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De postglaciale geologie van de Lage Landen

 Tussen 8000 vóór Christus en kort nadien zijn de 
Angelsaksische eilanden verbonden met het huidig 
Europese continent door een grote steppevlakte. 

 Daarin mondden Schelde, Maas en Rijn uit in wijdvertakte 
estuaria. De Scandinavische landen zijn oostelijk met deze 
vlakte verbonden.
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De Noordzee verwordt tot haffkust
Voorgeschiedenis van een natuurramp

 De stijging van de zeespiegel 
door temperatuurswisseling 
na de laatste ijstijd 
veroorzaakt een breuk in de 
Noordse en Zuid-Britse 
kustlijn: rond 8000 breekt een 
groot deel van het boreale 
continent af en stort in zee. 
Een geweldige tsunami die 
rond de wereld vaart doet 
Doggerland verzinken. De 
mythe van Atlantis is 
geboren.
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Van kreek tot ondiepe continentale 

binnenzee van Dover tot Dogger
 De steile rotsige kustoeverformaties

bij Dover en Doggerland laten nog 
zien welke tectonische krachten hier 
Brittenland en Europees Continent 
in een milleniumdurende spagaat 
uiteendreven

 Plinius de Oudere beschrijft de oude 
heerbaan tussen New Castle en 
Brittenburg bij Katwijk, de wachtpost 
aan de Rijn, de noordlimes van het 
Romeinse rijk12/6/2022
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 Moderne trawlnetten hieuwen mijlpalen en salaristorens 
voor de bezettingstroepen boven: van Brittenburg tot 

Newcastle  liep een heerbaan op een dijk

 Het zeewater drong via weteringen 
steeds verder op bij vloed door de 
watergangen en beken vanuit 
Kennemerland

 De getijden drongen verziltingen
het achterland binnen en 
bedreigden de landbouwgronden

 De Bataven waren sedentair 
geworden en specialiseerden in 
akkerbouw en veeteelt12/6/2022
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Brittenburg bleef tot in de achttiende 
eeuw zichtbaar bij extreme ebstand

 De gletscherrivier de Rijn had 
hier een estuarium dat 
regelmatig overstromingen met 
zoet water veroorzaakte

 Een landschap vol kreken, 
binnenmeren en mangroves 
van brak water

 In west-Vlaanderen bekwamen 
Benedictijner monniken zich in 
polderingen van dergelijk 
landschap
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Plinius de Oudere houdt logboek van de 

opmars van de Romeinen door het 
westvlaams gebied

Zij moeten het stellen zonder bomen 
en gewas. Hun land wordt 
overstroomd door de oceaan. 
Tweemaal per dag. Ze leven op 
terpen. Of op stellages. Ze jagen op 
de vissen die bij eb achter blijven. Ze 
hebben geen vee. Ze vlechten uit riet 
en biezen netten. (Naturalis Historia, 
XVI, 1-4.) 

Latere schrijvers denken dat 
het hier om Holland gaat
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Ierse monniken landen aan in 500 en gaan 

over tot droogmakingen zoals ze thuis 
leerden

 Weteringen en kreken worden 
omdijkt. Met monniktjaskers worden 
ze leeggemalen soms in meerdere 
gangen. 

 Daartoe worden sloten aangelegd op 
de weteringen. 

 Deze molens verzamelen het water 
in besluisde boezems. De sluizen 
worden geopend bij eb en sluiten 
automatisch bij vloed. 

 Er komt  rondom de IJzer een 
getrapt duikerssysteem van houten 
sluisjes.
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Pas Willem II 1227-1256, uit het huis van de 

Dircen komt in aanmerking voor 
soevereiniteit

 Hij heeft kunnen aanpappen met een verre neef 
in Trier 

 Die is Benedictijner Abt, dus bisschop, Egbert van 
Trier

 Hij is Hoffähig te Wenen onder Habsburgs familie-
bereik

 Egbert regelt voor Willem partiële regalia en 
prerogatieven

 Zodat hij als graaf kan contracteren met de Abt 
van Egmond over dijkageconcessies en 
kwelderingen

 Ter belastingheffing via tienden van de oogsten: 
de stuivende en krijtende tienden
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Willem wil het tiendensysteem dat de graven van 

Vlaanderen hebben ingevoerd in Holland
 Hij wil dat precies gecopieerd hebben opdat 

de legitimiteit onbetwistbaar is

 Hij heft daarom forfaitair en ook op zaken en 
goederen die Holland nog niet kent: het recht 
op molenslag, windvang en duivenvlucht

