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Bij het bombardement van 14 mei 1940 verbrandde het oude hoofdorgel 
van de Sint Laurens deerlijk. In 1959 besloot men de Deense firma 
Marcussen opdracht te geven het hoofdorgel voor de nieuwe gerestaureerde 
kerk te maken. Men wilde een orgel met het uiterlijk van een Nederlands 
renaissance-orgel, met echter alle technische snufjes van binnen die nodig 
zijn om alle soorten orgellitteratuur te kunnen spelen. Van alle tijden, 
met alle thema’s en met alle stemmen en klankkleuren. Een universeel 
orgel. Van Johan Sebastian Bach tot de inleidende muziek van Paulus de 
Boskabouter, getoonzet door Curzon, een mysterieus thema dat de kleuters 
in die dagen aan de radio kluisterde vóór het slapengaan. In 1973 was het 
gereed. En het beantwoordt aan de verwachtingen: men kan er werkelijk 
alle kanten mee op. Het is daarom een typisch compromis-instrument. En 
ook dat is typerend voor de werk- en havenstad Rotterdam. De muziek 
van Sint Laurens blijft in het midden. Als het maar doenbaar is om aan te 
horen.

Het enorme orgel staat nog op het oxaal dat de Italiaan Guidici ontwierp 
voor het vooroorlogse hoofdorgel. Giudici: de vernederlandste zuidelijke 
architect die in het oude Rotterdam zoveel gebouwen ontwierp waarvan 
de faam nu nog bestaat. De orgelkas die er bij hoorde, kon echter niet 
gereconstrueerd worden. Gekozen werd daarom voor een nieuwe strakke 
kas, met ornamenten en vormen, mede door de pijprangschikkingen, die 
wat aan de Louis XVI-stijl doen denken. De kleur van de kas is donkerrood 
met hier en daar wat wit. Profielen en ornamenten zijn geaccentueerd met 
bladgoud. Opvallend zijn de vooruitstekende trompetten en verder de 
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Nummer dertien gaat niemendal best

De nachtzuster uit het klooster, dat de verpleging voor de algemene 
zieken uit de stad verzorgde, was het komen zeggen. Scherp fluisterend, 
deerlijk verschrikt. Het ging niemendal best met nummer dertien. 

Hij was behekst of beduveld! Hij had bokkenpoten, die nummer dertien! En 
hij had toverformules op zijn blote lijf, een boek vol hekserijbezweringen! Ze 
had het zachtjes uitgekreten met van die gilletjes van de zenuwen. Over haar 
toeren. De zaalmeester kreeg er wat van. De non was nog niet zo lang in dienst 
van het Heilig Geesthuis1 aan de Vughterpoort van Den Bosch. Ze kwam van 
de Franciscanessen uit Weert. Ze was, met andere nonnen, overgeplaatst wegens 
de oorlogsdreiging: de Fransozen hadden weer eens een koning die als krijgsheer 
faam wou maken, heette het. Zonnekoning, dat was zijn naam: hij wilde met 
een groot leger de Nederlanden binnenvallen, nu de Republiek zijn veldleger 
sedert 1650 sterk had ingekrompen.
Vol afkeer duwde de non een beduimeld en vervet bundeltje bladen in de handen 
van de zaalmeester. Even was de meester, opgeschrikt uit zijn sluimerstand, in 
de waan in een angstdroom te verkeren: die non bracht haar huif dicht bij zijn 
gezicht, samenzweerderig, en blies haar slechtriekende oudevrouwen-asem recht 
in zijn smoel. Het gelige nachtlichtje op haar grauwe, verlepte gelaat, waarop de 
eerste glans van de doodstrek reeds lag over de gespannen opperhuid. Geelwit in 
het gelaat, die non, gladgetrokken en toch verfijnd rimpelig als perkament van 
mindere soort. Hortend stiet het wijfke de woorden uit. Per woord maakte ze 
grimassen. Haar hoofd met tandeloze mummelmond, wijkend onder de spitse 
gele neus – scherp getekend in het walmend oliepitje in de muurnis – trok 
een groteske schaduw op de witte muur. Het gaf hem de indruk, óók al door 
haar in onmacht gierend stemgeluid, dat hij op een heksensabbath terecht 
was gekomen. Vaag dreunde in zijn hoofd de zware domp van de klok van de 
Sint Janskathedraal dóór. Het schrille vierlingsklokje op de Bossche Parade 
tjingde de uurslag na. maar de meester was, in zijn schrik, de tel kwijt. En Den 
Bosch had geen nachtwacht meer op de toren die de uurtelling alsnog afriep. 
Bezuiniging. Ook al. De overheid had nergens meer geld voor. Duitenpletters. 
Na middernacht, in ieder geval. Dat moest het toch onderhand zijn.
Nummer dertien? Wacht eens! De zaalmeester schoot recht op zijn kruk. Hij 
trok zich de kap van het hoofd. Hij streek zijn habijt recht. Het kostte even 
moeite zich weer bewust te zijn van zijn omgeving. Dat verdomde armenhuis. 
Hij zat op zijn werkplek. als nachtwacht bij de ingang van het refugiéhuis voor 
minderbedeelden, zieken en zwervers. Op zijn qui-vive. Uitgeslapen. Bij de tijd. 
Dat moest hij zijn. maar de non had niets bemerkt, gelukkig maar. anders had ze 
hem verlinkt bij de frater-van-dienst. Zo’n stiekemerd was ze wel. Een wit voetje 
bij het gezag halen, dat was haar veel waard. Dat wist de meester uit ervaring. 
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Zacht ruisend in haar habijt, op haar vilten sloffen was ze de trap al weer op. De 
zaalmeester rekte zich geeuwend uit. Hij sloeg met een klap de zandloper om 
aan de zwengel. Leeggelopen. Dat ding was leeggelopen. Dan was hij tóch even 
weggezonken in een dutje. Verdikke. Hij ging verzitten, waarbij het bundeltje 
witte vellen, dat vaag oplichtte in het nachtlichtje, ritselde. Stugge bladeren, geen 
perkament. Papier. Samengebonden met een touw. Een agenda, een werkplan, een 
formulebundel kennelijk. Vol tekeningen. Rare scheve krabbels. Letters waren 
er bij. maar ook andere krassen: dat waren cijfers, zoveel wist hij er wel van. Op 
het eerste papier een schets van een toren met geledingen, leek wel van een kerk. 
Zonder spits. Daarnaast een mannenfiguur met de stralenkrans van een heilige, 
een groot roosterrad in de linkerhand en met een boek en een tang in de rechter, 
een vuurpot aan de voeten. Dat was Sint Laurentius, die werd altijd zo afgebeeld3. 
Die hield zijn martelgereedschap altijd zó vast, dat had hij in de kloosterkapel 
op het hoogaltaar, waar allerlei heiligen afgebeeld stonden wel gezien. Dus een 
toverboek was dat niet, wat hem daar in de handen gefrot was. Sint Laurentius. 
Die had in Den Bosch geen eigen altaar meer, sedert de reformatie. Jammer. 
Goeie Heilige, al zwoer de meester zelf bij Sint antonius-van-het- varken. Hij 
krabde zich geducht voordat hij krakend overeind rees. Nummer dertien. Dat 
was die rare vent achter in de zaal aan de tuinzijde op de derde verdieping. Die 
was hier gisteravond binnengebracht, stond hem bij. Volkomen van de wereld. 
Gevonden door de nachtwacht bij het steigertje aan de Binnendieze. Dat 
wrakke vlondertje waar normaal de vaten scharrebier werden afgeladen voor 
het Franciscanenklooster dat aan gemeentelijke ziekenzorg deed. Nummer 
dertien, welzeker. Een flinke vent, maar onderkomen. Er was iets geks met zijn 
rechterhand, die stond ver naar binnengekromd en leek mismaakt. maar dat 
had de meester bij het wakkellichtje van maria-van-goede-raad die bij de ingang 
van het armengesticht stond niet goed kunnen zien. Stonk naar brandemoris4, 
die vent, dat herinnerde hij zich nog wel. De nachtwakers hadden hem zomaar 
willen binnenbrengen in de hal van het Heilige Geesthuis. De dienstdoende 
armenfrater die portiersdienst moest doen, had dat aanvankelijk willen beletten. 
Het was hier geen openbaar huis van bewaring voor dronkenlappen, vagebonden 
en bedelaars. Die nam het klooster uit principe niet op. Daaraan moest strikt de 
hand worden gehouden. Die vent kon zijn roes ook elders uitslapen. Dan bleef 
het Geesthuis zonder risico van bevuiling van strozak en beddengoed. Den 
Bosch had de laatste tijd toch al veel te veel last van dat soort loze kwanten. Het 
was juist kermistijd. En had je zo’n dronkenlap eenmaal binnen, dan was je er 
nog niet zomaar af. Zo’n vent kwam bij, kreeg praatjes en begon eisen te stellen. 
Voordat je het wist was zo’n ongenode gast aangeschoven aan de houten schragen 
en zat mee te vreten uit de nap met gortepap. En dan bleek natuurlijk weer dat 
hij niet alleen luizen en de schurft had. Zo’n straatschender had ook altijd wel 
een of andere kwalijke ziekte zodat je hem niet de weg op kon schoppen zonder 
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de armmeester te verwittigen die dan ten minste de heelmeester er ook nog bij 
moest halen. Besmettelijke zieken, die mocht het toevluchtshuis niet zomaar 
lozen. De volksgezondheid nietwaar? Het huis was er dan goed voor om hem 
te laten onderzoeken, want de gemeente was streng. Die kortte makkelijk op 
hun bijdrage als mocht blijken dat het huis toch een leproze de straat op getrapt 
had, later, als zo’n schooier zat te bedelen op de markt bij de put. Zonder ratel 
of bel, naar hartenlust goede gevers besmettend met zijn walgelijke aandoening. 
Die lui stonden nergens voor.
De ziekenfrater had een puts water laten halen en gelast dat over de 
binnengebrachte uit te storten. Die had rillend geschokt en was bijgekomen. 
Glazige, roodomrande ogen hadden de frater aangestaard, als bolle, bleekblauwe 
knikkers – verdomd, die vent was aardig van de wereld geweest. Zat als een 
Geldersman natuurlijk, en stinken! De frater had hem met de sandaal in de zij 
getrapt en de naam en oorspronkelijke herkomst gevraagd, dat was voorschrift. 
De gemeente was daar heel precies in. Wie uit de randgemeenten kwam kon 
meteen vertrekken, hij had geen recht op onderstand, geen enkele. En kwam 
hij van elders, dan moest hij een toelatingsbewijs vertonen of een doopbewijs, 
meestal vrijwel onleesbaar vervet van het op het blote lijf dragen. Het ontcijferen 
was een vies karweitje voor wie het lezen moest. maar je moest weten of iemand 
behoorlijk gedoopt was en of hij elders niet armlastig was. De binnengekomen 
gast moest ten minste een ontlastbrief hebben, zodat je hem terug kun sturen 
naar de plaats van zijn geboorte, dan konden ze dáár hem onderhouden. Dat 
boekje met die tekening van die toren en die Sint Laurentius, dat was bij dat 
oppervlakkige onderzoek niet tevoorschijn gekomen, anders had de frater er wel 
iets van gezegd tegen de zaalmeester. Zelf kon die niet lezen. maar er waren meer 
bladzijden met regels vol tekentjes, kennelijk berekeningen. En afbeeldingen 
van raderen, katrollen en hijsinstallaties zoals een kraan met schoepen-tredrad. 
Zoiets stond hier vlak bij op de kade, hele lasten kon je er mee verplaatsen als 
vier paarden het traden. Vreemd hoor, dat boekje!
De frater had de vent nog maar eens getrapt. En zijn vragen nadrukkelijk 
herhaald, met luider stemme. Het had even geduurd. Kennelijk had de vent 
tijd nodig om de vragen tot zijn bewustzijn door te doen dringen. maar het 
antwoord was toch verrassend samenhangend geweest. Raar, maar toch 
duidelijk. “Rotterdam,” had hij gezegd, “ik kom uit Rotterdam. mijn naam 
is Claes Persoons”. De frater was gaan hurken, want dat maakte hij niet alle 
dagen mee: twéé namen, toemaar. “Waar kom je vandaan?” vroeg hij nogmaals. 
Om te controleren of die gast niet maar wat bazelde, je maakte van alles mee 
tegenwoordig. Rotterdam zo steunde de liggende, die moeizaam probeerde 
overeind te komen, met een rare brouwende uitspraak. Hollander. Die rijke 
provincie in het noorden. Boven de grote rivieren. Ver weg. Kapsoneslijer dus. 
Niet van hier. Rotterdam. Daar woonden de Geuzen. Schepen onderhielden 



