd vond,
Heeft zij een weg gebouwd en onder slijk bedolven
Nu vindt zij even goed zichzelve door den grond
Als heel de wereld door de golven

De Maastunnel

III
Een lichtbaan, die den nacht doorschrijdt,
Een pad door stilte en eenzaamheid,
Lever ik leven’s schatten uit:
Van Zuid aan Noord, van Noord naar Zuid/
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II
Ik leid, in moeite en leed gesticht,
Door aarde en nacht van licht naar licht.

Donald Niedekker & Harold Naaijer
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De Hemelvaart
Fragment uit “De Hemelvaart”, een literaire thriller door
Donald Niedekker & Harold Naaijer

Bij de voetgangerstunnel van de Maashaven stond een man in uniform.
Moest je een kaartje kopen? ‘Nee, maar als er een onguur type naar
beneden gaat meld ik dat mijn collega met de portofoon, en als zo iemand
niet uit de tunnel komt gaan we kijken waar hij zich ophoudt. Toen ik
hier acht jaar geleden begon kwam er een boom van een kerel met een
honkbalknuppel op de bagagedrager. Ik zei tegen hem:
“Waar ben jij nou mee bezig, jij hebt toch geen knuppel nodig?” Hij zei
dat-ie bang was. Kun je nagaan. Nu zie je ouders met kinderen door de
tunnel fietsen om ze naar school te brengen of verpleegsters die van
Dijkzigt komen. De hal was licht, hoog en kraakschoon. Ik nam plaats op
de houten roltrap die met schokjes de diepte in zonk. Het deed me denken
aan de roltrappen van de metrostations van Moskou. Ook zo langzaam
verdwijnend naar een stipje dat het perron moest zijn.
Toen Anna in Moskou onderzoek deed heb ik haar een keer opgezocht. Ik
had me nog niet als spionnenspeurder ontpopt en kreeg zonder probleem
een visum.
De Zweedse politie deed moeilijker dan de Russische ambassade. Als
ik van station Arbatskaja, Taganskaja of Prospekt Mira de roltrap betrad
moest ik altijd aan de beginscene van een boek van Alistair MacLean
denken. Een man staat op een roltrap en ziet aan het eind iemand een
pistool op hem richten. Als hij de andere kant op wil vluchten wordt hij
in de rug tegengehouden door een man achter hem. Op de uitgestorven
roltrap van de Maastunnel had ik de tijd om een krant te lezen. De
betegelde voetgangersbuis baadde in oranje licht. Mijn voetstappen
weergalmden als ik op een losse metalen plaat stapte. Het werd killer,
vochtiger en ik vroeg me af of ik het diepste punt kon vaststellen. Op een
gegeven moment voelde ik aan de spanning in mijn kuiten dat ik weer
omhoogliep. Een jongen met lang haar kwam me tegemoet gerend. Voor
hem liep een herdershond. Was dit zo’n ‘onguur type’ dat niet te lang in
de tunnel mocht blijven?

Donald Niedekker & Harold Naaijer
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We passeerden elkaar zonder een groet of blik. Op een verlaten bospad
was dat anders geweest, dan had je vanuit een soort verbondenheid
elkaar ‘goedendag‘ gezegd, maar hier in de tunnel had je maar één doel,
de andere kant bereiken. Ik besteeg een nauwe draaiende trap en kwam
uit bij de hal met de roltrappen.
Boven liep ik langs het ventilatiegebouw naar een grasperkje op de kop
van Charlois. Op de andere oever kon je tussen havenkranen door de
kerk van Schiedam zien. Dichterbij de witte gebouwen van het Dijkzigt
Ziekenhuis en de medische faculteit van de Erasmus Universiteit, en op
het hoofd van de Mullerkade het gebouw van de Rotterdamsche Lloyd.
Het zou voldoende kunnen zijn voor een leven, je dagen door te brengen
met het kijken naar de Maas. De kleur van het water in alle schakeringen
in je opnemen, je er bepaalde geuren bij voorstellen, overwaaiende
fruitaroma’s, dieselolie. Tot hoe ver komt bij harde wind het zoute
zeewater de Maas in gestroomd? Waar ligt de grens tussen het zoete en
zoute water? Ergens tussen de Erasmus- of de Willemsbrug?
Links van me stond een beeld van een bonkige vrouw. Handen in haar zij,
een knie naar voren gestoken. Haar hoofd ontbrak. Had Rotterdam nu ook
zijn hoofd verloren? ‘Dat beeld zou eerst in Katendrecht komen,’ vertelde
een man me.
‘Maar op Katendrecht wilden ze het niet hebben. Het was de wijk van
plezier en vertier. Wat moesten ze nu weer met een naakte vrouw zonder
hoofd?’

