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Inleiding Rotterdamse Haven
Ontstaan van de haven
In een tijd van ijzeren mannen en houten schepen ontstond de
Rotterdamse Haven. Dit was in de middeleeuwen.

Rotterdam ontstond omstreeks 1260 na Christus rondom een dam in de
rivier de Rotte.
De mensen daar hadden namelijk veel last van overstromingen. De
naam van de stad Rotterdam komt natuurlijk van die dam die toen in
de Rotte werd gebouwd. Helaas konden er door die dam geen schepen
meer langs. De lading van de schepen die bij de dam kwamen werd
daarom overgeladen op een ander schip. Dat schip voer er dan verder
mee en bracht de lading waar die moest zijn. In het begin bestond die
lading uit vis. Er kwamen eigenlijk alleen nog maar vissersboten langs.
De vissers vingen haring. De haring moest worden overgeladen. In 1350
werd er een haven gebouwd, de eerste haven. Hij heette Haringhaven.
Daar legden de vissersboten aan en werd er handel gedreven. Door de
haringvisserij groeide Rotterdam uit tot een stad. In 1600 was de haven
al best groot; er konden toen ongeveer 100 schepen liggen.

Rotterdam is niet alleen door de dam in de Rotte een grote stad met een
grote haven geworden. Rotterdam ligt aan de delta van de Rijn, de Maas
en de Schelde. Dit zijn in de geschiedenis belangrijke en drukbevaren
rivieren geweest. De Haringhaven werd al gauw te klein. Er werden
steeds meer havens bijgebouwd. In de zeventiende eeuw stonden die
havens in verbinding met de Waal, de Rijn en de Maas. De havens waren
zo gelegd dat de schepen konden lossen bij de koopmanshuizen op de
kade.
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Twintigste Eeuw
Ongeveer de helft van de haven wordt door de bombardementen tijdens
WO II verwoest. Door flinke investeringen na de oorlog in wederopbouw
en uitbreiding van de haven maakt deze een snelle groei door. Zo sterk
dat ze met moeite het aantal schepen nog aankan. Daarom werd in 1947
onder meer het Botlek gebied aangelegd.
Nu de aardolie in de Twintigste Eeuw belangrijker wordt voor de
economie, kan deze door de aanleg van de Europoort in de jaren ’60 met
mammoettankers tegelijk aanmeren.
In 1970 wordt de Maasvlakte aangelegd. Hiervoor wordt een stuk zee
drooggelegd zodat bedrijven zich hier kunnen vestigen.
Van 1962 tot 2004 was de Rotterdamse Haven de grootste haven ter
wereld. Tegenwoordig neemt de haven de vierde plek in, maar blijft de
grootste haven van Europa.

Rotterdamse Haven

Negentiende Eeuw
De haven is nu nog moeilijk bereikbaar, dit heeft te maken met de
verzanding van de waterwegen. Aangezien in de tweede helft van de
negentiende eeuw het Duitse Ruhrgebied enorm aan het industrialiseren
is, is het voor de Nederlandse overheid van extra belang om de
bereikbaarheid van de haven te optimaliseren. Als eerste werden nieuwe
havenbekkens aangelegd. De staalindustrie in het Ruhrgebied heeft veel
erts nodig, wat Rotterdam nu makkelijk via de Rijn kan vervoeren.
In 1866 begint de aanleg van de Nieuwe Waterweg en deze was in 1872
af. De haven, die voorheen geen rechtstreekse verbinding met zee heeft,
krijgt deze door middel van een doorgraving van de duinen bij Hoek
van Holland. Dit is een idee van ingenieur Pieter Caland .Zo wordt de
Noordzee bereikbaar.

