
uiteindelijk de aftocht blazen. Kort daarop
werd hij, nota bene door zijn peetvader, ver-
slagen en gevangengezet. In 1671 werd hij
gefolterd en gevierendeeld. Naar verluidt,
stierf hij zonder een kik te geven.

Zo’n man spreekt tot de verbeelding. In 1885
wijdde Aleksandr Glazoenov een symfonisch
gedicht aan Stenka (opus 13). Dimitri
Sjostakovitsj liet zich ook door Razin inspire-
ren en verwerkte zijn executie in 1964 in een
compositie voor bas, koor en orkest, op poë-
zie van Jevgeni Jevtoesjenko (opus 119).
Stenka Razin is ook de hoofdpersoon in een
populair Russisch volkslied uit 1883, dat in
veelvoud op Youtube te vinden is, o.a. ver-
tolkt door het koor van het Rode Leger. Die
melodie sloeg ook elders aan. Johannes de
Heer gebruikte het volkslied voor zijn Vol ver-
wachting blijf ik uitzien en met The Carnival
is over scoorden de Seekers in 1965 zelfs een
wereldhit.2

Aan de oever van de Rotte heeft dezelfde
melodie als het Russische volkslied over de
grote Stenka Razin. In 1958 bracht Johnny
Hoes dit kleine gedicht over Ruslands grote
held swingend ten gehore.3

Aan de oever van de Rotte,
Tussen Delft en Overschie,
Zat een kikvors luid te wenen,
Met een zuig’ling op haar knie.

‘Lieve kleine’, sprak de oude,
‘Zie je ginds die ooievaar?
‘t Is de moord’naar van je vader,
Hij vrat hem op met huid en haar.’

‘Potverdorie’, sprak de kleine,
‘Heeft die rotzak dat gedaan?
Als ik later groot en sterk ben,
Zal ‘k ‘m op z’n falie slaan.’

Nauw’lijks sprak hij deze woorden,
Of daar kwam de ooievaar,
Greep de kleine bij zijn lurven,
En vrat hem op met huid en haar.
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   Stenka Razin en de Rotte
De Russische volksheld Stenka Razin (1630-
1671) dankt zijn heldenstatus aan de combi-
natie van moed, slimmigheid en vrijgevig-
heid. Met zijn kozakken leidde hij een zee-
roversbestaan op de rivier de Don en wist
velen aan zich te binden. Hij was eigenlijk
een soort Robin Hood, maar dan in het kwa-
draat. Razin schrok er niet voor terug om de
Russische marine direct aan te vallen, maar
hij zat ook vol slimmigheden. Zo wist hij
enkele forten aan de Wolga te veroveren door
zijn vloot van 35 schepen de ene rivier uit te
tillen en de andere weer in te laten glijden.
De verrassing was compleet.1

U zult wel denken: de Rotte is ook een rivier,
maar wat heeft Stenka Razin van doen met
de Rotte? Voor het antwoord op die vraag
moet u eerst nog wat meer over deze Rus
weten. Stenka was erg populair bij de armen
en die had Rusland toen in overvloed. Hij
nam het niet alleen voor hen op, hij liet ze
ook delen in de buit. Na verloop van tijd had
hij een aanzienlijk leger om zich heen verza-
meld en veroverde hij stad na stad. Regel-
matig openden bewoners de poorten voor
hem. Het ging eigenlijk pas echt fout toen hij
probeerde om het Kremlin in te nemen. Die
hoofdprijs was hem niet gegund. Hij zette
verschillende keren de aanval in, maar moest
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750 Jaar geleden werd een dam in de Rotte gelegd en kort daarop
vestigden de eerste Rotterdammers zich op die dam; een goede reden
voor een feestje. Door Corona kreeg het jubileumjaar 2020 echter min-
der aandacht dan het verdiende. De ‘Benen van Ben’ staan nog wat
onwennig op de kruising van Hoogstraat en Binnenrotte. Menigeen zal
zich afvragen waar die beentjes heen gaan, anders gezegd: wat de
gedachte is achter het kunstwerk. Alleen al door de omvang van de
benen wordt duidelijk dat hier iets groots moet zijn verricht. De histori-
cus Jan van den Noort schreef zestien blogs over Rotte en Dam. Voor
het Rotterdams Jaarboekje zette hij die om in twee artikelen voor twee
opvolgende jaargangen. Blogs zijn vaak kort en direct. In de artikelen is
dat karakter zoveel mogelijk behouden. Door er noten aan toe te voe-
gen kregen de blogs een wetenschappelijke verantwoording. Het eerste
artikel beslaat de periode dat de Rotte naast water ook veel land afvoer-
de. U leest het goed, de omgeving van Rotterdam werd afgegraven en
daardoor alsmaar natter. Het tweede artikel kiest een drogere invals-
hoek, van het droogleggen van al die plassen tot de ‘Benen van Ben’.

ROTTE-R-DAM: AFVOER VAN WATER EN LAND

door Jan van den Noort

afb. 1. Stenka Razin (Ivan Bilibin, 1935, Wikiart.org)
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rijk, als gekleurd verslag van die expeditie.
Keizer en bisschop brachten in 1018 ‘een
geweldig leger op de been; ze lijfden ook de
meest illustere en in de oorlogvoering buiten-
gewoon ervaren mannen in, die echter hun
hele leven te paard gestreden hadden, maar
op een schip niets waard waren.’ Bij aan-
komst te Vlaardingen werden de ridders aan
land gezet en voer een handvol mensen de
schepen naar diep water zodat ze bij eb niet
zouden stranden.6