Irmlinda de Vries
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Die Tunnel aan de Maas

Ik hoef niet zo nodig een IJzeren Gordijn of Berlijnse muur
geen Rode plein of Olympisch Vuur
Nee laat ook gaan die de Nôtre Dame
ik zou mij er teveel voor schamen
en weg met dat Trafalgar Square en The Big Ben
die dingen waar ik nooit aan wen
Wat?! Borobudur, laat staan het Pentagon!
zo’n Colosseum waar het gepruts begon
En het gedrocht als de Keulse Dom
de Chinese muur, of Eiffeltoren
Jij wilt dat ik mijn tenen krom
Ga weg met je Toren van Babel, van Pisa of wat dan ook
Je geneuzel maakt dat ik kook van woede
maar nu komt het , ja moet jij eens horen!
Je krijgt van mij na dit relaas,
na al het zinloos en niet aan te prijzen
niet goed genoeg en niet uit te wijzen gestuntel
iets wat je zal heugen, wat je nog niet wist
een rondje Tunnel aan de Maas
oftewel onze oud en vertrouwde Maastunnel

Dagjesmensen, woon-en werkverkeer
“Kom jij van Zuid, dat is toch geen Rotterdam?!”.
het licht dat er immer brandt. Het klotsende water aan de buitenwand
te midden van de Maas, tussen binnenschip en Taklift in
verdwijnt hij aan de kade
Zijn metgezel, de Euromast doemt naast hem op
als hij van ondergronds weer bovengronds gaat
Hij moet het meer uit de lengte dan de breedte hebben
en is voor iedereen onmisbaar ook onbetaalbaar
Want Noord en Zuid gaan hand in hand, van jong tot oud
is hij het de Maastunnel die ons allemaal verbindt

Irmlinda de Vries
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Hij kronkelt zich een weg door het water
en slokt de mensen op in een onstilbare honger
doorstaat elke storm, ijs, donder en bliksem
hij is als een reuzendarm die het verkeer uitpoept
van begin of einde is geen sprake
dag en nacht is hij in de weer, in rep en roer
met auto’s, fietsers, wandelaars, toeristen

De Maastunnel

Hand in Hand

Albert Prins
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MAMMA TUNNEL

Maastunnel en Euromast
innig naast elkaar
vrouw en man
va en ma
van deze havenstad
van deze barensstad
Maastunnel
tweezijdig geboortekanaal
baarde haar kinderen
noemde hen
Noord en Zuid
Maastunnel
warm kanaal onder een kille stroom
die haar kroost voor eeuwig scheidt
een moeder die verbindt
en hoopvol schreit
om samenzijn
van Zuid en Noord
van kind en kind

Het is een lange lange gang van
zeemeerman naar zeemeermin en
weer terug is even lang. Ze dansen

Hester Knibbe

Maastunnelmozaïek

in vaalblauw, op Zuid de minnen
in hardroze ; het is hun kunst om in
cadans zowel begin als eind te zijn van
slangenlange kille sluis met zwembadtegel
ingewand waardoor men kan van man
naar min van Wil naar Jan : je neemt
de roltrap grűndlich steil, doorkruist
grauw duister, onderwijl verlangend
naar het steedse licht. En steeds
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vinnig en galant, de staart gekruld
- noch vlees noch vis- hun stille
tussenwerelddans, een pirouet rond
schelprozet. Noord zwemmen mannen

De Maastunnel

ontwaar je daarna weer dat wulpse
teder staartverschil : de één
meer man, de ander min.

Robert Tau

Het Nakie van de Maastunnel

Zij heeft niet veel om het lijf.
Zij staat stokstil, stokstijf.