Robert Tau/Alexander van Elswijk
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Voorwoord

De Rotterdamse Haven heeft menige schrijver en dichter geïnspireerd.
In deze bundel laten we zien hoe nieuw en oud dichtwerk elkaar
ontmoeten. Hoewel er een verschil van waarneming en beschrijving van
schrijvers en dichters is hebben zij allen een ding met elkaar gemeen
en dat is de liefde voor Rotterdam en zijn rivier de Maas. Of het nu het
visje in de Maas is van Albert Prins, de watertaxi van Joz Knoop of het
beeld van “Gaja” dat Irmlinda de Vries oproept in haar gedichten. Vanuit
wisselend perspectief blijft het beeld van de Haven van Rotterdam op
ieders netvlies staan.
De ontwikkeling en de geschiedenis van de Haven van Rotterdam zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit houdt in dat de oude Haven
van Rotterdam niet meer bestaat en alleen nog terug te vinden is in
teksten, foto’s en films. Noem het nostalgie, dat kan. Wij kijken zowel
vooruit de toekomst in maar kijken ook nog eens achterom naar het
verleden met een dichterlijke lach van tevredenheid.
Veel leesplezier.
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Robert Tau en Alexander van Elswijk

1886: Rotterdam stoot door naar zee!
Het is een trechter, zei Thorbecke al
voor half-Europa, maar hoe wijder die
trechter, hoe meer er door zal gaan.

Joop van den Bos

De Grenzeloze Haven

De kompassen richten zich op de poort
van Europa, de faxen verschepen al.
Havens 184-200 staat er in hartje stad
want laat ons niet vervreemden
om hen die van de eilanden kwamen
van Brabant, Groningers en Friezen.
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1886: het is zover.
Want volgens de logica van de geografie
moet hier een wereldhaven komen.
In de stad die men naar de godin Rotta vernoemde
o, lotsbestemming zelfs de meeuwen weten het.

Met de vraag als een roep
uit het deinende vloeien.
De perfecte outillage overstijgt het nut
humaniseert grenzeloos-universeel.
Sterker door strijd stromen we
door naar nieuwe tijden!

Rotterdamse Haven

O, maritieme zang der lokkende verten
daar waar de Maas uitloopt in vele
mondingen, zich ruimtelijk sterkt.

Irmlinda de Vries

De storm der gedachten

I.
Ik hijs de zeilen van de nacht
en dein zachtjes mee
op het kabbelen van dit laatste uur
Op het middelpunt der Aarde
draai ik om het kookpunt en de zweren
heen
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daar schend ik het zere been
de tere wonde en iets van waarde
torn ik aan de gulheid van
de drukkende kracht der zwaarte
Hier keert het tij, hel ik tegen slagzij aan
II.
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Woest en ledig vlammen de golven
een rijzige macht waaraan ik niet
kan ontsnappen
en spuwen ziltige zinnen
over de dolende doden, die eeuwige
schimmen in de schaduw van de Maan
Waar ik heen navigeer ik als het vasteland
zich tegen de horizon drukt
en de nacht blind tast
in een sterrenloze leegte?

Irmlinda de Vries

III.
De storm veegt
de tekens van de kaden
en ik laveer tussen waan en waarheid
rond het speerpunt van de nacht

hier, kabbelend op dit laatste uur
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waar mijn heil verankerd ligt
in het ongeneeslijke der natuur

Pagina 7

waar de straffe wind ijlt, met tegenwicht
mijn gebeente bijeen houdt
in de storm der gedachten

Irmlinda de Vries

Onoplosbare zilte tranen
Zij eten het vuur dat ontvlamt
Uit de oogopslag van de morgenstond
En weten van geen ophouden
Als de vrouwen tevergeefs
jammeren op het vaste land
waar de mannen niet kunnen ankeren
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Kuierend in de havens zweren de mannen
een te dure eed alsof zij bereid zijn
Voor het geringste te sterven
In hun naïviteit drinken zij
De dag vaarwel en begeven zich naar zee
Verstrikt in de netten van de nacht
Dit is de eeuwige thuishaven van deze “ helden ”
De plek waar de vrouwen zich verslikken in het water
Van hun onoplosbare zilte tranen

