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Verantwoording.
De samensteller heeft zijn best gedaan om alle namen van fotografen en de rechthebbenden
op het fotomateriaal te achterhalen. Makers c.q. eigenaars van foto’s die hun werk menen te
herkennen, kunnen zich melden bij de auteur.
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Van de auteur.
Het idee om de geschiedenis van Heijplaat en de Heij te beschrijven is ontstaan door
opmerkingen in het boek “Heijplaat blijft”, uitgegeven ter gelegenheid van het 75 jarig
bestaan van het tuindorp. Mevrouw G. van der Stoep-Versluis merkte daarin op dat er al veel
eerder mensen woonde in een deel van Tuindorp Heijplaat, namelijk in het buurtschap De
Heij. Naar aanleiding van haar opmerking, ben ik genealogisch onderzoek gaan doen naar de
geschiedenis van het voorgeslacht van zowel het geslacht van der Stoep als dat van Versluis.
Uit dat onderzoek is gebleken dat de naam Stoep al voorkwam in de 11e eeuw in
Hillegersberg en verder haar sporen heeft achtergelaten in de geschiedschrijving van het
eiland IJsselmonde, met name ’s-Gravenambacht, Charlois, Rhoon, Poortugaal, Hoogvliet en
Pernis.
De familiegeschiedenis in de omgeving gaat, voor zover nu bekend, 20 generaties terug tot ca.
1325. In dat jaar kwam volgens de archieven, in de Zwijndrechtsewaard de edel
overgrootvader Jan van Driel ter wereld.
Buiten onze regio Groot Rotterdam voert het voorgeslacht terug naar Karel de Grote.

Groenendijk de grens van de buurtschap “De Heij”.
In het kader van het 100-jarig bestaan van Tuindorp Heijplaat in 2014 en het 700-jarig bestaan
van de “Heijffelle” (Deijffelse) polder en het buurtschap “De Heij” in 2016, heeft het bestuur
van “Stichting Heijplaat Festivals” besloten om dit boek uit te geven.

Kaart uit 1931 (Frans Polak).
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1.

Voorgeschiedenis.

In de laatste ijstijd, het Pleistoceen, (60.000 tot 10.000 jaar geleden) was de zeespiegel 60
meter tot 120 meter, lager dan nu en zaten de Britse eilanden vast aan het Europese continent.
De ondergrond van het latere eiland IJsselmonde ontstond toen, in het dal tussen Maas en
Rijn.
Over de uitgestrekte vlaktes liepen de Wolharige Mammoeten en andere dieren, waar de
eerste bewoners van De Lage Landen jacht op maakten. Tijdens het graven van de 2 e
Eemhaven werd daarvoor het bewijs geleverd, er zijn toen botten van de Wolharige Mammoet
gevonden.

Wolharige Mammoet.
Ongeveer 10.000 tot 7500 jaar geleden in het Holoceen, trad er een klimaatsverandering op.
De temperatuur steeg en het ijs begon te smelten, hierdoor steeg de zeespiegel en ontstond de
Noordzee.
In het volgende tijdperk het Atlanticum (7500 – 2300 jaar geleden) blijft de zeespiegel nog
steeds stijgen en ontstond er een duinenrij op het eiland IJsselmonde ten westen van de
huidige lijn Rhoon – Poortugaal. Soms werden er bij stormvloeden gaten in de duinen
geslagen, daardoor spoelde het veen weg en vulden de ontstane poelen zich met een
kleiafzetting. Op die afzetting sloeg slib en zand neer, zo ontstonden er platen.

IJsselmonde 4000 voor Christus tot het jaar 0 (www.internetMR.nl ).
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De eerste bekende bewoning op het eiland IJsselmonde stamt uit de late IJzertijd, de 5e eeuw
voor Christus. De toenmalige bewoners legden kleine wallen om de buitenzijden van de
droogvallende platen. Tegen de sterke getijden werking van het water in de kreken rondom de
platen bleken die wallen echter niet bestand. En zo verdween de bewoning weer.
In de directe omgeving van de Eemhaven, ter hoogte van de Slotsedijk (Rhoon) zijn vondsten
gedaan uit de ijzertijd. Ook op Heijplaat wezen grondboringen uit dat hier mogelijk
overblijfselen te vinden zijn, niet alleen uit de IJzertijd, maar ook uit de tijd van de Romeinen.

4500 voor Christus - Vuurstenen mes uit “Swifterbantcultuur” (www.Rotterdam.nl ).

Kampement uit de steentijd

Vondsten Vondelingenplaat (www.Rotterdam.nl).
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2.

Romeinen.

In het begin van de jaartelling bezetten de Romeinen de Zuid-Hollandse eilanden, waar in die
tijd maar een gering aantal mensen woonde.

150 - 2x Romeins aardewerk Romeinse schoenzool ( www.collectie.museumrotterdam.nl ).
Volgens de Peutinger kaart lag de zeespiegel ongeveer 5 meter lager dan nu. Op die kaart is
ook, midden in de Noordzee een groot eiland te zien, de huidige Doggersbank. (Waar de
waterdiepte nu tussen de 18 meter en de 35 meter is).
Zuid-Holland en Zeeland zagen er anders uit, zonder zeearmen. Het land vormde daar langs
de kust nog een geheel, vanaf het huidige Katwijk aan Zee, waar de Rijn in de zee stroomde,
tot aan de Schelde.
De kuststrook werd bevolkt door de Cananefaten, (wat lokmeesters betekend), een
Batavierenstam.
De eerste landkaart waarop ons land te zien is, stamt uit de 3e eeuw en heet de Tubula
Peutingeriana (Peutinger kaart), (zie afbeelding hieronder).

