
ROSE'S WATERPROJECT

door C. A. A. DE GRAAF

OP de 29ste Juni 1854 besloot de Raad met algemene
stemmen tot uitvoering van het door de stadsarchitect
W. N. Rose ontworpen waterproject, „behoudens de

„nadere regeling van het financiële gedeelte en het maken van die
„wijzigingen, welke ten gevolge van sommige bedenkingen, en
„ook van die welke wellicht door het Hoogheemraadschap van
„Schieland gemaakt zouden kunnen worden".

Hierop sloot de Voorzitter de openbare vergadering met de
wens „dat het zoeven genomen besluit, voorzeker een der belang-
„rijkste door de Raad genomen, in alle opzichten aan de ver-
„wachting beantwoorden, en de welvaart der ingezetenen be-
,,vorderen moge".

O/? dé? 2.%/^ December 7S54 deelde het Raadslid, de heer H. F.
Löhnis, mede, dat de „Commissie van het grote waterproject"
zich had verenigd met de bedenkingen van Schieland en dat thans
op een gelijke beslissing van de Raad werd gewacht, om bij het
hoger bestuur aanvraag te doen tot de nodige onteigeningen,
waarna de zaak in het belang van de treurige toestand onzer
buitenwijken kon worden afgedaan.

Daartoe werd in de Raadsvergadering van cfe 18de /a/ii/ari 1855
besloten. Tevens besloot men met twintig tegen twaalf stemmen,
deskundigen te raadplegen omtrent het technisch gedeelte van het
waterproject, als gevolg van de veranderde stemming der vroede
vaderen jegens Rose, i.v.m. het wegzakken van een gedeelte van
de kademuur aan de Boompjes in de nacht van negen op tien
Juni 1854, welke door deze functionaris was ontworpen. Deze
deskundigen waren de Irs F. W. Conrad en D. J. Storm-Buysing.

De toenemende welvaart van Rotterdam in de loop der jaren
had een voortdurende aanwas der bevolking tot gevolg, zelfs in
het z.g. stilstaand getij (in de periode 1816-1830), toen het zielen-
aantal steeg van 60.292 tot 72.756, een toename van ruim 20 %.
Van Reyn zegt op blz. 171, dat de stad toen 7200 woningen telde
op een oppervlakte van 162 ha, in welke oppervlakte echter mede
begrepen is het onbebouwde land aan de peripherie van de stad.
De grond binnen de oude vesten, waar het grootste gedeelte der
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bevolking woonde, besloeg omtrent 40 ha, zodat men gevoeglijk
kan aannemen, dat daar een bevolkingsdichtheid werd bereikt
van ± 1000 inwoners per ha.

In haar lijvig rapport van 7 /«// 7555 *), deelt de commissie, die
uit de Raad benoemd was i.v.m. de uitvoering van het waterproject
mede, dat de buitenstad, d.i. het gedeelte bezuiden de dijk, waar
over het algemeen de beter gesitueerden woonden, de binnenstad,
d.i. het gedeelte benoorden de dijk tussen de stadsvesten, waar
over het algemeen de schamele gemeente onderdak had, en de
polderstad, d.i. het gedeelte buiten de vesten in de polders Cool,
O. en W. Blommersdijk en Rubroek een bevolking hebben van
resp. 24.596, 45.781 en 25.224 zielen, en zij concludeert dat de
binnenstad een overbevolking heeft van 20.000 zielen.

Reeds in de 18de eeuw was de binnenstad zo goed als volge-
bouwd en langzamerhand ontstond buiten de stadsvesten een
nieuwe kom van bebouwing.

Geen wonder, dat de Rotterdammers, die zich dat enigszins
konden permitteren, naar buiten trokken, vooral in de zomer,
want in de stad was de toestand allesbehalve benijdenswaardig ^).
Van riolering, althans voor faecaliënafvoer, was helemaal geen
sprake, en aangezien zo goed als ieder huis in de onmiddellijke
nabijheid van een gracht of sloot lag, deponeerde men daarin de
faecaliën en alle mogelijke afval. Hoe intensiever de bebouwing
werd, b.v. door het betimmeren van kerkhoven, zoals de St.
Jansplaats aan het Achterklooster, en het Bombazijnen of verlaten
kerkhof in het Westen der stad, of ook wel van verlaten lijnbanen,
hoe groter deze vervuiling natuurlijk van lieverlede werd.

In het midden van de 18de eeuw hadden de huizen, voor zover
zij van privaten voorzien waren, nog meest alle behoorlijk ge-
metselde putten, terwijl het ten strengste verboden was om de
privaten in de goten of stadsgrachten te laten uitlopen (Keur van
de 19de April 1719, art. 23). Bovendien bestonden er verordenin-
gen op het ledigen van de putten, teneinde te zorgen, dat het
verzamelde buiten de gemeente werd gevoerd (ordonn. op het
nachtwerk van 10 Juni 1719). Later werd het ledigen der putten
aan daartoe aangestelde nachtwerkers opgedragen (regl. v. d.
nachtwerkers van 19 April 1721). Bij ordonn. ter bevordering der
reinheid van 26 Jan. 1820, 2de al. van art. 8, werd het verbod om
„enig privaat of secreetvuil in de stadsriolen te doen vloeien" ver-
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nieuwd, evenals bij art. 21 der ordonn. op het bouwen, van 28
Sept. 1825, tot het eindelijk op 24 April 1854 art. 2 der verord. op
de openbare reinheid, nogmaals uitdrukkelijk verboden werd
„enig secreetvuil in het water te doen vloeien", maar B. en W.
deelden tevens mede, dat het onmogelijk was er streng de hand
aan te houden, want de bevolking was er nu eenmaal aan gewend
de sloten en grachten als open riolen te beschouwen, waardoor
deze in ware modderpoelen veranderden. De waterstaatkundige
toestand der binnenstad kon men in drie delen onderscheiden:

het Westelijk gedeelte, waarvan de wateren gemeen lagen met
de Schieboezem;

het Oostelijk gedeelte, waarvan de wateren in gemeenschap
stonden met de Rotte;

het gedeelte tussen de Binnenrotte en de Delftsevaart, dat op
beide boezems uitwaterde.

Tot de grachten van Ae/ eerste Jee/ behoorden, behalve de Schie:
1ste. de Westelijke stadsvest;
2de. de daaraan evenwijdige binnenvest, die door twee dwars-

grachten met de Delftsevaart verbonden was, n.L:
3de. Het Doelwatertje;
4de. Spinhuis-, Franse- en Blindemanswater.
Tot de grachten van Aef nveeJe Jee/ behoorden, behalve de

Binnenrotte:
1ste. de Oostelijke stadsvest;
2de. de daaraan evenwijdige binnenvest;
3de. de Botersloot;
4de. de Kipsloot en Achterkloostergracht;
5de. een groot aantal sloten loodrecht staande op en afwate-

rende in de Binnenvest (zie kaart Munro).
Het gedeelte tussen de Rotte en de Schie gelegen vond afwate-

ring op de Slijkvaart (later Lange Torenstraat), die met een /war
j/uiK/ewe/f in de Schutkolk van het Stokvisverlaat uitmondde.

Van waterverversing was zo goed als geen sprake. Aan beide
zijden van de stad had men één inlaatkoker, één aan de Schiedamse
dijk en één aan de Oostpoort, die later bij een gedeeltelijke demping
van de Oostvest vervangen werd door een ijzeren spuibuis.

Wanneer Rotterdam nu maar over beide zijlen de vrije beschik-
king had gehad, zou een enigszins dragelijke toestand nog wel
mogelijk zijn geweest, maar dat was niet het geval. Krachtens
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de overeenkomst met Schieland van de 19de Februari 1571 mocht
de Zijl aan de Oostpoort 's winters niet geopend worden en in
de andere jaargetijden slechts drie malen per week. Voor de
Westelijke schuif golden analoge bepalingen. Met speciale toe-
stemming van Schieland stond deze schuif wel eens langer open,
maar dit werd dan weer, vanwege de sterke stroom, hinderlijk voor
de scheepvaart. In geen geval mocht er 's nachts gespuid worden.
Op de Schieboezem kon 's zomers water gebracht worden door
middel van het rinket in de sluis onder de Vlasmarkt, maar uit-
sluitend en alleen in het belang van de waterverversing van het
Hoogheemraadschap.

In de Polderstad was toen de toestand veel beter, daar was nog
geen dichte bevolking, de beter gesitueerden bewoonden daar
alleen 's zomers hun buitenverblijven.

De toestand in de Polderstad werd beheerst door 5 polders:
1ste. De polders Cool en West Blommersdijk, die in de Schie

uitwatering vonden door een watermolen ter hoogte van de v.m.
Poortstraat (Molenwaterweg).

2de. De Polder Oost Blommersdijk, die bemalen werd door een
molen ter hoogte van de tegenwoordige Noordmolenstraat.

3de. De polder Rubroek, die bemalen werd door een molen bij
de tegenwoordige Heineken's bierbrouwerij.

4de. De polder Spiegelnisse, die via een molen ten Noorden
van de Hoge Boezem zijn water op de Rotte uitsloeg.

5de. De polder Kralingen, die zijn water door een molen op
de Slaakvaart bracht, die het in de Kolk voerde, vanwaar het
tegelijk met het water van de Hoge Boezem of vrij door de duiker
onder de v.m. stadskarrenstal in de Maas liep, of zonodig door
de molen „Kostverloren" werd opgemalen.

Van waterverversing in deze polders was geen sprake, faecaliën
en menagewater werden zonder meer op de sloten gebracht. T.a.v.
de-drinkwatervoorziening was de situatie aldus: in de buitenstad
dronk men over het algemeen Maaswater, dat voor een groot deel
door middel van vloeiputten en buizen in de huizen gevoerd werd.
In de binnen- en polderstad dronk men hoofdzakelijk het water
uit de grachten of sloten, waarin zoals reeds gezegd, allerlei afval
gedeponeerd werd.

Slechts enkele bewoners hadden welputten, maar hoe het daar-
mee gesteld was, moge blijken uit het rapport van de Raads-
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commissie, ingesteld op 29 Jan. 1857 en van toelichtende memories
voorzien van Rose ^), op welk rapport we later nog terugkomen:
„De bodem der bedijkte binnenstad bestaat hoofdzakelijk uit
„veengrond. De schadelijke uitdampingen, die zich hierin ont-
„wikkelen, zowel door de grachten als door de geplaveide straten,
„verontreinigen bij voortduring de dampkring, en de ongunstige
„toestand van de grond werd in de laatste jaren nog verergerd
„door het aanleggen van getolereerde stapelputten, die aanleiding
„hebben gegeven, dat de bodem in de binnenstad doordrongen
„werd door het vloeibare gedeelte der faecale stoffen. Het water
„in de grachten mist dan ook alle eigenschappen van goed drink-
„water, en ofschoon men hierin door het boren van putten heeft
„trachten te voorzien, waardoor z.g. weiwater verkregen wordt,
„leert de scheikundige ontleding, dat het die naam ten onrechte
„draagt, daar het niets anders is, op weinige uitzonderingen na,
„dan zakwater, dat door de veengrond heendringt en alle schade-
li jke bestanddelen in de bodem in opgeloste toestand bevat."

