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Hoewel Koos Temorshuizen al jaren
in Amersfoort woont, dwalen de ge-
dachten van de schrijver en eco-
noom nog geregeld af naar het na-
oorlogse Rotterdam. Veel vertier
bood de stad toen niet, maar er was
altijd nog de Rotte. ,,In mijn middel-
bare schooltijd heb ik er heel wat ge-
roeid. En ik fietste er ook veel.’’
De ‘verborgen slagader’ van Rot-

terdam heeft Temorshuizen altijd
gefascineerd. Als kind wilde hij al
weten hoe het nou zat met die dam
in de Rotte. Ook vroeg hij zich af
waar de oorsprong nou precies was.
„Dat het geen echte rivier was, had
ik toen wel in de gaten.’’

Vragen
Op de vragen van toen zocht Te-
morshuizen afgelopen jaar het ant-
woord. Ook verkende hij het hele
stroomgebied van de Rotte. ,,Die be-
gint bij deWilde Veenen inMoerka-
pelle, stroomt via de Rottemeren
naar Bleiswijk, Bergschenhoek, Om-
moord, Terbregge en het Oude

Noorden om dan pas in het centrum
van Rotterdam te komen.’’
Kilometer voor kilometer bracht

Temorshuizen de Rotte in kaart en
voorzag elk stuk van een historische
context. ,,Het boek gaat over de ri-
vier van het begin tot het eind, toen
en nu. Al valt over het ene stuk na-
tuurlijk meer te vertellen dan over
het andere.’’
Het begint in 1270, toen een dam

in de Rotte werd gelegd om het

Maaswater buiten de stad te hou-
den. Die dam vormt de oorsprong
van Rotterdam. ,,Tegenwoordig ligt
het bouwwerk zeven meter onder
het straatoppervlak van de Hoog-
straat, ter hoogte van de bibliotheek
en de markt.”
Voorts beschrijft de auteur aan de

hand van geschiedkundige feiten en
oude geschriften het economische
en maatschappelijke belang van de
rivier. Hij ontdekt dat de Rotte is op-

genomen in de Nederlandse ge-
schiedenisboeken. ,,Leiden werd bij-
voorbeeld op 3 oktober 1574 ontzet
door de watergeuzen die over de
Rotte naar deze stad roeiden,” ver-
telt Temorshuizen.
Maar het zijn vooral de wetens-

waardigheden die vanDe Rotte, van
Wilde Veenen tot Wereldhaven een
verrassend boek maken. Wie weet
immers dat er een galg langs de
Rotte heeft gestaan of dat de Rotte

ooit een vaarweg naar Amsterdam
was en daarover slag is geleverdmet
Gouda. Ook bleek de Boezemweg
anderhalve eeuw geleden net zo vol
molens t hebben gestaan als Kinder-
dijk.

Interviews
Voor de waterhuishouding is de
Rotte nog steeds van groot belang.
Temorshuizen maakte interviews
met mensen die wonen en werken
aan de rivier, onder wie een mole-
naar, een kunstenaar en een telg uit
een verzetsfamilie. De Rotte leeft
enorm, is Temorshuizen opgevallen:
,,Ook in Rotterdam, waar je het ri-
viertje eigenlijk nauwelijks ziet stro-
men. Alleen in het Oude Noorden,
maar dan moet je wel weten dat dat
water de Rotte is.’’

De Rotte, Van Wilde Veenen tot
Wereldhaven, Koos Temorshui-
zen, Uitgeverij Waanders & De
Kunst, 25 euro.

Odeaande‘verborgen’Rotte
ROTTERDAM | Koos Te-
morshuizen is verknocht
aan de Rotte. In zijn jeugd
roeide hij wekelijks op
het meanderende rivier-
tje door Rotterdam. De
auteur besloot het hele
stroomgebied in kaart te
brengen en te bundelen in
De Rotte, van Wilde Vee-
nen tot Wereldhaven dat
vandaag verschijnt.
ARJAN KLAVER

ZOp een warme dag nodigt de Rotte uit tot een verfrissende duik, zoals deze jongens afgelopen zomer
nog deden nabij de Rotterdamse wijk Ommoord. FOTO FRANK DE ROO

Groenescheepsbrandstof
ROTTERDAM | Oliehandel Argos
gaat milieuvriendelijke scheeps-
brandstof verkopen. Eind 2015
kunnen zeeschepen het vloeibare
gas lng ‘tanken’ bij het bedrijf in
de Rotterdamse haven. Lng is een
schoon alternatief voor de vervui-
lende stookolie waarop veel zee-
schepen nu nog varen.
Er bestaan nu nog maar een

paar schepen op gas, maar de
brandstof is in opmars. De Euro-
pese Unie subsidieert de intro-

ductie van lng. Tegelijkertijd ligt
stookolie onder vuur vanwege
het vele fijnstof dat vrijkomt, de
hoge zwaveluitstoot en het bij-
mengen van allerlei afval van de
chemische industrie door de
brandstof.
In de Rotterdamse haven komt

al een tappunt voor de binnen-
vaart van de Gasunie en Shell.
Argos zal de kleinere zeeschepen
van brandstof voorzien, zo kon-
digt het bedrijf aan.

ZKoos Temorshuizen: ‘De Rotte
leeft enorm.’ FOTO ARJAN KLAVER

Koos Temorshuizen brengt riviertje per kilometer in kaart