 Hij laat inningen, heffingen en 
collectionering, provisies en transporten over 
aan de Egmonder Abt

 De legitimiteit is een politieke kwestie, omdat 
Willem eigenlijk nog steeds ongeletterde 
marodeur is

 Zijn soevereiniteit is wankel en hij wordt 
slechts tegenkoning in 1247 omdat er geen 
tegencandidaten zijn
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Zwakke Willem staat daarom op zijn strepen

 Om de regalia te verwerven had hij zich diep in de schulden gestoken

 Hij had moeten dokken voor voordracht, wijding en zalving

 Hij zat daarom flink achter de tienden aan en plunderden zelfs zijn eigen 
Kennemers en West-Friezen omdat hij de rekeningen niet voldeed

 Hij vestigde een politiestaat en moest overal zijn macht bevestigen via 
effectieve bezettingen

 Hij moest overal garnizoeneren, alleen in Rijnland en Zwaben niet

 Vandaar in Holland gefortificeerde kerkjes, zoals de Abdijkerk van 
Loosduinen, kloosters, donjons en schansen en de Haagse Ridderzaal

 Willem moest guerrilla voeren tegen de Friezen die dat niet pikten en zich 
bezet wisten. Bij Hoogwoud pleegden zij op 28 januari 1256 op Willem een 
aanslag bij een overtocht door het Berkmeer.

 Maar zijn dijkagesysteem, poldering en bekweldering met 
tiendheffingen bleef het fundament van Holland tot 1795
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Polders, kwelders en gorzen: nieuw 

landaanwinningsrecht
 De monniken vestigen schuren 

tussen de droogmakingen met 
dijkagemateriaal. 

 Ze leggen dijkwegen aan om 
materialen voor de 
droogmakingen aan te voeren. 

 Daarvoor graven ze 
watergangen of schieën. 

 Basaltkeien en dijklichamen 
van rietmatten vereisten 
beurtvaart per platbodems.
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De gewonnen landbouwgrond  is 

eigendom van de graaf van Vlaanderen
 Maar de abten van de Benedictijnen 

mogen tienden heffen op forfaitaire 
basis

 Zij zijn provisieplichtig aan de 
aartsdiakenen van de kerkprovincie 
die innen via dekens

 Die verder afdragen aan de bisschop 
van het diocese.

 Deze draagt weer af aan de 
aartsbisschop. 

 Die weer aan de Heilige Stoel. Zo 
ontstaat canoniek fiscaal recht.
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Een militair potentaat in Kennemerland

wenst ook dit poldersysteem
 Hij wil Ierse monniken omdat deze 

orde bewezen heeft vruchtbaar te 
polderen en samen te werken met 
wereldlijke heersers

 Hij pretendeert Graaf van Holland 
te zijn: Willem I, de derde zoon van 
zekere Floris III en Ada van 
Huntington, van Friese adel,

 Willem is  erkend door de 
aangewezen bisschop van Utrecht,  
Dirk van Holland, die nog niet 
gewijd was.

 Dirk I wordt genoemd in 1180 in 
een Vlaamse oorkonde als militair 
gouverneur van Kennemerland.
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Dirk heeft een legimiteitsprobleem als hij 

soevereiniteit eist in Kennemerland
 Eigenlijk heeft zijn nicht Ada 

het recht op de “opperichheyt” 
over Kennemerland. 

 Zij wordt daarom gravin van 
Holland genoemd.

 Zij is herkomstig van Schotse 
adel die in de Romeinse tijd 
gouverneurschap heeft gehad 
over de heerban New 
Castle/Brittenburg
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Ada is handelsonbekwaam en 

beschikkingsonbevoegd naar Salisch recht

 Ada kan deze soevereiniteit 
niet geldend maken

 Oom Willem roept zich uit tot 
graaf, met de steun van edelen 
uit Kennemerland

 Hij interneert Ada op Texel en 
gijzelt haar

 Willem deporteert haar naar 
Engeland ten behoeve van Jan 
zonder Land, de vazal van de 
Paus
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Willem zoekt zijn legitimiteit nu in 

erkenning door en via de Heilige Stoel
 De Paus claimt in de elfde 

eeuw het Primaatschap van 
Petrus

 Hij is de enige die 
rijksbisschoppen kan 
benoemen binnen het 
Imperium van Karel de Grote

 Deze kunnen koningen 
zalven en deze kunnen 
graven benoemen
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Om erkenning te krijgen van de Heilige 
Stoel is noodzakelijk dat Willem wordt 

aangesteld door de Roomse Keizer
 Deze claimt de enige echte 

erfgenaam te zijn van het 
Imperium van Karel de Grote

 De Paus heeft hem in 800 gezalfd 
en dat Imperium toegekend

 Om deze Keizer te kunnen 
benaderen moet Willem een 
verstandhouding hebben met een 
Rijksbisschop. 