Bij dit volslagen gebrek aan behoorlijk drinkwater (er was
slechts één publieke pomp bij het Oliehuis, omgeving Grote Kerk)
gevoegd het ontbreken van een behoorlijke faecaliënafvoer (de
directeur van G. W. berekende in 1875 de hoeveelheid menselijke
excrementen op 2 liter p.p. per 24 uur) en de opeenhoping van
mensen op een te kleine schaal, behoeft het geen verwondering
te wekken, dat de demon van de cholera in 1832 vooral hier ter
stede, hard en fel toesloeg.

In verscheidene wijken, met name op de Schiedamse- en Vissers-
dijk en in het Hang vond men huizen, die in 15 tot 19 onderdelen
bewoond werden.

Op 14 Juli 1832 werd het eerste geval van „Aziatische braak-
loop" gemeld; het was Jacobus van Das, 48 j . , wonende aan de
Karnemelkshaven, wijk P no. 32; op 1 Augustus waren er reeds
359 doden. Deze eerste cholera-aanval eiste in totaal 1741 slacht-
offers.

Er kwamen natuurlijk aanstonds van diverse zijden klachten
over de verschrikkelijke toestand in de binnenstad.

In de openbare vergadering van de Gemeenteraad van 29
December 1840") deelde de Voorzitter mede, een ongetekend
schrijven te hebben ontvangen van een der heren leden van de
kamer van Heren Burgem. en Weth. „waarmede H.Ed.A. zich
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,,volgaarne hebben verenigd, betrekking hebbende tot de daar-
„stelling ener geregelde doorstroming van vers water in de binnen-
s t ad . "

Als gevolg van dit schrijven benoemde de Raad op 27 Februari
1841 een commissie uit haar midden „om de verbeteringen aan
te geven, welke door haar noodzakelijk zouden worden geacht."

Deze commissie bestond uit de heren: Bichon van IJsselmonde,
Moll, Hoffman, Tavenraat, Vogel en Van Rijckevorsel. Als advi-
seurs werden er aan toegevoegd W. N. Rose, stadsarchitect en
J. A. Scholten Hzn., Fabriek-landmeter van Schieland.

Met grote voortvarendheid heeft deze commissie zich van haar
taak gekweten, want reeds op 11 Maart 1842 brachten de advi-
seurs een lijvig rapport uit, dat ten grondslag heeft gelegen aan
bijna alle grote verbeteringen, welke in de toestand der polder- en
binnenstad tussen 1850 en 1860 zijn gebracht.

In de eerste plaats bespraken deze technici een plan, dat toen
door verschillenden ter sprake gebracht schijnt te zijn. Het betrof
het graven van twee geheel nieuwe afwateringskanalen, één bij
het Proveniershuis uit de Schie komende, en vandaar lopend door
de Coolpolder naar een uitwateringsluis bij het nieuwe werk
(Willemskade) en één uit de Lage Boezem, die toen niet verder
doorliep dan het Kralingse verlaat, lopend naar een uitwaterings-
riool in de Oostzeedijk. Door deze kanalen zouden dan de Rotte
en de Schie uitwateren en de stad zou een afzonderlijke boezem
kunnen krijgen.

De heren Rose en Scholten voerden verschillende bezwaren
tegen dit plan aan, voornamelijk dat het te kostbaar zou zijn en
omdat die afzonderlijke boezem toch zou moeten worden be-
malen. Daarna ontvouwden zij het plan, dat algemeen onder de
naam van het Waterproject bekend staat.

De beide technici waren van mening, dat het vraagstuk van de
waterverversing niet gescheiden kon worden van dat der binnen-
scheepvaart en daarom stelden zij het volgende voor, waarvan zij
de kosten beraamden op f 825.000.—.

„1ste. Afscheiding van de binnengrachten van Schielands boe-
„zems (Schie en Rotte) tot het erlangen ener vrije verversing.

„2de. Afscheiding van het bewoonde en onbewoonde gedeelte
„van de polders, mede tot het verkrijgen ener vrije verversing van
„de sloten en andere wateren.
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„
3de. Demping van sommige minder belangrijke binnengrach-

t e n en het plaatsen van riolen in dezelven ten einde de onaan-
„gename uitdampingen weg te nemen en tevens de binnenstad te
„verfraaien.

„4de. Opruiming van aanleidende oorzaken tot vervuiling van
„de binnengrachten door het doen vervallen van de bizondere
„slachtplaatsen.

„5de. Middelen om aan de bewoners alleszins zuiver drink-
„water te verschaffen door de aanleg van openbare pompen en
„de leiding van Maas water naar dezelve.

„6de. Verfraaiing van de stad aan de landzijde door de aanleg
„van nieuwe singels.

„7de. De bouw van een schutsluis in Schielands Hoge Zeedijk,
„ter verbinding van de Schiedamse Vest met het buitenwater."

2, g'eco/w&mee/Y//we//?ww/ 6 fa t/e A:er« va/7 //e//?/a«, waaraaw
«aam ffate/7>ro/ecf o/tf/ee/tf.

Voor het eerste was nodig: het maken van een schutsluis bij de
Delftsepoort en één bij het Couwenburghs-eiland (Pompenburg).
Aanvankelijk stelden zij inplaats van de demping van de Karne-
melkshaven voor een gedeelte vest te dempen met het maken van
een schutsluis ter plaatse van de Karnemelkshaven; het dempen
van alle binnenwateren, welke nog met de Rotte of de Schie in
verbinding stonden, n.l. het Spinhuis- en Doelwater en de Karne-
melkshaven en het leggen van een dam in het gewelf onder de
Kaasmarkt, dat de Kipsloot met de Rotte verbond.

Behalve de demping van deze grachten, stelden zij de demping
voor van alle overige binnenwateren, met uitzondering van de
Vesten, die als slagaderen zouden fungeren.

De afvoer van faecaliën zou op dezelfde wijze blijven bestaan;
mochten de grachten worden gedempt, dan zouden er voor in de
plaats riolen gelegd worden. Een allereerste vereiste echter zou
zijn een sterke stroom te onderhouden in die afzonderlijke stads-
boezem. Daarom zou deze bemalen moeten worden. Een brede
wetering zou als tochtsloot rond het van de polders af te scheiden
gedeelte gemaakt worden. In die wetering zouden alle sloten lo-
zen, die vanuit de Vesten zouden ververst worden. De bemaling
zou dan geschieden door aan beide einden van de wetering te
stichten stoomgemalen, elk van 36 pk. De uitlozing van het Weste-
lijk stoomgemaal zou plaats hebben in de Zalmhaven, terwijl het
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Oostelijk gemaal het water zou uitslaan in het Boerengat. Een
zinker door de Rotte zou de wetering van Oost-Blommersdijk,
de Noordsingel, die tot de Rotte door zou lopen, met het Oostelijk
stoomgemaal verbinden.

Langs de weteringen zouden wandelwegen worden aangelegd
„tot het verfraaien van de omstreken der stad zodanig, dat aan de
landzijde Rotterdam een bevalliger aanzien zal erlangen."

De heren Rose en Scholten bepleitten voorts het stichten van
openbare slachtplaatsen en het opruimen van de particuliere
slachterijtjes in de binnenstad, die mede oorzaak waren van de
vervuiling der binnenwateren. In deze vaak vunzige ruimten wer-
den gemiddeld per jaar geslacht: 5900 stuks rundvee, 6300 kalve-
ren, 2500 stuks schapen en 5800 varkens. Twee plaatsen voor een
te stichten abattoir gaven zij aan, n.l. aan de Zalmhaven en onder
Kralingen bij Bosland.

Tenslotte werd nog een verbeterde drinkwaterleiding door hen
voorgesteld, n.l.:

„door het aanleggen van onderscheidene vergaderbakken (bin-
„nendijks), waarin het Maaswater door middel van gebogen
„buizen bij wijze van hevels, door Schielands Hoge Zeedijk naar
„binnen werd geleid om door middel van ijzeren of andere pijpen
„naar onderscheidene punten verspreid te worden, en aldaar
„openbare pompen te plaatsen om alzo in dit ongerief te voor-
„zien (6 pompen)."

De schutsluis in Schielands Hoge Zeedijk zou de Vest met de
Zalmhaven verbinden en een wijdte krijgen van 7,50 m. Hier-
mede in verband stelden zij voor de verwijding van de bruggen
over de Vest, terwijl ook de sluis aan de Delftsepoort dezelfde
afmeting zou krijgen.

De bovengenoemde Raadscommissie steunde het plan, dat voor
een zeer groot gedeelte Rose's werk was en adviseerde de Raad
het in een tijdsbestek van 7 jaren uit te voeren. Ten behoeve van
de handel drong zij aan op een spoedig tot stand komen van de
schutsluis en zij voegde er aan toe een groot scheepvaartbassin
binnendijks te hebben willen voorstellen, maar door de beide
technici was dat haar ontraden.

i/oe wr̂ e/z/ de voor#e.s7e/de veroe/er/«#e/7 ooA: moc/z/e// z/yw,
Z>e5/oo/ de /toad /*a /a/7^dwr/̂ e dwcw5̂ /éw o/? 23 /4/>r/7 7542
me/ /o/ adv/es aa/f de Cowwm/e voor de/7«a/?r/è>/ /e zendew e/z over
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. . to/ Ae/ raa&ew vaw 2 /?w6//eA:e /?0m/?e/7. Lange tijd bleef
de zaak rusten en de toestand werd steeds meer onhoudbaar. In
de jaren 1848 en 1849 heerste in onze stad voor de tweede maal
een cholera-epidemie, die blijkens het algemeen verslag van de
,,sub Commissie voor de Aziatische Braakloop" aan 2051 mensen
het leven kostte; op een bevolking van ± 83000 zielen stierf er
dus 1 op de 40 inwoners aan deze vreselijke ziekte. Noch de her-
haalde pogingen van de Commissie van Geneeskundig Toevoor-
zicht, *•) noch de tussenkomst van de Gouverneur van Zuid-Hol-
land, Graaf van Bylandt, die zich persoonlijk van de toestand op
de hoogte was komen stellen en er bij missive van 30 Augustus
1848 bij de Raad ten sterkste op aandrong het ontwerp der
waterverversing in ernstige overweging te nemen, konden de
Vroede Vaderen bewegen tot ingrijpende maatregelen. Alleen een
briefwisseling met Schieland over het spuien der bovengenoemde
kokers in het Oosten en het Westen van de stad en over de vraag
wie van beide recht had op de sleutels van de spuihuisjes was het
gevolg van een en ander.

