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Van Brabants Dorp tot Winkelcentrum Zuidplein
Kort voor de Tweede Wereldoorlog waren er al uitbreidingsplannen om
op Rotterdam-Zuid te gaan bouwen. De Tweede Wereldoorlog zelf heeft
dat proces eerst vertraagd en naderhand zelfs versneld.
Als de binnenstad van Rotterdam op 14 mei 1940 wordt verwoest
en de capitulatie aan de Duitsers wordt aangeboden in de Maassilo
rijst direct de vraag: wat te doen met die vele tienduizenden dakloze
Rotterdammers? De oplossing, weliswaar tijdelijk, wordt gevonden
in de bouw van een nooddorp aan de rand van de Pleinweg/
Mijnsheerenlaan en de van Swietenlaan. Er ontstaat een soort van
gemoedelijke enclave. Een dorpsmentaliteit midden in een grote stad.
De onderlinge steun en hulp die aan elkaar gegeven wordt, schept bij
menigeen een band voor het leven.
Wanneer de oorlog afloopt, weet men bij het gemeentebestuur niet zo
goed wat te doen met dit nooddorp. Een visie op Rotterdam-Zuid in de
zin van ruimtelijke ordening ontbreekt vrijwel geheel. Het is de tijd van
de wederopbouw waarbij de Rotterdamse Haven als eerste voorrang
verdient boven die van de nog steeds schrikbarende woningnood. In
de jaren 1950 en 1960 van de 20e eeuw wonen de meeste arbeiders
op Zuid. Daar komt in 1964-1965 verandering in. De arbeiders gaan
meer verdienen waardoor ze zich langzaam maar zeker iets meer luxe
kan veroorloven. Ja, ze verhuizen zelfs naar de binnenstad of komen
al snel in de fraaiere buitenwijken terecht zoals Zuidwijk, Pendrecht en
Lombardijen.
Vlak na de oorlog huisvest het Brabants Dorp ook nog arbeiders uit
Zeeland, Drenthe en Brabant. De vele straatnamen uit Brabant die in het
dorp te vinden zijn maakt dat er in het Brabants Dorp mensen wonen
met een eigen identiteit.
Daar komt in 1965 verandering in als de Metro wordt aangelegd. Het
Brabants Dorp moest wijken. Al eerder was dat het geval met de bouw
van De Groote Schouwburg in 1954 ontworpen door de architect Sybold
van Ravesteijn.
Cultureel gezien kwamen er ook een aantal nieuwe dingen op Zuid.
Zo opende in 1959 de toenmalige wethouder Nancy Zeelenberg de
Kunstzaal op Zuid. Dit was weliswaar de directiekeet van de Bijenkorf,
maar toch. De arbeider kon nu met kunst, toneelspel en musical toch na
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zijn noeste arbeid worden verheven.
Nadat in 1968 de metro er eindelijk reed en daarmee de navelstreng
ondergronds met het centrum van Rotterdam tot stand was gekomen,
werd het winkelcentrum ontwikkeld. Deze werd geopend door niemand
minder dan Mies Bouwman. En of dat nog niet genoeg was Ahoy werd
gebouwd met congres- en conferentiezalen en een heuse wielerbaan
voor sportmanifestaties.
In 1973 komen uit Chili de eerste vluchtelingen naar Rotterdam. Als
president Allende wordt vermoord en er een golf van terreur in Chili
losbarst komen er ook Chileense kunstenaars naar Rotterdam. Zij geven
uiting aan hun woede en verdriet via hun schilderijen. Zuidplein leent
zich met zijn overdekte ruimten er bij uitstek voor om kunst te etaleren.
Eén van de bezielende leiders daarvan is Juan Heinsohn Huala. Hij zou
later nog vele malen van zich laten horen.
Het is een tijd van veranderingen ook voor het Zuidplein. De Groote
Schouwburg wordt in 1976 grotendeels gesloopt waarbij de beelden
van de gevels en dakranden met grof geweld worden losgetrokken
en worden afgevoerd. Later worden ze teruggevonden in Dordrecht
en krijgen dankzij Kamiel Verschuren een herbestemming in het
aangrenzende Zuiderpark. Een schouwplaats voor afgekeurde beelden,
van langvervlogen herinneringen. Theater Zuidplein gaat het nieuwe
theater heten en biedt met zijn nieuwe accommodatie ruimte aan
modern toneel, komedie, cabaret en zelfs spoken word en dichtersslams.
Op Zuidplein zelf wordt het druk. Soms te druk, de reizigersstroom
is maar moeilijk in toom te houden. Diverse keren volgen er allerlei
aanpassingen en kleine verbeteringen. In de jaren 2014-2015 worden
er plannen gepresenteerd waarbij het Zuidplein volledig op de schop
gaat. Het zwembad moet verhuizen naar het oude GGD-gebouw. Theater
Zuidplein zal in het zwembad terechtkomen. En zelfs het Grandcafé
Champs-Elysee met zijn fraaie houtsnijwerk moet er aan geloven.
Plannen voor een nieuwe bibliotheek als cultuurtempel moet meerdere
bezoekers verleiden om te komen kijken naar de ‘weelde’ op Zuid. Of
iedere verandering daarbinnen daadwerkelijk een vooruitgang is, zal de
geschiedenis moeten uitwijzen.
Deze bloemlezing laat u lezer zien wat was, wat is en eventueel wat
komen gaat. Vooralsnog hebben de samenstellers zich de moeite
getroost u deze verloren gewaande teksten te presenteren. Veel leesplezier en wij hopen dat u zich in een aantal dingen weet te herkennen!