Tubula Peutingerina bij de pijl is Voorburg.
Zuid-Holland en Zeeland in het jaar 50 AD volgens een kaart van Berendsen.
De Romeinen namen de Rijn als grens tussen het gebied van de Noordelijke Germanen
(Friezen) aan de noordkant en Germania Inferior ( Romeinse gebieden) ten zuiden van de
rivier, (de Oude Rijn die bij Katwijk in zee stroomt).
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Om hun grenzen te kunnen bewaken legden de Romeinen wegen aan, de zogenaamde limes.
Meestal gebeurde dat langs een rivier. In ons gebied, het eiland IJsselmonde, kwam er zo’n
lime langs de Helenium (Merwede nu de Oude Maas en Nieuwe Maas).
De grenswegen lagen hoog. Ze bestonden uit 2 rijen palen, die zo’n 1,5 tot 2 meter boven het
maaiveld uit staken. De ruimte tussen de palenrijen, die zo’n 4,5 meter breed was werd
volgestort met grond en stenen. Daar bovenop kwam een harde laag en als laatste werd langs
de buitenkanten eveneens een laag aarde aangebracht. Zo ontstonden de eerste versterkte
dijken.

Aanleg van de Romeinse heerweg.
Behalve die langs de grens, legden de Romeinen ook doorgaande wegen aan, de zogenoemde
heerwegen (Harja = Germaans voor lange afstandsweg)
Er lag zo’n heerweg tussen Tubula (Oud Alblas) en Helinio (Oostvoorne) waar mogelijk een
castellum heeft gestaan.
Om naar het Forum Hadriani (Voorburg) te gaan, maakte men gebruik van deze zelfde
heerweg en stak men tussen Heijplaat en de Botlekweg de rivier Helenium over. Via de
heerweg aan de noordkant legde men dan het laatste stuk van de reis af.
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100 – 450 - IJsselmonde Romeinse tijd (www.InternetMR.nl ).
Langs deze heerwegen kwamen ook kleine handelscentra met bewoning.
Zoals eerder genoemd, heeft bodemonderzoek in de omgeving van de Slotsedijk en de
Groenendijk in Rhoon, bevestigd dat daar in de Romeinse tijd mensen hebben gewoond.
Het is zelfs zeer waarschijnlijk, dat er iets oostelijker waar nu Heijplaat ligt toen ook
bewoning was. Het bodemonderzoek ten behoeve van de nieuwbouw van het nieuwe dorp
Heijplaat, toont aan, dat er grote kans is dat er restanten te vinden zijn vanuit de Romeinse
tijd. Er doet zelfs een hardnekkig verhaal de ronde, dat bewoners van de Heij, in de jaren 70
van de vorige eeuw, Romeinse munten in hun tuin hebben gevonden. Het is een verhaal,
bewijzen zijn er echter niet.

3.

Friezen, Franken en Noormannen.

Na het vertrek van de Romeinen wordt het land daar toegevoegd aan het Friese koninkrijk
Frisia. In 636 verovert de Frankische koning Dagobert I het Friese koninkrijk.
Tijdens de regering van Pepijn I en Pepijn II koning der Franken ontstaat er aan de overzijde
van de huidige Oude Maas ter hoogte van het huidige Heenvliet een grote handelsnederzetting
Witla geheten. De locatie van deze plaats is niet zeker, maar gedacht wordt dat de
nederzetting lag aan de Widdele (oude benaming van de Bernisse). De naam wordt in een akte
genoemd, welke omstreeks 695 is geschreven.

Pepijn II.
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Op het eiland “Overmaas”, (West IJsselmonde), was maar weinig bewoning, het werd
voornamelijk gebruikt als jachtgebied en voor de visvangst.
Van 751 tot 24 september 768 was Pepijn de Korte koning der Franken. Hij voerde een
monetaire hervorming door met als nieuwe munteenheid de zilveren Denarius, deze werd in
Dorrestad geslagen. Er is een exemplaar gevonden bij de bouw van de Markthal in Rotterdam.

Zilveren Denarius van Pepijn de Korte (www.bonatiele.nl ).
In 768 kwam Karel de Grote aan de macht en regeerde tot 28 januari 814. Hij voerde oorlog
tegen Radboud van de Friezen.
Karel stelde de eerste Gouwen in, dit waren een soort provincies. De gouw werd bestuurd
door een gouwgraaf.

25 december 800 Karel de Grote door paus Leo III tot keizer gekroond.
In 810 wordt Godried van Denemarken vermoord en vallen de Denen de Friese kust aan.
In 814 neemt Lodewijk de Vrome de regering over. Aan het eind van zijn regering wordt in
837 Antwerpen door de Noormannen platgebrand, ook Witla moest het ontgelden. De
bewoners die het overleefden trokken weg. De Noormannen trokken de Rijn op en plunderden
Dorrestad (Wijk bij Duurstede).

Vikingen komen de Merwede op varen op weg naar Dorrestad.
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De eilanden Overmaas, Voorne en Putten werden op 26 december 838 tijdens een hevige
stormvloed overspoeld, daardoor worden de laatste overblijfselen van Witla weggespoeld. De
overstroming wordt genoemd in de “Annalen van Xanten”.
De Deense Viking Rorik van Dorrestad heerste van 841 tot 873 over een groot deel van Frisia.
Hij voer met zijn vloot de Merwede op, langs wat nu Heijplaat is richting Dorrestad, met als
einddoel de handelsplaats Xanten.

4.

Graven van Friesland en Holland.

