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BEELDEN EN HAVEN
Een wandeling langs de beelden in de noordoostelijke hoek van de 
Tarwewijk. Een deel van de wijk dat een opmerkelijk grote hoeveel-
heid beelden heeft. We lopen ook naar de waterkant en gaan in op 
de onstaansgeschiedenis en ontwikkeling van de Maashaven. 
Welke plek neemt deze haven in de Rotterdamse geschiedenis in?

ROUTE DOOR DE WIJK

E E N  S E R I E  VA N  4  WA N D E LTO C H T E N  D O O R  D E  TA R W E W I J K

1   Openbare binnentuin 
CultuurWerk-plaats Tarwewijk. 
In 2018 werden er drie bronzen 
beelden van de Coolsingel voor 
de duur van drie jaar naar deze 
plek verplaatst: Monsieur Jacques 
(1959) van Oswald Wenckebach, 
De Knoop (1976) van Shinkichi 
Tajiri en The Husband of the Doll 
(1991) van Thom Puckey. Mon-
sieur Jacques ontleent zijn naam 
aan de schrijver JC Bloem door de 
sprekende gelijkenis. De Knoop kan 
overal staan, op welke plek dan 
ook waar ter wereld. De betekenis 
van een knoop blijft overal het-
zelfde, of niet? The Husband of the 
Doll is een beeld met humor. Maar 
confronterend is het beeld ook.   
2   Muskusos (2006). Tom Waakop 
Reijers heeft meerdere varianten 
gemaakt van dit dier dat tijdens 
de laatste ijstijd ook hier leefde.

4   The Idler’s Playground (2010), oftewel “De speeltuin van de 
niksnut”. Dit beeld is gemaakt door de Duitse beeldhouwster Cosima 
von Bonin. Het beeld bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een 
Pinokkio-achtige jongen dat in een tennisscheidsrechtersstoel voorover 
hangt en verveeld voor zich uit zit te staren. Ondertussen is zijn neus 
al zo lang geworden dat die recht aan de overkant door een padden-
stoel heen boort aan het tegenoverliggende perkje groen. Het tweede 
deel is het bankje onder de paddenstoel waar de toeschouwer wordt 
uitgenodigd om er te gaan zitten en hetzelfde te doen als Pinokkio. 
Maar of je daar door Pinokkio’s lange neus beter van wordt is nog maar 
de vraag. Omdat de beeldhouwster alles groen gemaakt heeft lijkt het 
er op alsof je in een sprookjesachtige groene oase terecht gekomen 
bent. Het groen wil niet opvallen op deze plek. Von Bonin werkt vooral 
conceptueel, zoals ook The Idler’s Playground is te typeren. Von Bonin 
staat bekend om haar figuren, dieren en knuffelbeesten die in kleurrijke 
en imaginaire taferelen liggen uit te rusten of lui zijn. “Ik wil niemand 
uitsluiten”, zegt zij zelf. Iedereen moet haar werk leuk kunnen vinden.

Ze leven in roedels. Bij gevaar 
vormen de ouderen met hun 
horens aan de buitenkant een 
ondoordringbare ring om hun jong  
te beschermen. Hun natuurlijke 
vijand is de wolf. Met zijn dikke 
vacht is de muskusos het meest 
geharde dier dat onder extreme 
winteromstandigheden kan over-
leven. Door gevechten en het af-
scheiden van hun sterke muskusgeur 
bepalen de stieren hun domein. 

3   Yellow- free Zone (2018) is 
een lichtkunstwerk door Adrien 
Lucca ontworpen voor de hal 
van metrostation Maashaven. De 
lampen werken als een ‘analoog 
photoshop-filter’. Het witte licht 
verwijdert de kleur geel uit alle 
lichamen en objecten die zich in 
deze zone bevinden, waardoor een 
‘kleurverblindend’ effect veroor-
zaakt wordt.
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5   De Dijkwerkers. De aanleg van 
de Rotterdamse Metro in 1968 
gaf de gelegenheid om beeldende 
kunst in het alledaagse leven toe 
te voegen. De Dijkwerkers verbeeld 
twee gebogen mannenfiguren die 
samen een basaltblok optillen. 
Het herinnert eraan hoe zwaar het 
werk in de haven is geweest. 
Het is een gedenkteken voor de 
havenarbeider.
Ek van Zanten (1933), beeldhou-
wer en tekenaar, heeft dit stand-
beeld in1970 gemaakt.

7   Maashaven. De aanleg start in 1898 en kwam in 1905 gereed. 
De oppervlakte is 60 ha. De lossing van granen en zaden vindt in deze 
haven op grote schaal plaats. Daarvoor worden drijvende pneumatische 
graanelevators ingezet. Binnen tien uur kan ruim 8000 ton gelost 
worden. Bij deze haven hebben de moderne silo-gebouwen zich dan 
ook geconcentreerd. De introductie van de graanelevatoren zorgt voor 
veel opschudding in de haven. Bootwerkers, zakdragers en graanwegers 
verliezen massaal hun werk en gaan demonstreren tegen de mechani-
sering van hun werk. De protesten houden jaren aan en lopen regel-
matig uit op ongeregeldheden. De demonstraties halen weinig uit want 
al in 1913 verloopt 96% van de graanoverslag via de elevatoren.

6   De Maassilo. De Maassilo aan 
de Brielselaan is de voormalige 
graansilo van de Graan Elevator 
Maatschappij aan de Maashaven. 
De Maassilo kwam gereed in 1911 
en bevatte toen 128 silo’s met 
een totale opslag van 20.000 ton 
graan. In 1930 kwam een tweede 
deel aan uitbreiding klaar en nog 
eens een derde deel in 1951. Na 
deze laatste uitbreidingen was de 
opslag 90.000 ton.
   Om te zorgen dat al dat graan 
snel opgeslagen kon worden 
gebruikte men graanelevatoren. 
Een soort stofzuiger die zeer snel 
het graan kon opzuigen dat daarna  
verder werd vervoerd met liften 
en transportbanden.

1   Monsieur Jacques van 
Oswald Wenckebach

6   Een graanelevator in de 
Maashaven in de vorige eeuw

4   The Idler’s Playground van 
Cosima von Bonin

7   Zicht op de Maashaven 
richting Katendrecht rond 1970