Irmlinda de Vries

51° 53’ 13” NB, 4° 29’ 23” OL

(Versie I)
In een zoekopdracht met coördinaten op Google Maps
in graden, boogminuten en –seconden
werd zo terstond het hele Zuidplein
van de kaart geveegd
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En mocht U denken: welke oorlog, of venijn
met menig doden en nog meer gewonden
wint daarin zoveel terrein
dan kan ik U gerust zeggen, heel onomwonden
dat Google Maps geen coördinaten leest
slecht de namen van de straten, wegen
de plaatsen en pleinen, bruggen, rivieren en kanalen
waar ik never nooit niet ben geweest
Type ik 51° 53’ 13” NB, 4° 29’ 23” OL in mijn navigatie
de cursor schuift onnavolgbaar razendsnel
het gezochte Zuidplein zo uit de gratie
ik vraag me daarom af , waar dan wel
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ben ik beland, nu ingezoomd en opgelaten
ontdek ik dat het betreft 51 13th St NE
Washington, DC 20002
in de Verenigde Staten

(versie II)
1400 parkeerplaatsen en een Vietnamese loempiakraam
1 metrostation boven de Gastronoom
40 regionale stadsbuslijnen richting het Grand Café Champs Elysees
55.000 m2 oppervlakte naast een Bowlingbaan
165 winkels tegenover het Sportpaleis en Congrescentrum Ahoy
10.000.000 bezoekers per jaar schuifelend langs het Sportfondsenbad
53 vaste camera’s met ooit een Arbeidsbureau
3 sterrenkeurmerk veilig ondernemen en toch een Fietsenstalling

Irmlinda de Vries

51° 53’ 13” NB, 4° 29’ 23” OL
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en dat op : 51° 53’ 13” NB, 4° 29’ 23” OL
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In Rotterdam daar is een plein
waar alles is, waar alles kan.
Een station van de Metro-lijn
En elke bus, die komt daar an.
Daar is het sportcomplex Ahoy
Met wielerbaan en vele hallen.
De Schouwburg en het Plompert-bad
Om fijn te zwemmen met zijn allen.
En parkeren kost geen tijd.
Je kunt er duizend auto’s kwijt.
Kom naar Zuid, Rotterdammers.
Naar dat plein, zo kolossaal.
Het Zuidplein dat moet je zien.
Het licht daar ideaal.
Kom naar Zuid, Rotterdammers.
Naar dat plein nu allemaal,
Ja, Zuidplein je krijgt een tien.
Je bent het helemaal.
Het winkelcentrum is nu klaar,
Een paradijs voor Koning Klant.
Je vindt er alles bij elkaar,
Gewoon uniek voor Nederland.
Het is een streling voor het oog,
De leukste dingen kun je kopen.
En je loopt er altijd droog,
Er gaat een wereld voor je open.
En neem gerust je moeder mee
Want er is koffie, koek en thee.
Liedje geschreven door Arie Valkhoff, een cadeautje van Het Vrije Volk
aan de feestende bevolking van Zuid in 1972. Gepubliceerd in het kader
van de manifestatie Zig Zag Zuid juni 2017 architectuurfestival.