Gerolf graaf van Frisia, (*1 ca. 885 – ca. 896) Gerlof was een ridder in dienst van Arnulf van
Karinthië koning van Oost Francië.
Tijdens een banket vermoorde Gerolf de Vikinghoofdman Godfried de Noorman en verdreef
de Vikingen uit Frisia. Als dank voor de bewezen diensten (honor) kreeg hij van Arnulf van
Karinthië gronden in West Frisia te leen, zo lang hij leefde en werd gouwgraaf van de gouwen
van West Frisia, dit waren Oostergouw, Westergouw, Texla (Texel), Kinheim, Holtland
(Holland), Voorne, Scaldis (Schelde) en Walachria (Walcheren).

De gouwen van Graafschap Friesland ca. 900.
Noot 1: Namen van de graven van Friesland en Holland inclusief de regeerperiode.
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Dirk I (Diederick I) graaf van Frisia (ca. 896 – 939).
Dirk II graaf van Frisia (939 – 6 mei 988).
Dirk trouwde in 950 met Hildegard van Vlaanderen, zij bezaten gebieden ten noorden van de
Merwede, waaronder een kleine versterkte burcht, bij het huidige Hillegersberg, de plaats is
mogelijk genoemd naar Hildegard, Hildegaersberg (genoemd in oude documenten).
Arnulf (Aarnout) van Gent (988-993), schonk een deel van zijn bezittingen, het Schieland aan
de kloosterkerk te Egmond, onder die bezittingen vielen Bergan, (het huidige Hillegersberg)
en Schie, (het huidige Overschie). In Bergan stond ook een houten kerk, met als tweede
patrones Hildegard van Bingen.
Dirk III graaf van Frisia (993 – 27 mei 1039), was de grondlegger van het latere graafschap
Holland. Hij was man, die niet alleen door zijn lengte imponerende, maar ook door zijn
daden. Zo maakte hij een aantal pelgrimstochten naar Jeruzalem. Hij bezocht in 1005
Constantinopel en plaatsen in het wat nu Turkije is. Hij de eerste bekende Hollander die
Turkije bezocht, dit feit is in 2005 uitgebreid herdacht, dat er 1000 jaar betrekkingen zijn met
ons land.

Dirk III graaf van Holland.
In de nacht van 28 op 29 september 1014 werd het Zuidwesten van Frisia getroffen door een
watersnood. Dit bracht Graaf Dirk III er toe om dijken aan te leggen.

Dijkenaanleg in 1010 ( www.Slikopdeweg.blogspot.com).
Pagina 11

Die dijken waren lage met klei versterkte verhogingen met een schuin talud.
Maar hij deed nog meer gedurende zijn ruim 40 jarige bewind. Zo liet hij een vesting in de
buurt Vlaardingen bouwen. Aan de zuidzijde van de Merwede op de Riederwaard, lag het
Silva Meriwido, het Merwedewoud een gebied met een dichte bomengroei en moerassen waar
jagers en vissers zich hadden gevestigd. Het land was eigendom van de bisschop van Utrecht,
Trier en Keulen.
Dirk III liet het braak liggende land rond de monding van de Maas en de Waal in cultuur
brengen door Friese kolonisten. Op die manier werd het Merwedewoud ontgonnen. Waar nu
de Eemhaven met haar zijhavens ligt, werden rond 1015 de gronden na bedijking en
kolonisatie in ontwikkeling gebracht.

Het ontginnen van het Merwedewoud (John Rabou geschiedenis van Vlaardingen).
Verder exploiteerde Dirk III een aantal tollen op de Merwede in de Rederwerd (Riederwaard),
waaronder een ongeveer ter hoogte van Pernis lag. Weigerde men op een voorbijvarend schip
tol te betalen, dan werd zo’n schip geplunderd. Hierdoor kreeg Dirk III ruzie met de bisschop
van Utrecht.

De tollen bij Vlaardingen ter hoogte van Pernis (John Rabau geschiedenis van Vlaardingen).
Dat conflict ontaarde uiteindelijk in een veldslag. Op 29 juli 1018 versloeg Dirk III in de slag
bij Vlaardingen het leger van de bisschop van Utrecht, die zijn troepen over de Merwede
vervoerde. Daarbij passeerden ze de noordkant van de Riederwaard, waar nu Heijplaat ligt.
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Dirk IV graaf van Frisia (1039 – 13 januari 1049) nam nog meer gebieden in, maar werd door
zijn leenheer, de Duitse Keizer Hendrik III, een halt toegeroepen. Bij een veldslag in de buurt
bij Vlaardingen werd Dirk IV verslagen. Een volgende confrontatie met keizersgezinde
troepen werd Dirk IV noodlottig. Hij sneuvelde op 13 januari 1049 in de buurt van Dordrecht
tijdens de slag om Thuredrecht (Dordrecht).
Floris I graaf van Frisia (1049 – 1061) de broer van Dirk IV kwam in conflict met de Duitse
keizer over een tol op de Merwede, waarschijnlijk de tol bij Vlaardingen ter hoogte van
Pernis.
Dirk V graaf van Frisia (1061 – 17 juli 1091) veroverde de gebieden weer terug en versloeg
daarbij het leger van bisschop Koenraad, die zijn manschappen teruggetrokken had in de
Riederwaard en zich verschanste in de burcht van IJsselmonde.
Floris II graaf van Holland en Friesland (1091 – 2 maart 1122), kreeg door zijn voorliefde
voor uitgebreid tafelen de bijnaam “de dikke”.
Floris II sloot vrede met de bisschop van Utrecht en ontving daarvoor als dank van de Duitse
keizer de titel, graaf van Holland, en mocht hij weer tol gaan heffen op de grote rivieren, zo
ook bij de Merwede.
Het graafschap bestond in onze streek uit 5 districten: Krimpenerwaard, Alblasserwaard,
Boven de Berge (Geertruidenberg), Beneden de Berge en de Riederwaard.
Tijdens de regeerperiode van Floris II werden veel veengebieden ontgonnen en land
ingepolderd. In de Riederwaard ontstond daardoor een gebied met de naam Scoenderloo, dat
later de Pernisse polder zou gaan heten.
Behalve met de landwinning hield Floris II zich ook met de kerken bezig, zo verving hij
diverse houten kerken door kerken van tufsteen, een zacht gesteente dat werd gewonnen in de
Eiffel.