Maar dit ook is, wat uit die jaren het weerzien mij te binnen brengt,
dat alle geuren uit de wereld daar met elkander waren gemengd.
Naar koffie rook het bij de Draaisteeg, aan ’t Oude Hoofd naar teer en touw,
naar copra langs de Spoorweghaven, naar reuzel bij het Poortgebouw,
naar huiden op den Terwenakker, en aan de haringvliet naar kaas.
Dan was de lucht van gist of olie en dan van jute weer de baas,
dan waren het de specerijen uit Bombay of Batavia.
Naar schapen rook het in de Boompjes, naar uien op de Spaanse Ka.
Aan ’t Nieuwe Werk geurden citroenen en bij het Entrepôt tabak.
Kortom, er valt geen reuk te ruiken, die aan dit havenbeeld ontbrak.
Maar later, toen ik op mijn tochten in aller Heeren landen kwam,
kon het mij dikwijls overvallen: hier ruikt het net als in Rotterdam!
En daarmee kwam dan in zij volheid dat eene beeld mij voor den geest
waartegen zich ons leeven teekent : de stad, waar men kind is geweest.
Het is of vanuit deze haven iets over heel de wereld drijft,
waardoor, waar u het lot mag voeren, ge toch altijd in haar omtrek blijft.
Het is of met, haar lucht en water en wind, zij ons heeft opgevoed
in ruimte en vergezicht, de kusten van onze toekomst tegemoet.
Vaart ge naar Sidney of naar Kaapstad, naar Kobe of naar Baltimore,
vaart ge onder alle hemelbreedten, vaart ge alle wereldzeen door,
nooit voelt gij u geheel verlaten, als hier uw mensch-zijn aanvang nam,
door wat van kindsbeen af u eigen en lief was.
Dát is Rotterdam.

Jan Prins
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Te Rotterdam ben ik geboren, onder de adem van den Maas.
En liep ik, met mijn stilte, te midden van het stadsgeraas.
Van zwaarbespannen sleeperswagens ben ik er passagier geweest.
Door heel de stad heb ik gezworven, maar aan de kaden toch het meest.
Daar lag aan de stoet uit aller streken, de klipper en de keulenaar,
het driemastschip, zijn tuig ten hemel en de erstboot, vol breed en zwaar,
de Lloyd-vloot met provincie-namen, alle elf, als ik me niet vergis:
De Caland en de Lady Tyler, de Scholten, die gebleven is.
Daar lagen zij voor alle verten gereed elk in zijne eigen pracht.
’t Is of ik nog hun stem hoor loeien ten afscheid van den wintersnacht.

Rotterdamse Haven

‘Te Rotterdam ben ik geboren’

Irmlinda de Vries
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In een zee van ongenade

‘ Gaia plooit haar aarden huid en huilt ‘
De mensen staan er als grauwe distels
te klauwen in een plastic soep
men sleept vervolgens legio
karkassen richting kustlijn
zoals een scheepswrak
of een ware U-boot uit WO II
en o, arme gelukszoeker
in blinde vaart... nu komt de nacht!
de stroming wordt te sterk
ook de wind geeft niet meer mee
het spelen is voorgoed voorbij
men zinkt weg in dit zeemansgraf
tussen dood en levenloos
waant de mens zich zo goddelijk
Hij splijt het atoom en ook zijn ziel
Hij splijt de zee en sleurt de wereld mee…

Robert Tau
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Statige reus met machtige armen.
Zuigend, sissend zeemonster.
Sleept de tarwe voor de Farao naar binnen.
Voor de zeven vette
en zeven magere jaren.
Alles opgeslagen,
wachtend op de Silo.
Om voor de handel te verdelen
aan de hoogste bieder.
Wat is een brood waard?
Zoveel als je honger hebt!
Tarwe, Rogge, Gerst en Spelt
De Elevator zuigt alles naar binnen
tot de laatste korrel is welgeteld!