Maar in de loop der jaren
raakte ik aan jou verknocht
het Brabants Dorp dat was
waar ik voor leefde en voor vocht
Want jij leerde mij knokken
het leven was soms rauw
Mijn Brabants Dorp
dan eerste enkel honger en kou

Henk Knijpinga

Toen men jouw bouwde met het puin
van ’t smeulend Rotterdam
Stond mijn hart voor jou
nog niet meteen in vuur en vlam
De wond was nog te rauw
’t verdriet nog veel te groot
Onderdak was alles wat jij bood
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Mijn Brabants Dorp

Het dorp moest verdwijnen
aan alles komt een end
Metro en Winkelcentrum
waren op jouw grond gepland
Nu dendert er een metro
langs een flatgebouw
Mijn Brabants Dorp
nu heb ik heimwee naar jou
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Al je straatjes en je poortjes
heb ik van jou verkend
Ik voelde me schatrijk
al had ik geen rooie cent
Ik had er al mijn vrienden
en vond er ook m’n vrouw
Mijn Brabants Dorp
ik voelde me geborgen bij jou

Irmlinda de Vries

Troost op Zuid

Consumeren voelt er als een tweede huid
over de hoofden van velen gonst het geroezemoes
ieders voetstappen, verre van simultaan,
ketsen tegen de inpandige gevels
eendrachtige chaos op enkele hectaren
zo belanden wij op Zuid Plein
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Etalage der ijdelheid
de fervente navelstaarder werpt een sluikse blik
als een bliksemschicht op zijn eigen spiegelbeeld
een ander kijkt nors en verveeld
naar koopjes met de hand op de knip
terwijl hij van zijn hete koffie nipt
Geld moet rollen, op zaterdagmiddag
er moet gegeten en gedronken bij het binnen terras
ooit was hier V&D’s La Place , de kortingsbonnen
worden overlegd en uitgedeeld
de buit blijkt een broodje tartaar, soep en thee
en als het niet op gaat dan neemt men het mee naar huis…
Ik blijf liever buiten verschanst, ver van dit consumer-paradise
en daal de roltrap af. Geen Boterham-Express, Miss Etam of
HEMA is geen goede optie! Laat mij maar schuiven met
een mini-loempia van de Vietnamees, met wat pikante zoetzure saus
zo’n pretentieloos kleinood wat nooit verveelt
Mijn troost op Zuid, op afstand van deze maddening crowd
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ik was ėėn der witte beelden
van de Groote Schouwburg
van van Ravesteijn
die verdwenen zijn
eens ik zag uit over weidse weiden
en het Brabants Dorp
de ontheemden van de stad
het karig leven dat zij leefden
na de kaalslag
bracht ik sprookjes
achter mijn grote deuren
toonde ik een wereld
die de hunne deed verbleken
echter
tijden zijn veranderd
het Brabants Dorp en de groene gronden
maakten plaats voor Zuid
de Groote Schouwburg werd theater
haar witte beelden zijn geschonden
de tijd heeft mij verpulverd en verpoederd
maar heengaan doe ik niet
trouw aan mijn missie
dwaal ik nog door Zuid
breng er troostende visioenen
mooier dan het bestaan
verpoederd ben ik
het zijn niet de grote deuren meer
die openslaan
en toegang geven tot mijn wiegeliedjes
vandaag de dag
breng ik mijn roze dromen
door rietjes
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DROMEN OP ZUID
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1 Zicht vanaf de Mijnsherenlaan op het
toekomstige Zuidplein