Dirks manschappen hadden zich op de oever
verschanst en wachtten af wat komen ging.
‘Eén ding was hun tot groot voordeel’, ver-
volgt Alpertus van Metz, ‘rond [voor] de

gehele vlakte hadden ze sloten aangelegd,
hetzij om zich te beschermen tegen het tij,
dat bij volle maan altijd extra hoog opkomt,
ofwel om vijanden de weg te versperren.’ Het
leger zocht naar een weg om de sloten heen
en maakte daartoe rechtsomkeer. De achter-
hoede werd aangevallen en iemand
schreeuwde dat de legerleider in het nauw
was gebracht en op de vlucht geslagen en
‘dat ieder voor zich maar moest zien dat hij
zijn leven redde’.7

Zelden is een slag met zo eenvoudige midde-
len gewonnen. De paniek was enorm en zon-
der dat iemand hen op de hielen zat, stortten
allen zich halsoverkop in de rivier.
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   Meer dan een daalder waard
In de negende eeuw heette Holland nog
Frisia en werd deze streek gedomineerd door
Noormannen. Toen Vikingleider Godfried in
885 werd vermoord, trok de Fries Gerulf de
macht naar zich toe en onder zijn nakomelin-
gen groeide die macht. In 985 verwierf 
Dirk II het wildernisregaal van de Duitse
koning. Dat is het recht over alle goederen
zonder eigenaar, onder meer alle gronden die
nog niet ontgonnen zijn. Achter kust en dui-
nen lag een onmetelijke veenwildernis die
pas ophield bij de Utrechtse heuvelrug, dus
aan niet ontgonnen gronden was geen
gebrek.4

Jammer genoeg schonk de Duitse koning dat
cadeautje ook aan de bisschop van Utrecht
en legde daarmee de basis voor een stevige
aanvaring tussen bisschop Adelbold II (975-
1026) en graaf Dirk III (993-1039). Dirk werd
beschuldigd van piraterij op de handel van
en naar Engeland. Ook schrok hij er niet voor
terug om land van de bisschop in te pikken.
Adelbold liet het er niet bij zitten en riep de
hulp in van de inmiddels tot keizer gekroon-
de Duitse koning.5

Een leger van keizer en bisschop zou die
zaak wel even klaren, maar dat viel nogal
tegen. Dankzij kroniekschrijver Alpert van
Metz beschikken we over een zowel kleur-
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afb. 2. Graaf Dirk III bouwde een versterking in Vlaardingen (linksboven) en verstoorde de handel van en naar
Engeland. Met name de kooplieden uit Tiel hadden er erg veel last van. In de onderste rand de ontginning van het
Merwedewoud. (tekening John Rabou 2008 naar de stijl van het tapijt van Bayeux en t.g.v. ‘Graven in Vlaardingen’, een
tentoonstelling over archeologische vondsten in Vlaardingen in het toenmalige Visserijmuseum)

afb. 3. In 1018 zette een leger van ongeveer 1000 man voet aan wal bij Vlaardingen. Vechten met weinig of geen
paarden op onbekend drassig terrein was eigenlijk vragen om moeilijkheden. De licht bewapende Vlaardingse boeren
maakten dankbaar gebruik van de paniek die zich van het leger meester maakte. Het leger van de graaf maakte ver-
volgens korte metten met de aanvaller. (tekening John Rabou, 2008; zie voorts afb. 2)
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die gulle gaven in een oorkonde liet vastleg-
gen. Daaruit blijkt onder meer dat de opvol-
ger van Ansfried, Bisschop Adelbold II van
Utrecht, de kerk van Rotta aan de monniken
van Hohorst had geschonken. En daarmee
zijn we ineens een stuk dichterbij huis, want
de nederzetting Rotta lag aan de Rotte.
Anders gezegd: twee en een halve eeuw voor
het ontstaan van Rotterdam was hier dus al
een kerk en een nederzetting met de naam
Rotta, zij het een heel bescheiden nederzet-
ting, want in het hele Maasmondgebied
woonden toen slechts een paar duizend men-
sen.11

De oorkonde van Koenraad was hard bewijs
dat Rotta bestond, maar de Rotterdamse
archeologen zochten lang tevergeefs naar
bewijzen in de bodem; de kerk van Rotta is
tot op heden niet gevonden. Dat is niet zo
vreemd als we bedenken dat de zee in de
twaalfde eeuw hele happen uit het land nam
en er vervolgens een laag klei over afzette.
De Nieuwe Maas, die toen nog Merwede
heette lag toen waarschijnlijk een stuk zuide-
lijker dan nu en was ook heel wat smaller.
Zie zo’n kerk dan maar eens te vinden.
Aangenomen wordt dat deze na de overstro-
mingen verplaatst is naar Hillegersberg.
Dankzij onderzoek in de bouwputten van
Spoortunnel, City Building, Laurenshof,
Hofdame en Markthal zijn we wel veel meer
te weten gekomen over Rotta en haar bewo-
ners. Die woonden op terpjes langs de kleiige
oever van de Rotte in houten huizen met rie-
ten daken en vlechtwerkwanden die werden
afgestreken met klei.12

Door het stijgende water werden de bewo-
ners gedwongen om hun terp om de vijftien

jaar op te hogen en een nieuw huis te bou-
wen. In de bouwput van de Markthal vonden
de Rotterdamse archeologen een terp waarop
tussen 950 en 1050 zes keer een nieuwe
boerderij werd gebouwd. Uiteindelijk won
het water. Duizend jaar later is de boerderij
door vrijwilligers, met hulp van Universiteit
Leiden, nagebouwd. Het Rotta-huis kan op
gezette tijden en op afspraak worden bezocht
in Masamuda, het Educatief Archeologisch Erf
in Vlaardingen.13