Het vraagstuk van de faecaliënafvoer werd in die jaren ook al
niet vereenvoudigd door de beweging, die in de lande was ont-
staan om de rioolstoffen productief te maken voor de landbouw,
welke beweging haar voornaamste woordvoerder vond in de
Landhuishoudkundige Baron Sloet tot Oldhuis en zelfs aanleiding
gaf tot het zenden van een gedrukte missive, vanwege de Gouver-
neur der Provincie, aan de Gemeentebesturen, om daar speciaal
de aandacht op te vestigen.

Zelfs de voortvarende stadsarchitect Rose adviseerde daarom
het Stadsbestuur, naar aanleiding van het zo urgente vraagstuk
van de faecaliënafvoer hier te stede, in deze voorlopig een afwach-
tende houding aan te nemen.

In de jaren 1848-'52 werden enige werken tot verbetering van
de binnenstad uitgevoerd, die echter de algemene toestand maar
bitter weinig verbeterden. Een aantal van de meest afzichtelijke
binnenwatertjes werd gedempt en door riolen vervangen, o.a.
enkele sloten in de Oostelijke binnenstad en de Westelijke binnen-
vest, waarop tevens een spruit uit de grote inlaatkoker der Schie-
damse Vest werd gemaakt om te kunnen spuien, alsmede de
Slijkvaart, in de volksmond de Stinksloot geheten.

Er waren trouwens meerdere stinkstegen en stinksloten en „het
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Duyvelsaersgat, de Vuilegang, de Goregang, het Strontsteegje, de
Waterstinksteeg, Stinckershoeck, de Stinkpalinglaan, Achter de
Lorrewijven en de Voddemoersgang, *) maakten niet bepaald
aanspraak op het adjectief fris.

Het geringe hoogteverschil tussen Schie en Rotte maakte na-
tuurlijk een krachtige doorspuiing onmogelijk. Eén verandering
in de polderstad, welke in 1854 werd voltooid, dient nog vermeld
te worden. Op de z.g. Raamgronden, behoord hebbend tot het
Hof van Wena, en voor een deel gemeente-eigendom, werd een
straat en een plein aangelegd, voorzien van meer moderne bestra-
ting, die tevens van riolen werden voorzien, welke uitmondden in
de toen nog langs de Katshoek en Hofplein bestaande sloot, een
en ander kostte de stad f 3.000.—. Ter verbinding van de Warmoe-
zierslaan met de Boslaan werd een straat geprojecteerd van 6 m
breedte, die evenwijdig zou lopen met de later aangelegde Jonker
Fransstraat, welk plan evenwel niet doorging. Een en ander wees
echter wel op een aanmerkelijke toename van de bebouwing in
de polderstad.

De wijken der beter gesitueerden in de buitenstad vonden in
die tijd een gewenste uitbreiding door de bebouwing van de
Willemskade, terwijl ook door de in 1854 begonnen aanleg van
de Westerkade en de Westerhaven nieuwe bouwterreinen beschik-
baar kwamen. Hiermee werd echter het vraagstuk van de hoogst
noodzakelijke verbetering van de polder en binnenstad niet op-
gelost. Bij de behandeling van iedere begroting gingen er evenwel
stemmen op tot verbetering van de toestand en het gelukte de
heer H. van Rijckevorsel, die voortdurend voor de sanering van
de polder- en binnenstad op de bres stond, bij de behandeling
van de begroting voor 1853, de Raad te bewegen geld toe te staan
voor het maken van een begin met de algehele demping van de
binnenwateren, zoals dit in het rapport van 1841 was voorgesteld.
Voor de polderstad werd bij die begroting f 5.000.— toegestaan
om in de polder Rubroek enige verbeteringen tot stand te brengen,
waarvan de bevolking toen op 8 a 9000 zielen werd geschat.

Hoe de toestand in de polderstad over het algemeen was, moge
blijken uit het ambtelijk rapport van de heren F. W. Conrad en
D. J. Storm-Buysing van 4 Mei 1855.

„ . . .Nu is het daarmede ellendig gesteld, ieder bouwt en werkt
„naar eigen goedvinden, en het gevolg daarvan zal zijn, een ver-
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„ward als bij toeval daar nedergeworpen huizental, met naauwe
„stegen, spelonken voor allerlei misdrijven, poelen vol ongezond-
„heid, en ieder ogenblik bloodstaande aan zware branden enz."

Was er in Cool tenminste nog enige regelmaat in de „lanen-
republiek" te constateren, in het bebouwde gedeelte van Rubroek,
dat begrensd werd door de Buitenrotte, de Goüdsevest, de Oost-
vest en de Hogeboezem was daar geen sprake van. De lanen waren
niet geplaveid en de sloten, oorspronkelijk bedoeld als perceel-
scheidingen, waren open riolen, zonder enige doorspuiing.

Men beschouwde de polderstad als eigenlijk niet tot Rotterdam
te behoren. Bij de bovenvermelde behandeling van de begroting
voor 1853 werd het maken van een brug over de Vest, de latere
z.g. Komediebrug, bestreden op grond van de omstandigheid, dat
het beter was de communicatie met die „meest smerige en zedeloze
wijk van de stad niet te gemakkelijk te maken."

Er moest een derde cholera-epidemie uitbreken om de Rotter-
dammers voor goed wakker te schudden.

Deze epidemie kwam in hevige mate in het jaar 1853 en her-
haalde zich ook het volgende jaar. Op 22 Augustus 1853 werd het
eerste geval officieel gemeld en de rapporten wijzen uit, dat er
1369 inwoners als slachtoffers vielen.

Reeds de 8ste Juli, onder de indruk van het naderen van de
cholera tot onze grenzen, stelden de Raadsleden Tromp, Van
Rijckevorsel, Van Oordt, Dunlop en Eickma voor, om B. en W.
uit te nodigen zo spoedig mogelijk voorstellen te doen tot ver-
betering van de wateren van de binnen- en polderstad.

Naar aanleiding van dit voorstel werden de bovengenoemde
heren uitgenodigd om zich tezamen met de heren Prins, Van Vol-
lenhoven en Mees in een commissie te verenigen om de Raad van
advies te dienen aangaande dit punt.

Enige tijd tevoren was er bij de Raad een adres ingediend, dat
ook op deze zaak betrekking had. De heer Kunst had n.l. een
plan ingediend om de stad van gefiltreerd Maaswater te voorzien
door middel van een hogedrukwaterleiding. Men was echter alge-
meen van oordeel, dat dit plan te kostbaar en bijna onuitvoerbaar
was. De drinkwatervoorziening trad echter weer op de voorgrond
en de Commissie beloofde ook hieraan de nodige aandacht te
besteden.

Onder de druk der cholera-epidemie werd bij Raadsbesluit van
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13 April 1854 de openbare Gezondheidscommissie ingesteld (op-
geheven 1 Jan. 1934), waardoor de bestaande Commissie van
Geneeskundig Toevoorzicht, waarin volgens K.B. van 31 Mei
1816 alleen geneeskundigen zitting hadden, zou kunnen vervallen,
indien men daartoe zou willen besluiten (opgeheven 1 Nov. 1865).

In de Raadsvergadering van de 6de April 1854 bracht de boven-
genoemde Raadscommissie, wederom bijgestaan door de heren
Rose en Scholten, rapport uit, waarin alleen het waterproject
werd behandeld. Het oprichten van publieke pompen en slacht-
huizen, het maken van een schutsluis door het Vasteland, werden,
hoe noodzakelijk ook, tot later uitgesteld. Overigens werd het
project van 1841 geheel gevolgd. Alleen de stoomgemalen onder-
gingen enige wijzigingen. Machines van 10 pk achtte men voldoen-
de. Het Oostelijk gemaal zou in de Karrestal, aan de Admiraliteits-
kade, waar nu het gemaal van Schieland is, worden ondergebracht
en door een ijzeren trekbuis van 0,57 m diameter, welke over
de Hoge Boezem liep, met de te graven wetering in verbinding
worden gebracht, terwijl in de situatie van het Westelijk Stoom-
gemaal niets veranderd werd. Intussen was in de bemaling van de
Coolpolder enige verbetering gekomen. In het jaar 1846 had het
polderbestuur een contract gesloten met de H.IJ.S.M., waarbij de
laatste zich verbond aan de Coolsekade een stoomgemaal op te
richten om de polder te bemalen voor de som van f 1.400.— per
jaar. Over de polders Spiegelnisse en Kralingen werd niet gerept.

Uitdrukkelijk werd bij het waterproject bepaald,
s/öten en r/o/en, </HJ OOA: de /e ma&en we/e/vn^en, a/Zeen
d/enen to/ o/voer va« ne/ menace- en «eme/wa/er. Overigens verdient
nog vermelding het voorstel tot het maken van een sluis tussen de
Hoge- en de Lage Boezem, die door Schieland werd geëist. De
Oostvest stond namelijk via een sluis in verbinding met de kolk,
zodat de Rotte door de Vest kon uitwateren. Bij de afzonderlijke
waterstand, welke deze thans zou verkrijgen, kon dat natuurlijk
niet meer. Nu zou door die sluis een gedeelte water van de Rotte,
als de Hoge Boezem niet gebruikt werd, naar de Maas vloeien.

In 1859 is deze sluis inderdaad gemaakt, terwijl het sluisje, dat
de Oostvest met de kolk verbond, in 1861 gesloopt werd.

Zoals reeds in de aanhef van dit historisch overzicht werd
gezegd, besloot de Raad op 29 Jj//ii 1854 me/ a/gemene ,s/emme«
/o/ de iaïvoeriHg' van «e/ /vo/ecf en o/? 29 December van tftzf yaar
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o/w 6// /re/ i/o^er /tes/wwr stappe/i /e doe/i voor

De bekende storm, die in 1854 tegen de heer Rose was losge-
barsten, had tot gevolg, dat hij de titel van Ingenieur-Adviseur,
en zijn adjunct de heer W. A. Scholten (niet te verwarren met de
mede-ontwerper van het waterproject), die van Directeur van
Gemeentewerken verkreeg.