De Literaire Oogst
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Ik sta hier onbewogen,
de naakte waarheid, ongelogen.
Ook al ben ik moeders mooiste niet.
Het is het uitzicht waarvan ik geniet.
Ik zie daaro staan aan de overkant.
Maar ik ben hiero als gestolde tijd
aan de literaire linkeroever aanbeland.
De kritiek dat ik zo lelijk ben kan
ik maar niet verstouwen.
Ik kan er simpelweg mijn kop niet bijhou’en!

Robert Tau

De tunnelprofessor

Boudewijn Mastenbroek (1889-1956)
ging altijd op zoek
naar bijzonderheden van de Maastunnel.
Dat deed niet iedere klungel.

Met witte zeemanspet.
Strak in het pak zomaar net.
Verkocht hij prentbriefkaarten van zichzelf
fijn gekiekt en zonder snor.
Het kenmerk van de tunnelprofessor!
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Hij praatte met Jan & Alleman
over dit Rotterdamse wonder.
Hij kende de tunnel van boven en van onder.
In een zelfgemaakt boekje bracht hij zijn kennis
voor 20 cent aan de man.
Leidde elke toerist rond met een bezoekje
naar ieder gaatje en elke hoekje

De Maastunnel

Overal waar de professor kwam
promootte hij de tunnel.
‘Selfmade in Rotterdam!’

W. Kerkhof en C. Pons

Maastunnel
door The Amazing Stroopwafels

Twee kopergroene koepels Noord en Zuid
Daar gaan de voetgangers de tunnel in en uit
Op de roltrap staan de fietsers uit het lood
Onder de snelbinder hun tas, een pakkie brood
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Terug naar jou, de Maas weer onderdoor
Terug naar jou waar ik je echo hoor
Terug naar jou een eindeloze gang
Tegels als behang en ik verlang
Terug naar jou
Ik stap maar door er is nog lang geen eind in zicht
In de tijd terug door het jaren veertig licht
ik hoor de roltrap ruisen aan de overzij
En aan het einde van de tunnel daar sta jij…
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Terug naar jou, de Maas weer onderdoor
Terug naar jou waar ik je echo hoor
Terug naar jou een eindeloze gang
Tegels als behang en ik verlang
Terug naar jou

Tekst : W.Kerkhof- C. Pons
muziek : W.Kerkhof
Uitgebracht in 1998 van de cd Fijn kamperen
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1 De op- en afrit van de tunnel op de linker

maasoever
2 Fiets- en voetgangerstunnel Maastunnel,

rijenlang de wachtende fietsers met zicht
op Charlois aan de overzijde. Ansichtkaart
ca. 1950
3 V.l.n.r. Presentatrice Mies Bouwman,

Krijn Prins, Wim van Pelt, J. de Kock,
mevr. Bol (moeder van Dirk Bol),
Ben Mettrop (regisseur).
4 Ansichtkaart ca. 1950
5 De roltrappen van de Maastunnel tijdens

spitsuur
6 Politiepas Maastunnelpolitie
7 Plaquette Maastunnel met de dichtregels

van P.C. Boutens
8 Deelraadvoorzitter Dick Lockhorst en

burgemeester Ivo `opstelten onthullen in het
gebouw-Zuid van de Maastunnel voor fietser
en voetgangers gedichten van Jan Prins in
2008. Foto; Cor Vos
9 Burgemeester Ivo Opstelten en Marco Goud,

die bij de Avalon pers de gedichten van Jan
Prins en P.C. Boutens heeft uitgegeven en
deze presenteetde aan de burgemeester.
Foto; Cor Vos
10 Tunnelwachter kostuum bij expositie over

de Maastunnel
11 Gedenkplaquette
12 Fietstunnel, Maastunnel.