CO
N
CE

PT

CONCEPT VERSIE D.D. 15 maaRT 2018 - 11.05

Prof. mr. dr. G. a. m. Strijards

14

beurtvaart op die plaats, de frater had er wel van gehoord. Die vaartuigen legden 
aan bij de Spinhuiswal of daaromtrent, waar de kaden dóórliepen. Ze kozen 
daar ligplaats, want daar was het, buiten de bewalling, gratis. meestal waren die 
schepelingen niet bereid in Den Bosch te passagieren. Ze voelden zich hier niet 
thuis in deze Paapse omgeving. Ze bleven aan boord, in hun roef. Ze kauwden 
hun avondlijk brood en slikten hun zure pap van onderroom, meer stonden 
die Geuzen zich niet toe. En nou zou er zo’n schipper of dekknecht zich aan 
zatlapperij schuldig gemaakt hebben? In een kroeg vol paternosterkauwers? De 
frater had zich doen bijlichten met de dievenlantaarn. Het juten wambuis van 
de vent was bloeddoordrenkt, dat had hij al gauw gezien. Hij gelastte de portier 
de buis op te stropen. Een fikse snee, het bloed droop al door de naden van de 
planken waarop de vent was neergekwakt. Die vent kon de frater niet zomaar 
buiten smijten, je wist maar nooit. Inmiddels was die gast weer buiten westen. 
Rillen, beven, kramptrekkend. Koorts vermoedelijk. Persoons? Wie heette er 
nu in godsnaam Persoons? Die vent had kennelijk nog twee namen ook, zo op 
het eerste gehoor, een hele meneer, hij had ook wel iets beschaafds. Het zekere 
voor het onzekere nemend had de frater besloten een flinke lik teer uit te doen 
smeren op de bast van die vent, waar de wond zo ongeveer liep. De zaalmeester 
had de kwast mogen hanteren uit de lekpot op het vuur waar de medicinale teer 
stond te borrelen in afwachting van dit soort ongenode klanten waarmee altijd 
iets was en waarmee je altijd moeilijkheden kreeg. Wratten, schimmels, wonden, 
abcessen, bulten, teer eroverheen, de chirurg uit de Verwerstraat zwoer erbij. 
Baatte het niet, het schaadde ook niet, het sloot de aandoeningen mooi af voor 
verdere besmetting. Rozenbottels, die zaten erin, maar ook Gagelkruiden en 
Dovenetelpappen aangelengd met wijwater, dat maakte de teer smeuïg en dat kon 
nooit kwaad. Vooral dat wijwater niet. Eigenlijk moest je onder het uitstrijken 
met de kwast samen met de patiënt het Weesgegroet bidden, anders werkte de 
teer niet goed. maar dat kon je met zo’n Geus, bewusteloos of niet, wel vergeten. 
Persoons. Dat moest wel een Geus zijn. Die hadden dat soort namen. Hier heette 
je gewoon Graad Pieterszoon of Sjeng mortelmans, als je al twee namen had. 
meestal was dat nergens goed voor. Persoons! morgen dan maar verder zien, die 
Persoons was ver heen. maar waar hem te laten, die Geus? Ze zaten stampvol. 
Het was juist Jaarmarkt én Kermis in Den Bosch. Veel aanloop en vertier met de 
bijbehorende steekpartijen en de lamlendige bedelaars en mismaakten van dien. 
Die Persoons moest maar boven een plaatske krijgen, verdomme, drie trappen op. 
En hij, de zaalmeester, mocht weer helpen slepen, hij had het al voelen aankomen. 
Botsend en bonkend was de loodzware Geus naar boven gezeuld. Onder de 
hanenbalken waar het broeiwarm was maar waar in ieder geval nog plaats was 
op de luizige britsen. Ze hadden die Persoons daar maar neergepleurd. Wat stro 
over hem geworpen, morgen konden ze verder kijken. De frater had een loden 
bal meegegeven met een kettingkoord met nummer dertien erop. Op die bal. 
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Die hadden ze om de enkel van de Geus gewikkeld. Hij lag er wat schokkerig 
bij, om de hals wilden ze de ketting niet winden al was dat voorschrift: straks 
verstikte die gast zich nog, hadden ze een ook nog een lijk dat begraven moest 
worden. Steunend waren de meester en de zaalknechts naar beneden gegaan. Iets 
zei de meester dat die Persoons zich niet rustig zou houden. De frater had al een 
zuster uit het belendend gesticht laten komen met een stenen nap, azijn, water, 
zalven en kruiden. En doeken, toe maar! Die teer, dat was allemaal goed en wel, 
maar misschien had die vent toch nog iets op zijn lijf of leden. Nummer dertien. 
Je moest het maar treffen. Ze was zuchtend naar boven getreden, waakzaam, 
met al die lijven van die kerels om haar heen. Dat mocht eigenlijk niet, maar 
nood breekt wet. En weerbaar was dat wijf genoeg, dat wist de meester. Ze had 
een groot crucifix als een slagzwaard aan haar zijde hangen om haar ceintuur. 
Daar kon ze flink mee meppen, dat wisten de britsbewoners uit ervaring. En hij 
was er zó bij. als er gelazer van kwam. maar die Persoons, die lag op apengapen, 
dat had hij wel gezien. Nu moest hij tóch naar boven, terwijl hij nog maar een 
uurtje had hoeven dommelen. Of zoiets, ze zaten in het holst van de nacht, dat 
kon hij aan de duisternis zien.
Zijn flakkerende dievenlantaarn wierp rare schaduwen over de kribben; er 
klonk gestommel daarboven op de derde. Gepraat, rumoer, geschreeuw zelfs. 
Sommige mannen gingen overeind zitten, een verzetje in de collectieve zweterige 
en doffe benardheid, dat was nooit weg. “Hoger! Hoger! Over de schalm! Over 
de schalm!” klonk het door het trapgat. “Zet de paarden aan, zet aan, ze moet 
over de schalm!” Dat was die Persoons. Wat voor toneelstuk voerde die op? 
De meester klauterde over de balustrade van het trapgat. aan het eind van de 
zaal, tegen het vage licht van de dakkoekoek, zag hij de zuster worstelen om 
die Persoons rustig te houden en terug op de krib te drukken – was die vent 
gek geworden? De meester draafde tussen de kribben door om de zuster bij te 
staan, hij had een spanriem standaard bij zich. Samen bonden ze de zwetende 
patiënt, die om zich heen sloeg, vast en de zuster goot hem edik in, met forse 
gulpen. Niet van dat benauwde. De gestalte viel terug in het strobed. “De toren 
wikken, wikken, verdomme, boven de derde schalm van onderen, zet de paarden 
toch aan, hanteer de zwepen en stel de keggen!” Een bevelende stentorstem, 
dat had die Geus ineens. Straks werd alleman, ook op de lagere verdiepingen, 
nog wakker. Wat zwamde die Geus toch allemaal in zijn koortsdromen? Waar 
sloeg dat op? altijd gelazer, hij, als hij dienst had. Nooit hadden de andere 
meesters zo’n behekste klant. maar hij, hij zat nog niet op zijn kruk naast de 
zandloper of de ene gek na de andere idioot diende zich aan. De Geus was 
uiteindelijk stilgevallen. Die edik pakte aan. Dus was de meester grommend 
weer het trapgat afgedaald, terwijl de zuster de wacht hield bij nummer dertien. 
Dertien! Waarom had de frater nu net dát nummer gepakt van het wachtbord? 
Dertien voor ene Persoons. De meester had het voorvoeld. Die Persoons, dat 
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betekende moeilijkheden en geen duit extra. Wat ik je brom. En ja hoor, nu kon 
hij weer naar boven. alsof hij geen veertig of zoiets was. Dertien. Dat had hij 
weer. En een toverboek met plaatjes.

Claes Jermiasz Persoons: Rotterdams bouwmeester

Jawel hoor, die Geus had zijn krib omgestoten en lag nu molenwiekend op de vloer, 
met de armen krachtig hijsbewegingen of zoiets makend. Het zweet parelde hem 
op het voorhoofd, kennelijk ten gevolge van de hoge koorts. “Vooruit dan toch 
met die knollen, ho, hijs, ho, hijs!” lag die vent te schreeuwen. In zijn spasmen had 
hij zelfs de leren spanriem gescheurd. De vent moest behoorlijk sterk zijn, maar 
ook aardig buiten zinnen. En die rechterjat! Hij had maar drie vingers, rechts, 
de muis, wijsvinger en duim van de hand waren er niet. Nu zag hij het goed 
bij zijn dievenlantaarn. Inderdaad: net een bokkenpoot. Geen wonder dat die 
zuster verschoten was. Het leek net of het verminkte restant zwaar opgezwollen 
was, het glansde zelfs roodachtig in het schaarse licht. Gek, dat dat daarnet niet 
opgevallen was. De overige refugiégasten zaten belangstellend in hun wolletjes 
naar het spektakel te kijken. “Richt op de ooster-loodlijn, richt op de loodlijn 
en hou gelijke tred!” Je kon wel horen dat die Geus niet van hieromtrent was: 
hij sprak de gutturalen inderdaad achter uit de keel, echt Hollands was dat. De 
borgemeesters spraken zo, ook verdomde Geuzen. maar Geus of niet, zo kon die 
vent niet blijven liggen. De non knikte de meester toe en beduidde hem te helpen 
bij het toedienen van wat water met melasse en citroen, de kaken van die Geus 
moesten van elkaar en dat kon niet zonder geweldpleging. De meester greep de 
vent bij de kaak, de non probeerde een lepel met het stroperig bocht naar binnen 
te werken. Die Persoonsvent opende de ogen en keek verwezen rond. Hortend 
kwam hij overeind, de lepel wegslaand, de kovel van de kloosterkwezel bespattend 
tot aan het berbet. “Waar ben ik?” Dat ontbrak er nog maar aan. “Hier ben je, bij 
ons. Braaf, makker! Rustig aan, stillekes an. Herpak-t-oe-eigen!” Het hielp, dat 
met sonore rustige stem uitblaten van dat soort woorden als tegen een paard dat 
gekalmeerd moest worden na een al te wilde trek. De Geus ging nog wat rechter 
zitten. Keek wat rond. Grijnzende snuiten alom. “Hedde kwaai dromen?” voer 
de meester voort. Het was nu belangrijk het gesprek voort te zetten. Zat was die 
vent niet, aan zijn ogen te zien. “Ik had inderdaad een begoocheling van kwade 
herkomst. Daar heb ik wel vaker last van.” aldus de Geus, “iets wat ik vroeger 
meemaakte als stedelijk bouwmeester in Rotterdam.” Nou nou, dat was nog 
eens gewichtige praat. Belangrijk, hoor! Dat hoorde je hier niet alledag tussen 
de vlooien en wantsen. Gegrinnik uit de kribben. Een bouwmeester. Zeker. Dat 
geloven we hier direct. maar liever dan daar nu een diepgravend gesprek over 
te voeren was het zaak die vent weer op de krib te krijgen en liefst in slaap. Nog 
wat edik, misschien. maar dat moest de liefdezuster maar zien. Raar, daarnet 
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leek die Geus als van de duivel bezeten en nu was hij ineens zo kalm. De Geus 
scheen zich wat te generen. Hij hees zich verkrampt op aan een hanenbalk, maar 
greep met een verschrikte trekking van pijn ineens naar zijn rechterzij, waar de 
teerstrook plakkend lag te glanzen in de wiemeling van het kaarsje in de lantaarn. 