Geen wonder dan ook, dat, waar zoveel werken van de Stads-
architect werden veroordeeld, ook het waterproject herzien moest
worden. De heren F. J. Conrad en D. G. Storm Buysing, hoofd-
ingenieurs van de Waterstaat, werden daartoe uitgenodigd. Zij
brachten op 4 Mei 1855 rapport uit. Zij keurden het ontwerp van
de heer Rose in al zijn onderdelen goed, uitgenomen de sterkte
van de stoomgemalen, die zij bepaalden op 15 a 20 pk. Ook
wensten zij een duiker onder de Schie om zo nodig de twee gedeel-
ten der bemaling met elkander in verbinding te brengen. Eindelijk
vestigden zij uitdrukkelijk de aandacht op de noodzakelijkheid
om de sloten van de polderstad goed te spuien en vooral goed
schoon te houden.

Op de 16de October 1856 ontving de Raad de officiële mede-
deling van het K.B. tot aanwijzing der te onteigenen percelen,
maar het duurde nog geruime tijd eer de onteigeningsprocessen
waren afgelopen. Eerst tegen het einde van 1857 werden de plan-
nen voor de stoomgemalen en de sluizen bij de Raad ingediend.

Daar intussen de bevolking van de polderstad sterk was toe-
genomen, zodat die toen reeds 25224 zielen telde, was dat voor
de heer Rose aanleiding om de sterkte der stoomgemalen te ver-
dubbelen en te brengen op 50 pk, terwijl hij tevens weer voorstelde
het Oostelijk stoomgemaal niet bij de karrestal op te richten, maar
ter plaatse zoals in het plan van 1842 was omschreven, aan de
Boezemsingel. Bovendien gaf hij nog in overweging om de sluis
bij de Delftsepoort, die aanvankelijk met het oog op de geprojec-
teerde schutsluis bij het Vasteland, op een wijdte van 7,50 m was
ontworpen, kleinere afmetingen te geven en van hout te maken.

In het voorjaar van 1859 werd met het graven van de singels
begonnen. B. en W. dienden op de 3de Februari van dat jaar een
voorstel bij de Raad in, dat met het oog op het toen nog altijd
hangende vraagstuk van de faecaliënafvoer, van groot gewicht
was. Er werd n.l. besloten het riool van de Baan door te trekken
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naar het Westelijk stoomgemaal. Tevens besloot men om de *
Kipsloot en de Achterkloostergracht te dempen en door een riool
te vervangen, dat ook naar het Oostelijk gemaal zou worden
doorgetrokken. Ook toen werd de uitdrukkelijke verzekering ge-
geven, dat in die riolen geen faecaliën zouden gebracht worden,
maar vele Raadsleden betwijfelden terecht of men dat toch niet
op clandestiene wijze zou doen.

Hoe angstig men overigens was voor het nog meer vervuilen
van de openbare wateren, blijkt uit de vele discussion in de Raad,
of men het schrobben van de straten zou verbieden of niet, want
men meende, dat deze wateren door het straatvuil nog meer ver-
ontreinigd zouden worden.

De nieuw ingestelde Gezondheidscommissie richtte zich op de
2de October 1856 tot de Raad om een verordening voor te stellen,
waarbij de afvoer van de faecaliën alleen door „fosses mobiles"
of door gemetselde beerputten zou mogen geschieden. „Fosses
mobiles" waren beweegbare en wegneembare ijzeren bakken, die
onder de privaten konden worden geplaatst, welk systeem de heer
Scholten in Parijs had gezien, maar aldaar niet voldeed.

De toestand in de binnenstad verergerde evenwel meer en meer
gedurende de lange tijd, die verliep eer het waterproject gereed was.

Terecht begrepen zij, die van Rotterdams' toekomst grote ver-
wachtingen koesterden, dat, al was het waterproject een grote stap
in de goede richting, deze noodzakelijkerwijze door andere gevolgd
moest worden, want, hoe heilzaam ook voor de waterverversing,
in goede verkeerswegen voorzag het project niet. En toch, wanneer
er iets hoognodig verbetering behoefde, dan was het wel de van
dag tot dag groter wordende chaos van bebouwing in de polder-
stad. Nauwelijks had men dan ook besloten tot de uitvoering van
het waterproject, of enige leden van de Raad stelden voor uit haar
midden een commissie te benoemen om de krachtige verbetering
van de polder- en binnenstad voor te bereiden. Op de 30ste Jan.
1857 werd deze commissie benoemd. Zij bestond uit de heren
Hoynck Van Papendrecht, Van Rijckevorsel, Van der Hoop
Jac.Zn, Blom, Eickma, Joost van Vollenhoven en Van Oordt.

De commissie bracht op de 1ste Juli 1858 een rapport uit, dat
getuigde van de ver vooruitziende blik van haar leden en respect
afdwingt voor de eigenlijke ontwerper ervan, de heer Rose.')
In dit stuk komt voor het eerst de stadsuitbreiding in het Westen
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naar voren, en uitvoerig licht de Commissie toe, dat Rubroek en
Blommersdijk in de toekomst geheel bebouwd zullen worden, dat
Feijenoord waarschijnlijk wel door middel van een brug met de
oude stad zal worden verbonden, maar dat de eigenlijke grote
uitbreiding van de stad naar de zijde van Delfshaven zal moeten
plaats hebben. Alvorens de straten door de polderstad te traceren,
werd eerst een bebouwingsplan van Delfshaven ontworpen.

Latere, tot oordelen bevoegde critici, noemen het plan voor
Delfshaven wel het zwakste punt in het overigens meesterlijk
gestelde rapport.

„Bij dit plan werd geheel het rechthoekige Amerikaanse stra-
„tensysteem aangenomen, zowel voor de havens als voor de
„straten, de treurige communicatie der te scheppen binnenhavens
„met het buitenwater, het in strijd met alle mogelijke locale
„belangen ontworpen rechthoekig stratenplan, de akelige eentoni-
„ge symmetrie van het geheel, zijn even zovele redenen om het een
„geluk te achten, dat dit project ook zelfs geen begin van uitvoe-
„ring heeft gekregen."

De plannen in het genoemde rapport met betrekking tot de
straataanleg waren zeer belangrijk, niet alleen omdat zij t.a.v. de
polderstad tussen de jaren 1864 en 1874 gerealiseerd zijn, maar
ook ten aanzien van de verbeteringen in de binnenstad, waartoe
de Raad echter eerst bij besluit van 8 October 1885 de eerste
stap zette, n.l. de demping van de Oost- en Goudsevest en de
uitvoering van het sterk besnoeide plan Achterklooster, waardoor
een aantal krotten en stegen konden worden opgeruimd. Dit was
een plan van G. J. de Jongh, rapp. 25 Aug. 1884, dat aansloot
op hetgeen Rose 25 jaren vroeger reeds voorstelde.

De toelichtende memorieën op het bovengenoemde rapport van
1 Juli 1858,") van de heer Rose, v.n.l. B. en C , leveren een treurige
bijdrage tot de kennis van de levensomstandigheden van de ar-
beidersklasse in die tijd. Rose kende ze uit eigen aanschouwing.
Hij schrijft onder meer:

„Het is der burgerij wel bekend dat de toestand der Binnen- en
„Polderstad veel te wensen overlaat, dat er in de Binnenstad een
,,te grote opeenhoping van bevolking bestaat en dat de woningen
„wegens de toestand van het water in de Polderstad als hoogst
„onvoldoende moet beschouwd worden, maar het is niet waar-
,„schijnlijk dat zij het kwaad in deszelfs gehele omvang kent, ja
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„denkelijk niet vermoedt dat er in onze binnenstad gedeelten
„gevonden worden die in zulk een ellendige toestand verkeren
„als men het in geen gemeente van ons vaderland zal aantreffen.
„Elders bestaat ook armoede met al haar gevolgen, mogelijk meer
„dan hier, maar daar hebben de ongelukkigen tenminste lucht en
„licht, en al zijn de woningen vochtig, ze leven toch niet in ver-
trekken die voor een goed deel van het jaar met water zijn gevuld
„zoals hier het geval is. Die gebreken zijn bij het Gemeentebestuur
„genoegzaam bekend, en de benoeming der Commissie, aan welke
„de Raad heeft opgedragen hieromtrent voorstellen te doen, is
„zeker het beste bewijs hoezeer het die zaak ter harte neemt.
„Een nadelige toestand ontstaat:

„I. door te grote ophoping van bevolking in alle wijken der
binnenstad;

„II. door de lage ligging der meeste woningen, vooral van de
mindere stand, en

„III. doordat de woningen te dicht bij elkander geplaatst zijn,
waardoor gebrek aan licht en lucht ontstaat. (Hier heeft de heer
Rose meer speciaal het gedeelte tussen de Schiedamsedijk en de
Vest op het oog).

„Op een oppervlakte van 6 ha wonen 6400 inwoners. De
„Michielsgang - de Zwarte Leeuwengang - de Boogertsgang -
„het Schotsegat - de Vissers- en Bakkersgang - het Koningshoofd
„- de Lammetjesgang en de Vossengang. De acht, en in het
„bizonder de drie laatste, en de eerste mogen niet langer in die
„toestand blijven. Dit behoeft niet het oordeel van een Ingenieur
„of Architect te zijn.

„Ieder die de localiteit in ogenschouw neemt en het met deze
„gemeente en hare bewoners wel meent, ja, wat alles zegt, ieder
„die voor zijn medemensen een gevoelig hart heeft, zal geredelijk
„moeten toestemmen, dat hier iets afdoende moet gedaan worden
„waardoor die ellendige en voor onze gemeente vernederende
„stand van zaken ophoudt.

„Men mene niet, dat ik de toestand overdrijf. Men bedenke,
„dat ik alleen nog maar over de gangen, plaatsen en sloppen als
„H>^ert, en niet over de WO/I/'/I^/I gesproken heb.

„In de meeste dier kamers komt nooit een zonnestraal, er heerst
„slechts schemerlicht, de vertrekken zijn klein, laag en duister,
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„en hebben soms een achterkamer die van zulke voorkamers haar
„licht moeten ontvangen.

„Door de lage ligging der gangen, plaatsen en vloeren der hui-
„zen is de afloop van het water zo moeilijk, dat zij dikwerf onder
„water staan, alles is er even vochtig, zodat men altoos waterplas-
s e n ontwaart en bij regenachtig weer onder water staan.

„Zonder uitbreiding van onze gemeente is er geen verbetering
„in de toestand te verkrijgen.