   Zo oud als...
Bijna iedereen weet dat de weg naar Kralin-
gen heel oud is; veel minder bekend is hoe
oud. Het laat zich raden dat de weg in de
buurt van Kralingen ligt, maar waar precies
en waarom deze weg werd aangelegd, weten
we eigenlijk niet. We nemen een duik in de
wereld van dijken en dammen en komen
weer boven met het waar, het waarom en de
leeftijd van deze senior onder de wegen.
Rond het begin van onze jaartelling werden
in het Maasmondgebied al dammen met dui-
kers en sluizen aangelegd. Dat was tamelijk
uniek, want elders in Europa kwamen die
toen nog niet voor. In de derde eeuw nam de
bevolkingsomvang sterk af en raakten deze
‘oudste deltawerken van Europa’ in de ver-
sukkeling. De waterafvoer stagneerde waar-
door in het achterliggende gebied moerassen
ontstonden, de ideale plek voor veengroei.
Terwijl elders in Nederland de veenbedek-
king afnam, bereikte de veengroei hier hoog-
tes van 4 meter. Die veenbulten bestonden
uit veen en heel veel water dat in stroompjes
van de helling afliep. De Rotte is zo’n
stroompje.14
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‘Vertrouwend op hun kracht wilden velen
naar de schepen zwemmen. Toen ze die vast-
gepakt hadden en met inspanning van al hun
krachten poogden erin te klimmen, zijn de
schepen, doordat zo’n massa ze omstuwde,
gezonken.’ Dat was het signaal voor de ande-
re schepen om er schielijk vandoor te gaan.
‘Velen stonden, door angst en vermoeidheid
overstelpt en door het gewicht van hun
wapenrusting omlaaggedrukt, ontzield recht-
op onder water, precies zoals ze de stroom
ingelopen waren.’8

De slag bij Vlaardingen (1018) liet een onuit-
wisbare indruk achter en versterkte de positie

van de graaf in het gebied aanzienlijk. De
wereldlijke macht van de bisschop was nog
niet gebroken, maar voortaan moest die een
andere machthebber naast zich dulden. Bij
de ontginning van de gronden langs de Rotte
speelde de graaf een belangrijke rol. Graaf
Dirk en zijn opvolgers voeren er wel bij. De
slag bij Vlaardingen was meer dan een daal-
der waard.9

   Rotta
‘Zestien mijl van Utrecht ligt een heuvel,
ontoegankelijk aan alle kanten.’ Aan de ene
kant lag een modderige rivier, aan de andere
kanten een breed moeras. Bisschop Ansfried
van Utrecht (940-1010) liet er een kapel bou-
wen en stichtte het klooster Hohorst. ‘Hier
zette hij die ellendige zorg voor wereldse
aangelegenheden van zich af en wijdde hij
zich met al zijn krachten aan de lof en de
dienst aan God, zozeer vervuld van bidden,
waken en aalmoezen geven, dat niemand
met hem kan worden vergeleken’, aldus kro-
niekschrijver Alpertus van Metz, tijdgenoot
van Ansfried.10

De legende gaat dat de heilige Ursula en
haar elfduizend maagden deze Heiligenberg
met vingerhoedjes schiepen, maar dit terzij-
de. Van meer belang is dat het klooster veel
giften kreeg voor het levensonderhoud van de
monniken, en vooral dat de Duitse keizer
Koenraad II tijdens een bezoekje in 1028 al
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afb. 4. Een boerin uit Rotta. (Aquarel Martin Valkhoff,
2018, Archeologie Rotterdam)
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Op de IJsseldijk lag de weg van Gouda naar
Kralingen die wij vandaag de dag kennen als
‘s-Gravenweg. Het gezegde ‘Zo oud als de
weg naar Kralingen’ verwijst naar deze ruim
achthonderd jaar oude landweg op een dijk.

   Drie Rotte-dammen en een Deltadijk
Rotterdammers hoef je doorgaans niet uit te
leggen hoe de Rotterdamse geschiedenis in
elkaar steekt, maar als het om de dam in de
Rotte gaat, kan een korte opfriscursus geen
kwaad.
Tussen de Koopgoot en de Centrale biblio-
theek ligt het oudste monument dat de stad
rijk is. Onder de voeten van het winkelende
publiek van de Hoogstraat ligt de 400 meter
lange, 45 meter brede dam in de Rotte. U
weet wel, die dam waar Rotterdam zijn naam
aan dankt. Het is niet alleen het oudste
bouwwerk in onze stad: 750 lentes, het is
ook een van de grootste die Rotterdam rijk is.
Als we de Euromast plat leggen kan die er
met gemak twee keer in.

De ouderen onder ons kunnen zich de 
watersnoodramp van 1953 nog herinneren,
maar voor de overstromingen uit de twaalfde
eeuw gaan we te rade bij archeologen en
historici. Die stelden vast dat de Maasmond
toen geteisterd werd door overstromingen.
Vele nederzettingen gingen kopje onder, zo
ook Rotta aan de mond van de Rotte.
Natuurlijk probeerde men het land terug te
winnen op de zee, zodat de grond weer kon
worden bewoond en bebouwd; bij voorkeur
voor vele jaren. Tussen 1170 en 1270 werden
daarom nogal wat dijken opgeworpen of her-
steld en in de Rotte werden minstens drie

dammen gelegd. Eerlijk gezegd weten we
over de eerste twee dammen niet zoveel,
maar met wat slagen om de arm kunnen we
een tipje van de sluier oplichten. Hier volgt
de meest waarschijnlijke versie.
Ten westen van de Rotte reikten de overstro-
mingen van de twaalfde eeuw waarschijnlijk
tot aan de kronkelende Kleiweg en de
Kootsekade. De Kleiweg kronkelde, omdat
die was aangelegd op de stroomruggen van
rivieren die het veen doorkruisten. De
stroomruggen staken net iets boven de omge-
ving uit en waren daardoor nuttig als weg en
waterkering. Ten oosten van de Rotte bood de
Oudedijk enige bescherming tegen hoog
water. Voorzover nodig werden Kleiweg,
Kootsekade en Oudedijk hersteld en met
behulp van een dam in de Rotte werden ze
met elkaar verbonden. Waar deze eerste dam
de Rotte kruiste, staan nu een tafel en een
paar stoelen met uitzicht op de Rotte.18