 Hij kiest die van Trier. Die is 
familie.
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Alleen dan zal de Orde der Benedictijnen 

polderaannemingen doen voor Willem

 Willem wil Holland polderen

 Het gewonnen land wil hij in pacht 
uitgeven en de gorzen, kwelders en 
waarden naasten

 De abten moeten hem 
tiendenprovisies afdragen, zodat hij 
geregelde inkomsten heeft en legers 
kan werven. Zoals in Vlaanderen

 Hij vraagt de opvolger van Egbert 
van Trier, opgeleid in de abdij van 
Egmont,  agrement als soeverein 
gouverneur
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De abdij van Egmond Hollands 

administratief centrum in de tiende eeuw

 Dirk zou deze abdij gesticht 
hebben als nonnenklooster

 Hij zou een reliekschrijn 
hebben gegeven met het 
gebeente van de Ierse 
missionaris Adelbert 

 De abdij werd religieus en 
cultureel centrum van 
Kennemerland en Holland
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 Het gaat hier om legendaire overleveringen die 
niet passen in een chronologische narrativiteit

 Willem wilde erkenning als 
soeverein gebieder

 Zijn geestelijke hovelingen 
moesten de historie daarheen 
herschrijven

 Willem kon zelf noch lezen 
noch schrijven. 
Bronvergelijking was 
onmogelijk, zeker op langere 
afstanden.
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 Een publiekrechtelijk aanvaard fiscaal systeem 
was onontbeerlijk voor staatsvorming

 Bonifatius, Gregorius de 
Grote, Adelbert van Egmond 
en priester Jeroen van 
Noordwijk worden benut ter 
schraging van tiendheffingen

 Historiografische herleidingen 
doen er weinig toe

 Willem zet ze in als 
rechtvaardigingen voor zijn 
geopolitiek in Holland
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Het project zal “De Schielandsche Hooge Zeedijck” 
worden 900-1420 Het doel is Holland westwaarts achter de 

duinzandruggen een doorlopende zeewering 
te bieden

 Waarbij de dijkparken worden gekozen naar 
de gradiënten en de zandmassa’s alsmede 
natuurlijke drempels en hoogten

 Zoals bij de Delf en Hillgersberg

 Voor Den Haag zal men oostwaarts gaan. De 
Beer bij de Hoek van Holland zal men mijden

 Het totale dijkpark ligt dus veel oostelijker 
dan wij nu zouden volgen
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De Beer is een calamiteus kweldergebied

 Het ligt bij eb wel droog maar is doorsneden van 
weteringen en leuven

 Bij springvloed komen onbedwingbare watermassa’s 
hier echter de duinen door en zorgen voor kwellingen 
waardoor de ruggen instorten

 Pas bij de doorontwikkeling van de tjaskermolens
kunnen deze watergangen bedwongen worden via 
molengangen

 Dat gebeurt pas na de ramp, bekend als de Sint 
Elisabethsvloed van 1441-1442

 Maar dat waren verschillende binnendijkdoorbraken 
tegelijkertijd, te wijten aan achterstallig onderhoud

12/6/2022
G

erard Strijards





De monniken volgen de duinzandruggen. Maar die 
zijn soms loos. Bij Loosduinen is dat het geval. 
 Oostmade en Westmade waren kwelders in Monster 

gescheiden door de Made Wech, aangelegd door de 
kapittelheren van het Cisterciënzerklooster Loosduinen.

 Tussen de Groote Geer en de Zwarte Polder in,  direct achter 
de Kapittelduinen, aangelegd door die Cisterciënzer monniken. 

 Ze waren poreus, hadden geen geïntegreerd lichaam met de 
omgeving en waren niet geschikt om deel uit te maken van de 
Groote Delf- en Schielandsche Zeedijk die de Benedictijner 
monniken in opdracht van de Abt van Egmond deed aanleggen 
in 950. 

 OOK in opdracht van Graaf Dirc II van Holland. Het waren 
calamiteuze polderingen met grote risico’s.