Floris II graaf van Holland.
Dirk VI graaf van Holland ( 1122 – 5 augustus 1157). Floris de Zwarte zette zijn broer Dirk
VI in 1129 af. Door bemiddeling van keizer Lotharius kwam Dirk VI in 1131 weer terug aan
het bewind. Samen met zijn echtgenote Sofia maakte Dirk VI in 1138 een bedevaart naar
Jeruzalem, alwaar zijn vrouw overleed.
Op 4 oktober 1134 werd Zuid – West Nederland opnieuw geteisterd door een watersnood.
De zeespiegel was nog niet zo hoog, daardoor lag het land van de waard redelijk hoog en
hoefde er niet zulke hoge dijken te worden aangelegd, maar bouwde men terpen en
inlaagdijken om zich te beschermen tegen hoge waterstanden.
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5.

Graven van Holland en Zeeland en de heren van Putten.

Floris III graaf van Holland (*2 1157 – 1 augustus 1190), stelde in ons gebied bij Geervliet
een tol in voor de scheepvaart tussen de Rijn en Vlaanderen.
Op 21 december 1163 zorgde de Sint-Thomasvloed er o.a. voor dat de monding van de Oude
Rijn bij Katwijk werd afgesloten. Het water van de bovenloop van de Rijn kon daardoor niet
langer de Noordzee in stromen, met alle gevolgen van dien.
Tussen 1164 en 1170 worden de polders van Gelre, Brabant, Holland en Utrecht meerdere
malen overstroomd, dit kwam omdat de Rijn en de Maas zijn water niet meer goed kon
afvoeren naar de zee, waardoor ze buiten hun oevers traden. De bedijking van de Riederwaard
was nog niet goed.
In de nacht van 1 op 2 november 1170 was het heel slecht weer, er was een grote storm en het
water werd opgestuwd tot ongekende hoogte. Er werden grote stukken land weggeslagen. Er
ontstonden twee binnenzeeën, de Waddenzee en het Almere.
Floris nam deel aan de 3e kruistocht naar Jerusalem en overleed 1 augustus 1190 in
Anthiochië waar hij werd begraven in de Petruskerk.
Dirk VII graaf van Holland (1190 – 4 november 1203).
Tijdens de regeringsperiode van Dirk VII werd er tijdens de Sint-Nicolaasvloed van 5
december 1196 nog meer land en veen weggeslagen.
Het was zelfs zo erg dat er in de stad Utrecht eb en vloed werd gemeten.
Aan het einde van de 12e eeuw geeft graaf Dirk VII toestemming om dijken om de gorzen te
leggen en worden de droog komende landen uitgegeven.

Theodorus Septimus (Dirk VII).
Noot 2: Namen van de graven van Holland en Zeeland inclusief regeerperiode.
Noot 3: Namen van de heren van Rhoon en Pendrecht inclusief hun regeerperiode.
Noot 4: Namen van de heren en vrouwen van Putten met de regeerperiode.
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Biggo van Duiveland (*3 1199 – 1210).
Op 21 januari 1199 geeft graaf Dirk VII het land onder “Peydrecht’ (Pendrecht) uit aan Biggo
van Duiveland en zijn nageslacht.
Een Drecht was een doorwaadbare plek in een kreek of een veenrivier, op de onderstaande
kaart zien we het eiland IJsselmonde met de situatie van voor 1300, de 4 eilanden die nu
IJsselmonde vormen waren nog gescheiden door kreken.

