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Werkgroep Stedengeschiedenis

Op vrijdagmiddag 12 december organiseert de sectie geschiedenis van de Faculteit Bouwkunde 

TU Delft, in samenwerking met de Werkgroep Stedengeschiedenis, een studiemiddag met de titel 

“Architectuur en Geschiedenis”. Wij vroegen een drietal kandidaten van Prix de Rome 2014 om 

aan de hand van hun bijdrage voor de Prix duidelijk te maken hoe zij met het aspect geschiedenis 

omgaan en hoe ze dat onderdeel van hun studie waarderen. Gerard Peet rondt de discussie af 

met een krtische beschouwing over de relatie Architectuur en Geschiedenis, de resultaten van 

de Prix de Rome en de bijdragen van de drie sprekers

Gastvrouw, tevens dagvoorzitter, is de nieuwe hoogleraar van de sectie geschiedenis van 

de Faculteit Bouwkunde prof.dr.ing. Carola Hein. Locatie: Julianalaan 134, 2628 BL Delft (zaal F). 

Voertaal Nederlands. Deelname is gratis en staat open voor iedereen, wel graag aanmelden via 

g.b.j.hofmeijer@tudelft.nl ovv ‘studiemiddag 12 december’.

Dagvoorzitter: prof.dr.ing. Carola Hein (hoogleraar sectie geschiedenis)

13:00-13:20 Tim Prins (architect, Studio Stad, Maastricht), ‘Een nieuw narratief: Van wie is mijn 

stad?’

13:20-13:40 discussie

13:40-14:00 Donna van Milligen Bielke (architect, Studio Donna van Milligen Bielke, 

Amsterdam), ‘Cabinet of Curiosities’

14:00-14:20 discussie

---- pauze

14:50-15:10 Steven Delva (landschapsarchitect, Delva Landscape Architects, Amsterdam/

Antwerpen), ‘De dam ontleent zijn karakter aan de stromen die hij scheidt’.

15:10-15:30 discussie

15:30-16:00 Gerard Peet (docent stedenbouw en planologie Hogeschool Rotterdam), ‘Maakt 

architectuur geschiedenis? Of maakt geschiedenis architectuur?’

16:00-16:30 discussie

---- napraten  

Prix de Rome 2014

In 1663 nam de Franse Académie de peinture et sculpture het initiatief om een prijs in te stellen 

waarmee jonge kunstenaars en architecten in staat werden gesteld om Rome te bezoeken en 

daar kennis te maken met het grote voorbeeld voor de Europese kunsten: de klassieke oudheid. 

In 1807 introduceerde koning Lodewijk Napoleon de prijs in de Nederlanden.

Voor de Prix de Rome 2014 werden acht (landschaps)architecten en stedenbouwers 

gevraagd om een visie te ontwikkelen voor een locatie in hartje Rotterdam, ter hoogte van de 

Binnenrotte en de Hoogstraat (zie ook de Opfriscursus Rotte-Dam in de bijlage).

De jury omschreef het als “een plek met een surrealistische mengelmoes aan gebouwstijlen 

en een serieuze complexiteit aan verkeersstromen.” De kandidaten werden geacht “een 

link te leggen met de hier grotendeels uitgevlakte geschiedenis van Rotterdam. Meer dan 

een architectonische uitwerking stond een kritische reflectie hoog in het vaandel en werden 

onrealistische plannen zelfs aangemoedigd.”

De strijd is gestreden en Donna van Milligen Bielke mag zich in navolging van een lange 

rij respectabele voorgangers winnaar van de Prix de Rome noemen.  De resultaten van alle 

kandidaten zijn tot 4 januari tentoongesteld  in het Nieuwe Instituut te Rotterdam (vh NAi). 

Architectuur en Geschiedenis (Prix de Rome 2014)



Tim Prins, Een nieuw narratief: Van wie is mijn stad?