 Het waren "Looze Duinen". Ze lagen westelijk aan de 
Rhijnwech bij de Kercke van ter Heide. Deze kaart van het 
Hoogheemraadschap is de concessiekaart uit 1651: NIEUWE 
KAART van DELFTLAND na de laatste meeting int licht 
gebracht te AMSTERDAM by ISAAK TIRION in Rijnlandsche
Roeden vanwege de Heeren Staten van Holland. 
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 Willem zet overal abdijen neer met 
van hem afhankelijke abten

 Den Haag ligt op een hoge duinrug en kan 
dienen als steunpunt voor de poldering

 Daarom komt er ook een abdij te 
Loosduinen

 Zulks in afwachting van een Ridderzaal te 
bouwen op een belendende strandwal, 
waarlangs een dijklichaam ontwikkeld kan 
worden

 Dat laatste gebeurt niet: de drempel in de 
Delf wordt gevolgd

 Die drempel is hoger en compacter omdat 
zij resultaat is van gletscheropstuwing

 Madestein blijft buitendijks 
tegenover de Delf- en 
Schielandsche Hooge Zeedijck
en dus calamiteus
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De Madesteinse Steenen Cameren
relict van de Cisterciënzer Fraters

 De steenen cameren zijn restanten van 
de kerckezaal en dormitorium atque
infirmatorium van de fraters 
Cisterciënzers

 Lekenbroeders en laten van de priesters. 
De poldergasten en tjaskersservanten
waren slechts gehoorzaamheid en 
armoede schuldig.

 Zij gehoorzaamden geen clausuur of 
stabilitas loci

 En namen ongewijde knechts in dienst 
voor het zwaardere werk12/6/2022
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Bij Aduard onder Groningen is nog zo’n Fries 

poldercentrum te zien van de schiere monniken
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Overal poldersteunpunten voor het 
mega-waterstaatsproject 900-1420

 Waar deze steunpunten 
leidden tot langduriger 
bewoning ontstonden 
gehuchten, dorpen, steden

 Mits bij de opslagruimten ook 
kapellen werden voorzien voor 
de primaire 
sacramentstoediening

 Voorbeelden: Leidschendam, 
Overschie, Schiedam, 
Schoonderloo, Delf(t), 
Rotterdam, Hillegersberg, 
Gouda, Woerden12/6/2022
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 Bij de Rotte-dam wordt de centrale opslagschuur 
gebouwd met een ecclesia integra

 De polderaars willen bij hun 
waterstaatkundigcentrum een 
bedehuis waarin alle sacramentele 
facileteiten voorhanden zijn

 De meesten hunner zijn tenslotte 
geestelijken

 Hun opslagschuren, werkplaatsen, 
kantoren en logiesruimten moeten 
daarom aansluiten op een koor waar 
de heilige mis gedaan en bijgewoond 
kan worden.

 Dat wordt de stadskerk bij de Rotte-
dam: de LAURENS
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Een multifunctioneel 
waterstaatscentrum

 Zichtbaar is in de uiterlijke 
verschijningsvorm dat deze 
kerk oorspronkelijk 
poldercentrum was

 Ze heeft een breed 
uitgebouwd schip met beuken 
die bedoeld zijn voor opslag 
van materialen, vervaardiging 
van rietmatten en oplegging 
van platbodems 12/6/2022
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Het koor moest georiënteerd zijn. Het 

stond pal aan de Binnenrotte
 In het koor werd de mis 

opgedragen. Daar kwam Christus 
fysiek onder de mensen door de 
transsubstantiatie

 Het koor moest het ochtendlicht 
vangen als de verschijning van de 
Verlosser

 Competentieconflicten met het 
hoogheemraadschap dat 
problemen met uitwatering onder 
de Hoogstraat duchtte bleven niet 
uit
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De Laurens drukte het kerkeiland 
uit als een spons

 Nadat de altaarsteen met 
reliek geplaatst was, kon deze 
zonder toestemming van de 
bisschop van Utrecht niet 
verplaatst worden

 Omdat ook getijden gebeden 
moesten worden was een 
trans met koorgestoelte 
noodzakelijk, zodat het koor 
steeds meer massa en druk 
veroorzaakte op het veen
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De massa drukte schoeiing en bekading 

steeds oostwaarts op
 Onder de Hoogstraat ter 

hoogte van Station-Blaak 
liggen de middeleeuwse 
duikersluizen

 Die werden door deze druk uit 
hun verband gewerkt en de 
duikersluizen scharnierden 
niet vrij met de getijden

 De Rotte kon niet meer als 
uitwaterende wetering werken
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