IJsselmonde voor 1300 (Dijkenatlas IJsselmonde).
Bij Pernis ligt er in 1199 al een haven en het land er omheen was in die tijd al ingepolderd (de
polder linksboven).
Het westelijk eiland was De Heerlijkheid van Putten, in het midden lag de Riederwaard en
zuidoostelijk de Zwijndrechtsewaard. De twee kleine eilandjes onder de Heerlijkheid van
Putten zijn Roden (Rhoon) en Albrandswaard.
In 1199 was er al sprake van het Ambacht Catendrecht, gelegen in de Riederwaard. Een
ambacht dat bestond uit een Oostelijk en een Westelijk deel, gescheiden door de Sluisvliet, de
latere Koedood.
Er werd een dijk aangelegd langs de Merwede, die liep vanaf ’s Gravenambacht (De Heij en
Pernis) naar het oosten langs Catendrecht richting Islamunda (IJsselmonde) en vervolgens
naar Ridderkerk.
Het Westambacht van Catendrecht werd in het Zuiden begrensd door de ’s-Gravenweg, die
weer overging in de Groenendijk. De Karvelschedijk vormde de westgrens en in het noorden
lag het Ambacht tegen de zeedijk. Die dijk lag iets noordelijker dan de latere Heijschedijk.
Tijdens de aanleg van het Distributiepark Rhoon aan de Groenendijk trof men restanten aan
uit genoemde periode. Zo vond men bijvoorbeeld stukken dijk die weggezakt waren in het
veen.
De heren van Putten en Strijen realiseerden in de Heerlijkheid van Putten een aantal polders,
waarvan de namen terug te vinden zijn in de straten van De Heij: De Guldenland-, Waarder-,
Hoenderhoeck- en Markenburgstraat.
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Willem I graaf van Holland (1203 – 12 februari 1222).
Ook Willem I had het recht om tol te heffen bij Geervliet, dat leverde hem jaarlijks zo’n 300
pond op. Mogelijk gebruikte hij dat geld om hervormingen in het graafschap door te voeren
en het aanleggen en onderhouden van dijken beter te organiseren. Vooral in dat laatste is hij
goed geslaagd. Graaf Willem I staat te boek als grondlegger van de nog altijd bestaande
waterschappen.
Het nog braakliggende land van de Riederwaard bestond hoofdzakelijk uit veengebieden die
doorkliefd werden door vele kreekjes. Na de bedijking begon het veen uit te drogen en zakte
de veengrond in. Dat had weer tot gevolg dat bij hoge waterstanden van de Merwede, het
rivierwater het nieuwe land overstroomde. Daarom verordonneerde Willem I dat er hogere
dijken om de Riederwaard moesten worden aangelegd.
Hendrik van Duiveland (1210 – 1240).
Hendrik had het tol recht over de Koedood tussen Pendrecht en het West ambacht van
Catendrecht.
Jan I Persijn heer van Putten (*4 1215 – 1229).
Jan I startte met de bedijking van de gronden in de buurt van Poortugaal en Pernis.
Hoe belangrijk die dijken waren, blijkt uit cijfers die bewaard zijn gebleven. Tijdens de Sint
Marcelliusvloed van 16 januari 1219 vielen er 36.000 dodelijke slachtoffers in het noordelijk
gedeelte van het graafschap Holland.
Het bedijken zorgde niet alleen voor droge voeten, maar aan de rivierkant slibde grond,
kiezels e.d. aan tegen het zandtalud van zo’n dijk. Daardoor ontstonden in de loop der jaren
weer nieuwe gorzen, die vervolgens weer in opdracht van de landheer werden ingepolderd als
zogenaamd nieuw land.
Willem I nam deel aan de 5e kruistocht. Hij gaf leiding aan een gecombineerde HollandsFriese vloot en een groep Haarlemse ridders. Gezamenlijk veroverde zij in 1219 de Stad
Damietta gelegen aan de mond van de Nijl. Ter verdediging hadden Egyptenaren daar een
ketting over de Nijl gespannen, die door Willems manschappen werd doorgezaagd. Erg lang
duur de Hollands- Friese bezetting niet. De kruisridders werden 2 jaar later, in 1221, weer uit
Egypte verdreven.

Het veroveren van de toren van Damietta.
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Floris IV graaf van Holland (1222 – 19 juli 1234).
Op 15 november 1229 kocht Floris een stuk grond achter de duinenrij in het westen van
Holland om er zijn grafelijk verblijf te bouwen. Rond die hof zou het latere ’s-Gravenhage
ontstaan. Floris IV heeft zijn nieuwe verblijf nooit voltooid gezien. Hoewel een goed
toernooiridder, sneuvelde hij op 19 juli 1234 tijdens een toernooi in de Franse plaats Corbie.
Willem II graaf van Holland (1234 – 28 januari 1256) bouwde verder aan de hof, waar zijn
vader aan begonnen was, het tegenwaardige Binnenhof in Den Haag.
Omdat Willem II een van de grote edelen uit zijn tijd was, werd hij op 3 oktober 1247 te
Woeringen bij Keulen tot Rooms-koning van Duitsland gekozen en in december 1255 door de
paus in Rome gekroond tot keizer van Duitsland. Hij kwam op 28 januari 1256 door een
ongeluk om het leven.
In de regeerperiode van Willem II kwamen de Hoogheemraadschappen tot stand.

Troonzegel van graaf Willem II.
Nicolaas I Persijn heer van Putten (1229 – 1247) en Boudewijn I (1240-1299).
Nicolaas I wordt genoemd als heer van Putten over de Maas, land dat bestond uit het ambacht
Catendrecht, waarin zich in het westelijk deel, het Westambacht het grondgebied van de Heij
bevond.
In 1243 bakende Nicolaas I en Boudewijn I, de grens af tussen het land van Putten over de
Maas en het land van Rhoon en Pendrecht.
Nicolaas I bezat de visserij op de Merwede (Maas) bij Vlaardingen en Putten over de Maas.

Zegel van Nicolaas I van Putten.
Jan van den Bergh II heer van Putten (1247 – 1268).
Uit deze tijd zijn er geen geschriften gevonden waarin hij wordt genoemd.
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Floris V graaf van Holland ( 1256 – 27 juni 1296), was slechts anderhalf jaar oud toen zijn
vader stierf. Diens broer Floris kreeg de voogdij over zijn neefje. Na zijn overleiden in 1258,
werd zijn zus Aleid van Henegouwen voogdes over de kleine Floris.
Op zijn 2e jaar werd Floris, om politieke redenen, al uitgehuwelijkt aan Beatrijs van
Vlaanderen met wie hij in 1266 op 12 jarige leeftijd daadwerkelijk in de echt werd verbonden.
Floris V hervormde het bestuur in Holland, hij voltooide het grafelijk hof, de huidige
ridderzaal in ’s-Gravenhage.
In 1269 werd Vranke Stoep van Hildegardsberge leenheer van een kasteel bij Hillegersberg
.