Hoewel de Hoogstraat nog altijd de vroegere dam markeert die de Maas binnen de perken 

hield, verklaart de dam nog wel de naam, maar niet meer de stad Rotterdam. Het centrum, de 

dam en hun geschiedenis zijn uitgewist. Het bombardement leidde tot een nieuwe geschiedenis, 

een psychose die de hele Nederlandse architectonische cultuur beïnvloedde en een script 

opleverde voor een nieuwe genius loci van Rotterdam.

Maar de verwoesting koppelde de Hoogstraat ook los van het resterende stedelijk weefsel. 

Tot de dag van vandaag wijst de kruising van de Hoogstraat met de Binnenrotte op deze breuk. 

Pogingen om de winkelactiviteiten vanuit de Lijnbaan naar het oosten uit te breiden, stranden 

al halverwege de Hoogstraat. Er blijft een verlangen bestaan om de situatie te herstellen, de 

teruggetrokken bouwlijn in te vullen en de architectuur te repareren. Het zou een doorsnee-

ontwerpopdracht kunnen zijn, stadsherstel, maar dat is slechts schijn. 

Donna van Milligen Bielke, Cabinet of Curiosities

De kenmerkende leegte van Rotterdam die aanvankelijk werd gezien als modern en genereus wordt 

in toenemende mate ervaren als wezenloos en onmenselijk. De openbare ruimte is te groot. De 

bebouwing wordt gekenmerkt door uitzonderlijk grote solitairen die in een leegte staan. In combinatie 

met de wezenloze ruimte heeft dit zowel een monumentale als vervreemdende uitwerking. 

 “Cabinet of Curiosities“ stelt voor om de binnenstad van Rotterdam op radicale en sensitieve 

wijze te organiseren, met name op plekken waar onduidelijkheid in ruimtelijke beleving bestaat 

en solitairen een samenhangend stedelijk weefsel in de weg staan.

Door het introduceren van grenzen wordt de openbare ruimte gedifferentieerd. Door het 

verbinden van de ruimte ontstaat een netwerk van nieuwe pleinen, straten en stegen. De 

binnenstad van Rotterdam krijgt een rijkere, gedifferentieerde ruimtelijke ervaring. De kwaliteit 

van de openbare ruimte zal toenemen terwijl deze op het zelfde moment juist wordt verdicht en 

de belangrijke plekken en gebouwen laat excelleren.  In dit plan wordt het onsamenhangende 

stedelijk weefsel van Rotterdam geordend zonder dat daarvoor roekeloos gesloopt hoeft te 

worden. Het cureren van Rotterdams eigenzinnige curiositeiten staat centraal.

Steven Delva, De dam ontleent zijn karakter aan de stromen die hij scheidt

Met zijn plan voor de Prix de Rome wil Delva ondubbelzinnig duidelijk maken dat de stad meer 

dan ooit het werkterrein van de landschapsarchitect vormt. Het doorgronden van lokale 

systemen en deze verbinden aan grotere schaalniveaus vormt hierbij het fundament.

In het stadscentrum van Rotterdam ligt een landschap met unieke mogelijkheden. ‘De dam 

en zijn stromen’ is een ambitieus en praktisch plan. Het ontwerp stelt uitvoerbare ingrepen voor 

waarmee het voorwaarden schept voor een goede leefomgeving die garanties biedt voor de 

toekomst van het centrum van Rotterdam. De basis van de interventies wordt gevormd door 

verschillende stromen die cruciaal zijn voor het activeren van de dam en ervoor zorgen dat men 

de dam op een hernieuwde manier beleeft.

Gerard Peet, Maakt architectuur geschiedenis? Of maakt geschiedenis architectuur?

De eerste vraag die de Prix de Rome dit jaar oproept is of dit wel de juiste opdracht was. Dat 

wil zeggen, was dit nu de beste plek om de oudste geschiedenis van Rotterdam tot leven te 

brengen? En de laatste vraag moet natuurlijk zijn of de architectuur geschiedenis maakt, of dat 

de geschiedenis de architectuur moet maken. daartussen past een oordeel over de ontwerpen 

van de Prix de Rome. Het zijn vragen die gesteld mogen worden in een stad als Rotterdam. 