Achter de Kleiweg en de Oudedijk was het
betrekkelijk veilig, maar voor de dijk, oftewel
buitendijks, werd ook geboerd en gewoond.
En na verloop van tijd waren ook daar dijken
nodig om akker en woonplaats te bescher-
men. Ten westen van de Rotte hielden
Beukelsdijk, Walenburgerweg en Bergweg het
water tegen. Ten oosten namen Oudedijk en
‘s-Gravenweg de honneurs waar. Deze dijken
dienden op de eerste plaats het eigenbelang
van de polders, maar als ze op enkele punten
met elkaar werden verbonden, kwam dat de
veiligheid van een veel groter gebied ten
goede. Zo geschiedde en omstreeks 1200
werd als sluitstuk van die bedijking een twee-
de dam in de Rotte gelegd. Die passeerde de
rivier een stuk zuidelijker in de Crooswijkse-
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Vanaf 900 werden de veenmoerassen omge-
zet in akkerland, zowel langs de grotere rivie-
ren als aan de monding van kleinere veenri-
viertjes, zoals de Rotte. Van lieverlede werd
het veen steeds verder stroomopwaarts ont-
gonnen. Omstreeks 1100 was het veen aan
de bovenloop van de Rotte aan de beurt. Ten
westen van de Rotte ontstond zo de ontgin-
ningsnederzetting Bleiswijk en ten oosten
werd ontginningsnederzetting Zevenhuizen
gesticht.15

Het kleddernatte veen werd ontwaterd door
er lange sloten in te graven, haaks op de
Rotte. Zo ontstonden kavels van ongeveer
110 meter breed. Aanvankelijk liepen de slo-
ten ‘te halve vene’, tot halverwege het veen,
maar uiteindelijk vulden ze het hele grondge-
bied van de nederzetting. Een strook onont-
gonnen veen begrensde de landhonger tussen
twee nederzettingen. Die ‘landscheidingen’
vormde later de grenzen van de hoogheem-
raadschappen Rijnland, Delfland en
Schieland.16

In de twaalfde eeuw werd het Maasmond-
gebied geteisterd door overstromingen. Het
water drong meer dan twee kilometer landin-
waarts. Bleiswijk en Zevenhuizen bleven dus
buiten schot. Maar Kralingen verdween onder
een laag klei. Noodgedwongen verhuisden
de Kralingers huis en kerk landinwaarts. De
ontginningen moesten opnieuw worden aan-
gevat. De nederzetting Rotta ging ook kopje
onder en net als in Kralingen schoof de kerk
weg van het water. Op een donk in Hillegers-
berg stond die een stuk veiliger. De lagergele-
gen akkers waren bedekt met een laag klei en
het kostte nogal wat moeite eer daar weer
kon worden geboerd.17

Door de bestaande dijken te herstellen, beter
op elkaar aan te sluiten en hier en daar wat
te verhogen, werd eind twaalfde eeuw een
min of meer samenhangende bedijking gerea-
liseerd. 
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afb. 5. Rotta en parochies. (tekening Jan van den Noort,
2021)
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polders Cool en Voor-Rubroek lag nog een
brede opening waardoor het riviertje de Rotte
naar buiten stroomde en als het een beetje
tegenzat de Maas naar binnen.

Om dergelijke overstromingen tegen te gaan,
werd de Rotte in 1270 afgedamd met een
400 meter lange dijk die de polderdijken van
Cool en Voor-Rubroek verbond. Deze derde
Rotte-dam was vele malen langer dan het
riviertje breed en deze werd dan ook niet
aangelegd om het piepkleine riviertje de
Rotte tegen te houden, maar om de veel gro-
tere rivier de Merwede (lees Nieuwe Maas)
buiten de deur te houden. Sluizen in de dam
zorgden ervoor dat de Rotte daar wel kon
passeren, maar de Merwede niet. Op die
dam vestigden zich de eerste Rotte-Dammers.
De dam en de aangrenzende polderdijken
werden opgenomen in een veel groter ver-
band van dijken die later de naam Schielands
Hoge Zeedijk kreeg.20

In de loop van zijn bestaan is de stad regel-
matig opgehoogd, waardoor de oorsprong
van Rotterdam alsmaar dieper kwam te liggen
en de oorspronkelijke dam uit het zicht ver-
dween. De dam is echter nooit écht uit het
zicht verdwenen, omdat deze net als de rest
van de stad werd opgehoogd. De dam fun-
geerde bijna 700 jaar als hoofdwaterkering.
Bij de watersnoodramp (1953) vormde die
zelfs de belangrijkste bescherming tegen
hoog water. In 1959 werd die taak pas over-
genomen door de Maasboulevard, een dijk
die in het kader van de Deltawerken werd
aangelegd. Het is dan ook met recht dat onze
stad is vernoemd naar die derde dam uit
1270.