“Vraag excuus! Ik was niet van mij zelve. mijn naam is Claes Jermiasz Persoons, 
bouwmeester te Rotterdam. Steller van de Sint Laurenstoren. Hoe kom ik hier 
terecht?” Vragend wendde de Geus het gezicht naar de non, maar die beduidde 
niet te mogen spreken. Niet tegen een Geus. En niet buiten het klooster. “Nou, 
rustig maar, maat. We wachten af tot het licht wordt. Klim nou op je krib. Slik 
nog even wat van die drank die de zuster je geven wil. Probeer rustig te blijven 
liggen. morgen komt de heelmeester wel naar je kijken. Je bent heel wat bloed kwijt 
geraakt, Claes! Dus hou je nou kalm. morgen brengen we je wel wat melk of zo, 
maar probeer nou te dommelen. Denk niet aan de duivel en niet aan zijn maat en 
laat je paarden op stal.” De non sloeg een kruis en verdween rozenkransrinkelend 
in het trappengat. met haar medicamenten, helaas ook die edik. De meester 
wachtte nog even totdat die Geus zich strekte. Hoe laat zou het zijn? Jammer 
van de zandloper. Nu was het stomweg gissen, volgens de meester zat zijn wacht 
er al lang op. Verderop werd gebroekhoest in de kribben, teken dat hij moest 
opdonderen. aan hem zou het niet liggen. Beneden had hij dat toverboek nog 
liggen. De laatste uurtjes van de hondenwacht zou hij wel doorkomen. al kon 
de zaalmeester geen letter lezen zo groot als een wagenwiel. Die tekeningen, die 
begreep hij wel. Nummer dertien deed in hijswerktuigen.

De Sint Laurenstoren

De heelmeester had de kapelaan-rector van de Sint Salvatorkerk bij zich. Die 
was meteen maar meegekomen. Die non had kennelijk gerapporteerd aan haar 
overste dat nummer dertien het niet lang zou maken. De kapelaan had alle 
handgerief voor de laatste sacramenten bij zich: verzilverde wijwatersstok, heilig 
oliesel en de pyxis met de hostie, en opgerold, onder de linkerarm, de paarse 
stool. Het toverboek stond hij kwansuis prevelend in te kijken. Het ging om 
berekeningen bij hijsbewegingen: over Rijnlandse lasten en druk per vierkante 
el. Paardenkrachten en raddraaiingen. Niet iets wat je op het seminarie leerde 
en daarom hoogst interessant. Die toren, die kon hij niet thuisbrengen: vier 
geledingen liefst. Dat zag je hier niet rondom Den Bosch. Een kerktoren hoorde 
drie geledingen te hebben: herinnering aan de triniteit, de Heilige Drie-eenheid. 
God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. maar we hadden hier 
ook met een Rotterdamse Geuzenkerk te maken, zo las de kapelaan, maar tóch 
onder de patronage van Sint Laurentius. Rare jongens, die protestanten. Wat 
had nummer dertien nu met die toren te maken? Gestolen zou hij haar wel niet 
hebben, haha! De nieuwe zaalmeester moest even zoeken. Bij de overdracht van 
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de wacht had de vorige meester wel gewag gemaakt van een nummer dertien die 
verduivelde sporreling had gemaakt, maar niet dat hij stervende was. En ook niet 
waar hij was neergelegd. En bij het hanenkraaien had iedereen die lopen kon zich 
met een tinnen lepel bij de zware tafels vervoegd beneden in de kelderruimte, 
waar broodsneden waren uitgedeeld en gebakken scharretjes met een halve pint. 
Het was juist vrijdag en de vroegmis luidde al. Bijna iedereen had vervolgens 
smakkend, boerend en grommend het zijne naar binnengewerkt om benen te 
kunnen maken naar de parochiekerken, waar de misgangers wel wat zouden willen 
missen voor een eerzaam bedelaar of mismaakte. Vooral op zo’n vastendag, waar 
een milde gift aanspraak deed maken op een mooie aflaat. In de mand bij de 
grote dubbele kloosterdeur waren de loden presentballen geworpen, terwijl men 
scheldend, vloekend, struikelend, duwend, stompend en trekkend het aarzelende 
zonlicht tegemoet trok, tuk op handgift en natuurlijk op dieverijen, want er was 
ook nog riviervismarkt. Vrijdag, nietwaar. Volgens de portier had iedereen zijn 
loden bal in de mand gegooid, hij had niemand hoeven tegen te houden. Die 
dertien was er dus vandoor. Die zat vast bij de Van arkelkapel of daaromtrent, 
daar regende het op zo’n dag als vandaag giften. Uitschudden van de mand had 
echter geleerd dat bal dertien niet afgegeven was, de vent lang dus nog ergens 
boven te stinken. maar wáár in aller heidenennaam, er waren gisteren zeker meer 
dan vijftig ballen afgegeven uit het rek. Dat werd weer trappenklimmen. Op de 
derde verdieping, natuurlijk het hoogste weer, daar lag dertien, of liever, hij zat op 
zijn krib aan zijn teerstrook te krabben en somber naar zijn verscheurde wambuis 
te kijken. De heelmeester en de kapelaan stommelden naar hem toe, de kribben 
die schots en scheef door de zaal stonden opzijschuivend. Dertien richtte zich 
verder op, het gelaat naar die twee draaiend. Een begrijpende grimas verried dat 
het hem duidelijk was wat ze kwamen doen: die stool sprak boekdelen. De paarse 
halsbedekking bij het biechtritueel, die de kapelaan, ijverig als steeds, alvast om 
de nek had gehangen, zorgend dat de beide bekruiste uiteinden van voren keurig 
op gelijke hoogte hingen, intussen de wijwaterstok van boven openschroevend 
zodat de sprenkelgaten vrijkwamen. “Doet u geen moeite eerwaarde, ik dank u, 
maar ik ben niet van uw geloof. Verder ben ik nog niet zó ver heen,” klonk het 
vastberaden. De kapelaan keek vreemd op: beschaafd klonk die vent, dat was zeker, 
Hooghollands, hoor! En niet van uw geloof? Niet katholiek? En tóch weten wat 
die sacramentele toerusting beduidde? De heelmeester borg de klisteerspuit alvast 
op in zijn leren zak, waarin ook de doos met bloedzuigers en aderklemmen, hij 
had een aderlating willen plegen, maar daar was zo op het eerste gezicht geen kijk 
op. Dertien stond op. Wat moeilijk, wat trekkerig, maar toch bewust beslist en 
kortbesloten, de bal haalde hij van zijn geschoeide voet: het ding zat duidelijk in de 
weg. Schoenen en sokken, verdulleme, die had die dertien aan. Een hele sinjeur. Wat 
deed hij hier dan? De vraag was van het gezicht van de geestelijke af te lezen. Dat 
was ook de gast duidelijk, want dertien voer voort: “mag ik mij even voorstellen? 
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Persoons is de naam, herkomstig te Rotterdam. Claes Jermiasz Persoons, erkend 
bouwmeester in die stad. Ik richtte de Sint Laurenstoren aldaar weer in het lood. 
Enige jaren terug, ze week meer dan een meter uit, een groots en eerbaar karwei. 
Ze dreigde op het kerkschip van de Sint Laurens te vallen. misschien hebt u daar 
van gehoord? Ik ben nu hier om de raamkozijnen van uw stadhuis opnieuw te 
doen verfraaien. En ik heb werk aangenomen om het griffiehuis daarachter te 
verbouwen5. Gisteren ben ik wat gaan rondlopen, biertje genomen, twistgesprek 
gehad. Uit de hand gelopen. Ik word hier wakker met een snee, niet in mijn neus, 
maar in mijn buik, heren! Ik weet niet hoe ik hier terechtkwam, maar misschien 
kunt u mij dat vertellen? Het spijt mij, als ik iemand tot last was.” Kort, keurig 
naar de letter en krachtig kwam het eruit. Daar moest de kapelaan meer van weten, 
er gebeurde hier nooit wat. Een bouwmeester? Er werd inderdaad gesleuteld aan 
het gemeentehuis, de gevel werd verbouwd naar de nieuwste stijl, met arduinen 
stijlen, timpanen en festoenen, of het niks kostte. Hoog in de bol, dat had de Raad 
het. Geuzen, natuurlijk. Stond hij nu waarachtig als eerzaam geestelijke met zo’n 
Geus te praten? Die wond, die moest verzorgd, dat was vast, maar dat kon ook 
wel op de kapelanie gebeuren, hij kon om de chirurgijn zenden en ondertussen 
kon hij die Persoons mooi uithoren. Van biechten, dat was duidelijk, zou niets 
komen. maar van aderlaten óók niet, dat was voor iedereen maar beter. al zou 
hij dat nooit toegeven waar de heelmeester bij was. Een Geus! Hij mocht er als 
kapelaan nooit mee spreken, maar nu had hij een excuus als de pastoor moeilijk 
ging doen. ambtshalve verleende hij immers bijstand? En die ouwe herder van 
de pastorie hoefde er niets van te weten. al was hij nieuwsgieriger dan alle oude 
kwezels bij elkaar. als die Persoons nog lopen kon, dat was dan wel vereist. maar 
daar zag het er wel naar uit. De heelmeester kreeg toch zijn oortje van de Heilig 
Geestmeester, die was al lang lekker, die schudde hij wel af. Een Geus! Op vrijdag! 
Dat was een vingerwijzing Gods, daar had hij wel van gelezen. Een toren in het 
lood richten! Wat zou dat zijn? En dan dat bundeltje samengebonden bladeren. 
Die tekeningen, die hijsbalken, die raderstellingen op steigers, die kranen op hun 
wielen als strijdwagens met hun keggen! De kapelaan barstte van nieuwsgierigheid. 
Stond er niet geschreven: onderzoekt alles en behoudt het goede? Nu, dan was 
hier de kans om dat eens in praktijk te brengen. En wat er met die rechterjat van 
die Persoons mis was, daar kwam hij óók wel achter. Rotterdam! Verder kon bijna 
niet. Dat lag toch over de grote rivieren? Ja ja: wat je ver haalt, dat is lekker. En 
in ieder geval de moeite waard.