Gedicht van Jan Prins

Uit het boek Familieverhalen I 2007

Irene Verheij
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Na het bezoek aan de Graansilo gingen we op weg naar tante
Toos op de andere Maasoever, in het centrum van Rotterdam.
Men kon er op verschillende manieren komen. Via de wijk
Katendrecht (tussen de Maashaven en de Rijnhaven) konden
we er met veerpontje overvaren naar de Willemskade, en dan
waren we er gelijk. Of we konden onder het water door fietsen
, via de Maastunnel. Mijn moeder vond dat wel een beetje eng
want we moesten dan met onze fietsen via een hoge houten
roltrap naar beneden en weer omhoog. Mamma was een beetje
angstig dat ze dan zou kunnen vallen, logisch toch! Maar mijn
vader hielp haar erbij, ze moet maar op hem vertrouwen, zei
hij. Dus wij gingen gewoon door de tunnel, lekker spannend!
Op weg daarheen is een fietspad met aan beide zijden struiken
met roze wilde roosjes. Die roosjes roken zo heerlijk, ik kan me
dat nog heel goed herinneren, ze zijn er gelukkig nog steeds!
Het fietstochtje was wel een beetje eng met die roltrappen
enzo maar toch heel opwindend. Vooral toen wij aan de andere
kant van de tunnel boven kwamen met de zenuwen in ons lijf,
en we zagen opeens een hele grote boot vlak voor onze ogen
opdoemen. Mijn vader was heel enthousiast dichterbij gekomen
en mijn moeder was al weer zenuwachtig dat hij misschien in
het water zou rijden. Hij lachte dan alleen maar en keek haar
schalks in de poppetjes van d´r ogen. ´t Was allemaal zo heerlijk
en wij genoten er heel erg van.

De Maastunnel

DE HEERLIJK GEURENDE
ROZENSTRUIKJES EN DE
FIETSTUNNEL 1954

Tim Albus

Een duik in de diepte
We moeten naar de overkant!
Hoe zijn we hier beland?
Naar de overkant!
DAAR is het beloofde land!

De Literaire Oogst
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Te koud om te zwemmen
het water wordt onze dood
we struikelen op de kade
duiken onder een koepel
rollen van de trap
blijven liggen
bijkomen van de klap
langzaam overeind krabbelen
Waar zijn wij in terecht gekomen?
betegelde wanden met natriumlampen
voor ons in een eindeloze gang
rauwe muren
met pracht en praal
stap voor stap laten wij
de ruisende trap
achter steeds stiller en
harder galmend met iedere stap
ruis nadert in de verte
de galm wordt langzaam zachter
we stappen op
rollen naar boven en
duiken op
Het Beloofde land!
We zijn er!
De reis gemaakt
de overkant bereikt
Eindelijk thuis

(voor voetgangers)
Wie een tunnel graaft
voor een ander
gaat er zelf
aan onderdoor.

Joz Knoop

Maastunnel

Toch als je van Charlois
naar Delfshaven loopt
is die ouwe tunnel
wel een gouwe greep.
En die roltrappen
naar die eindeloze gang
in de diepte, gang in diepte
die de machtige rivier…
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Door de verlichting
ziet u niet het licht
aan het eind
van de tunnel.

De Maastunnel

…boven je laat stromen
ja, die gang, die kilometers
gang, loop die gang,
ga je gang, ga je gang…

Alexander van Elswijk

Tunnelvisie

Over de hele lengte
lig jij onder de Maas uitgestrekt
terwijl je voortdurend reizigers lekt
Rotterdam Noord en Zuid komen het liefst
aan hun eigen kant de tunnel weer uit
Sporters gaan fietsend of lopend in volle draf
de roltraptreden op en af

De Literaire Oogst
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Al 75 jaar ligt de Oude Dame daar
Nu wordt ze gerenoveerd op hoge leeftijd
zodat iedereen straks weer veilig
door de tunnel loopt, fietst of rijdt

Met het gat van 17 meter diepte,
En de Hoek van 30 graden.
Voor mensen met hoogtevrees
is dit avontuur niet echt aan te raden

Irene Verheij

DE HOEK EN.. HET GAT

De aanblik van het gat grijpt mij aan
: Zwetende handen en klapperende tanden.
Vechtend tegen de misselijkheid.
Het is nu echt te laat voor spijt!
Ik haal diep adem en zet mij schrap,
Dan begeef ik mij op de trap.
´k Sla geen acht meer op mijn maag,
Maar ga met mijn fietsie naar omlaag.
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Ben vrolijk fietsend van huis gegaan,
Maar kom benauwd bij de tunnel aan.
Want ja, ik moet ècht door die buis.
Al mijn bravoure ligt nu thuis.

Ik doe nog gouw een schietgebed,
Zet de knop van denken om.
En kom veilig naar beneden.
Een schietgebedje is nog niet zo dom!