„De enige oplossing zou zijn alles afkeuren en slopen..."
De onteigening van niet minder dan 5 gangen tussen de Baan

en de Schiedamsedijk, tot een geraamd bedrag van f 82.850.—,
werd door de Commissie als een dadelijk uit te voeren werk voor-
gesteld. Verder werden door haar in verband met de geprojec-
teerde straten in de polderstad de volgende verkeerswegen door
de stad getraceerd:

1. Straat B (Witte de Withstraat), verbreding van de Schilder-
steeg, waardoor een uitstekende verkeersweg tussen het hart van
de Buitenstad en de Westelijke polderstad zou worden verkregen.

2. Straat C (Van Oldenbarneveltstraat) via het gedempte
Fransewater, langs de Grote Kerk, over de te dempen Kipsloot
en Achterkloostergracht, zou met enige verbeteringen van de
rooilijn en van diverse hellingen een flinke parallelweg verkregen
worden met de route Binnenweg, Korte Hoogstraat, Hoogstraat.

3. Straat D (Aert van Nesstraat) met de aanleg waarvan een
directe weg tussen de Oostelijke en de Westelijke Polderstad ver-
kregen zou worden, via de Korte Wagenstraat, de Hofstraat, een
nieuwe straat in het verlengde van de Meent, een brug over de
Delftsevaart, de Lombardsebrug, over de te dempen Botersloot,
de Herenstraat, de brug over de Oostvest en straat E (Jonker
Fransstraat).

4. Straat F (Van Alkemadestraat - Van Alkemadeplein en
Meermansstraat) de tot op 20 m te verbreden Korte en Lange
Frankenstraat, een te maken straat in het verlengde van deze
tussen de Kipstraat en de Hoogstraat.

Voor Blommersdijk werd geen stratenplan voorgesteld in ver-
band met het toen hangende spoorwegvraagstuk.

T.a.v. de straataanleg in de polderstad werd het plan door de
Raad in beginsel aangenomen op 28 April 1859. In het jaar 1861
werd besloten tot het aanvragen bij het Hoger Bestuur van een
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onteigeningswet voor de straten A en G (Kortenaer- en Hugo de
Grootstraat). Twee jaren later werd met de aanleg ervan een begin
gemaakt.

Mede in verband met de aanleg van de nieuwe straten, kwam
het vraagstuk van de faecaliënafvoer steeds meer op de voorgrond.
Over deze kwestie zijn tussen de jaren 1856 tot 1862 een menigte
rapporten gewisseld tussen B. en W., de Commissie v. P.W., de
Gezondheidscommissie, de Directeur G.W. en de Ingenieur-Advi-
seur, de heer Rose.

De Directeur v. G.W. verdedigde in diverse rapporten het
spoelstelsel, dat heden ten dagen nog toegepast wordt. Het meest
interessant is wel zijn rapport van 22 Nov. 1858') waaruit veel
van het bovenstaande is geput en waarin hij stelling neemt egen
de reeds bestaande stelsels van verwijdering van de faecaliën.

Hij stelde o.a. het volgende voor:
„ 1 ste. de faecale stoffen der binnen- en polderstad door middel

„van stoommachines en door een goed rioolstelsel, en de buiten-
„stad door de grachten voorlopig in de Maas af te voeren;

„2de. het drinkwater boven Rotterdam in reservoirs te voeren
„en gefiltreerd door buizen naar de stad te voeren;

„3de. het aan de tijd en aan de landbouw over te laten te
„beslissen of met voordeel en zonder nadeel voor de reinheid der
„stad en de gezondheid der inwoners, de faecale stoffen en riool-
„stoffen alhier verzameld kunnen worden; zo ja, welnu, dan kan
„de landbouw die kosteloos aan het einde onzer riolen, of op elke
„andere wijze die aan de gestelde voorwaarde voldoet, ontvangen."

De heer Rose bleef echter bij zijn standpunt van vóór 20 jaren,
n.l. af te wachten hoe de proefnemingen in andere plaatsen zouden
uitlopen. De Gezondheidscommissie was vóór het wisseltonnen-
stelsel. Tenslotte besloot de Raad op 22 Januari 1863 met alge-
mene stemmen op één na, die van de latere Wethouder van P.W.,
de heer N. J. Hoffman, tot het invoeren van het spoelstelsel.

In de Raadszitting van 13 Juli 1863 werd in beginsel een alge-
meen rioleringsplan aangenomen, zowel voor de binnen- als de
buitenstad, naar welk plan later het werk hoofdzakelijk is uitge-
voerd. De heer W. A. Scholten had in zijn rapport uitdrukkelijk te
kennen gegeven, dat hij de verantwoordelijkheid van zijn voorstel-
len niet zou kunnen aanvaarden, wanneer niet tegelijkertijd een
hogedrukwaterleiding zou worden aangelegd, die haar prise d'aeu
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zou krijgen ter plaatse van de Oude Plantage. In dezelfde Raads-
zitting werd dan ook besloten om er publiciteit aan te geven, dat
Rotterdam een onderneming zocht, die bereid zou zijn een hoge-
drukwaterleiding aan te leggen en te exploiteren.

In de Raadsvergadering van 3 Maart 1864 werden de concessie-
voorwaarden vastgesteld en het resultaat was, dat B. en W. op de
7de Augustus 1865 voorstelden, om aan de heer J. F. Metzelaar
concessie te verlenen voor de tijd van 20 jaren. Aangezien deze
echter de benodigde fondsen niet bij elkander kon krijgen, ver-
zocht hij enige tijd daarna hem van zijn verplichtingen te onthef-
fen. Eerst in 1869 besloot de Raad tot het aanleggen en exploiteren
van een drinkwaterleiding, welke in 1874 gereed kwam.

In 1865 werd de riolering inderdaad krachtig aangepakt; diverse
goten werden door riolen vervangen en vele straten en stegen
werden gerioleerd. In 1867 werd in totaal ± 3558 m riool gelegd.

Bij de uitvoering van het waterproject stuitte men op diverse
bezwaren, waardoor b.v. het Westelijk stoomgemaal, met de bouw
waarvan men in 1858 was begonnen, eerst in 1862 in werking
kwam, o.a. werd een ernstige verzakking van het afvoerriool bij
dat gemaal geconstateerd. Bij het traceren van de wetering, nu de
Stationssingel en de Spoorsingel, die echter oorspronkelijk een
andere richting hadden dan de tegenwoordige, stuitte men op de
tochtsloot van het reeds genoemde stoomgemaaltje van Cool.

Ter voorkoming van moeilijkheden en om er van verzekerd te
zijn dat het niet afgesneden deel van Cool goed bemalen werd,
besloot de Raad op 24 Januari 1864 om voor f 1.400.— per jaar
de bemaling van de polder op zich te nemen, zodat het stoomge-
maaltje kon vervallen. Bij het besluit van de Provinciale Staten
van Zuid-Holland van 9 November 1864 werd de ontpoldering
van het binnen de wetering gelegen poldergedeelte een feit. Een
zelfde overeenkomst sloot de Gemeente met het polderbestuur van
Rubroek. Het was in die tijd niet zo gemakkelijk om gedeelten
uit het polderverband te lichten, omdat men het standpunt innam
dat ontpoldering slechts mogelijk was met uitdrukkelijke toe-
stemming van het polderbestuur.

Met de aanleg van de Kortenaerstraat en de Van Brakelstraat
werd in 1864 een aanvang gemaakt, waartoe in de Raadsvergade-
ring van de 4de Mei 1864 de nodige gelden beschikbaar gesteld
werden. In dezelfde Raadszitting besloot men in beginsel tot de
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aanleg van de Hugo de Grootstraat, het terrein beoosten deze
straat te bestemmen voor veemarkt en abattoir, en om in verband
met het aanleggen van de Veemarkt (in 1867 voltooid) een ge-
deelte van de Boezemsingel wetering van de Oostvest tot de
Lange Warande te overkluizen. In 1890 werd de gehele Boezem-
singel wetering gedempt en vervangen door een verzamelriool.

In de jaren 1866-'67 werd Rotterdam opnieuw dooreen Cholera
epidemie geteisterd. Op de 8ste April werd het eerste geval of-
ficieel gemeld. Deze epidemie kostte aan 1607 mensen het leven.
Natuurlijk kwam hierdoor het vraagstuk van de faecaliënafvoer
opnieuw in het brandpunt van de publieke belangstelling. Met
grote voortvarendheid werkte men aan de riolering van de binnen-
stad en bij Raadsbesluit van 16 Augustus 1866 besloot men de
Botersloot te dempen. Met het maken van een duiker onder de
Schie, ter hoogte van wat nu de Proveniersingel is (hier was vroe-
ger de Leprozerie, later het Proveniershuis) werd de laatste hand
gelegd aan de voltooiing van Rose's waterproject. Via deze duiker
werden beide Singelweteringen met elkander in verbinding ge-
bracht. In een rapport roemde de Gezondheidscommissie de uit-
stekende watercirculatie, vooral die van het westelijk stadsdeel.
Om te voorzien in het geval, waarin het westelijk stoomgemaal,
dat min of meer overbelast werd door het vervallen van het ge-
maaltje in Cool, voor eventuele reparatie zou uitvallen, besloot
men op de begroting van 1866 een bedrag beschikbaar te stellen
voor de stichting van een tweede gemaal, nabij het eerste. Dit
gemaal werd in 1871 voltooid.

Het jaar 1863 was voor Rotterdam een zeer belangrijk jaar;
immers, op 24 Januari bekrachtigde de Koning de wet, die Rot-
terdam zijn directe waterweg naar zee waarborgde. Men begreep
terecht dat de uitbreiding van de havenwerken een gebiedende
eis werd, zodat o.m. ook het vraagstuk van de vereniging van
Feijenoord met Rotterdam weer op het eerste plan kwam. Ook de
spoorwegplannen aldaar maakten deze zaak urgent (Bij de wet
van 15 Juli 1869 werd Feijenoord met Rotterdam verenigd). De
plannen voor grenswijziging, zowel voor de Linker als voor de
Rechter Maasoever, werden tegelijkertijd ingediend. Bij Raads-
besluit van 5 September 1865 werden B. en W. uitgenodigd
een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van de algehele
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annexatie van Delfshaven. In verband hiermede ontwierp de heer
Rose een geheel nieuw plan voor dit gebied. Hij traceerde een
kanaal, met een schutsluis ten westen van „de Heuvel", loodrecht
op de dijk en doorlopend tot aan de Beukelsdijkseweg, met twee
zijtakken haaks op de Delfshavense Schie. Bovendien ontwierp
hij nog drie hoofdwegen ter breedte van 20 m; n.l. één in het
verlengde van de Kruiskade, één in het verlengde van de Binnen-
weg en één in het verlengde van de Witte de Withstraat. Dit plan
werd door Rose op f2.433.375.— geraamd, waarvan f 425.475.—
voor onteigening. Op aandringen van de Kamer van Koophandel
ontwierp hij nog een verbindingskanaal in het verlengde van
het bovengenoemde tot in de Rotterdamse Schie bij het v.m.
Proveniershuis, waarvoor echter een kostbare Spoorbrug nodig
zou zijn. In haar rapport van 27 Juni 1866 verklaarde de Com-
missie v. d. Financiën, dat de kosten voor al deze werken de finan-
ciële draagkracht van de Gemeente ver te boven gingen, zodat zij
afwijzend adviseerde. Ook de annexatiekwestie van Delfshaven
moest vanwege diverse andere moeilijkheden voorlopig van de baan.
Een en ander valt niet te verwonderen, want in 1868 sloot Rotter-
dam met de Staat het spoorwegcontract, waarmede zij zware finan-
ciële verplichtingen op zich nam en waardoor, zoals reeds gezegd,
meer speciaal de aandacht gevestigd werd op Feijenoord.