Florentius Quintus (Floris V).
Nicolaas II heer van Putten (1268 -1276).
Uit de tijd van Nicolaas II zijn geen documenten terug gevonden over zaken die hem betreffen
Nicolaas III heer van Putten (1276 -1311).
In 1282 overstroomt de Riederwaard opnieuw, maar het gebied kon weer worden
teruggewonnen. Dat kon 5 jaar later niet. Toen op 13 december 1287 een vreselijke storm
langs de Noordzeekust raasde en door de ontstane Sint Luciavloed veel schade werd
aangericht. Door het breken van zoveel dijken kwamen er tussen de 50.000 en 80.000 mensen
om in de kuststrook. Nog geen twee maanden later, 5 februari 1288 slaat het noodlot weer toe,
de Sint Aagthenvloed.
Floris V gaf daarna het bevel, dat de dijken versterkt moesten worden op kosten van de
gemeenschap. Hij stelde bovendien baljuws aan, ambtenaren, die uit zijn naam gebieden
bestuurden en rechtspraak hielden. Behalve in onze regio, daar hadden de Heren van Putten
het voor het zeggen.

Zegel van Nicolaas III heer van Putten.
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Boudewijn II (1299 – 1342) en zijn zoon Pieter, Heren van Rhoon kregen het aan de stok met
de Heren van Putten, omdat die hun beschuldigden van het houden van strooptochten in het
ambacht van Catendrecht. Naar aanleiding daarvan, stelt Floris V de graaf van Holland, de
grenzen van het gebied van de Heren van Rhoon vast.

De heren van Putten en Strijen hadden net 500 meter over de grens van het Westambacht van
Catendrecht een kasteel, Slot Valckensteyn, (locatie net naast de Slotsedijk op Rhoon).

Slot Valckesteyn in 1646 naar een afbeelding van Roeland Roghman.
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In januari 1296 reisde Floris met een groot gevolg naar Frankrijk, om daar een verdrag te
sluiten, dat gericht was tegen Vlaanderen. Dit verdrag schoot in het verkeerde keelgat van de
edelen en zij namen Floris V gevangen in het Muiderslot.
Floris V verliet op 27 juni 1296 het Muiderslot met enkele edelen, om naar Engeland gebracht
te worden. Dat werd verhinderd en hij werd in de buurt van Muiderberg vermoord door graaf
Gerard van Velzen.
Jan I graaf van Holland (1296 – 10 november 1299).
Jan I was al op zeer jonge leeftijd naar het hof van Hendrik I van Engeland gebracht om daar
zijn opleiding te volgen. Hij was 14 jaar oud toen zijn vader vermoord werd. Jan I keerde
terug naar Holland en trouwde op 14 jarige leeftijd met Elisabeth van Engeland.

Penning met de beeltenis van Jan I.
Jan I stelde op 30 april 1297 Wolfert I van Borselen aan als regent van het graafschap
Holland. Deze Wolfert van Borselen verleende Rotterdam voor de eerste keer stadsrechten.
Hij deed dit om de tegenstanders van Jan I te dwarsbomen, die bezittingen hadden net over de
Schie, Schiedam.
Wolfert I van Borselen werd op 1 augustus 1299 door zijn tegenstanders, het stadsbestuur van
Dordrecht, tijdens een volksoploop in Delft vermoord.
Na Wolfert’s dood werd Jan van Avesnes de regent over het graafschap Holland.
Op 10 november 1299 overleed Jan I aan hoge koorts als gevolg van dysenterie.
Jan II graaf van Holland en Henegouwen en Avesnes ( 1299 – 12 september 1304).
Na de dood van Jan I volgt zijn neef Jan van Avesnes hem op. Per direct trok Jan II de
stadsrechten van Rotterdam weer in.
Jan II streed mee aan de kant van de Vlamingen in de Guldensporenslag, waar de Fransen
werden verslagen.
Omdat Jan II, geboren in Valenciennes, Franstalig was, wilden de Zeeuwen hem niet
erkennen, waardoor er oorlog uit brak tussen Holland en Zeeland. Tijdens de zeeslag van
Zierikzee op 10 en 11 augustus 1304, behaalde Holland de overwinning, dankzij de
heldendaden van Jan’s zoon, Willem.
Jan II stierf na een ziekbed van ruim een jaar.

Penning met de beeltenis van Jan II.
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Willem III graaf van Holland en Zeeland (1304 – 8 juni 1337), die ook als “Willem de
Goede” te boek staat, volgde als 19 jarige zijn vader op.

Inhuldiging van Willem III tot graaf van Friesland (J. Wagenaar 1791)
In 1307 was er in Pernis al een kerk met een eigen pastoor.
Willem trouwde met Jeanne van Valois, zij was de dochter van Charles van Valois, de broer
van de Franse koning.
In 1308 werd Nicolaas III gevangen gezet door Jan II van Brabant, omdat hij weigerde een
verbond te sluiten met Jan van Brabant tegen de graaf van Holland.
(Citaat uit de oorkonde van 11 maart 1308). Op 11 maart 1308 geeft graaf Willem III van
Holland en Zeeland in leen aan Jan de Keijser sijnen clerck tachtig morgen lants diemen heet
troode lant met huijsinge ende andere zijnen toehoieren gelegen in Riderwaert inden gerechte
van Catendrecht in des heren gerechte van Putthe.
(Citaat vertaald in het huidige Nederlands). Graaf Willem III van Holland en Zeeland geeft op
13 maart 1308 land in leen aan Jan de Keijser zijn klerk, ca. 72 hectare groot, met de naam
“Rhoonse Land” met een huis en toebehoren, gelegen in de Riederwaard in het rechtsgebied
van Catendrecht, wat toebehoort aan de heren van Putte.
Beatrijs vrouw van Putten (1311 – 1354).
Beatrijs trouwde met ca. 1311 met Hugo V van Zottegem en Heusden, burggraaf van Gent,
Hugo V overleed in 1321. In 1321 hertrouwde Beatrijs met Gwijde Dampiere van
Vlaanderen, kleinzoon van Gwijde Dampiere van Vlaanderen, hij overleed in 1345.
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6.