   Schielands sluizen
150 jaar geleden werd de Rotte gedempt,
althans in de binnenstad. Maar de dam ligt er
nog steeds, in de Hoogstraat, tussen koopgoot
en Bibliotheek. Het nut van zo’n dam is dat
overstromingen worden voorkomen, maar dat
lukt niet als dat bouwwerk potdicht is. Als het
een keer flink heeft geregend, loopt vrijwel al
het regenwater immers via slootjes en sloten
naar de Rotte. Het Rottepeil stijgt dan tot
onaanvaardbare hoogten en Rotterdam over-
stroomt alsnog maar dan vanuit het achter-
land. Om die reden is de dam voorzien van
sluizen die doorgaans openstaan om overtol-
lig water uit te laten, maar bij hoog water
dichtgaan om water te weren.
De Dienst Wederopbouw Rotterdam (DIWE-
RO) die in 1942 opgravingen deed, trof in de
Hoogstraat niet minder dan negen sluizen
aan. Bij de aanleg van de Willemsspoor-
tunnel werd de tiende en oudste sluis gevon-
den. De vier oudste sluizen zijn al vele eeu-
wen buiten werking, maar ze zijn nooit opge-
ruimd. De Dam werd namelijk vrij snel ver-
breed en verhoogd waardoor de sluis in de
Nauwe Kerkstraat en die in het tracé van de
Willemsspoortunnel moesten worden vervan-
gen door andere, grotere sluizen.21

De Vlasmarktsluis in het uiterste westen is
een geval apart. Die ligt wel in de dam, maar
niet in de Rotte. Het was een schutsluis die
aangelegd werd om scheepvaartverkeer
mogelijk te maken via de in 1350 gerealiseer-
de Rotterdamse Schie.22

Het voordeel van veel sluizen is dat meer
water kan worden afgevoerd en dat een sluis
kan worden vervangen of gerepareerd zonder
de waterafvoer te stremmen. Maar dat vergt
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bocht, vlakbij de huiskamer van Stichting
Plezierrivier de Rotte.19

Ook hier werd het buitendijkse gebied
bebouwd en bewoond en werden opnieuw

dijken aangelegd voor de broodnodige veilig-
heid. Ten westen van de Rotte werden de pol-
ders Blommersdijk en Cool gerealiseerd, ten
oosten de polder Voor-Rubroek. Tussen de
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afb. 6. Drie Rotte-
dammen en een
Deltadijk. (tekening Jan
van den Noort, 2021)
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wel enige aanpassingen. Parallel aan de dam
werd een binnendijksloot gegraven, zodat
vanuit de Rotte meer sluizen konden worden
bereikt. In principe konden dan overal in de
dam sluizen worden aangelegd. De Rotte
werd ontlast door parallel aan en ten westen
van de Rotte de Slijkvaart te graven, ten
oosten de Botersloot.
Veel afstemmingsproblemen werden verme-
den door de ambachten zoveel mogelijk hun
eigen sluis te laten financieren. Het ambacht
Bleiswijk financierde de Bleiswijkse sluis,
Zevenhuizen was verantwoordelijk voor de
Zevenhuizersluis. Hillegersberg was veruit
het grootste ambacht langs de Rotte en het
was dus niet zo vreemd dat het met Kralingen
de Oosterse sluis voor zijn rekening nam en
met Rubroek en enkele buren de Bergse of

Donkere sluis. Omstreeks 1340 financierden
Hillegersberg, Zevenhuizen en Blommersdijk
de grote Keizerinnesluis.23

De Rotte had voldoende capaciteit om ook
het water van enkele buren af te voeren en
de dam bleek zelfs lang genoeg om de buren
van Bleiswijk een sluis te gunnen; in 1386
realiseerde het ambacht Zegwaard de
Zegwaardse sluis.24

De waterafvoer via Slijkvaart, Bleiswijkse en
Zevenhuizersluis ging twee eeuwen goed, tot
besloten werd om tegenover de Laurenskerk,
aan de overkant van de Slijkvaart, een toren
te bouwen en die met de kerk te verbinden.
De Slijkvaart werd gedempt. Een deel van de
Binnendijksloot moest wijken voor de uitbrei-
ding van het kerkhof en de realisatie van een
verbinding tussen kerk en Hoogstraat. 

203

Rotter jaarboekje 2021

da
m

s

202

afb. 7. Sluizen in de Rotte-dam. (tekening Jan van den Noort, 2021)

afb. 8. Het vrijleggen van
de grote Keizerinnesluis in
1942/1943 met op de
achtergrond de door het
bombardement bescha-
digde Laurenskerk. 
(foto Gerrit Burg, Stads-
archief Rotterdam, NL-
RtSA_4232_X-127-06)
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Rotte in handen. Floris’ zoon Jan was toen
nog te jong om te regeren en Wolfert van
Borselen, heer van Veere, maakte daar handig
gebruik van door de voogdij over de jonge
graaf op te eisen en daarmee de macht over
het graafschap naar zich toe te trekken. Hij
keerde zich tegen Schiedam, verleende
Rotterdam op 17 maart 1299 stadsrechten en
maakte aanstalten om een kanaal te graven
tussen de dam in Rotterdam en de Schie bij
Overschie. Daarmee zou Rotterdam net zo’n
goede achterlandverbinding hebben als
Schiedam en kon de tol van die concurrent
voortaan worden omzeild. De toekomst van
Rotterdam zag er ineens veel rooskleuriger
uit.27

Maar helaas, Van Borselen trof hetzelfde lot
als Floris. Ook hij werd gelyncht en Jan van
Avesnes verzekerde zich van de macht in het
graafschap. Amper een half jaar na de stads-
rechtverlening van Rotterdam werd deze al
weer ingetrokken. De aanleg van de Rotter-
damsche Schie werd gestaakt en de gebieden
rond de Rotte vielen weer uiteen in een
westelijk en een oostelijk deel. Enkele decen-
nia later stuurde graaf Willem III aan op her-
eniging en gaf het gebied ten oosten van de
Rotte een grote mate van bestuurlijke zelf-
standigheid (1328). Onder graaf Willem IV
werden beide gebieden herenigd. En toen
Rotterdam diep in de buidel tastte, bleek
Willem zelfs bereid om het plaatsje opnieuw
stadrechten te verlenen. Wij schrijven 1340.