Person komt voor zijn persoon uit

Echt spraakzaam was die Persoons niet. Hij wilde wel dat er naar zijn wond 
gekeken werd, dus liep hij mee. maar zijn hart luchten, dat was kennelijk geen 
behoefte. Hij bleef zwijgzaam. Jammer. De kapelaan popelde om wat meer te 
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weten te komen, zo tijdens het gaan over de rumoerige morgenlijke straten, 
waaraan de neringdoenden hun waren begonnen uit te stallen, hun winkelluiken 
openklapten en de luifels neerlieten. Sleewagens dokkerden voorbij naar de 
grote markt, boeren voerden op kruiwagens hun groenten aan. De kapelaan 
sprak over koetjes en kalfjes. De toestanden en zo. En dat een mens toch wat 
kon overkomen, stel je vóór. Die Persoons gaf weinig krimp: ja, nee, gaat wel, 
weet ik niet. Hij liep moeizaam, die wond natuurlijk, die zou wel steken, een 
flinke haal kennelijk van middenrif tot onder aan de buik, die Persoons mocht 
nog van geluk spreken. Hij had ook wat moeite met koershouden: hij zwabberde 
wat, was kennelijk bezorgd dat hij met die mismaakte hand ergens tegen aan zou 
botsen. Op de kapelanie zou hij de huishoudster er eens naar laten kijken, die 
had altijd wondermiddeltjes bij de hand. “moet je niet naar je karwei, Persoons?” 
probeerde de kapelaan, “Ik kan altijd even een koorknaap om een boodschap 
sturen, de schola oefent zodadelijk in het Sint Jansportaal. Je bent gewond, man!” 
Persoons keek gehinderd op: “Dank u, eerwaarde, voor uw zorg. Ik stel het op 
prijs. maar ik had woorden, gisteren, met de hoofdwerkmeester. Ik heb ontslag 
gekregen. Ik hoef er dus niet heen, voorlopig, ik zal mij met de stadsgriffier 
moeten verstaan. Overigens, mijn naam is eigenlijk Persson. De zoon van Piet. 
mijn vader heette Per, dat is zoveel als Piet of Pieter hier. Ik ben niet van hier, ziet 
u, maar eigenlijk ook niet van Rotterdam. Dat wil zeggen, ik werkte daar wel als 
metselmeester en opzichter aan de stadskerk. maar geboortig ben ik uit het hoge 
Noorden, aan de andere kant van de zee die ze hier de Oostzee noemen. als u 
begrijpt wat ik bedoel.” Nee. Dat begreep de kapelaan niet, maar dát was nog 
eens wat. De Oostzee? Bestond die dan? De Noordzee, die kende hij wel, maar 
natuurlijk van horen zeggen. Hij had gestudeerd in Leuven. Leuven! Dat was al 
zo’n wonder oord geweest. De kapelaan dacht dat het niet verder kon. “Ik moet 
bezuinigen, dat is voorlopig vast. Ik zat in een Logement bij de kathedraal, dat 
wordt mij nu even te prijzig. Weet u iets voor mij, waar het toch niet verkruipt 
van het ongedierte en waar het water fris is? Ik betaal vooruit, ik heb mijn geld 
in de boord van mijn broek genaaid.” Dat was het helemaal. Hij kon die Persson 
wel eens naar het hospitaal achter het Zwanenbroedershuis brengen, het Van 
arkelgasthuis was vlak bij met kundige verplegers. Dan kon hij die Persson wel 
onderbrengen bij de rector, daar had hij meestal wel toegang na zijn parochiële 
dienst. En dan had hij ook een smoes om die Persson eens fijn uit te vragen, ’s 
avonds. Want die vent had, dat voelde hij haarscherp aan, heel wat van de wereld 
gezien. Daar moest hij het zijne van hebben. De zoon van Piet, hoe bestond 
het! Jammer dat die Persson zo stug was, maar daar kon verandering in komen. 
Hij scheen ook van zich af te kunnen bijten, anders was hij nooit bij de Heilig 
Geestmeesters terecht gekomen – waar kwam die messteek anders vandaan? De 
rector was ook wel nieuwsgierig naar wat er buiten de wallen van Den Bosch 
zoal gebeurde. Rotterdam. Persson. Oostzee. De Laurenskerk. Een buitenkans, 
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hier in deze negorij. Die Persson was wel van het verkeerde geloof, maar daar 
was wel een mouw aan te passen bij de rector, fanatiekelingen waren hij noch 
de rector. En wat niet weet, wat niet deert. En die wond, die moest verzorgd 
worden. Dat hekste niemand hem af, dat was Christenplicht.

Een bouwmeester wijkt

Voor de vorm had de rector bezwaren gemaakt, toen de kapelaan de klopper 
op de deur van de rectorswoning deed vallen. Een Geus, dat kon toch zomaar 
niet? maar als de kapelaan net deed of hij van niets wist en die Persoons hield 
zich gedekt, nu, dan was er wel een mouw aan te passen, want die wond, die 
kon ontsteken. Die teer hielp niet eeuwig. Die jat, dat was een andere kwestie. 
maar mijnheer had een stadsbetrekking gehad, als hij het goed begreep en we 
waren hier geen onmensen. Een brits was gauw opgeslagen in de bijkeuken en 
dan konden we verder zien. Hij zou een knechtje naar het logement zenden, de 
huishoudster was om boodschappen, maar die kon straks mijnheer wel even 
nader bekijken. Zo zeeg Persoons neer op de gematte stoel in de keuken en 
legde de mismaakte hand voorzichtig op tafel. De rector probeerde er niet naar 
te kijken, schonk een flapkan bier uit. Die Persoons nipte er van. Een zuiperd 
was het niet, dat waren die Geuzen tegenwoordig niet vaak. Dat was vroeger, 
voor de Grote Vrede die daar ergens, twintig jaar terug, in het Faalse gesloten 
was, wel anders geweest. Niet dat de rector daar iets van had meegemaakt, van 
die langdurige oorlog die er scheen te zijn geweest. maar gehoord hadden 
hij en de kapelaan er wel van. De kathedraal en veel kerken waren daar nu 
eigenlijk protestants. Katholiek mocht je wel zijn, maar je moest het niet te veel 
laten merken. al viel dat eigenlijk wel mee, want kerken en kapellen waren er 
nog genoeg, maria stond nog overal in de gevel, daar deed de Geus niks aan. 
Daar had hij ook geen zin in. Een bisschop, die mocht er niet zijn, hier in Den 
Bosch. Hadden ze er in Rotterdam wél een? Persoons keek raar op, terwijl hij 
de hand verlegde. “Nee, die hebben ze er niet. Nooit gehad ook, als je het mij 
vraagt. al is de Sint Laurens minstens net zo groot als de kathedraal hier. maar 
Rotterdammers doen gewoon niet aan bisschoppen. Wel aan dominees. Priesters, 
die zijn er wel. maar ze houden zich meestal schuil. Veel weet ik er niet van. Ik 
ben bouwmeester, ziet u. Ik geloof het verder wel. De meeste Rotterdammers 
óók, voor zover ik weet. maar ik zei al, ik ben niet van hier. Ik weet alleen maar 
van metselen en van loodlijnen. En van heien en fundamenten. maar als u mijn 
bullenzak van het logement wilt laten halen, dan zou ik dat wel prettig vinden. 
En ik zou mij graag wassen, als dat mag.” Verrek, die Persoons kwam wat los. 
De huishoudster kon mooi straks een struif voor hem bakken, dat scharrebier 
alleen vulde de maag niet. Niet in Rotterdam. En niet in Den Bosch. En aan de 
Oostzee vermoedelijk óók niet. Dat hadden mensen toch maar mooi gemeen.
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Sint Laurentius, beschermheilige voor de stad en het bisdom Rotterdam
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De parochie van Sint Laurens in Rotterdam
Schoonderloo als basis

Twee premissen

De scheiding van “ kerk” en “staat” bestond niet

als je de maatschappelijke functie van een eeuwenoude stadskerk als 
de Rotterdamse Sint Laurens in alle diverse facetten adequaat wilt 
beschrijven vanaf het prille begin, dan moet je je twee dingen voortdurend 

realiseren.
Ten eerste: het heeft in de westerse samenleving heel lang geduurd voordat het 
religieuze enerzijds en het politieke of het staatkundige anderzijds voor de mensen 
van een bepaalde locale samenleving duidelijk gescheiden polariteiten waren. 
Kortom: de scheiding tussen kerk en staat of politieke gemeenschap was lang niet 
vanzelfsprekend. mensen hadden er doorgaans geweldig veel moeite mee om die 
scheidslijn beslist te trekken, te handhaven en concreet in bepaalde casuïstiek toe 
te passen. In abstracto lijkt dat tegenwoordig iets vanzelfsprekends, die scheiding. 
We spreken van een seculiere staat die de religie buiten de deur houdt. meestal 
vindt men de staat der Nederlanden daarvan een prachtvoorbeeld. Frankrijk óók 
wel, maar sedert Thorbecke, met zijn klassiek-liberale principe van vrijheid van 
godsdienst enerzijds en neutrale actuele staatkunde anderzijds veronderstellen 
wij dat we die scheiding moeiteloos weten te definiëren, toe te passen en af te 
dwingen. We houden ons daarmee voor de gek. Het wetgevingsformulier van 
die staat, waar wij deel van uitmaken, leert dat. De souverein die de formele 
wetstekst vaststelt annonceert zich als “Wij, Willem-alexander, Koning der 
Nederlanden bij de Gratie Gods, allen die deze zullen zien of lezen, Saluut! doen 
te weten…” Om de wetstekst verbindend, verbindbaar en toepasselijk te doen 
zijn, is dus een referte aan een God nodig. En welke God kan dat anders zijn dan 
de Hervormde God? Wie de jurisprudentie op het grondrecht van de vrijheid 
van godsdienst en haar uitoefening tracht te doorgronden bemerkt al spoedig 
dat de Nederlandse rechter een – onuitgesproken – vooringenomenheid heeft 
betreffende datgene wat wel en geen godsdienst mag heten. De satanskerk is in 
belastingprocedures voor de inspectie dat wél, maar een organisatie die zich 
toelegt op de bevordering van sacramentele prostitutie niet. Wie de toepassing 
van de wet op de Openbare Manifestaties duidelijk wil hebben, komt er al spoedig 
achter dat in ieder geval het verbranden van een groene vlag in het openbaar tot 
aanzetting tot Heilige Oorlog of Jihad géén godsdienstoefening is. Ik wil niets 
bepleiten of verdedigen, maar die scheiding van kerk en staat is soms uiterst 
kwestieus. De Nederlandse staat blijkt wel degelijk bepaalde godsdienstige 
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vooringenomenheden te koesteren, al geeft doe staat dat niet of node toe. Zo is 
het, zo was het en zo zal het, vrees ik, altijd zijn.
Daarom: wanneer was de Rotterdamse Sint Laurens als gebouw zondermeer 
duidelijk echt een kerk? En wanneer waren de mensen die dat gebouw 
frequenteerden echt een georganiseerde geloofsgemeenschap tegenover – daar wil 
ik heen – een publiekrechtelijke organisatie als een gemeente, een beroepsgilde, 
een waterschap, een polderbestuur met ingelanden of een heemraadschap? In de 
Sint Laurens werden netten geboet. Er werden kisten en meubelen getimmerd, 
lijkkisten vooral, want in Rotterdam is veel en bekwaam gestorven. Dat weten 
we, want op een gegeven moment is er een politievoorschrift voorhanden, 
gegeven vanwege iets wat wij heden ten dage een openbaar bestuur zouden 
noemen, waarin op geldboete of vermogenssancties (bijvoorbeeld inbeslagname 
van hamer, spijkers en nijptang) wordt verboden om met het hameren of het 
genummerd afroepen van de kapotte mazen van een net voort te gaan tijdens 
het hoogheilig consecratiemoment. als het belletje voor de elevatie – het 
opheffen van de hostie en de kelk ten aanschouwe van het samengestroomde 
volk— klinkt, dan moet het stil wezen onder de gewelven. Dat gebeurt dus niet 
automatisch. Bij de werkbanken bleef geroezemoes gaande, namen en nummers 
bleven worden afgeroepen. Vandaar dat politievoorschrift, die algemene 
politieverordening van gemeentewege. men vond het dus helemaal niet gek, 
dat er in de kerk hout bewerkt werd terwijl er ook de heilige misviering gedaan 
werd. alleen: het moest niet te gek worden. men vond dus op zeker moment 
dat dat opdragen van de heilige mis (dat is de technische term) vóórging boven 
het timmeren. Tijdens de consecratie moest het toch echt even stil zijn. Ook als 
er een pestepidemie buiten rondflakkerde, want daar heeft het in Rotterdam 
echt niet aan ontbroken. De doodskistenmaker kon zich dan echt wel op barre 
noodzaak beroepen, want bij longenpest was er haast met de teraardebestelling. 
Ongeacht de consecratie. maar dat sacramentele hoogtepunt werd op een 
zeker moment essentieel gevonden voor de doelbestemming van het gebouw. 
Het hameren was ook onder die omstandigheden niet essentiëler, zou een 
televisiepresentator tegenwoordig zeggen. maar het moet op één van dat soort 
momenten zijn geweest dat zo’n Rotterdams gemeentebestuur heeft beseft dat 
er een soort (zeer vage) scheidslijn is tussen een sacramentele bediening enerzijds 
en een publiekrechtelijke taakstelling anderzijds, zoals de handhaving van de 
volksgezondheid (die in casu behoorlijk ondermijnd was). Dat besef, dat was er 
in den beginne niet of nauwelijks. Een priester – een rooms-katholieke priester 