’s-Gravenambacht en de Deyffelpolder (Heyssepolder)

Aan het begin van de 14e eeuw was het warmer dan nu in de 21e eeuw, dat blijkt uit
geschriften waarin staat, dat er niet alleen wijngaarden waren in Limburg, maar ook nog
noordelijker. Doordat het warmer was, kwam het vaker voor dat het ’s-zomers flink regende.
De jaren 1315 en 1316 waren rampjaren voor heel Europa. Doordat de gewassen verloren
gingen door hevige stortregens, ontstond er hongersnood. Vrijwel iedereen werd door de ramp
getroffen.
(Citaat uit de oorkonde) Op 19-03-1316 geeft de heer van Putten “Hugo V van Zottegem,
burggraaf van Gent” en zijn vrouw, Beatrijs van Putten, een 'nieuweland' tussen Catendrecht
en Pernis aan de Riederwaard ter bedijking uit, de Heyffele of Deyffelpolder (met de dubbele
ff werd ook wel bedoeld ss, daarom wordt hij ook wel vernoemd als de Heysse polder). De
naam De Hey bestaat dus in 2016 700 jaar.
Het bedijken van de polder werd uitgevoerd door heer ridder Jan van der Dussen, Apert uter
Mijl, Jan Wiscaerts van Dubbelmonde, heer van Almonde en Engebrecht van Wychninch.

Wapenschild Jan van der Dussen.

Wapenschild Jan van Almonde.

(Citaat uit de oorkonde van graaf Willem III):
Op Sint Andriesdag (30 november) anno Domini 1319 maakt Willem III graaf van Holland en
Zeeland bekend, dat zijn neef, heer Hugo van Zottegem, burggraaf van Gent, van hem in
erfpacht heeft verkregen, al het land dat gelegen is binnen de Heyffele, dat bedijkt is aan de
Riederwaard, voor zover het ons toebehoort, de voormalige aveling en het reeds eerder
bedijkte Heyffele. Zoals u moet weten dat heer Hugo heer van Zottegem zoals eerder
genoemd en de gene die de Heijffele samen met hem bedijkt hebben, te weten de heer Jan van
der Dussen ridder, Aper unter Milen, Jan van Almonde en Engelbrecht van Wijchinh en hun
erfgenamen of nakomelingen zullen het land erven, voor een jaarlijkse erfpacht aan de bode te
voldoen, een bedrag van 3 pond en 10 Hollandse penningen, af te dragen in de winter op Sint
Maartensdag (11 november).
Als het land door overstroming verloren gaat, wat God verhoede, vervalt het weer aan de
graaf.
Op 18 mei 1328 geeft diezelfde graaf Willem III aan Beatrijs, de weduwe van zijn klerk Jan
de Keijser, als lijftocht veertig morgen land (32 ha) van de twee en tachtig morgen land (66
ha) liggende in de Riederwaard in het Roedenseveld (Rhoonseveld), ten noorden van de grote
schuur (Mottenkasteel), en de grote schuur en al de woningen die binnen zijn grachten staan.
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Op 25 juli 1328 stelt graaf Willem III een handvest op voor de stad Rotterdam, waarin de
bewoners wordt opgedragen om 7 mannen te kiezen. Deze mannen moesten niet alleen regels
opstellen ter te voorkoming van brand, maar ook de regels, hoe er in geval van brand moest
worden opgetreden.
Bij brand werd er gealarmeerd, door de kerkklok te luiden. De leiding van de brandbestrijding
was in handen van de schepenen van de stad.

Brandemmer.
Op 14 mei 1329 machtigt graaf Willem III, Jan van Polanen en Mathijs Rengersz, om de
overdracht te regelen van de hiervoor genoemde goederen in de Riederwaard, aan Willem van
Duvenvoirde.
Op 3 januari 1330 werden de grondbezitters door de graaf vrijgesteld van het betalen van de
belasting. Het geld dat daardoor bespaard werd, moest worden besteed aan het herstel en
onderhoud van de dijken.
In 1332 trouwt Beatrijs met Jan Moijaird (Molenaar), schildknaap van graaf Willem III.
Op 2 augustus 1332 verklaart de graaf, dat: “na opdracht van Willem van Duvenvoirde ten
behoeve van Jan Moijaird (Molenaar), hij het land te beleent met het land aan de Rodense
zijtwinde (Groenendijk) in het ’s-Gravenambacht, te weten, de helft van de s-Gravenscure
(een mottenkasteel) en al het land wat daar bij behoort”. Beatrijs bezit sinds 1328 de andere
helft.

Graaf Willem III van Holland.
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Willem IV graaf van Holland Zeeland en Henegouwen ( 1337 – 26 september 1345).
Graaf Willem IV gaf Rotterdam op 7 juni 1340 voor de 2e keer stadsrechten.

Kwart penning van Graaf Willem IV.
Op 23 november 1344 wordt een gedeelte van het land geteisterd door de Sint Clemensvloed.
Keizerin Margaretha van Beieren (1346 – 1351) en Willem V (1346 – 1358).
Willem IV had geen kinderen en zijn neef Willem V werd op 13 jarige leeftijd graaf van
Holland en Zeeland en Henegouwen. Zijn moeder Margaretha van Holland, dochter van Jan
II, was getrouwd met Lodewijk VI van Beieren, keizer van Duitsland. Toen haar man in 1347
overleed, werd zij keizerin van Duitsland en voerde in naam en daad het bewind.

Margaretha van Beieren.
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In 1349 werd Holland en Zeeland geteisterd door de zwarte dood. In sommige streken werd
30 tot 50% van de bevolking getroffen door deze vreselijke ziekte.