Een stad die eindelijk zijn eigen identiteit gevonden lijkt te hebben, daar steeds trotser op lijkt te 

worden en die bovendien (h)erkend lijkt te worden door niet-Rotterdammers.



Polders Cool en Voor-Rubroek waren acht eeuwen 

geleden al bedijkt. Tussen beide polders lag een 

brede opening waardoor het riviertje de Rotte naar 

buiten stroomde, en als het een beetje tegenzat 

de Maas (toen nog Merwe) naar binnen. Om 

dergelijke overstromingen tegen te gaan werden de 

polderdijken omstreeks 1270 met elkaar verbonden 

door een 400 meter lange, 45 meter brede dijk.

De dijk kreeg de naam Rotte-dam, de bewoners 

die zich op die dam vestigden Rotter-Dammers. De 

dam werd overigens niet aangelegd om het riviertje 

de Rotte af te dammen, maar om de veel grotere 

rivier de Maas  buiten te houden. Sluizen in de dam 

zorgden ervoor dat de Rotte wel en de Maas daar 

niet kon passeren. 

In de loop van zijn bestaan is de stad regelmatig 

opgehoogd, waardoor de oorsprong van de stad 

alsmaar dieper kwam te liggen. De Dam werd 

echter ook regelmatig opgehoogd en bleef dus al 

die eeuwen in beeld. Het eerste, tevens grootste 

momument van Rotterdam, ligt namelijk in de 

Hoogstraat tussen de Gemeentebibliotheek en V&D. 

De bovenzijde ligt vlak onder het maaiveld (ca. NAP 

+ 1,50 m), de onderzijde een meter of zeven dieper 

(ca. NAP - 5,50 m).

Sluizen

Door de aanleg van sloten parallel aan de dam 

kon het riviertje zich via een tiental sluizen ontlasten. 

Daar waren kleintjes bij, maar ook zo’n joekel als de 

Keizerinnesluis. Deze stamt uit de veertiende eeuw, 

meet 3,40 m bij 3,80 m en is 24 meter lang.

Terwijl de dam van grote betekenis was voor 

het ontstaan van Rotterdam speelde de Rotte 

een vrij bescheiden rol. Tot in de negentiende 

eeuw verzorgde het riviertje de afwatering van het 

achterland. Vanaf 1874 namen andere waterlopen 

die taak over. De benedenloop van de Rotte, ook wel 

Binnenrotte genaamd, werd dat jaar gedempt voor 

de aanleg van een spoorwegviaduct. Binnenrotte 

was niet langer de naam van een rivier maar de 

naam van een plein.

In 1993 werd het spoorwegviaduct vervangen 

door de iets oostelijker gelegen Willemsspoortunnel. 

Na de sloop van het viaduct werd de Binnenrotte 

heringericht. 
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Handicap

De Rotte-Dam en zijn sluizen vormen een indruk-

wekkend erfgoed. Het complex heeft één belangrijke 

handicap: bijna niemand herkent in de Hoogstraat 

de oorsprong van Rotterdam. De Rotte biedt evenmin 

aanknopingspunten omdat die bij de aanleg van het 

spoorwegviaduct uit de stad is verbannen. 

De Rotterdamsche Schie, vele eeuwen een 

belang rijke verbinding met het achterland, trof 

hetzelfde lot. Die werd geofferd aan het gemotori-

seerde verkeer en heet sindsdien Schiekade.

Een klein stukje Rotterdamsche Schie bleef gespaard, 

te weten de Delftsevaart. In de jaren veertig werd dat 

losse eindje verbonden met het losse eindje van de 

Rotte. De nieuwe gracht die daarvoor werd gegraven 

kreeg, ter verhoging van de verwarring, de stokoude 

naam: Stokviswater. Wie niet beter weet, zou denken 

dat de Rotte nooit gedempt is en dat Stokviswater en 

Delfsevaart de naamgevers zijn van Rotterdam.

U weet gelukkig beter.

Keizerinnesluis

Sluis Nauwe Kerkstraat