De Schouwplaats: beeldentuin Zuiderpark
Rotterdam. 2014. Een ontwerp van

2 A
 cteur Rob de Vries als Otto Frank met
actrice Martine Crefcourt in Het Dagboek
van Anne Frank, 1956

Kamiel Verschuren in opdracht van

3 De Kunstzaal, geopend in 1959 door de
toenmmalige wethouder van Cultuur
Nancy Zeelenberg

Groote Schouwburg uit 1954 zijn van de

4 Groote Schouwburg, het latere theater
Zuidplein

van de Groote Schouwburg van Sybold

5 Muurschildering van Juan Heinsohn Huala,
met daaronder details van de schildering.
6 Il grande miracolo van Marino Marini, 1953
7 Schildering van Cor Kraat

deelgemeente Charlois, Centrum Beeldende
Kunst Rotterdam. De beelden voor de
beeldhouwers Jo Uiterwaal (1897-1972) en
Gerard Héman (1914-1992) die het gebouw
van Ravensteyn hebben gesierd. Eind 2007
werden enkele beelden teruggevonden na
de grote sloop in 1976 op een opslagterrein
in Dordrecht. Ondanks beloften bleken
deze beelden letterlijk losgetrokken te zijn
van de gevel en dakranden van de oude
oorspronkelijke Groote Schouwburg. Kamiel

8 E
 benhaëzerstraat voor de Tweede
Wereldoorlog, gezien vanaf de Pleinweg.

Verschuren gaf deze allemaal een plek terug in
de Schouwplaats in het Zuiderpark in 2014.
Eddy Ouwens: van hitmiljonair tot

Literatuuropgave

schuldsanering. Uitgegeven door uitgeverij
Arcade Amsterdam 2017 geïllustreerd met

Het Brabants Dorp; Naoorlogse

foto’s.

Noodwoningen in Charlois. Verdwenen maar
niet vergeten. Een extra uitgave van Ons

De Stem van Rotterdam: 60 jaar Muziek aan

Charlois 5-09-2014 door Rein Wolters, Jan

de Maas deel 1. Samenstelling Ben Valkhoff.

Blok, Joop Speulman en Dick van Hilten. Met

Fotografie: Nina Valkhoff. Eddy Ouwens op

foto’s en illustraties, kaart en gedicht in 80

p.148-151 met foto’s uitgegeven in 2012 te

pagina’s in zwart/wit.

Rotterdam.

Rotterdam Zuidplein in de 20e eeuw door

Doelen-Zuid een terugblik op de programma’s

Tinus en Bep de Does. Een uitgave van

van: 1959-1981 Kunstzaal Zuid en 1966-1982

uitgeverij De Oude Stad 2017. Foto’s en

expositiezaal De Doelen. Met een inleiding

bijschriften uit het persoonlijke archief van

van Dolf Welling. Uitgave van de Rotterdamse

Tinus en Bep de Does met geraadpleegde

Kunststichting Uitgeverij. Geïllustreerd met

bronnen van Henk Knijpinga en Rudolph

zwart/wit foto’s.

Schermer in 96 pagina’s in zwart/wit en kleur.

DORPSLIED

Refrein
“Het leven was goed in het Brabantse Dorp,
het heerlijke Brabantse Dorp.
In ’t dorp was je rijk ook al had je geen cent,
nu heb je een jeugdsentiment.
Het landje, het kerkje, de poortjes ’t gemaal,
het is toch zo’n fijn verhaal.
En ’t volk was vrij met Het Vrije Volk er bij,
Het Vrije Volk maakt het nu helemaal.
Dag mensen, tot ziens allemaal.”
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“Ik denk vaak terug aan het Brabantse Dorp,
Het Zuidplein kwam er voor in de plaats.
Al is het vergaan, het was niet ver hier vandaan,
De herinnering blijft toch bestaan.
’t Brabants Dorp, het was een heerlijke tijd,
een tijd die je nooit meer vergeet.
De reünie getuigt hier vol hartelijkheid,
Elkaar weer te zien zonder spijt.”

Zuidplein

“Reünie naar de volgende reünie,
samen maken we het waar.
Op naar één feest bij elkaar,
reünie naar de volgende reünie.
Het Vrije Volk doet haar best,
voor een groot manifest.
Knijpinga was de start,
’t is een man naar ons hart.
Want het Brabantse Dorp blijft
altijd in ons hart.”