Naar aanleiding van een adres van de Kamer van Koophandel
betreffende de verbetering van de Soetebrug, was door de heer
van Limburgh een plan ontworpen om in de doorvaart van de
Soetebrug en onder het gewelf van de Grote Markt een paar
sluisdeuren te maken, zodat het gehele Steiger voor schutkolk
zou kunnen dienen. Dit plan werd echter verworpen doch in over-
leg met Schieland werd in 1873 de Schutsluis onder de vlasmarkt
zodanig verbeterd, dat men bij hogere waterstand zou kunnen
schutten.

De Spoorwegwerken zijn van grote invloed geweest op de
waterstaatkundige toestand van de Gemeente.

In 1868 sloot de Gemeente met de Staat het contract betreffende
de demping van de Binnenrotte.

De uitwatering geschiedde vroeger door middel van vier sluizen
te weten van West naar Oost; de Keizerinnesluis, de Dubbele-
sluis, de Donkeresluis en de Oosterse of Kralingsesluis. Op de
eerste na werden deze sluizen evenals de Binnenrotte gedempt,
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welk werk door en voor rekening van de Staat op 3 Februari 1870
werd aanbesteed. Schieland wenste de Keizerinnesluis als uit-
watering voor de Rotte te behouden en eiste daarom ter weerszij-
den van de te bouwen viaduct een riool van 1.5 x 2.5 m. Als
vergoeding voor de verminderde uitwatering werd mede op kosten
van de Staat de Lage Boezem verlengd langs de Hoge Boezem en
in verbinding gebracht met de Slaakvaart, welke slechts diende
als waterlozing voor Kralingen.

In de plaats van de Donkeresluis werd een spuikoker gelegd,
waardoor de waterafvoer van de huizen die over de Sluisvliet
gebouwd waren of in de onmiddellijke nabijheid er van gelegen
waren op het riool van de Kipstraat (in 1860 gedempt) gebracht
werd. Al spoedig regende het klachten van de bewoners in de
omgeving van de Keizerinnesluis vanwege de ondragelijke stank
en terecht, hetgeen bleek uit een door de Directeur van Gemeente-
werken, de heer v. d. Tak, ingesteld onderzoek ter plaatse. Het
bleek namelijk dat de Sluis zich nooit opende (geen wonder, want
bij de verbetering er van bleek deze gestempeld te zijn, waar-
schijnlijk door de aannemer van de onderbouw van het viaduct,
die vergeten had de stempeling weg te nemen).

De heer v. d. Tak zegt in zijn rapport (ink. 268/74) dat
„ook volgens bijzondere waarnemingen van de heer Exalto,
„fabriek van Schieland, gebleken is dat geen uitlozing heeft plaats
„gehad; die Sluis mist haar doel en het kostbare rioolstelsel in de
„Binnenrotte is dan ook overbodig en zelfs nadelig". De Directeur
adviseerde daarom tot sloping van de Sluis, die dan zou vervangen
worden door een spuikoker om de riolen van de Binnenrotte af
te voeren naar het Oostelijk gemaal. De sluis werd met een muur
afgesloten, waarin op een bepaald peil de spuikoker werd aan-
gebracht. Bij het Stokvisverlaat werden dan ook beide riolen
afgesloten en met elkander verbonden en kwamen dus als uit-
watering van de Rotte geheel te vervallen. Het volgende voorval
is wel waard om aan de vergetelheid ontrukt te worden.

Enige tijd na de verbetering van de Keizerinnesluis werd bij
B. en W. een adres ingediend ondertekend door bewoners van
de Hoogstraat, de Boerenvismarkt, de Lamsteeg en de Kaas-
markt, waarin geklaagd werd over vreselijke stank. In opdracht
van B. en W. liet de heer v. d. Tak een onderzoek instellen en daar
de heer Fabian Elias beschouwd werd als de geestelijke vader van
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het adres, te zijne huize het eerst. En juist toen de heer Fabian
vertelde, dat het somtijds niet te houden was van de stank kwam
diens vrouw binnen, die het eerste gedeelte van het gesprek niet
had gehoord en verklaarde dat na de verbetering van de Sluis niets
meer van stank was te bemerken, waarvoor ze de heren van het
Timmerhuis buitengewoon dankbaar was. Ze wist ook blijkbaar
niet dat haar echtvriend het adres had opgesteld en hun bezoeker
heeft het maar zo gelaten. Het bleek dat men over het algemeen
maar had getekend om de heer Elias een plezier te doen. Ook
de arts, Dr Eshuys, had het adres mede ondertekend en deswege
ondervraagd, verklaarde deze nooit iets bijzonders geconstateerd
te hebben, maar er wel eens over te hebben horen klagen en nu
ja, „om de mensen een plezier te doen, weet U . . . "

„Maar," zegt de heer v. d. Tak in zijn rapport over het geval,
„ik weet wel waar de kneep zit, ik heb de heer Elias een kippenhok
„doen wegnemen dat hij zonder aan te vragen heeft gebouwd en
„sedertdien schijnen de reukorganen van genoemde heer wel
„bijzonder gevoelig te zijn."

In de polderstad werd, zoals boven reeds is vermeld, in 1864
met de straataanleg een aanvang gemaakt. In dat jaar kwam de
onteigeningswet voor de straten E en F tot stand en in 1866
waren alle benodigde percelen voor de ontworpen straataanleg
in handen van de Gemeente. Straat E, de Jonker Fransstraat,
werd volgens het oorspronkelijke plan aangelegd. De richting
van straat F werd gewijzigd, aangezien enige particulieren in 1863
vóór de tot stand koming van de onteigeningswet daar reeds
straten hadden aangelegd, n.l. de Goudsestraat en een gedeelte
Meermansstraat. Straat F werd dus later de Schoolstraat, de Van
Alkemadestraat en de Meermansstraat. Het Van Alkemadeplein
en de Van Alkemadestraat waren in 1879 voltooid. In verband
met de verplaatsing van het kinderziekenhuis, dat was onderge-
bracht in de v.m. buitenplaats Belvédère, duurde het tot 1884 eer
het Oostelijk gedeelte van de Van der Werffstraat en het Goudse-
plein gereed kwamen. Met de aanleg van de bovengenoemde
straten was het Stratenplan van 1858 nu geheel voltooid. Het doel
dat de heer Rose zich in de jaren 1842 en 1854 voor ogen had
gesteld om ruimte, licht en lucht te verschaffen in de tot gribussen
gedegradeerde gedeelten polderstad, de waterverversing er van
door middel van de nieuwe weteringen enz. en een geregelde
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doorspuiing van de overgebleven wateren in de binnenstad, was
tot zover bereikt. Nog restte de definitieve oplossing van het
vraagstuk van de faecaliën-afvoer.

Zoals boven reeds vermeld, bepleitte de heer Scholten de aan-
vaarding van het z.g. „système Libre", het spoelstelsel, dat hij
in Hamburg en Berlijn had zien toepassen. Door de voortdurende
toeneming van de bebouwing in de polderstad werd de Wester-
singel door rioolstoffen steeds meer verontreinigd en voortdurend
kwamen er klachten over in bij het Gemeentebestuur, o.a. van de
bewoners van de Nieuwehaven, waar bij eb het vuile water langs
de huizen stroomde en van de bewoners van de Eendrachtsweg
en de Westersingel. De eersten eisten de verlenging van de afvoer-
leiding van het Oostelijk Stoomgemaal tot in de Maas en de twee-
den wensten de overkluizing van de Westersingel, omdat het er
in de zomer vooral niet om uit te houden was van de stank.

Veel ophef werd er in die dagen gemaakt van het z.g. Liernur-
stelsel, een vinding van de heren Liernur en De Bruyn Kops,
waarmede men in Amsterdam, Leiden en Dordrecht bezig was
proeven te nemen. Ook in Rotterdam eiste men de toepassing
van dit systeem, maar na langdurige deliberation besloot de Raad
B. en W. te verzoeken aan de Gezondheidscommissie opdracht
te geven een onderzoek in te stellen naar de meest afdoende wijze
van faecaliën-afvoer.

Op de 10de December 1873 *°) bracht de commissie een interes-
sant rapport uit, waarin zij, na het voor en tegen van diverse
stelsels overwogen te hebben adviseerde tot invoering van het
Liernurstelsel. Zij schrijft o.a.:

„Het Liernurstelsel is een pneumatisch systeem, waarbij door
,,de druk van de buitenlucht de faecale stof uit de secreettrechter
„door ijzeren buizen naar luchtledig gemaakte centraalketels
„gedreven wordt, uit welke ze later in gesloten petroleumfusten
„zonder hinder wordt overgetapt. Daar zowel de lucht die bij het
„luchtledig maken van de ketel uit deze verwijderd wordt, als die
„welke ontwijkt uit de petroleumfusten wanneer deze gevuld
„worden middellijk of onmiddellijk onder de vuurhaard van de
„Stoomketel wordt geleid, heeft men hierdoor geen stank te
„duchten en worden ook alle door de lucht meegevoerde schade-
li jke stoffen verbrand."

Naast het Liernurstelsel propageerde de Ingenieur M. Sy-
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mons het koolclosetsysteem. Dat was een wisseltonnenstelsel
waarbij door toevoeging van kool o.a. de onaangename geur werd
geneutraliseerd. Het privaat moest er evenwel speciaal op inge-
richt zijn. B. en W. hadden van dit systeem grote verwachtingen
en zij stelden de Raad voor geld toe te staan voor het doen van
proefnemingen en in verband hiermede het contract met de
pachters van de Gemeentereiniging, de heren Kloos en Van
Limburgh, nog met één jaar te verlengen. Aangezien de Directeur
van Gemeentewerken echter adviseerde in verband met de hoge
kosten om de voorgestelde proeven niet te nemen, besloot de
Raad op de 9de Juli 1875 aldus. Maar aangezien zij hierdoor
de zaak niet op de lange baan geschoven wenste te zien, werd
in dezelfde raadszitting besloten een technicus te benoemen
om te adviseren over het faecaliënvraagstuk in de meest uitgebrei-
de zin. Tot het benoemen van deze functionaris had de gezond-
heidscommissie in haar boven vermeld rapport reeds geadviseerd,
en er in 1875 nog eens op aangedrongen, om diegene te benoemen,
die haar bij het samenstellen van het rapport terzijde had gestaan.