– diende gemeenschapsbelangen. De priester was dus, zo zouden wij nú zeggen, 
ambtenaar. Hij hield dan ook de burgerlijke stand bij en het plaatselijk kadaster, 
óók om de verplichte kerkelijke afdrachten per oogst netjes te kunnen innen. 
Een parochie was onderdeel van de publieke zaak. Ze beheerde ziekenfondsen. 
Ze deed de openbare armenzorg (er was geen andere) en ze had ook zorg voor de 
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plaatselijke waterstaat. De belangrijkste dijkages waardoor de Rotterdammers 
eindelijk min of meer droge voeten hielden werden verricht door Utrechtse 
en Egmonder monniken, die goedkoop waren en zich nuttig moesten maken 
voor het algemeen welzijn. Pas toen men dat laatste in kerkelijk verband niet 
helemaal vanzelfsprekend (meer) vond, begonnen de moeilijkheden. Toen kwam 
de scheiding tussen kerk en staat in catalysatie, in een soort politieke versnelling, 
met desastreuze gevolgen. Die ellende ga ik natuurlijk schetsen, de Sint Laurens 
daarbij als middelpunt houdend.

Waterstaatsbeheersing bestaansvoorwaarde

Het tweede uitgangspunt is: mensen willen graag zitten, waar ze droge voeten 
hebben en die mogelijkerwijs zo lang mogelijk kunnen houden. En verder willen 
ze zitten op een plaats waar ze makkelijk aan goed drinkwater kunnen komen. 
Beide verlangens zijn begrijpelijk, maar lijken op het eerste gezicht enigszins 
tegenstrijdig: het laatste verlangen lijkt te verwijzen naar vestiging in een 
waterrijke streek. makkelijk toegankelijk oppervlaktewater, dat niet verzilt is 
en ook niet op andere wijze verontreinigd door gassen, wieren, algen, giftige 
sedimenten of dierlijke afzetsels. Veiliger is dan ook een artesische put, te slaan 
door uitgeholde boomstammen de grond in te rammen, net zo lang tot men aan 
een stevige aardlaag komt met wateraderen of grondwaterwellen, die niet door 
van buitenkomende stoffen geïnfecteerd kunnen worden. Beide verlangens zijn 
makkelijker te combineren op zandruggen of zandmassa’s, in de IJstijd ontstaan 
door de werking van langs elkaar schuivende aardplaten. Rondom de rug of 
de opgedrukte zandverhoging of zandberg is groeizaam weidegebied aan te 
treffen of aan te leggen. Dáár kan men vee houden. Op de zandberg of zandrug 
slaat men de put. Dat is de ideale combinatie. Later kan men dan het grasland 
eventueel scheuren en aan landbouw gaan doen, als men wat langer sedentair 
is. In Brabant kun je dan ook zien dat steden en dorpen meestal gelegen zijn 
op plaatsen, waar die combinatie optimaal haalbaar is. Die combinatie, daar 
gaat het in beginsel om: ze moet bestendig zijn, goedkoop te treffen en verder 
makkelijk te handhaven en te verdedigen tegenover hinderlijke voorbijgangers 
die de daardoor ontstane welvaart aantrekkelijk vinden.
Dat viel in de venige blubbermassa waar later een dam in de Rotte, het riviertje, 
geslagen zou worden, helemaal niet mee. En het viel nog minder mee om daar, 
vlak bij die dam een gebouw neer te zetten, dat langzamerhand de allures zou 
krijgen van de huidige Sint Laurens. Een groot gebouw, een zwaar gebouw. Op 
een soort van eiland, dat maar bezwaarlijk te draineren was en waar allerlei 
minder voor de hand liggende kunstgrepen moesten worden toegepast om 
het eiland iets vastelanderigs te geven en te doen houden. Een paar kilometer 
verderop ligt waarachtig een stadskwartier, dat héét ook echt Vasteland6 
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(zonder bepalend onzijdig lidwoord). Het is een eigennaam die neerkomt op 
een tartende triomfkreet van de immer worstelende mensheid op locatie. Er 
hoort eigenlijk een uitroepteken achter die eigennaam, die nu op de bekende 
blauwe straatnaambordjes staat. De dubbelgelede zware tramrijtuigen rijden er 
denderend langs, alsof er niks aan de hand is, maar je voelt de grond trillen. Het 
gaat hier dan ook om een grote gors of natuurlijke kwelder die zich gaandeweg 
aan het zeewater heeft ontworsteld, droog is komen te staan en vervolgens, beetje 
bij beetje, door mensenhand is ingepolderd. Wat we nú Nieuwe Maas plegen te 
noemen was destijds, toen dat prille begin zich begon af te tekenen, een brede 
zee-arm, een estuarium. Wie op de plaats van de huidige Laurenstoren in die tijd 
stond en naar de maas zou kijken, zag eigenlijk een onafzienbare watervlakte, een 
zee. Vlakbij. aan de andere kant, vanuit de huidige Sint Laurenskerk bekeken, 
van wat we nú de Hoogstraat noemen. Daar hield het vasteland op. Daar was 
een grote uitmonding van verschillende rivieren op de zee. Die gigantische 
trechter werd op oude kaarten Helenium genoemd. men noemde die arm, 
komend vanuit het binnenland, in de plaatselijke taal: Merwede, dat naar de 
zee, waarin ze uitmondde: het meer – denk aan het Duits, waarin de zee voor ons, 
Nederlanders, verwarrenderwijs das Meer heet – waarheen ze een aan getijden 
onderhevige wade vormde, een voor platbodems bevaarbaar stuk waterweg, 
een wed. Een wede naar dat meer. De mer-wede. Voorburg, bij de Romeinen 
bekend als Forum Hadrianum havende aan dat wed via een diepe kreek. Kun 
je nagaan, hoe breed dat wed het land instak. De zeespiegel moet dus hoger zijn 
geweest dan nu. Het klimaat was ook veel en veel natter dan wij nu gewoon zijn. 
Waar die vernatting vandaan kwam, is nog steeds een raadsel. En eigenlijk ook, 
waarom mensen hardnekkig achter oeverwallen achter die kreken en hun ruggen 
bleven neerhurken7. De zeearm liep niet uit in volle zee. Er lag in de monding 
een lange rij zandplaten. Ze staken boven het water uit, ook bij vloed. Er tussen 
vloeiden weteringen met krachtige stromingen op en neer met de getijden. Ze 
verhinderden dóórvaart voor dieper stekende vaartuigen. Vlotten en vletten 
konden er tussen door, maar meer niet. Van de Hollandse kust tot Zeeland 
liepen die platen als een drempel. Een richel van banken en aanslibbingen die een 
schoorwal vormden. Die wal is er steeds. maar verplaatst zich en wordt breder 
en smaller, hoger of lager. men noemt dat een haf-kust. Er achter ligt een lagune-
achtig meer, gevuld met brak water. Bij vloed stuwt de zee zout water binnen dat 
ondiepe meer, met veel verschuivende banken en een korte golfslag wegens de 
verschillende ondiepten. Er komt dan tussen de schoorwal veel vruchtbare zeeklei 
het meer binnen, Die klei bezinkt, omdat de schoorwal de terugstroom bij eb 
bemoeilijkt. En bij eb krijgt het zoete water vanuit de achterliggende rivierendelta 
ruimte om uit te stromen. Gevaarlijk varen , op zo’n strandmeer, want de geulen 
verplaatsen zich steeds en de golven ontwikkelen zich verraderlijk snel tot ware 
watermonsters, bij verandering van wind. De Nederlandse Noordzeekust heeft 
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er nog steeds iets van. aan de Oostzee zie je die haffen nog veel8. Bij Nederland 
zijn ze tussen de twaalfde en vijftiende eeuw weggeslagen door natuurrampen, 
zoals heftige springvloeden gepaard gaande met west-orkanen, zoals de Sint 
Elisabethsvloed van 1421. Die heeft de positionering van Rotterdam aan de 
merwede ook ingrijpend veranderd. De plaats waar Rotterdam zou ontstaan 
lag dus aan een zee-wed. Echt commercieel bevaarbaar was dat nauwelijks. Er 
waren ook geen handelslui die dat wilden proberen. De aarde was woest en ledig. 
En vooral nat. Een wed. Het woord zegt het.
Een breed wed dat zich nu juist in de richting van dat (latere) kerk-eiland – 
dat dus véél dichter bij de zee lag dan wij ons nu kunnen voorstellen – in een 
soort van binnenbocht vertoonde. Voor aanslibbing van de zware zeeklei via 
eb profijtelijk. Vanwege die schoorwal. Die aanslibbing gebeurde dan ook. 
Omvangrijk. Er ontstonden kleiplaten, die werden gorzen, die weer kwelders 
en uiteindelijk werden ze ingepolderd als echt land. Het West-Nieuwland en 
het Oost-Nieuwland. Dat werden stadseilanden binnen de kom van Rotterdam. 
De binnenbocht was meer merwede-waarts verlegd. Rotterdam groeide aan. 
Dat voordeel had die binnenbocht dus wel: je kon in die stadseilanden mooi 
nieuwe wijken aanleggen. In de zestiende eeuw gebeurde dat, de eerste grote 
uitleg van Rotterdam. maar verder was die binnenbocht-situatie toch uiterst 
hinderlijk, want veel vatbaarder voor landinwaartse overstromingen bij vloed. De 
schoorwal remde de terugvloeïng van de vloed. De watermassa’s bleven aarzelend 
de binnenlanden teisteren. Ze vloeiden uiteindelijk wel weg. maar ze bleven 
weteringen uitschuren, natuurlijke afwateringslopen, zoals de Love, later: Leuve. 
Die weteringen bleven steeds over nadat het blanke binnenland weer droogviel. 
Het leken beekjes, riviertjes, op den duur, maar ze ontsprongen eigenlijk vanuit 
het haf. Dat maakt zo’n bocht wel geschikter om zeehavens landinwaarts te 
graven (langs die weteringen) – en dat gingen de Rotterdammers dan ook later 
doen – maar dat zorgt toch voor blijvend risico van natte voeten. En rottende en 
schimmelende voorraden, ondergelopen huizen en meer ongerief. En verzilting 
van de grond en van het directe oppervlaktewater. Waarom, waarom gingen de 
Rotterdammers dan ook dáár nu net zitten, en waarom bouwden ze nu juist dáár 
ter hoogte van zo’n onbetrouwbare binnenbocht een kerk, zoals de Sint Laurens? 
Het antwoord is simpel. Dat deden ze dan ook niet. Niet vóór de twaalfde eeuw.
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De binnenbocht bij Sconerloe