De graaf stemde ook in met het graven van
een kanaal naar de Schie. Toen de aanleg van
deze Rotterdamsche Schie werd afgerond,
leek de buit binnen, maar daarbij was gere-
kend buiten de waard: het Hoogheemraad-
schap van Delfland te Delft.28

Het Hoogheemraadschap klaagde over de
wateroverlast die het nieuwe kanaal veroor-
zaakte en vond daarvoor gehoor bij de graaf.
Rotterdam werd gedwongen om een dam in
de Rotterdamsche Schie te leggen en voor-
taan alle schepen met lieren over die dam te
trekken. Voor goed geld kon Rotterdam dat
besluit weer terugdraaien, waarop Delft
besloot om zelf een kanaal te graven: de
Delfshavensche Schie, met een eigen haven:
Delfshaven. Rotterdam dacht nog een spaak
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Bleiswijk en Zevenhuizen realiseerden daar-
om naast de Zegwaardse sluis de nieuwe
Dubbele sluis, op kosten van Rotterdam; dat
wel.25

Het gebied tussen Schiedam en Gouda werd
sinds de afdamming van de Rotte beschermd
door één aaneengesloten dijklichaam. Grond-
eigenaren en pachters onderhielden dam en
dijk. De ambachten waren verantwoordelijk
voor de afwatering en de sluizen. En het
nieuwe baljuwschap ‘tussen Schie en
Gouwe’ zag erop toe dat niemand zijn plicht
verzaakte. Het baljuwschap werd al vrij snel
omgedoopt in Hoogheemraadschap van

Schieland en de dijk tussen Schiedam en
Gouda heette voortaan Schielands Hoge
Zeedijk. Het hoogheemraadschap dat op 
1 januari 2005 werd omgedoopt in Hoog-
heemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard is bijna even oud als de
dam in de Rotte: in 2023 viert het zijn 750-
jarig jubileum.26

   Stad en Schie
De dam in de Rotte (1270) markeert het ont-
staan van de nederzetting Rotterdam. Maar
daarmee was het nog geen stad, laat staan
een belangrijke stad. Vergeleken met de
buren stelde de nederzetting nog niet zoveel
voor. Delft mocht zich immers in 1246 al
stad noemen. Vlaardingen verkreeg dat recht
in 1273 maar speelde al veel langer een rol
van betekenis. En Schiedam, dat in 1275 tot
stad werd verheven, had welbeschouwd veel
meer potentie dan Rotterdam. Waar de Rotte
eigenlijk alleen van plaatselijk betekenis was,
stond Schiedam via de Schie in directe ver-
binding met een groot achterland: Delft,
Leiden, Haarlem. Toch zou Rotterdam in vrij
korte tijd zijn concurrenten voorbijstreven.
Hulp van hogerhand kwam daarbij goed van
pas en de kans daarop nam aanzienlijk toe
toen de gronden ten oosten van de Rotte aan
graaf Floris V toevielen. Kort na de moord op
Floris, ‘der keerlen God’ (1296), kreeg het
graafschap de gronden ten westen van de

204

afb. 9. Wolfert van Borselen te Delft uit het raam
geworpen en gelyncht, 1299. (Prent van Jan Luyken uit
1698, Collectie Rijksmuseum, RP-P-1896-A-19368-
1187)

afb. 10. Vier Schieën. (tekening Jan van den Noort, 2021)
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De natte inleiding op dit verhaal maakt dui-
delijk dat boeren in de zestiende eeuw wel
gewend waren aan wateroverlast. De water-
schappen deden hun best om al dat water
van het land te krijgen, maar meer dan eens
moesten ze het voor lief nemen.

Op de lagere school leerden we het al: Op 
1 april verloor Alva zijn bril. Landvoogd
Fernando Álvarez de Toledo, kortweg Alva,
leed op die dag in 1572 zijn eerste grote
nederlaag. De Geuzen veroverden Den Briel
en dat smaakte naar meer. Alva sloeg keihard
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in het wiel te kunnen steken door een brug
over dat kanaal te leggen, maar dat werd van
hogerhand verboden.29

Het kostte moeite om de Rotterdamsche
Schie op diepte te houden, niet in het minst
omdat Delft de verdiepingswerkzaamheden
saboteerde en enkele dijken doorstak. De
hoogste rechterlijke instantie, de Grote Raad
van Mechelen, kwam eraan te pas om dat
recht te zetten. Delft werd veroordeeld tot
schadeloosstelling.
De concurrentie met Delft en Schiedam bleef
fel, maar Rotterdam boekte de meeste voor-
uitgang. Schiedam zou te weinig investeren
in zijn havens, terwijl Delfshaven door Delft
kort werd gehouden. Of zoals landsadvocaat
en raadspensionaris Johan van Oldenbarne-
velt zou hebben gezegd: ‘...de precijsheyt
van die van Delft, en de schaersheyt van die
van Schiedam hebben Rotterdam groot 
gemaeckt.’30

   Kopje onder voor Leidens ontzet
Door de ontginningen klonk de Hollandse
bodem alsmaar verder in. In de zestiende
eeuw stond het land in de winter vaak een
centimeter of dertig onder water. Bij de koei-
en reikte het water tot aan hun knieën en het
duurde vaak tijden eer op het natte land weer
kon worden geboerd. In 1570 stond het
water zelfs aan het begin van de zomer nog
te hoog om er iets mee aan te vangen.31