Rotterdamse Haven

Elevator Maashaven

Albert Prins

VISJE BUBBELT

ik ben het visje Bubbelt
dat vrolijk door de Maas heen huppelt
zo ongeveer van Maassilo tot Hef
presenteer ik mij met lef
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de SS Rotterdam herken ik aan haar kiel
aan stalen palen vastgenageld ligt de arme ziel
zij zal nooit meer ver uit varen gaan
ik blijf in gedachten daar even stil bij staan
zwemmen van de haven naar de tegenstromende rivier
brengt mij telkens veel plezier
ik ben een visje dat nooit jammert
ik ben een echte Rotterdammert
links onder mij hoor ik een rommelend geruis
het is de oude tunnelbuis
als de darm van een vulkaan
geeft zij brommend haar locatie aan
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geen stroming is te sterk voor mij
tegenkracht maakt mij juist blij
ik wrik me voort met ferme slagen
die mij krachtig door het water dragen
terwijl naast mij slaande schroeven reuzen aan doen meren
zie ik tegen het waterplafond geelgerande watertaxi’s scheren
het leven in deze kolkende rivier heeft haar eigen taal
de Rotterdamse Maas spreekt in water en in staal
zo nader ik de Erasmus‘ Zwaan
waar boven mij pylonen schaduwen over het water slaan
en beneden mij de bodem is gehuld in duister
de weerslag van ’s Zwaans luister

Albert Prins

wanneer ik dan het Noordereiland naast mij weet
en de Koningshaven mij vorstelijk welkom heet
voel ik mij een prins gelijk
als ik de oostkant van mijn leefgebied bereik

Rotterdamse Haven

ik ben het visje Bubbelt
dat vrolijk door de Maas heen huppelt
zo ongeveer van Maassilo tot Hef
presenteer ik mij met lef
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trillend danst de ijzeren Hef hier tegen de lichte lucht
zij ontlokt mij telkens weer een zachte zucht
zo wonderlijk gracieus is zij
gelijk een stippeltjesschilderij

Mark Boninsegna
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Port of Rotterdam

Leuvehaven 		
Kreeksehaven		
Eerste Eemhaven
Duwbakhaven		
Haringvliet			
Veerhaven		
Heijsehaven		
Feijenoordhaven		
Eerste Katendrechtsehaven
Bierhaven
Boerengat
Scheepmakershaven
Oude Haven
Nassauhaven
Geulhaven
Keilehaven
Sleepboothaven
Sint Jobshaven
Sint Laurenshaven
Beneluxhaven
Pelserthaven
Kortenoordsehaven
Nijhaven
Alblashaven
Eerste Petroleumhaven
Derde Petroleumhaven

Parkhaven
Spoorweghaven
Coolhaven
Middenkous
Robbenoordse Haven
Welplaathaven
Wiltonhaven
Hartelhaven
Tweede Katendrechtsehaven
Wijnhaven
Buizengat
Schiemond
Vijfsluizerhaven
Koningshaven
Scheurhaven
Zevenmanshaven
Entrepothaven
Sint Janshaven
Fokhaven
Europahaven
Bornissehaven
Rederijhaven
Berghaven
Chemiehaven
Tweede Petroleumhaven
Vierde Petroleumhaven

Mark Boninsegna

Pagina 15

Zesde Petroleumhaven
Achtste Petroleumhaven
Gantelhaven
Spuihaven
Pistoolhaven
Prinses Alexiahaven
Prinses Margriethaven
Prins Willem Alexanderhaven
Wilhelminahaven
Persoonshaven
Tweede Werkhaven
Torontohaven
Brittanniëhaven
Voorhaven
Hoogvlietse Haven
Maashaven
Waalhaven
Schiehaven
Dintelhaven
Wezerhaven
Neckarhaven
Nijlhaven
Mississippihaven
Hudsonhaven
Watertorenhaven

Rotterdamse Haven

Vijfde Petroleumhaven
Zevende Petroleumhaven
Lingehaven
Binnenhaven
Buizenwaal
Vulcaanhaven
Prinses Amaliahaven
Prinses Arianehaven
Prins Johan Frisohaven
Prinses Beatrixhaven
Koningin Wilhelminahaven
Eerste Werkhaven
Barendrechtse Haven
Londenhaven
Voorhaven
Achterhaven
Merwehaven
Rijnhaven
Lekhaven
IJsselhaven
Scenehaven
Elbehaven
Donauhaven
Amazonehaven
Tennesseehaven
Yangtzehaven

J.W.F. Werumeus Buning
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De Groene Maas