De Oude Dijk wordt aangelegd: een monnikenwerk

Twee concurrerende monnikengroepen

De gemelde combinatie was op twee plaatsen op de locatie die we nu de omgeving 
van Rotterdam noemen mogelijk: in Overschie (zoals we die plaats nu noemen) 
en in Bergan, de huidige Rotterdamse stadswijk Hillegersberg. Daar lagen 
zandplaten. Die bleven droog, ook bij springvloed. Je zat daar betrekkelijk 
veilig. Bij Hillegersberg het veiligst, want daar was zelfs een duidelijk opgedrukte 
zandberg, een anderhalve meter hoog, oorspronkelijk van verre zichtbaar in het 
vlakke land dat overigens regelmatig onderliep bij springtijden in die merwede: 
een land van slikken, zompen en waterloopjes. Een opvallende duinverhoging 
in het barre landschap, die de bewoners gefascineerd moet hebben, want er zijn 
over de ontstaansgeschiedenis ervan in de loop der tijden nogal wat legenden 
gedicht. Een reuzin, Hillegonda, zou, op de vlucht voor het water een grote 
hoeveelheid duinzand in haar schort hebben meegetorst om uit te storten 
elders, waar ze eindelijk eens hoog en droog zou zitten. maar ze struikelde, haar 
schortebanden braken, en ze verloor dat zand. Toen besloot ze daar maar te 
blijven, bij die zandhoop en bouwde haar huis ter plaatse. Bewezen kon het 
worden, want op die berg stonden daar nog de resten van. De ruïne van een 
versterkte plaats, het kasteel van Hillegersberg. Vermoedelijk hebben we te maken 
met een geconcentreerde zandopdrukking uit de ijstijd. Een gletschermond heeft 
een rimpeling in de aardlagen gemaakt door de druk van het opschuivend ijs. 
men spreekt wel van een donk. Zand werd opgeperst naar boven tussen twee 
schuivende aardlagen zoals je die in Zuidoost Brabant, waar de ondergrond 
wat langer in de IJstijd heeft nagewerkt wel meer aantreft. Daarom hebben veel 
steden daar het woord donk in de stadsaanduiding, zoals arendonk, of Oeteldonk 
zoals Den Bosch in de carnaval ook heet. Door die druk van de gletschers en 
hun schuivende beweging zeewaarts zijn slenkgebieden9 ontstaan. Die slenken 
wrikten tegen elkaar op en daardoor kon genoemde combinatie makkelijker in 
die streken ontstaan dan in de zilte en slikkerige streek rondom die oer-merwede. 
De berg van Hillegonda zal ongeveer 1.30 meter boven het Nieuw amsterdams 
Peil zijn geweest, is de schatting. Het is niet veel. maar voor wie tenminste droge 
voeten wil houden, voorlopig toereikend. Bij Overschie moet er óók zo’n donk 
zijn geweest. Die donk was wat lager en dus minder opvallend. In de Romeinse 
tijd waren de beide donken in gebruik als bases voor wachttorens en tijdelijke 
versterkingen voor de (nog steeds) oprukkende Romeinse legerscharen. Tussen 
die donken zompige veengronden, poelen, kreken, broeken, schouwen of schoten, 
lager dan de zeespiegel bij gemiddelde vloed, en dus doorgaans wel doorwaadbaar. 
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maar niet bewoonbaar. Bij sterke vloed bleef van dit stuk Holland maar weinig 
droog. Vielen deze tussengronden, min of meer droog, dan resteerden toch twee 
vlietende waterstromen, die later door mensenhand binnen een omboording 
werden gewrongen: de Schie en de Rotte. Ze voerden zoetwater vanuit het 
binnenland zeewaarts. En ze voerden het zilte water van de vloed terug in die 
oer-merwede. De plaatselijke bewoners (her)kenden, nooddruft had hen dat 
geleerd, deze heen-en-weer-gaande beweging van het water10. Ze maakten er door 
kunstwerkjes ook gebruik van om het (grond)waterpeil enigszins te beheersen. 
Dijkages tegen binnenkomend buitenwater is één ding. maar waar het ook om 
gaat is om het binnenwater dat op velden en akkers staat weg te krijgen, naar een 
vaak nog vochtiger buitendijks gelegen land. In het gebied rond dat merwede-
estuarium kenden de mensen al heel vroeg een ingewikkelde methode van 
waterlossing. Ze gebruikten een samengesteld systeem van eenvoudige houten 
duikers. Vaak uitgeholde ingegraven boomstammen met klepmechanismen, die 
opengingen als het eb was. maar soms ook wel gootgeulen van klei, eveneens met 
scharnierende kleppen. Het binnenwater drukte dan tegen de klep, en stroomde 
of sijpelde buiten de dijk zeewaarts. Bij vloed drukte het buitenwater de klep weer 
dicht. Zo kreeg men een eenvoudig afwateringssysteem. De duikers moesten goed 
onderhouden en steeds gecontroleerd worden, want anders liep het binnenland 
toch onder water door gebrekkige klepmechanismen. Samenwerking, die op korte 
termijn in ieder geval niet direct winstgevend was, was noodzaak. En het was ook 
noodzakelijk precies af te spreken wie voor welke duiker onderhoudsplichtig was, 
hoe en wanneer. Daarvoor moesten gewoonten ontwikkeld worden die makkelijk 
kenbaar waren en (ongeveer) overal gelijksoortig. De verantwoordelijkheid moest 
simpel zijn, de zorgplicht eveneens. Zo ontstond voor waterlossing en locale 
waterhuishouding al vroeg een nauwkeurig systeem van gewoonterecht. men 
houde dit in het oog. Het tekende de volksgeest ter plaatse. Die technische 
vaardigheid noopte tot gemeenschapszin. Daarzonder hield men geen droge 
voeten. Wat voor de waterhuishouding gold, zou ook gaan gelden voor andere 
vormen om een infrastructuur voor een eenvoudige uitwisseling van goederen 
en diensten in stand te houden.
Op die donken, Bergan en Schie, gingen mensen wonen in boerderijen. Veel 
zaaks was het niet in onze ogen. maar men kon toch wel van twee dorpen spreken, 
zo aan het eind van de tiende eeuw. Dorpen die de donken hadden verhoogd 
en voorzien van primitieve dijkages en die de belendende waterlopen enigszins 
hadden bedwongen, onder meer door vergravingen en dijkjes. Droge voeten, daar 
ging het om. maar toch óók om bestaanszekerheid en zinvolle plaatsbepaling 
in dit sombere, verzilte bestaan. Want de mens leeft niet van brood alleen, ook 
niet droogvoets. Het christelijk geloof was bekend in de streek. Het kon aan die 
oermenselijke behoefte naar onzienlijke zingeving van dit barre, op het eerste 
zicht zo uitzichtloze, bestaan enigszins voldoen. Die levensbeschouwing bediende 
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zich van eenvoudige, weinig kostbare rituelen. De voltrekking daarvan kon de 
mens eeuwigdurende zaligheid garanderen, mits op bepaalde welomschreven 
voorwaarden, die later beter uitgelegd zouden worden als de boel niet steeds onder 
water dreigde te lopen. Die diepere theorie kwam later wel. De verschillende 
riten gaven zielenrust om het bestaan te aanvaarden. Een Heilig misoffer was 
daar één van, een wonderbaarlijke voltrekking van een mysterie door woord en 
gebaar die beide niet te begrotelijk waren, mits volbracht onder een niet lekkend 
dak en in gemeenschap van gelovigen. men bouwde dus op de donken een kerk. 
En ook daarbij moet men zich niet te veel voorstellen. Het zullen aanvankelijk 
houten huizen zijn geweest, iets groter dan de andere woningen, waar verder 
ook dorpsvergaderingen werden gehouden en landbouwwerktuigen opgeslagen 
werden. Er was een afgeschotte ruimte voor de rituelen en soms kwam er een 
priester langs, afkomstig uit de abdij van Sint Pieter en Sint Paulus bij Utrecht of 
uit het klooster te Egmond. Beide monastieke gemeenschappen waren de Regel 
van Sint Benedictus toegedaan. Benedictijnen dus. De monnik uit de Sint Paulus-
abdij was afkomstig van een abdij die door de bisschop van ’t Sticht al lang erkend 
was als volledige rechtsorganisatie met een echte abt aan het hoofd. Een bisschop 
dus, die echter zijn rechtsmacht ontleende aan de gemijterde prelaat te Utrecht 
die weer leenherig was aan de aartsbisschop van Keulen. En die was weer een 
vazal van een vage figuur, ergens in midden-Europa, die Rooms Keizer heette, de 
Koning der Koningen van het Heilig Roomse Rijk van de Duitse Natie. De Sint 
Pieters- en Paulus-abdij11 was al reeds lang erkend als een soort bekeringsvoorpost 
waaruit regelmatig missionarissen vertrokken naar dat drassige land dat wij nu 
de voorloper van Zuid-Holland zouden noemen. Ongeciviliseerd gebied, vol 
kreken en brakke mangroves, waar een mens niet voor zijn lol moest zijn. De 
missionarissen kwamen dan ook niet voor hun lol: ze kwamen mensen bekeren 
tot het Christendom. Ze kwamen steeds met gewapende mannen. Die had de 
abt uit de Sint Pieters-abdij of Paulus-abdij12 (zo wordt deze kloosterstichting ook 
wel genoemd) makkelijker bij de hand dan de prior van het nog prille convent in 
Egmond. Want die abt kon deze miliciens inhuren van de Utrechtse bisschop 
die ook een soort militair gouverneur was voor zijn gebieders te Keulen. De 
missionarissen bekeerden dus niet alleen, maar ze brachten ook gebieden in kaart 
voor hun oversten, wereldlijk of geestelijk. Ze vestigden dan ook tot dat doel 
versterkte plaatsen waar tijdelijk militaire afdelingen gelegerd konden worden. 
Deze afdelingen hadden altijd een aalmoezenier bij zich, een priester. Die deed 
het zijne voor het zielenheil van de aanwezigen en de afgestorvenen. Blijven was 
er niet bij voor de Godsman, elders was er óók zielennood. De leniging daarvan 
was aantrekkelijk. De dorpen groeiden langzaam uit. met de nijverheden van 
dien. men kreeg een min of meer bestendig bestaan met zicht op winst. Dat 
trok machthebbers aan, want belastingheffing is een dierbare bezigheid voor 
de hooggezetenen.
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Het is duidelijk dat tussen de missionarissen van de Benedictijnergroep te 
Egmond en die van Utrecht aldus een zekere concurrentie moest ontstaan. Ze 
dienden beiden onder de banier van Christus. Zeker. maar ze dienden ook 
verschillende wereldlijke overheden. Egmonder monniken hadden te maken 
met een soort locale roverhoofden die wij nu kennen als de Graven van Holland. 
Tuig van de richel. maar goed met het zwaard en altijd zo goed bij kas dat 
ze gespecialiseerde krijgslieden in dienst konden houden. Die paard konden 
rijden en zelfs bepaalde ruiterbenden bekwaam konden dirigeren. De plaatselijke 
milities – soms later wel bekend als weerbaarheidsgilden – vermochten niets 
tegen deze woestelingen. De monniken van de Sint Pietersabdij waren in zo 
verre beter toegerust wat betreft de gezagsuitoefening, dat zij een echte abt 
tot kloosterhoofd hadden, met een staf, een mijter en ook wonderbaarlijke 
relikwieën. Daarmee konden wonderen gedaan worden, op grote afstand, 
want God zat nergens mee. Verder was er dan die mystieke autoriteit op de 
achtergrond die bisschop van ’t Sticht heette. Die was helemaal een godmajoor, 
want die had zijn wijdingsmacht op een of andere manier gekregen van de 
legendarische Sint Willibrord, die ook echt in Utrecht was geweest en die daar 
ook weer mirakelen had verricht. En dan was er op duizelingwekkende afstand 
nog die Roomse Keizer, dat was zo’n beetje de opvolger van Karel de Grote. 
De roverhoplieden in de duinen bij Den Haag – de Graven van Holland in 
spé – gingen de Egmonder monniken nu aanwenden voor hun hun geliefde 
activiteit: landjepik. De Utrechtse potentaat ging dat óók doen. maak je geen 
illusies over diens vroomheid: hij was veeleer een krijgskundige dan een vroom 
verstorven geestelijke, die de komst van Christus’ Rijk snakkend verbeidde. Hij 
was wel wijzer – beter: hij keek wel uit – en pragmatischer. Hij schuwde geen 
wapengeweld en was nergens te beroerd voor. Zijn tegenvoeter was de bisschop 
van Luik. Die was belast met de handhaving van de gewapende neutraliteit over 
de maasvallei van Verdun tot Venlo. Daar had de Luikse bisschop zijn handen vol 
aan. Hij kende vermoedelijk alleen het misformulier van de missa sancta parens 
uit het hoofd. Dat was lekker kort en daarin stonden geen moeilijke woorden. De 
Luikse kerkvorst had zijn harnas soms onder zijn ambtsgewaad aan. Later zou 
dat onderdeel van een plechtig ritueel worden: eerst, vóór de hoogmis, zouden 
zijn opvolgers een gouden harnas aangorden in de sacristie en dan daaroverheen 
de liturgische plechtgewaden. De schittering van de borstkurasplaat zou bij de 
zegening aan het schaarse zonlicht vonken doen ontschieten. Tussen de corna 
van de mijteropstanden zou hij een prinsenkroon dragen. Zijn collega in Utrecht 
was nog niet zover. maar hij was hard op weg. En beiden zouden daarbij, bij die 
wereldlijke machtsontplooiing, de missionaire aandriften van hun Benedictijner 
monniken goed kunnen gebruiken. Dat zouden hun wereldlijke tegenstrevers 
gaan merken. maar voorlopig zagen de toekomstige graven van Holland hun 
kans. Via die monniken van Egmond.
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De graven van Holland