Robert Tau
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De Gouwe Gozert van de Groote Schouwburg
Een blond jongetje van twaalf jaar staat in december 1958 uren lang
te wachten aan de achteringang van de Groote Schouwburg van
het Zuidplein. Het is bitter koud. De verse sneeuw knarst onder zijn
versleten schoenen waar gaten in zitten. Maar niets weerhoudt hem
om zijn idool te ontmoeten voor een foto of een handtekening.
Hij heeft al wat streken uitgehaald. Allemaal onschuldig hoor. Zo liep
hij helemaal vanuit de Ebenhaëzerstraat naar Berkel en Rodenrijs om
op de stoep van Annie M.G. Schmidt te gaan zitten en met haar te
praten. Ook is hij gaan kijken in de Oasebar van Jaap Valkhoff.
Ja, die Oasebar bevalt hem wel. Nederlandstalige artiesten treden
daar allemaal op. De lichtjes, de sfeer, het decor, het podium: het heeft
allemaal iets magisch. Nauwelijks heeft hij dit allemaal overdacht of
daar komt acteur Rob de Vries aangelopen. Hier heeft hij op gewacht.
Rob de Vries is het jaar ervoor, 1957, uitgeroepen tot de beste acteur van
het jaar en terecht.
Op alle peperbussen in Rotterdam-Zuid zijn de aanplakbiljetten van
Het Dagboek van Anne Frank te zien waarin hij de hoofdrol speelt.
“Sta je al lang te wachten?” “Een tijdje meneer De Vries, om uw
handtekening meneer de Vries en eh…om u te feliciteren met de prijs
voor beste acteur.” “Dank je, jongen”
Rob ziet iets in de ogen van dit blonde jongetje. Tragiek? Talent? Twijfel?
“Kom maar naar binnen, dan mag je zien hoe ik geschminkt word.”
Nog voordat het jongetje antwoord kan geven zwaait De Vries de
artiestendeur open en staan ze binnen. “Loop maar even mee naar
de grote zaal!” De grote zaal biedt aan ruim 850 pluche zitplaatsen
ruimte en is daarmee een ongekende luxe.
Tussen de coulissen is men bezig de diverse rekwisieten klaar te
zetten. De grote zaal overweldigt de jongen met zijn fraaie krullen en
zweepslagenversieringen. En dan de lampen en lichtjes die tezamen
een betoverend spel vormen van kleur en schaduw. De uitgesneden
theatervoorstellingen aan de zijwanden met al die poppetjes lijken
tot leven te komen. Even strijkt hij over een pluchen stoel. Het jongetje
wordt in zijn droom verstoord doordat Rob De Vries ineens aan hem
vraagt : “Weten je ouders dat je hier bent?” “Nee, ik denk van niet,
maar dat interesseert ze toch niet, want ze zijn er nooit!”

Robert Tau
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“Kom maar mee naar mijn kleedkamer dan praten we verder.”
Ze lopen de trap op en zijn dan ‘backstage’. In het voorbijgaan treft Rob
de Vries zijn assistent en vraagt hem twee warme bekers chocolademelk
met slagroom en twee broodjes kaas te komen brengen. De kleedkamer
baadt in wit licht met aan de tafels grote witte lampen rondom het kader
van een aantal spiegels. Er staat een grote paspop met de kleding die
Otto Frank aan zou hebben gehad in Het Achterhuis.
Althans wat er op lijkt.
Rob de Vries doet zijn colbertje en overhemd uit. De grimeur komt
binnen. “Goedenavond”. “ Goedenavond, Rob! Zo, bezoek ?” “Een
ontdekking” zegt De Vries. “Dit jongetje komt eens kijken naar de magie
die theater heet. Laat de magie maar eens zien.” De grimeur gaat aan
de slag. Op de tafel staan ondertussen doosjes met allerlei kleuren
schmink, kwasten en kwastjes. Potjes met crèmes, mascara en zelfs
lippenstift.
Er wordt geklopt. De broodjes kaas en chocolademelk worden
binnengebracht. Het jongetje geniet letterlijk met volle teugen.
Ineens vraagt Rob de Vries : “Welke artiesten zijn bij jou favoriet?”
“O’,dat zijn er heel veel meneer. Maar het meest moet ik lachen om
Johnny Kraaykamp. Een echte grappenmaker. Verders Willy Alberti,
Johnny Jordaan, Frans Vrolijk, Duo Excentriek, Jaap Valkhoff.”
“Wat zou je het liefste willen doen? Waar zou je gelukkig van worden?”
“Een kindercircus! Voor de hele Carnissebuurt. Bovenop zolder aan de
Ebenhaëzerstaat met allerlei acts. Ik presenteer alles zelf. Nou ja, ik heb
een vriend die meehelpt. Een echt pak heb ik al, zo eentje als Abeltje.
Een piccolopak.” “Zo, opperspreekstalmeester, wanneer kan ik komen
kijken?” vraagt De Vries met een brede glimlach om zijn mond.
“Nou, nog eerst effe oefenen, dat lijkt me beter.”
De grimeur zet ondertussen een soort van pruik op het hoofd van
Rob De Vries. Nou ja, pruik. Hij heeft een halfkale schedel met langs
de kanten zwart grijze haren. “ Zo goed, Rob?” vraagt de grimeur. “
Iets strakker en dan aan de kanten vastplakken.” De grimeur zet de
contouren rond het gezicht en de nek feller aan. Nu lijkt het net of Otto
Frank veel magerder is. Het boordje van het overhemd is net één maatje
te groot zodat het effect groter is.