Op de 6de Januari 1876 benoemde de Raad de heer A. C.
Cramer, gemeente-apotheker in deze functie. Op diens advies
besloot men reeds op 1 Juni 1876 de Gemeentereiniging in eigen
beheer te nemen en op 1 Maart 1877, mede op zijn advies, tot
verzameling van de faecaliën door middel van het wisseltonnen-
stelsel. Van de geboden gelegenheid maakten tal van gezinnen, die
niet in het gelukkige bezit van een privaat waren, een gretig ge-
bruik. In 1883 waren er reeds 3600 tonnen geplaatst. De afhaal-
wagens, oorspronkelijk van hout en 12 in getal, waren nu van
ijzer en zo groot dat drie stuks ervan voldoende waren. Blijkbaar
omdat men in die tijd op dat gebied wel één en ander gewend was,
maakte men vlak bij de melkmarkt aan de Coolvest de los- en
laadplaats van de tonnen.

De wagens, bestemd voor het vervoer van de tonnen, kregen
in de volksmond alhier de naam van „isterieswagens" en de man
die de tonnen verwisselde om zijn voortdurend herhaald geroep
„isteries" (is er iets) de naam van „isteriesman". De beer werd
afgevoerd naar een terrein in de Robbenoordsepolder.

Op het einde van 1876 besloot men tevens om ook op de open-
bare privaten het tonnenstelsel in te voeren en „teneinde de toe-
s t and der wijken in deze Gemeente, buiten het waterproject
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,,iets te verbeteren, ook daar het tonnenstelsel ingang te doen
,,vinden."

Deze wijken gingen inderdaad steeds meer de aandacht trekken
en wel in het bijzonder die in de polder Oost Blommersdijk. De
bebouwing van de landerijen langs de Noordsingel was lange tijd
tegengehouden door het z.g. windrecht dat daarop rustte, t.b.v.
de watermolen van de polder Blommersdijk, welk windrecht door
de gezamenlijke eigenaren dier landerijen in 1870 werd afgekocht
voor de som van f 14.000.—, waartoe Rotterdam voor haar
eigendommen f 3.000.— bijdroeg.

In 1870 werden de eigendommen aan de Noordsingel en langs
de Zwaanshalseweg verkocht aan de heer E. S. Reymer, als ge-
machtigde van de Commanditaire Bankvereniging onder de fa.
Rensburg en Van Witsen c.s.; op de 13de November 1873 passeer-
de men de acte van verkoop.") Uitdrukkelijk werd in deze acte
o.m. bepaald, dat langs de Noordsingel geen arbeiderswoningen
mochten gebouwd worden.

Een zeer ruim, door de heer Gerard Scholten, ontworpen stra-
tenplan voor dat gedeelte van het Noorden, werd door de Mij tot
Expl. v. Onr. Goederen in 1877 bij de Raad ingediend. Deze ver-
klaarde zich op 21 Juni 1877 bereid de straten op de gewone
voorwaarde over te nemen.

„Op de gewone voorwaarde" wilde zeggen, dat de Mij zich
verplichtte zich stipt te houden aan de door Gemeentewerken
voorgeschreven straat en rioleringspeilen, straat-en trottoirbreedte
en de soort van plaveisel.

In zijn rapport van 24 April 1877^) bepleit de heer Van der
Tak ,,dit systeem duurzaam toe te passen. De grondbezitter ver-
„koopt zijn grond zo voordelig mogelijk en bekommert zich
„weinig over de minder gewenste toestand die daaruit ontstaat.
„De reeds gevormde en nog in aanleg zijnde straten tussen de
„Linker Rottekade en de Crooswijkseweg, kunnen o.m. daarvan
„als voorbeeld dienen. De Gemeente kan nu bepalingen maken
„waardoor het vormen van ongezonde toestanden niet meer
„voorkomen". Hij somt dan een achttal punten op waardoor de
Gemeente regelend kan optreden. De gemeenteraad discussieerde
ook over de vraag of het al of niet wenselijk was faecale stoffen in
de riolen in de in het Noorden aan te leggen straten op te nemen.
Op voorstel van B. en W. besloot men echter nadere plannen af
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te wachten, maar met de riolering voort te gaan, daar men altijd
later nog zou kunnen beslissen.

Op de 14de Maart 1878 ") wendden B. en W. zich tot de Com-
missie P. W., dus indirect tot de heer Van der Tak, met de uit-
nodiging te onderzoeken „op welke wijze de afvoer zou kunnen
„geschieden van het hemel- en menagewater, al dan niet geza-
„menlijk met faecale stoffen (t.a.v. de bovengenoemde terreinen
„in het Noorden) en of men bij de bebouwing van de polders
„Oost en West Blommersdijk en Rubroek zou kunnen voort-
„gaan met de tot dusver gevolgde wijze van verwijdering, n.l.
het in 1863 in beginsel aangenomen système Libre."

De Directeur bracht op 2 Juli 1878 **) zijn rapport hierover uit.
Hij zet daarin uiteen welk stelsel hij wenselijk acht voor de ter-
reinen langs de Noordsingel. Het vraagstuk van de faecaliën-afvoer
zegt de heer Van der Tak in zijn rapport, is voorlopig wetenschap-
pelijk nog niet opgelost. De heer C. Nageli, Prof. te München,
verklaart o.a., dat van verontreiniging van de bodem geen sprake
kan zijn, mits men het grondwater maar op constante hoogte
houdt. Prof. I. W. Gunning is vóór het spoelstelsel. Prof. de Meyer
en Dr E. D. Pijzel bestrijden in kranten en brochures de eerstge-
noemde Prof., en de Koninklijke Academie van Wetenschappen
brengt een weifelend advies uit enz. Een chaos van meningen van
grote hygiënisten, zegt de Directeur en hij adviseert het maar bij
het spoelstelsel te houden. Ook de voorstanders van het Liernur-
stelsel waren danig in hun vertrouwen geschokt, aangezien de
proefnemingen te Amsterdam mislukt waren.

Verder wenste hij versterking van het Oostelijk Stoomgemaal
en het overnemen van de bemaling van de polder Blommersdijk.
Dit rapport heeft echter door het overlijden van de heer Van der
Tak op 8 Augustus 1878 geen gevolgen gehad.

De door het polderbestuur van Blommersdijk in 1870 verkregen
f 14.000.— voor de afkoop van het windrecht besloot dit bestuur
in 1878 plotseling te besteden voor het bouwen van een klein
stoomgemaal in de plaats van de molen. Terecht zagen B. en W.
hierin een groot gevaar, dat het gemaaltje n.l. alleen bestemd zou
worden om de taak van de molen over te nemen, terwijl het Ge-
meentebelang meebracht dat ook dit deel van haar territoir goed
bemalen werd en dat ook in die polder het water zou kunnen wor-
den ververst. Wanneer nu de bemaling in handen bleef van het
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polderbestuur zou het slechts letten op de quantiteit en niet op
de qualiteit van het water.

B. en W. stelden dus op 27 Maart 1878 aan de Raad voor om
de bemaling over te nemen, welk voorstel in de Raad hevige
tegenkanting ondervond.

De voorstanders van het Liernurstelsel noemden de kosten voor
deze bemaling weggegooid geld, want bij hun systeem kwam er
geen waterverversing aan te pas. B. en W. merkten echter op dat
bij invoering van alle stelsels voor bemaling zou moeten worden
gezorgd. Slechts met de uitdrukkelijke verklaring, dat later nog
over het afvoerstelsel zou worden beslist besloot de Raad op 26
September 1878 tot het overnemen van de bemaling en op 11
October 1878 werd de overeenkomst door de Gemeente en het
Polderbestuur getekend. Bij dit contract nam de Gemeente de
verplichting op zich een stoomgemaal te stichten (Noordelijk
Stoomgemaal 1891) en in het vervolg voor de bemaling van de
polder te zorgen tegen een bijdrage inééns van f 17.000.—, het
bedrag dat het polderbestuur verkregen had voor de afkoop van
het windrecht, vermeerderd met de intrest over die jaren.

De eerste stap was nu om een nieuw systeem van waterverver-
sing in de polder toe te passen en daarom vroegen B. en W. op
7 Juli 1882 aan Schieland vergunning tot het maken van een
inlaatduiker bij de Heul, in de Schie. Op de 5de September van
dat jaar gaf het Hoogheemraadschap de vereiste vergunning onder
voorbehoud dat het Gemaal niet meer op de Rotteboezem, maar
op de wetering zou lozen. Deze wetering werd tegelijk met de
bouw van het Noordelijk Stoomgemaal gedempt en vervangen
door een onderheide duiker (Noordplein). Aangezien het Schiepeil
hoger lag dan dat van de Rotte, verzette Schieland er zich tegen
dat het water van de ene boezem op de andere gebracht werd.

De oplossing van het faecaliën-vraagstuk werd intussen vertraagd
door het overlijden van de heer Van der Tak en de lange periode,
welke er op volgde, eer de nieuwe functionaris was benoemd.

De bebouwing van het Noordereiland bracht echter de faecaliën-
kwestie opnieuw op het tapijt. In 1879 was door de Adj. Directeur
een voorstel ingediend om het Noordereiland te rioleren.