Degene die we nu de Graaf van Holland noemen onder de dynastieke naam 
Dirk II13 begon er mee dit gebied tussen Bergan en Overschie onder de naam 
Schieland het zijne te noemen, een claim die hij wettigde door zich te beroepen 
op een instemming door iemand die zich Rooms Keizer van het Heilige Duitse 
Rijk noemde. De bisschop van Utrecht zou het daar mee eens zijn. Het is 
kwestieus: plaatselijke bevolkingsgroepen verzetten zich tegen die pretenties en 
Dirk kreeg met opstanden te maken. Van die revoltes hield de bisschop zich 
wijselijk verre. Hij veroordeelde ze ook niet, zoals kerkvorsten van de Heilige 
moederkerk vaak betaamt14. Op die manier verwierf Dirk zich ook nog bedijkte 
zompen meer naar de merwede toe die Maasland werden genoemd. als 
onderhebbende van genoemde keizer wilde Dirk, modern gesproken effectieve 
controle hebben op zijn blubberige territoriale wingewesten. Hij wilde 
ambtenaren op locatie hebben. ambtenaren die hem de belastingen zouden 
afdragen na inning, die hem rapporteren zouden wat ter plaatse geschiedde en 
die er, desgevallend, de openbare orde zouden kunnen doen handhaven. De 
monniken van Egmond leken daar wel voor geschikt15. Er was daar een 
nederzetting van die monniken, die daar waren neergestreken onder leiding 
van Engelse missionarissen. Deze monniken zochten steeds de steun van locale 
heersers, voordat zij hun bekeringsactiviteiten startten. Een van hun leiders was 
de man die doorgaans bekend staat als Sint Willibrord. Die was zuidwaarts 
vertrokken. maar hij had een groepje achtergelaten bij een riviermonding waar 
een primitief zeehaventje was aangelegd: Ekmunda (ook wel: Hecmunda). Daar 
hadden de religieuzen aansluiting op de binnenwateren van het Friese land, dat 
zij zouden moeten gaan exploreren. Het oogmerk de bewoners te kerstenen, te 
bekeren tot het Christendom. Dat groepje stond onder leiding van ene adelbert. 
Die was zich gaan toeleggen op dijkages en polderingen. Want het was rond 
Ekmunda nogal dras, er waren veel overstromingen. Van dit specialisme dacht 
Dirk nu gebruik te maken door deze Egmonder monniken een concessie te 
geven voor grote dijkages landinwaarts met de machtiging om te polderen. Het 
land dat zij zo zouden winnen, zouden zij in leen krijgen van Dirk. Die stond 
de monniken toe deze polders te verpachten aan boeren ter plaatse die hen dan 
een tiende van de jaarlijkse oogsten zouden verschuldigd zijn voor de pacht. Van 
deze tienden zou Dirc dan steeds een aandeel krijgen. De abt zou als tiendheffer 
zorgen voor de afdracht. Hij zou dus ook nog eens fiscaal inner of agent zijn 
voor de graaf16. Hoe groot het aandeel van de Graaf zou zijn hing af van de soort 
van oogst per perceel. De ene graansoort was de andere niet. Koren was kostbaar, 
rogge weer minder, maar daar had je ook weer verschillende kwaliteiten onder. 
Er waren ook verschillende soorten veldvruchten, halm- en gaffelgewassen en 
verder kon je op het ene grasland meer en beter vee weiden dan op het andere. 
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In de fiscale registers worden de diersoorten precies omschreven, want lammeren, 
schapen, biggen, ganzen en runderen hadden jaarlijks andere marktprijzen. De 
tienden daarover heetten, heel toepasselijk, krijtende tienden17. Deze monniken 
waren, zoals aangegeven, als alle missionarissen uit Engeland, Benedictijner 
monniken. Net als Willibrord wilden zij hun geestelijke missie volbrengen in 
overeenstemming met het wereldlijk gezag. Dit wist Dirc te verzekeren door 
hen een kloostercomplex aan te bieden dat onder gezag zou staan van een 
aartsbisschop. Te weten: Egbert, de aartsbisschop van Trier. Egbert was de 
tweede zoon van Dirc18. Die tweede zoon heette op dat moment arnulf en zou 
getrouwd zijn geweest met Hildegard van Vlaanderen, langs welke weg hij 
geparenteerd was geraakt aan het Huis van Vlaanderen. Deze arnulf zou later 
Dirc II zou gaan heten. Dat gewaagt van dynastieke pretenties. Egbert, de Trierse 
aartsbisschop, was dus diens dynastieke politiek toegedaan. Egbert gaf aan het 
klooster een constitutiebrief af en liet een intern kloosterreglement opstellen: 
het beroemde manuscript Vita Sancti Adalberti. Egbert was noviet, aspirant-
kloosterling, te Ekmunda geweest en was er ook tot priester gewijd. Hij zou de 
Egmondse abt wijden. De Egmondse monniken zouden dus aan Dirc zeker 
gehoorzaam zijn. Hun trouw zou lopen via Trier, niet zo zeer via 
canoniekrechtelijke gezagsverhoudingen, maar gewoon omdat aartsbisschop 
Egbert nu eenmaal de zoon was van Dirc. De monastieke ondergeschiktheid 
liep via een bloedverwantschappelijke band. Dat is voor dit verhaal belangrijk. 
Dirc was verzekerd van de trouw van de Egmonder monniken, omdat zijn tweede 
zoon hun kloosterorganisatie stichtte, op gronden die verder niets te maken 
hadden met het politieke feit dat de aartsbisschop van Trier ook een feodaal 
leenheer was van de Duitse Keizer. Dat wás wel zo. maar dat stond hier buiten. 
De zoon was gehoorzaam aan de vader. Zijn klooster in Ekmunda dus óók. Daar 
ging het Dirc om, want van de Duitse Keizer moest hij niet veel hebben. Daarom 
zocht hij de legitimatie van het Egmonder klooster, als een soort vooruitgeschoven 
post van zijn grafelijk gezag, ook buiten de bisschop van Utrecht om. De bisschop 
van het immense diocese ’t Sticht. Die Utrechtse bisschoppen waren veel meer 
op het Heilige Roomse Duitse Rijk georiënteerd dan Dirc lief was. Want Dirc 
pretendeerde wel een echte graaf te zijn. maar die adeldom had hij in ieder geval 
niet gekregen van of ontleend aan de Duitse Keizer. Dat stond wel vast. Die 
zocht Dirc in alle vage en mysterieuze betrekkingen in Vlaanderen, die nooit 
echt duidelijk geworden zijn. Dirc noemt zich Graaf van Kennemerland19. Waar 
hij dat precies vandaan heeft gehaald blijft giswerk. Zijn geboorte was onwettig, 
hij was een ondergeschoven pleegkind. Hij was een machtig militair, een 
zelfbenoemd warlord die niet met zich sollen liet. Hij heeft zichzelf, vermoedelijk, 
tot graaf uitgeroepen. Wie hem daarin te na kwam, kon het doorgaans niet na 
vertellen. Dirc heeft bepaalde kerkelijke goederen van de Egmonder 
kloostergemeenschap in leen aanvaard. En de monniken hebben eieren voor 
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hun geld gekozen. Dirc bestrijden was niet doenlijk. Beter bloo Jan dan doo Jan. 
Zeker nadat dat oorspronkelijk groepje monniken in Ekmunda via Dirc een 
rechtsgeldige erkenning kreeg als abdij via Trier. Dirc zou aan zijn Egmonder 
monniken hanteerbare beambten en ambtenaren hebben, terwijl zij het 
poldervolk voor hem zouden temmen. Die Benedictijnen hadden de gelofte van 
armoede afgelegd, zoveel wist Dirc er wel van, dus van de belastingen zouden 
ze weinig provisie afhouden. Verder leidden ze een leven van bidden en werken 

– dat schenen ze beloofd te hebben bij intrede – en dat verfeitelijkten ze in 
Ekmunda door die dijkages te verrichten. Dat konden ze dan mooi ook in 
Schieland en maasland doen. En sommigen konden waarachtig lezen en 
schrijven. Tenminste, dat nam Dirc (ook wel: Dirk) dan ook maar aan, want 
zelf kon hij dat natuurlijk niet. maar dat kwam mooi uit: dan kon zo’n specialist 
de burgerlijke stand bijhouden, de fiscale aanslagen begroten, rekening en 
verantwoording doen aan de grafelijke kantoren en politiek rapporteren wat 
zoals de plaatselijke ontwikkelingen waren. Ze kostten verder niets en trouw 
zouden ze wel zijn. Dat vond de eerste zoon van Dirc, arnulf, geboortig te 
Gent20 nu óók. als ze de dijkages krachtig ter hand namen, dan mochten die 
monniken ook verder te winnen land buiten de polders in eigendom hebben, 
mits ze zorgden dat het bewoonbaar zou zijn. Dat was het land dat droog zou 
vallen buiten de dijken in de vorm van gorzen, kwelders en platen. Ze moesten 
dan natuurlijk de fiscale afdrachten dienovereenkomstig vermeerderen, want 
voor niets ging de zon op. maar dan had arnulf aldus een mooie bron van zeker 
gestelde inkomsten. De abt van Egmond ging akkoord21: zijn mensen zouden 
een grote zeedijk aanleggen in samenwerking met de monniken van de Sint 
Pieters-abdij te Utrecht. Ik moet erbij zeggen: de abt kon vermoedelijk niet veel 
anders. De dijkage strekte ter bedwinging van die merwede en ter landwinning 
zeewaarts. Dat was een mooi werk. Verder was de Graaf van Holland akelig 
dichtbij Egmond. Wat die Graaf, een bothoofd en lomperik, in zijn hoofd had, 
moest gebeuren. Was de abt van Egmond niet abt geworden door die Graaf? 
En wilde die abt dat niet dolgraag zo houden? En wist die abt niet heel erg 
goed wat er gebeurde als hij niet deed wat de Graaf wilde hebben? En waren de 
Utrechtse monniken niet óók van dezelfde kloosterorganisatie als die van 
Egmond? Nou dan!