Door de sterk toenemende wateroverlast nam
de bouw van molens in korte tijd sterk toe.
Paardenmolens werden vervangen door wind-
molens, waarschijnlijk omdat die meer water
konden verzetten. Tot overmaat van ramp
werden de Lage Landen in november 1570
getroffen door de ergste watersnoodramp uit
zijn geschiedenis: de Allerheiligenvloed. 
Die was verantwoordelijk voor vele duizen-
den doden, tienduizenden daklozen, veel
vernielingen en langdurige wateroverlast.32
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afb. 11. Delftsche Schie.
Anonieme prentbriefkaart
uit 1900. 
(Stadsarchief Rotterdam,
NL-RtSA_4029_PBK-
1987-976)

afb. 12. Inundatie van
Holland voor Leidens
ontzet, 1574, naar Bert
Stamkott, 2007. (tekening
Jan van den Noort, 2021)
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   Schieland of Schiewater
‘Ik maakte een tocht door een bos en
kwam onverwachts voor een moeras dat
met riet en biezen begroeid was. Daar ik
mij de tijd niet gunde er omheen te rijden,
zette ik mijn paard aan over het moeras
heen te springen. Midden in de sprong ont-
dekte ik, dat de aanloop te kort was geno-
men en daarom liet ik het dier rechtsom-
keert maken. Voor de tweede keer werd het
toen beproefd, maar ook nu was de sprong
te kort, zodat ik dicht bij de andere oever
met paard en al in het moeras viel en in de
modder wegzakte.
Mijn paard begon van angst te hinniken,
want het verstandige beest begreep best dat
dit ons laatste avontuur zou zijn. Ziender-
ogen zakten we al dieper en dieper weg...
straks zou het moddergraf zich boven ons
beiden sluiten. Maar toch behield ik mijn
tegenwoordigheid van geest. Met krachtige
greep pakte ik de staart van mijn pruik beet
en trok mij en mijn paard daaraan uit het
moeras. Het was wel een hele hijs, dat
moet ik toegeven, maar we kwamen toch
beiden weer op de vaste grond terecht.’

Zoiets lukt alleen de baron Von
Münchhausen.37

Op het einde van de middeleeuwen werden
de moerassen in het westen van ons land ont-
gonnen en omgezet in akkerland. Daarmee

riepen de kolonisten het noodlot over zich af.
De akkers gingen minder snel kopje onder
dan baron Von Münchhausen, maar ze ver-
zopen wel en waar de baron een vlecht had
om zich uit zijn benarde situatie te bevrijden,
stonden de ontginners met lege handen.38

Op de basisschool krijgen we al te horen dat
een groot deel van Nederland onder de zee-
spiegel ligt. Maar daar wordt niet bij verteld
dat we dit vooral aan onszelf te danken heb-
ben. Toen het westen van ons land werd ont-
gonnen, lag het nog iets boven zeeniveau.
Het moeras van vruchtbare veengronden was
betrekkelijk eenvoudig te ontginnen. Na het
graven van een paar sloten om het overtollige
water af te voeren, kon je bij wijze van 
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terug, maar bij het beleg van Haarlem en
Alkmaar verloor hij erg veel manschappen.
Bij het eerste beleg van Leiden (1573-1574)
had Alva evenmin een gelukkige hand. De
stad was al vroeg op de hoogte van de
Spaanse plannen en kon zich op het ergste
voorbereiden door grote voorraden levens-
middelen in te slaan. Na een korte onderbre-
king van de Spaanse vijandelijkheden in het
voorjaar van 1574 werd het beleg hervat. De
Spanjaarden die de stad wilden uithongeren
hadden nu meer kans van slagen omdat
Leiden de onderbreking niet had gebruikt
voor het aanvullen van de levensmiddelen-
voorraad.33

Honger bracht de Leidenaren aan het twijfe-
len en dat leidde uiteindelijk tot grote ver-
deeldheid: moesten ze standhouden of kon-
den ze zich maar beter overgeven? De pest-
epidemie die Leiden in haar greep had, ver-
oorzaakte duizenden slachtoffers en droeg
sterk bij aan de verdeeldheid. Ook bij het
Hoogheemraadschap van Rijnland, dat in
Leiden zetelde, was de eenheid ver te zoe-
ken. De Spaansgezinde hoogheemraden
waren uitgeweken naar Utrecht, de prinsge-
zinde hoogheemraden waren in Leiden
gebleven.34

Terwijl beide colleges van hoogheemraden
hun best deden om de akkers en weilanden
in hun invloedsferen droog te houden,
bereidde Prins Willem van Oranje een plan
voor om een groot deel van Rijnland, Schie-
land en Delfland onder water te zetten en
daarmee de vijand te verdrijven. De provin-
cie ging kopje onder voor Leiden. Het is teke-
nend voor de tijd dat Willem bereid bleek om
het Zuid-Hollandse platteland op te offeren
aan de bevrijding van één stad.

Onder toeziend oog van Willem van Oranje
werd op 3 augustus 1574 de dijk bij Capelle
aan den IJssel op enkele plaatsen doorgesto-
ken. Daarmee werd niet meteen het gewen-
ste resultaat bereikt. Het aantal gaten werd
uitgebreid om het water vrij baan te geven en
de enorme plas zo snel mogelijk vol te laten
lopen. Delfland en Schieland veranderden
tergend langzaam in een groot meer. Omdat
Rijnland iets hoger ligt, stroomde het water
niet meteen richting Leiden. Bovendien werd
het opgehouden door allerlei landscheidin-
gen, kaden en polderdijken. In vredestijd was
dat een zegen maar bij de Opstand tegen de
Spaanse overheerser kwam dat erg slecht uit.
Niet iedereen was gelukkig met het prinse-
lijke plan. Boze boeren en vijandige soldaten
grepen meer dan eens de kans om de bressen
in de dijken weer te dichten. Het zag er niet
rooskleurig uit voor de Leidenaren, tot een
harde wind uit het zuiden het water uiteinde-
lijk toch nog tot aan Leiden opstuwde.35