In volle vaart het holletje af.
Als een paardje in gestrekte draf.

De Maastunnel

En als ik razendsnel met een noodgang
Door de fietstunnel sjees, met wapperende haren
Zing ik keihard het hoogste lied!

Arend Jan van den Bosch

Het 4 koppige monster

Op de bodem van de Nieuwe Maas huist een monster met 4 koppen.
Aan de Zuidzijde twee koppen een voor auto’s en een voor fietsers en
voetgangers.
Aan de Noordkant zijn ook twee koppen. Het vraatzuchtige monster slokt
alles op voetgangers, fietsers, auto’s, vrachtwagens, autobussen …alles.
Door de gladde keel glijden de voetgangers en fietsers naar binnen. Zij
zijn voor altijd verzwolgen door de vierkoppige draak.

De Literaire Oogst
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Met een hevig gebulder stoot de draak alles weer uit voetgangers,
fietsers, auto’s, vrachtwagens, autobussen aan de andere kant.
De staart van de enorme draak wordt soms gezien bij de Van
Brienenoordbrug, vooral als het stormt

Fragment uit “Mijn kleine waanzin” van Jan Brokken

Jan Brokken

Mijn kleine waanzin

Voor de hbs, in een smalle donkere straat van Rotterdam Charlois, vlak
bij de ingang van de Maastunnel, weigerden een paar jongens me op de
fiets te laten passeren. Ik vertikte het bedeesd af te stappen en nederig
te vragen of ik misschien mijn fiets mocht stallen ; ik reed een honderd
meter terug, draaide om en ging op de pedalen staan en spurtte als een
coureur op het groepje af. Erik schreeuwde nog : ‘Niet doen, lul’.
Ik kende hem een paar maanden, te kort om te weten dat hij een weeë
smaak in de mond kreeg wanneer iemand zich dociel gedroeg. Je moest
Zonder het te beseffen legde ik op dat moment de meesterproef voor
hem af- hij riep me toe, maar hoopte dat ik zijn waarschuwing zou
negeren.
Het groepje werd een groep; tien, twintig jongens sloten de rijen,
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werkelijk stronteigenwijs zijn om op zijn waardering te kunnen rekenen.

midden op straat. Ik kon nog in de remmen knijpen, ik kon nog
voorkomen dat ik een smak zo maken. En dan? Dan zou de straat te
smal zijn om het hoongelach te vullen.
Als een razende reed ik op de grote stevige jongens uit de derde en
de vierde klas in. Ik hoorde een ‘au’, ik hoorde een ‘godver’, ik hoorde
een jas scheuren. De fiets bleef tussen de armen en benen steken; ik
zweefde over de voorste jongens heen, landde op een paar schouders,
en brak mijn neus. Het bot werd niet gezet, het ene stuk groeide over
het andere heen. Aan mijn salto mortale hield in een joekel van een
staan. Maar telkens wanneer Erik me wat langer opnam en zijn blik op
mijn brede neus liet vallen, kon hij het niet nalaten te grijnzen. Op mijn
gezicht stond eveneens te lezen wanneer onze vriendschap begon.

De Maastunnel

gok over, waardoor de bravoure breed en fors op mijn gezicht bleef

De Literaire Oogst

Dr.P.C. Boutens Kwatrijn

Hier schiep zich Rotterdam ’t gekruiste veer
Van bovenstroomsch en onderstroomsch verkeer:
’T bloed dat zijn uitweg naar de wereld vond
Boort waar het nijpt slagaadren door de grond.

Plaquette aangebracht in de noordelijke ingang
van de Maastunnel

Een uitgave van De Literaire Oogst Tarwewijk, 30 april 2017, CultuurWerkplaats Tarwewijk
Met: Jan Prins, Hester Knibbe, Joz Knoop, Arend Jan van den Bosch, The Amazing Stroopwafels, Robert Tau,
Alexander van Elswijk, Irene Verheij, Tim Albus, Irmlinda de Vries, Albert Prins en Joop Speulman (foto’s)
En ook: Jan Prins, Dr.P.C. Boutens Kwatrijn, Jan Brokken en Donald Niedekker & Harold Naaijer
Met dank aan de ondersteuning van gemeente Rotterdam • www.cultuurwerkplaatstarwewijk.nl

Pagina 28

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.