Robert Tau
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In een blik van verstandhouding kijken Rob de Vries en het jongetje
elkaar in de spiegel aan, maar dit lijkt een eeuwigheid te duren. Ineens
zegt hij: “Ik wil niet dat je de hele voorstelling uitzit, dat wordt te laat
voor je. Ik wil geen gedonder.” Resoluut staat De Vries op en neemt het
jongetje aan de hand mee. Ze lopen terug de trappen af. De Vries zet een
stoeltje voor hem neer tussen de coulissen. “Zo, voor jou. Blijf hier maar
zitten kijken. We gaan zo beginnen. Ik kom terug wanneer het pauze
is.” De Vries roept alle acteurs en actrices bij elkaar en geeft de laatste
spelaanwijzingen.
De bel gaat in het theater,een teken dat de voorstelling gaat beginnen.
Iedereen neemt zijn plaats in. Toch kan het jongetje het niet laten om
van zijn stoel af te gaan en even aan de zijkant van het theatergordijn
een blik de zaal in te werpen. Het zit vol gepakt met publiek. Snel gaat
hij weer terug naar zijn stoel tussen de coulissen. De voorstelling gaat
beginnen.
De tijd vliegt. Voordat het jongetje het weet is het eerste stuk voorbij.
Ach, hij had liever nog wat gebleven. Achter hem verschijnt de Vries. “En
genoten, beste jongen?” “Ja, meneer, alleen het ging zo vlug.” “Hier heb
je een flesje limonade.”
“Dankuwel!” De Vries praat nog even met een aantal acteurs uit het stuk
en geeft aanwijzingen aan Jules Croiset, Bernard Droog en actrice Enny
Mols-De Leeuwe die later nog met haar solostuk De Toiletjuffrouw furore
zal maken.
“Kom jongen, tijd om naar huis te gaan. Ze zullen wel denken waar
blijf je?” De Vries geeft hem een hand. Ze lopen weer richting de
artiesteningang. Als ze daar staan zegt De Vries: “Neem me het niet
kwalijk; hoe heet je eigenlijk?”
“Eddy, meneer De Vries. Eddy Ouwens!” “Goed zo Eddy, veel geluk. En
vergeet niet wat ik allemaal tegen je gezegd heb. Vooruit, naar huis nu!”
“Jawel meneer, dankuwel. ‘Zal het doen, hoop u nog een keer te zien.”
“Dag Eddy, het ga je goed!”
“Dag meneer De Vries.” De deur zwaait dicht. Eddy staat weer op straat
voor de artiesteningang van De Groote Schouwburg van Het Zuidplein.
Eddy loopt de Groote Schouwburg voorbij. Aan de linkerkant in het
midden hangt het grote reliëfbeeld van de oppergod Apollo. Apollo is
de beschermheer van de dichters / schrijvers en muzikanten. Uit het
linkeroog van het beeld vloeit een watertraan. Het lijkt of Apollo aan
Eddy een knipoog geeft, maar dat is slechts verbeelding. Of toch niet?

Dit verhaal is opgedragen aan Eddy Ouwens en in memoriam
Robert De Vries. Met dank aan de medewerkers van Theater Zuidplein
Rotterdam-Zuid. In het bijzonder Joop Speulman van de Stichting
Historisch Charlois. En ten slotte aan Hans Walgenbach voor zijn
opmerkingen en adviezen.