Afbeelding uit een Zwitserse Bijbel uit begin 15e eeuw.
Aleid II heer van Putten en Strijen (1354 – 1361).
In 1352 is Geryt van der Heyden gevolmachtigd heer van de waard.
Op een landtong in een bocht bij de Deyffelpolder in de buurt bij de heerlijkheid Pernis
ontstaat een kleine buurtschap met de naam De Heijden ook wel ‘s Gravenambacht genoemd.
Uit een oorkonde van 13 mei 1356 blijkt, dat er in die tijd een veer bestond over de Merwe,
tussen de Hey en Schiedam.
Op 3 december 1356 geeft Graaf Willem V van Henegouwen, Holland en Zeeland en Hertog
van Beieren, de ‘s-Gravenschuur te leen aan Jan van der Burch.
Albrecht van Beieren (1358 – 16 december 1404), volgt zijn broer Willem V na diens
overleiden op als graaf van Holland. Hij gaf Rotterdam toestemming om de stad te ommuren.

Albrecht van Beieren.
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Zweder van Abcoude, heer van Putten en Strijen ( 1361 – 1400).

Wapen van Zweder III van Zuylen van Abcoude.
In maart 1371 overlijd Jan van der Burch en op 20 maart 1371 krijgt zijn zoon, ook Jan van
der Burch geheten, de ’s-Gravenschuur in leen.
Lang heeft Jan van der Burch jr. er geen plezier van gehad, want op 2 februari 1373, Maria
Lichtmis, braken door een grote stormvloed de dijken rond de Riederwaard door. De dijken
rond de Deijffel met het land van Poortugaal bleken sterk genoeg. Deze dijk was het
toevluchtsoord voor de bewoners van ’s-Gravenambacht. De grenzen van ’s-Gravenambacht
waren de ’s-Gravenweg, Groenendijk en de Karvelschedijk.
Op 14 februari 1374 tijdens de Valentijnsvloed braken de dijken voor de 2e keer. Het land van
Poortugaal bleef wederom gespaard. Een jaar later, op 9 oktober 1375 overstroomde de
Riederwaard opnieuw en werden de nederzettingen Pendrecht en Rhoon verzwolgen door de
golven.

De lichtere gebieden van de Riederwaard bleven lange tijd onder water.
Op 13 november van hetzelfde jaar komt er nog een overstroming overheen. De twee
eilanden, De Heerlijkheid van Putten en de Riederwaard, werden gescheiden door een brede
geul die was ontstaan na de overstroming van 1373, dit is de Koedood.
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Op 22 februari 1380 bepaald Zweder van Abcoude, heer van Putten en Gaesbeek, dat Jan van
der Burch bij het huwelijk met zijn bastaard dochter Beatrijs, bij het droogvallen van de
gronden, het land en de gebouwen van zijn vader ter leen kan overnemen.
Op 30 maart 1393 verklaard Zweder van Abcoude dat de gronden in de Riederwaard verloren
zijn gegaan.
Tijdens de voorbereidingen voor de aanleg van de Eemhaven, werden er perskades aangelegd
in de Boudewijns Hartslandpolder en de Kiesheidpolder. Tijdens het graven van een geul stiet
men op een aantal grote stenen, die de fundering bleken te vormen van een fors stenen
gebouw. Dit alles gebeurde in het najaar van 1945. Die vondst was de aanleiding voor het
Rijksbureau voor Monumentenzorg een nader onderzoek in te stellen, dat op 1 april 1946
begon, onder leiding van de heer J.G. N. Renaud.
Volgens Renaud bleken de resten afkomstig te zijn van een oude boerderij. Uit de aanwezige
kleilagen concludeerde men, dat men te maken had met een gebouw dat stamde uit de tijd van
kort voor de overstroming van 1373, althans zo dacht men er in 1946 over.
De boerderij was gelegen in het gebied van De Heije (ter hoogte van de Den Hamweg,
midden in de Prinses Beatrix Haven).
Het middenschip van het gebouw bleek ongeveer 6,5 meter breed te zijn. Er werden restanten
van een haard opgegraven.
Wat uiteindelijk in gedeelten is opgegraven, duidde op een rechthoekig gebouw van ongeveer
29 meter lang en 13,5 meter breed, waarvan de muren ca. 1 meter dik waren.
Er werden ook vermeende bewijzen gevonden voor een opening in de ommuring, waar
mogelijk een poort heeft gezeten. Verder werden er resten van een bakhuis opgegraven.
Helaas waren er in 1946 geen fondsen beschikbaar om de restanten op te graven en deze te
verplaatsen naar bijvoorbeeld het Openlucht museum in Arnhem.
Uit nader onderzoek van G.J. Vermaat in het Leenregister, concludeerde men, dat de
aangetroffen overblijfselen die waren aangetroffen, de restanten waren van de oude “sGravenschuur”, een versterkte boerderij met daaromheen een gracht, een z.g. mottenkasteel.
Volgens de eerste vermelding in het leenregister stamde het van voor 1308, maar men heeft
niet kunnen ontdekken wanneer het precies gebouwd is.

Voorbeeld van een Mottekasteel.
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Afbeeldingen van gedeelten van de resultaten van het onderzoek van opgravingen onder
leiding van dhr. J.G.N. Renaud in 1946.

Plattegrond van de teruggevonden funderingen. Tekening J. Ypey.
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Tekening van aardewerk fragmenten die gevonden zijn bij de opgraving (door G.J. de Vries).
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Foto: J.G.N.Renaud.
Overblijfselen van het stoepje en trapje welke werden aangetroffen in werkput IV, de
koekenpan van de vorige afbeelding, zoals naast het muurtje werd aangetroffen.
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