Een vloot van geuzenschepen voer over het
meer naar Leiden, waarop de Spanjaarden de
benen namen. Twee maanden na het doorste-
ken van de eerste dijken werd Leiden ontzet.
Het duurde vele jaren eer de ergste schade
aan regionale en lokale waterwerken hersteld
was en het land weer kon worden beweid en
beboerd. De plattelandseconomie begon pas
in 1580 weer een beetje te functioneren. Bij
het herstel van de infrastructuur zagen de
hoogheemraadschappen zich gesteund door
de staten. Particuliere schade, zoals verloren
oogsten, vernietigde boomgaarden, ingestorte
gebouwen, afgebrande boerderijen en ver-
dronken vee, werd niet gecompenseerd. Het
platteland betaalde een hoge prijs voor
Leidens ontzet.36
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afb. 13. Baron Von Münchhausen trekt zich aan zijn
vlecht uit het moeras. (tekening Gustave Doré 1862,
Wikimedia Commons)
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spreken al aan de slag; succes verzekerd. Het
was zelfs zo aantrekkelijk dat het graven van
sloten grootschalig werd aangepakt en de
middeleeuwse veenmoerassen razendsnel in
vruchtbare polders werden omgezet.39

Maar veen doet zich groter voor dan het is.
Het bestaat voor ongeveer vijftien procent uit
afgestorven plantenmateriaal en de rest is

water. Het is dus een knap staaltje van bio-
acrobatiek dat zo’n veenkussen soms meters
boven de omgeving uitsteekt. Het lag zo
hoog dat geen dijken nodig waren. Het laat
zich raden wat er gebeurt als je dat water via
sloten afvoert. Het veen klinkt dan heel snel
in, een effect dat nog wordt versterkt door de
veengrond te bewerken. Onder water verteert
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afb. 14. Schielands Polders, naar Jan Janse Stampioen, 1660. (tekening Jan van de Noort, 2021)

afb. 15. Molens, naar 
J. Potter, 1566 en J.A.
Scholten Hzn., 1832.
(tekening Jan van den
Noort, 2021)
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veen nauwelijks, maar zodra het met zuurstof
in aanraking komt oxideert het en gaat het
bijna letterlijk in ‘rook’ op. We hebben het
dan niet over een kleinigheid. Door drainage
en oxidatie zijn de Nederlandse veenbodems
sinds hun ontginning twee tot vier meter
ingeklonken.40

Aanvankelijk lagen de akkers langs de Rotte
een stuk hoger dan de rivier. Het overtollige
water werd daardoor automatisch afgevoerd;
de zwaartekracht deed het werk. Veengrond
bestaat zoals gezegd voor een belangrijk deel
uit water en als je dat ook afvoert, houd je
dus minder grond over. De akkers klonken
steeds verder in, waardoor ze al gauw onder
het Rottepeil kwamen te liggen. 
De zwaartekracht werkte toen niet meer mee
maar tegen. Het land werd steeds natter. Als
het verbouwen van tarwe of rogge niet meer
lukte, werd gerst, haver, vlas, hennep of kool-
zaad ingezaaid. Uiteindelijk accepteerden
veel boeren de hoge waterstand, zaaiden gras
in en gingen over op melkveehouderij. Vanaf
de vijftiende eeuw waren molens nodig om
het water van het land te malen en kaden en
dijken om te zorgen dat het niet terugstroom-
de.41

De polderbesturen legden het beheer over de
poldermolens in handen van molenmeesters.
Die stelden de molenaars aan, inden het
molengeld en legden verantwoording af aan
hun bestuur en aan het Hoogheemraadschap
van Schieland. Met al dat water op de Rotte
kregen de kaden het zwaar te verduren, voor-
al als de Rotte bij hoog water op de Merwede
geen water kon lozen. Schieland hield alles
scherp in de gaten en de hoogheemraden

hadden het er druk mee. In 1478 verzuchtten
zij dat ze ‘veel meer moyenisse ende costen’
hebben ‘dan sij hier voermaels plegen te heb-
ben, voir ende eer die watermolens in
Scielant opquamen’.42

De emoties liepen soms hoog op, bijvoor-
beeld als de molens noodgedwongen werden
stilgezet terwijl de akkers nog onder water
stonden. Willem Pau Claeszn uit Moordrecht
sloeg om die reden een molenmeester tegen
de grond. Het ophalen van molengeld verliep
ook niet altijd even vriendelijk. Zo had
Wouter Allertsz het voorzien op de molen-
meester die het molengeld kwam innen. Hij
bedreigde hem met een piek onder het uit-
roepen van ‘ghij boeff ic en wil van ju niet
gemaent wesen off ic loep ju met deze pyeck
doer u lijff.’ Schieland, dat op het vlak van
het waterstaatsrecht oppermachtig was, sprak
recht en legde beide heren een boete op.43

Veen was erg geschikt als turf voor het ver-
warmen van de haarden in de huizen, de
ovens van de steenbakkerijen en de de ketels
van de bierbrouwers en hoewel je je land
maar een keer als turf kunt verkopen, werd
vanaf de veertiende eeuw overal turf gesto-
ken. De polders veranderden in grote plas-
sen. Molens en molentjes werden ingezet om
de waterstand te verlagen zodat het veen nog
dieper kon worden afgegraven. Met name in
Schieland nam de hoeveelheid water drama-
tische proporties aan. In de zestiende eeuw
ging men nog een stapje verder door het
veen uit de plassen te baggeren. Dat ging lek-
ker snel. Een dorp als Bleiswijk was vrijwel
volledig afhankelijk van de turfwinning, maar
het was al gauw aan alle kanten omsloten
door water.44
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afb. 16. Schielands Plassen, naar Isaac Tirion, 1754 en de Topografische Militaire Kaart, ca. 1850. (tekening Jan van den
Noort, 2021)
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Het turfsteken werd met zoveel enthousiasme
aangevat dat Schieland halverwege de acht-
tiende eeuw meer plassen dan akkers had.
Schieland zag het turfgraven met lede ogen
aan. De heffingen die het de ingelanden
oplegde waren gebaseerd op de oppervlakte
van land; minder land betekende minder
inkomsten. Al die plassen vormden ook een
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weer vond veel landafslag plaats. Het bagge-
ren van veen werd verboden, maar dat haal-
de weinig uit. Schieland werd Schiewater. In
het volgende Jaarboekje zien we hoe al dat
water weer land werd.45
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