Niets is er groener dan de Maas,
oevers en riet en populieren.
Wanneer men weer terug kon keeren
van verre bergen en rivieren,
niets is er groener dan de Maas.
Wilgen en elzen kwinkeleeren,
de wilde eend vliegt uit groen riet,
men mag aan vele oevers meren,
een groener oever is er niet.
Niets is er groener dan de Maas.
Wie uitvaart die vergeet het niet.
Wie thuisvaart heeft het niet vergeten,
een rijker gras bestaat er niet.
Niets is er groener dan de Maas.
Men kan op vele zeeën sterven
en overal is harde steen.
Geef mij groen gras om in te sterven,
en groen gras gansch over mij heen.

1-6 De afgebeelde foto’s zijn stills van

het videowerk Pierdrie uit 2012. Een
multimediaal project van Marco Douma,
Roel Meelkop en Rutger Zuydervelt over
de Rotterdamse Waalhaven.
meer informatie: www.pierdrie.org

Karel Čapek

Uit prenten van Holland door
Karel Čapek uit 1932

Rotterdamse Haven

Strijk de zeilen, mannen, en rol de trossen op; wat moet je
hier te midden van brikken en schoeners in het water van
het IJ of van de Maas, in de Rotterdamse rivierinhammen,
in de dokken en vaarten van Amsterdam; te midden van die
dikbuiken vol graan, die pensen vol steenkool, die tanks,
elevators, silo’s, hijskranen, rijdende kranen, baggerschepen
en witte pakketboten uit Java, Indiё en Guyana, en tussen die
zwaarlijvige motorboten en stoombootjes van de loodsen,
tussen die sloeries van vrachtschepen, die zich met het gespuis
van al die vervloekte havens ter wereld inlaten, en tussen die
grijze men o’war, en luie sleepboten, man, wat moet je met je
vocabulaire van een landrot tussen die loeiende zeekoeien en
zeeolifanten en zwarte zee-everzwijnen, in die immense zeestal,
waar de beesten briesen, worden gevoederd, waar wordt
geslapen en waar de kettingen klinken en rinkelen, kijk daar
nu : bruine Maleiers met hun gebloemde tulbanden, kijk daar:
glibberig, olieachtig water: dat is het vloeibare goud van heel
de wereld.
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Fragment

Joz Knoop

Rotterdanus

Als ik denk aan ’t Rotterdam
van naoorlogs wederbouwen
handen immer uit de mouwen
zie ik altijd weer die vlam
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die voorgoed op vlakten brandt
waar de schepen ons bezoeken
waar de laders, lossers vloeken
en er is niets aan de hand.
Dan denk ik aan dat gehucht
waar ik ooit eens ben geboren
en mijn leven weer zal smoren
in mijn laatste ademzucht.
Wees maar levenslang mijn pad.
Blijf mijn hoop om aan te warmen.
Rotterdam, gekakt uit darmen
enterogeen beschreven blad
peristaltisch welvaartsgat
Euro-anus, wereldstad.

Joz Knoop

Wat het water doet bewegen

Waar de Waterbus van Dordrecht
onder eerst de Brienenoord-,
dan de rode Willemsbrug
en Erasmusbrug doorvaart

Waar dit cruiseschip volgeladen
met zijn passagiers daarna
weer het ruime sop verkiest
zoals ooit ons oude Stoomschip
dat ook deed in het verleden
van de vaart op ’t Nieuwe Land
deze schuit is als hotel aan ’t
Katendrechtse Hoofd gestrand.
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vlakbij Spido dan weer aanlegt
waar juist aan de overkant
wel een flatgebouw op water
vóór De Rotterdam aanmeert.

Elke stap door onze stad brengt
heimwee naar het varen mee
waar de Maas hét pad naar ons is
én de weg naar open zee.

Rotterdamse Haven

Waar de watertaxi steigert
blijft de kielzog zo de baas.
Waar vervoerden zich vergapen
aan die stad rond onze Maas.
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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.
Aan de hand van een locatie gebonden opdracht
wordt 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. En
Joz Knoop. 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.