Hiermede, schreef hij in zijn rapport, zou niets gepraejudiceerd
worden betreffende een eventueel later te aanvaarden systeem van
faecaliën-afvoer. Dit advies gaf aanleiding tot diverse adressen
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aan de Raad van de firma Liernur-De Bruyn Kops^) en een
hevig twistgeschrijf in de kranten. De Gemeenteraad besloot zich
niet met het advies te verenigen, doch eerst de mening te horen
van de zo pas opgetreden nieuwe Directeur van Gemeentewerken,
de heer G. J. de Jongh. Deze bracht op 30 Juni 1880 rapport uit,
waarin hij zich ronduit verklaart voor het spoelstelsel en voor het
riool het profiel voorstelt zoals nu nog gebruikt wordt, n.l. de
eivorm, 40 x 60 enz., bij diverse Gemeenten in het land sedert
1866 reeds toegepast. Omtrent de in die dagen woedende strijd
tussen de mannen van de Wetenschap schrijft de heer de Jongh
in zijn rapport:
,,de indruk die het lezen van een aantal geschriften over de kwestie
„der stadsreiniging bij mij gemaakt heeft, is deze: dat nog slechts
„de eerste schreden gezet worden op de baan der volksgezondheid
„en dat die schreden nog zeer wankelend zijn. Vanwaar anders
„die bitterheid en scherpte waarmede gestreden wordt? Zijn zij
„niet het bewijs dat de bouw der redeneringen nog op een mysteri-
„eus fundament rust en dat men met grote woorden en bijtende
„gezegden moet aanvullen wat de argumenten aan kracht ont-
„breekt?" En verder „ook zonder faecaliën kan zich een dodend
„gift uit de riolen verspreiden uit gewone rottende organische
„bestanddelen, die toch met geen mogelijkheid er uit te houden
„zijn. Wij zullen ons tegen wil en dank dat gevaar maar moeten
„getroosten bij de vele, waaraan ons leven dagelijks is bloot-
gesteld."

Intussen werd in de Gemeenteraadszitting van 24 Maart 1882,
als gevolg van een interpellatie van de heer Wezenhagen een in
zijn gevolgen zeer belangrijke aanvulling gebracht in de verorde-
ning op het onderhoud van wegen, straten, lanen, weteringen,
sloten enz., die aan particulieren behoorden. Hierbij werd bepaald
„dat B. en W., gehoord de openbare Gezondheidscommissie, in
„het belang van de openbare gezondheid aan eigenaars of recht-
,,hebbende van sloten zouden kunnen voorschrijven deze te
„overkluizen of door riolen te vervangen". In verband met deze
motie werd in de Raadsvergadering van 9 Maart 1882 een bedrag
toegestaan voor het aanstellen van tekenaars t.b.v. het aan de
Directeur opgedragen onderzoek naar de middelen tot verbete-
ring van de waterverversing en riolering van de binnen- en
polderstad, n.l. Blommersdijk en Rubroek.

205



Eerst op 27 Juni 1883 *•) bracht de Directeur zijn rapport uit
naar aanleiding van de missive van B. en W. van 23 Augustus
1880. Over deze materie had de heer Van der Tak zoals reeds
gezegd is, kort voor zijn overlijden reeds gerapporteerd. T.a.v.
het Noordereiland kon desnoods met een eenvoudig ja of neen
worden geantwoord, maar het vraagstuk van de polderstad was
te omvangrijk en te ingewikkeld om daar op korte termijn ant-
woord op te kunnen geven. Evenals de heer Rose in 1858 was
ook de heer de Jongh de mening toegedaan dat de stadsuitbreiding
in Westelijke richting zou gaan en zo bepleitte hij ook de annexatie
van Delfshaven. Konden in de bestaande stadsgedeelten de
riolen krachtig gespuid worden door middel van de hoger gelegen
binnenwateren, iets dergelijks dacht zich de heer de Jongh voor
het in de Coolpolder te verrijzen nieuwe stadsgedeelte. Hij
aanvaardde in dit verband het denkbeeld van de heer Rose n.l.
het maken van een tweede verbinding tussen de Schie en de
Maas, die dan tevens zou kunnen dienen als vers-water-reservoir
om de lager gelegen riolen te kunnen spuien. Had Rose zijn
rioleringsplan in de polderstad alleen bestemd voor afvoer van
hemel- en menagewater, aarzelde Van der Tak omdat de Weten-
schap nog geen uitspraak had gedaan, de heer de Jongh koos
zeer beslist partij voor het systeem dat door Scholten was aan-
geprezen en hij wenste voor het gehele stadsgebied de aanvaar-
ding van het spoelstelsel. Verder wenste hij de weteringen voort-
aan uitsluitend te benutten voor de toevoer van vers water en
de afvoer van faecaliën door middel van naast de singelweteringen
te leggen riolen direct naar de gemalen. Om het onderlopen van
sousterrains bij sterke regenval te voorkomen zouden op deze
riolen nooduitlaten gemaakt moeten worden op de singelwete-
ringen, om deze als boezem te benutten.

In verband met de spoorwegwerken door de stad werd, zoals
reeds is gezegd, de Lage boezem, de uitwatering van de Rotte,
op kosten van de Staat verlengd. Hierdoor was een driehoekig
eilandje ontstaan, begrensd door de hoger gelegen Hogeboezem,
de Slaakvaart en de Lageboezem. Van spuiing van de sloten en
riolen was geen sprake en wat de bebouwing betreft, geheel op
particulier terrein, hiervan zien we heden ten dage nog een staaltje
nabij het Oostelijk zwembad.

Dit eilandje ressorteerde, met het gedeelte dat werd begrensd
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door de Hogeboezem, de uitwatering van de Polder Kralingen,
de Vlietkade en de Slaakvaart, waterstaatkundig onder twee
polders, n.l. Spiegelnisse en Rubroek, die onder hetzelfde bestuur
stonden. Om in dat stadsgedeelte verbetering te brengen moest de
waterafvoer veranderd worden. De polder Spiegelnisse die vroeger
op de Rotte zijn water uitsloeg, had op 16 December 1873 een
contract gesloten met de polder Prins Alexander, waarbij hij ver-
gunning kreeg zijn water, tegen betaling, op die polder te lozen.
De watermolen werd afgebroken en dat gedeelte van Rotterdams
territoir werd dus feitelijk bemalen door de Prins Alexanderpolder.
Door de ontpoldering van Rubroek en Spiegelnisse, bij besluit
van Prov. St. van Z.H. van 16 November 1886, goedgekeurd bij
K.B. van 31 Maart 1887, kwam hieraan een einde. Bij deze ont-
poldering, waartegen het polderbéstuur zich hevig verzette, nam
de Gemeente de verplichting op zich een zinker door de Boezem
te leggen, zodat de bemaling van het op haar grondgebied gelegen
gedeelte van Spiegelnisse door het Oostelijk stoomgemaal kon
geschieden. Het gedeelte van die polder, dat niet tot Rotterdam
behoorde, bleef afwateren op de Prins Alexanderpolder en werd
bij bovengenoemd besluit ook publiekrechtelijk bij die polder
gevoegd. De Directeur besluit dan zijn rapport met de opmerking:
„In de binnenstad valt weinig of niets te bederven, maar voor de
polderstad is de zaak m.i. zeer urgent".

Het rapport van de Directeur van 1887 kan beschouwd worden
als een vervolg van het bovenstaande, waarin hij ook zijn haven-
plan in de Coolpolder nader bespreekt. „We moeten voortgaan
in het voetspoor van de mannen van 1600, niet alleen in de be-
hoeften van het ogenblik maar in die van tientallen jaren vooruit
weten te zien" en t.a.v. de straataanleg en de waterverversing in
de polderstad zegt hij: „zullen wij nu evenals in 1841 langdurige
„discussion houden en besluiten... tot de aanleg van twee publie-
„ke pompen, of zullen wij voortgaan op de weg van 1863, zo
„moedig aangevangen en met zoveel succes bewandeld?"

Natuurlijk had de heer de Jongh veel tegenstanders, die zijn
autoriteit op het gebied der hygiëne sterk in twijfel trokken, maar
hij wist zich gesteund door een grote meerderheid in de Raad.
Na er drie zittingen aan gewijd te hebben, besloot deze op 1 Febr.
1889 met 31 stemmen tegen 6 het spoelstelsel, met de verbeteringen
door de Directeur voorgesteld, thans definitief te aanvaarden.
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Meer dan enige andere Gemeente in ons land is Rotterdam door
de cholera geteisterd, en dat het een diepe indruk op de bevolking
heeft gemaakt blijkt o.m. uit bepaalde gezegden bij een deel van
de Rotterdammers. De totstandkoming van de bovengenoemde
werken had het prachtige resultaat dat het sterftecijfer bij de twee
laatste aanvallen die Rotterdam te verduren gehad heeft, n.l. in
1873 en 1908 minimaal was. Niet het minst heeft daartoe bijgedra-
gen de aanleg van de drinkwaterleiding, die in 1874 was voltooid
en waarvoor de Directeur van Gemeentewerken, de heer Van der
Tak, zich zo heeft beijverd.

Bronvermelding: uit officiële rapporten en raadsverslagen.

1) Bijl. Not. Raad 304-481, bij ink. no. 2674/58.
2) Blijkens het request van een aantal kooplieden aan het stads-

bestuur gedateerd 16 December 1776, waarin verzocht wordt maat-
regelen te nemen om de buitenstad tegen hoge vloeden te beschermen,
is er reeds een trek van „de schamele gemeente" naar de polders buiten
de vesten gelegen.

„Wie is niet met de uiterste ontferming aangedaan onse medeburgers
„schoon minder in vermoogen en geringe lieden uit hun hooien en
„spelonken te zien kruipen, het waater te ontvlughten en sigselven met
„hun armoedig huysraad teegens deszelfs geweld te bergen, jaa hunne
„armoedige en ellendige staat moet allen weldenkenden menschen de
„traanen als uyt de oogen persen.

„jaa, E.G.A. het is onse zaak niet, dogh wilden wij dit stuk politique-
„ment beschouwen, hebben sulken geringen lieden wel ongelijk betere
„woningen en gemakkelijker te soeken daar sij tot minderen prijsen
„kunnen huisvesten, hebben wij onse meedeburgeren of ingesetenen
„niet meenigmaalen hooren klaagen over de vermindering van de waarde
„hunner panden en diergelijken geringen huisjes door de considerable
„aanbouw op de cingels (buitenzijden van de vesten) en anderen plaat-
e e n buyten dese stad gelegen en geeven nu de bovengemelde redenen,
„E.G.A.H. er gedeeltelijk geen oorsaak toe?"

Op de kaart van Temminck van 1839 zien we het proces van vestiging
in de polders in volle gang.

3) Bijl. not. Raad 304-481 bij ink. 2674/58.) 4) Res. Bijl. 23.
5) Zie miss. van 21 Aug. 1845. 6) Rotterdamse straatnamen ge-
schiedkundig verklaard door dr H. C. H. Moquette en J. M. Droogen-
dijk. 7) Bijlagen not. Raad 304-481 bij ink. no. 2674/58. 8) Bijl.
not. Raad 304-481 bij ink. 2674/58. 9) Not. Raad 1861 - Bijl. 392a-l.
10) Ink. 96/4. 11) Ink. 4024/73. 12) Ink. 1135/77. Rep. fol. 198.
13) Rep. '78 fol. 318-319. 14) Ink. 1557/78. 15) Ink. 2011/80.
16) Ink. 2220/83.
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