Robert Tau
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De sneeuw knarst weer onder zijn schoenen vol met gaten. Snel naar
huis voordat zijn sokken weer kletsnat worden. Via de Goereesestraat
en Markerstraat komt Eddy op het Amelandseplein. Hier staan alle
lantaarns aan en dat geeft een sprookjesachtig gezicht.
‘Doorlopen nu’, denkt Eddy. Ik ben bijna thuis. Thuis aan de
Ebenhaëzerstraat 126 C. Bovenop m’n kindercircuszolder, met mijn
piccolopak, mijn poster van Elvis Presley en mijn warme kleine
bedje. De lucht is helder en donkerblauw. Net zo donkerblauw als het
pyamapak van Otto Frank dat Rob de Vries als laatste over zijn stoel
heeft neergelegd voor na de pauze. Het lijkt alsof de avond zijn zegen
heeft gegeven voor deze ontmoeting. Zodra Eddy in de Ebenhaëzerstraat
is begint het als door een wonder zachtjes te sneeuwen. Eddy baadt in
het licht van de straatlantaarns met de sneeuw op zijn jasje en broek.
Het lijkt wel goud, puur goud. Ja, zo staat deze gouwe gozert van de
Groote Schouwburg voor zijn huisdeur. Met een tevreden glimlach
draait Eddy de sleutel in het slot.

Joop van der Hor - Zuiderling
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Spatbordenfondsenbad
Waar de gevulde koeken droog zijn
en de kano’s beter lopen
is het rillen op de hoge
Springen in het bad
een bommetje, miljoenen spetters,
alles nat in het Spatbordenfondsenbad

Duizendschoon

De Literaire Oogst

In het oude zwembad
duizenden schoolkinderen
duizenden diploma’s
duizenden baantjes trekken
zwembad uit duizenden
straks in duizenden stukjes
duizenden tranen
vullen straks het nieuwe zwembad

4 mei herdenking
Gevallen Ruiter
Weg Jamin
weg De Gruijter
Belwinkels
Belhamels
Nagelstudio’s
Nagel aan mijn doodkist
Plein van achteruitgang
Waar is de nooduitgang?
Plein van vooruitgang
Bewoners bang!
Bol.Com
Zalando
Wehkamp
Neckermann
Vooruitgang?
Winkeliers ook bang
Plein van Zuid
Forza , vooruit !
Kom nou zeg
Weg plein !

Joop van der Hor - Zuiderling
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Plein van Zuid
binnen de ruit
Ten zuiden van de Pleinweg
Weg plein
Oude stalen bouwkeet
Bijenkorf, honingraat
Overzijde de politie
bureau van goed en kwaad
Overdekt centrum
Metro en busstation
Parkeerders op de bon

Zuidplein

Zuidplein

Robert Tau
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Zuidplein ABC

Ahoy
Brabants Dorp
City Walk
Dorpslied
Etos
Fleurstudio
Groote Schouwburg
Heel de wereld is mijn vaderland
Ikazia Ziekenhuis
Jamin
Kunstzaal Zuid
Luchtbrug
Metroplein
Nieuwe Kerk
Opgerolde krant
Poort van Zuid
Qpark
RET
Sportfondsenbad
Tentoonstellingskist
Uw kapper B.V.
Vietnamees Pham
Wandschappen
Xenos
IJssalon La Boca
Zuiderterras

Robert Tau

De Kleurentovenaar van het plein

Hier strijden sloop & bouw om elkanders eer.
De een is slaaf, de ander heer.
Van Brabants Dorp tot Winkelcentrum Zuidplein
verdwijnt de geschiedenis onder puinstof met venijn.
Geen tastbare feiten alleen grauw/grijs blokbeton
en vertrekdata op matrixborden knispert als hoogtezon.

Zo was er daar de beeldenkunstenaar
Jan van Munster dat was zijn naam
Met Rotterdams kleurendialect
zette hij het Zuidplein in het zonnetje
met zijn lichtproject
Maar zijn naam raakte vergeten in de boeken
Is er geen biograaf die dit uit wil zoeken?
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Waar is die verlichte busbaan
als streep in het vervoersheelal?
Waar zijn de sprankelende kleuren
van de eeuwige oerknal?

Zuidplein

Rood, Wit, Blauw
Groen, Wit, Groen
Jan van Munster liep met zijn kleuren te leuren
maar er is hier geen kleur te bespeuren
We zullen het met de herinnering moeten doen.
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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.