De dijkage-overeenkomst met de bisschop van Utrecht

De Bisschop van Utrecht22 bekrachtigde als territoriaal leenheer van de Roomse 
Keizer die overeenkomst, die de aanleg van de Oude Schielandse Zeedijk of Oude 
Dijk uiteindelijk tot gevolg zou hebben. De monniken vingen dit reuzenwerk 
rond de millenniumwende aan. De monniken uit Egmond begonnen uit het 
westen. Die van de Sint Pieters- en Paulus-abdij uit het oosten. Ze kwamen met 



CO
N
CE

PT

CONCEPT VERSIE D.D. 15 maaRT 2018 - 11.05

De parochie van Sint Laurens in Rotterdam

35

hun militaire bewakers, dat deden ze altijd, want het dijken zou meteen met 
grondige bekeringen op locatie gepaard gaan, dat was duidelijk. De soldaten 
zouden werkvolk, de poldergasten, ronselen. Die zouden het harde dijkagewerk 
erin geramd krijgen via de fraters die bij de voorhoede waren en die wisten hoe 
je een dijklichaam moet verankeren. En die primitieve waterstaatkunde hadden 
geleerd: hoe te ontwateren, hoe duikersluizen aan te leggen en rietmatten te 
schoren op dijkmatroosters. Ze zouden, komend vanuit het oosten, koersen op 
de berg van Hillegonda. Die dijkage zal het Zuid-Hollands landschap verleggen 
en bepalen. En Rotterdam doen ontstaan. Dus de Sint Laurens. Ik kom op deze 
mega-dijkage daarom terug onder De dijkages op pagina 54. Vanuit het westen 
komend zouden de monniken koersen op Over-schie. Ook zo’n opvallende 
donk, oprijzend in het nevelige, vlakke land. Daar kon je je op oriënteren en 
via simpel meetgerei op grotere afstand bepalen of je wel in een rechte lijn aan 
het graven, scheppen en spaaien was.
De graven van Holland faciliteerden deze werkzaamheden door de abdij van 
Egmond een bestendige werkplaats te gunnen aan de Delf, de vaart, gegraven 
voor transporten, waar materialen gestapeld konden worden, personeel kon 
bivakkeren en kantoor kon worden gehouden om de materialen en transporten 
te begroten, te doen plannen en plaatsvinden dan wel te doen afleveren en ze 
te bewerken. Bij de Delf krijgen de monniken een aantal hoeven23. Ze kunnen 
het daarom heen liggende gebied gebruiken als uitvalsbasis voor de bedijking 
naar het oosten, hun Benedictijnse broeders uit Utrecht tegemoet. Want de 
Egmondse monniken lopen langzamerhand uit hun ravitailleringslogistiek. De 
aanvoerlijnen naar Egmond worden te lang. Vandaar die hoeven. Tien aan de ene 
zijde en negen aan de andere. Ze kunnen deze terreinen ontginnen, zodat ze ook 
wat agrarische activiteiten kunnen ontplooien om leeftocht te verschaffen aan 
de dijkers, die naar Overschie worstelen. Zo ontstaan het ambacht abtsrecht. 
De abt heeft er een behuizing. maar er is ook een kerker. Voor wederspannig 
dijkpersoneel? Er worden voorbereidingen getroffen voor de bedijkingen elders. 
Dat trekt volk, dat als daggelders dienst neemt en daaruit ontstaat dan iets 
noordelijker Delft, omdat de daggelders uiteindelijk ook aan gezinsvorming 
gaan doen. Ze worden sedentair. Ze gaan zich specialiseren. aan de westzijde 
van de Delf ontstaat het gehucht Popswoude, het woud van de paap. En er 
ontstaat een gehucht Rui-ven, het Ruwe Veen van de streek, dat ontgonnen 
werd voor verturving. Daar zetten zich de gravers, timmerlieden en vlechters. 
Vooral het vlechten van dijkmatten vereiste toeleg en specialisatie. maar ook 
het construeren van de vereiste duikersluisjes en de ontwateringsmolentjes: niet 
ieders werk.
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Dijkage en eigendomsverwerving

Waarom waren de monniken tot dit gigantische werk bereid? Omdat ze het 
buitendijkse land, wat ze belendend zouden kunnen polderen in eigendom 
mochten bezitten. als ze een stuk dijkage voltooid hadden, konden ze de gorssen, 
slikken en kwelders westwaarts ook omdijken: zelf of dat door anderen laten 
doen, in hun opdracht uiteraard. Dan zou die landwinning hun eigendom zijn, 
onder voorwaarde dat ze de oogsttienden geheel of tegen geschatte provisiebasis 
zouden afdragen aan de grafelijkheid. Dat was handig bekeken van arnulf. 
Want hij zou dan middellijk aan landwinning doen, via die monniken. En wel 
westwaarts, in die enorme, golvende en soms ziedende merwede, die zeearm, 
die al zijn bezittingen toch al zo bedreigde. Die zou hij aldus mooi kunnen doen 
bedwingen en temmen. maar verder zou hij aldus tussen de monniken van de 
beide abdijen een competitie scheppen: wie het verst en het snelst zou opschieten, 
zou het meeste land winnen in eigendom. En aangezien abten, als bisschoppen, 
toch al iets van concurrerende soevereinen hadden zat daarin dus een enorme 
prikkel tot prestaties. Niet gek bekeken. Die monniken waren celibatair, 
dat gebood hun klooosterregel. De graaf had dus van hen geen dynastieke 
aspiraties te duchten. Dat was het principe. Daar kwam natuurlijk niet veel 
van terecht. Want het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De seksuele natuur 
is bijna onbedwingbaar. Onze westerse geschiedenis wemelt dus van onwettige 
nakomelingen van bisschoppen en priesters. Natuurlijk is dat ook zo in deze 
Rotterdamse geschiedenis. Ik noem even Desiderius Erasmus Roterodamus. 
Een onwettige pastoorszoon.
maar het idee was: een bisschop plant zich niet voort, daar heeft een graaf 
niets van te duchten bij de eigen dynastieke aspiraties. Van andere polderaars, 
zoals straks de Bokels, heeft zo’n graaf dat wél. Dus was het maar beter dat 
de monniken net iets ijveriger polderden dan onderhorigen van die heren 
Bokel of Van Schoonhoven, dan kwam de graaf tenminste gunstiger aan 
zijn trekken via de tienden. Zó is het ook gelopen. Rinkelend met schoppen, 
waarvan de bladen glinsterden in het bleke zonlicht dat de zilte luchten 
doorbrak, werkten de monniken verbeten naar elkaar toe in dat vlakke, 
onafzienbare brakke land vol kreken, inhammen, weteringen en vage 
waterlopen. Die van Egmond werkten nét wat harder vanuit Overschie, en 
waren het eerst op een plaats die later Rotterdam zou gaan heten. Waarbij 
ze duchtig door particulieren werden geholpen. Daaronder ene Claes de 
Vriese, die legendarisch zou gaan worden voor die Rotterdammers, al ware 
het maar door de fraaie laan die naar hem genoemd zou worden aan het 
eind der negentiende eeuw. met schitterende erkerpartijen, vooral in de 
hoekpanden. Willem Elsschot, de beroemde Vlaamse schrijver, woonde er 
en schreef er zijn eerste novellen.
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Van Overschie naar Schoonderloo

De Schiedamse Schie, de Rotterdamse Schie en de Delfshavense Schie

Vanuit Overschie is de mensheid vervolgens drie uitwaterende kanalen gaan 
graven van de Schie uit. Dat karwei is vermoedelijk aangevat rondom de 
milleniumwende. En niet voor alle drie gelijktijdig. De uitwatering geschiedde 
naar de oer-merwede toe. Zij kwam uiteraard de handelsvaart per platboomde 
schuiten ten goede. Vanuit de donk aan de Schie werd deze vergraving, waarbij 
vermoedelijk de bedding van een bestaande wetering werd gevolgd, zee- en 
landinwaarts ondernomen. Die donk werd, aanvankelijk, naar het riviertje, 
de Schie genoemd. Omdat de kanalisatie naar de merwede of de Helenium 
geschiedde langs de donk werd die tenaamstelling, komende vanuit de zeearm, 
Over-schie24, want gezien de vaarrichting lag de donk nu eenmaal aan de andere 
kant. Het doel was de vaartuigen zo dicht mogelijk bij de merwede te brengen. 
maar er moest een flinke verzwaarde dijk blijven tussen de vergraving en het 
zee-meer. Een directe uitmonding werd niet beoogd. Waterstaatstechnisch kon 
men dat niet aan. Op dit tijdstip was de zorg vooral de mer-wede buiten de 
dijkages te houden. De vaartuigen zouden dus moeten verladen bij de zware 
zeedijk. De lading zou dan over de dijk worden vervracht in zeeschepen die op 
de mer-wede konden varen.
De eerste landinwaartse zware dijkage, op bevel van Dirk II begonnen, was 
gevorderd tot dat Overschie waar de Schie, kronkelend en aan getijden onderhevig, 
dus onbetrouwbaar en bedreigend, voorlangs kroop. Haar bedwinging door 
zware beschoeiing was wezenlijk, wilde het met de beurtvaart iets worden. 
Het water van de Schie moest natuurlijk kunnen uitwateren via duikersluizen 
onder de zeedijk door. Die sluizen ondermijnden de zeewering. Dat moest 
gecompenseerd worden. Daarvoor kende men maar een grof en primitief middel: 
een buitengemeen zware dam dwars vòòr haar mogelijke monding in de merwede. 
Dat was voor de beurtvaart lastig. Die moest onderbroken worden. Er waren 
twee mogelijkheden. De schuiten werden verladen. Dat betekende: stapeling 
van de goederen. En dat betekende opslag van de waren en dus pakhuizen. De 
tweede mogelijkheid was: de vaart ter zee met hetzelfde beurtvaartuig voort 
zetten. Dat vaartuig zou dan over de dam getrokken moeten worden. Via zware 
trekmolens, waarbij er een trekgeul was voor het vaartuig. Dat betekende in beide 
gevallen: personeel op locatie: vervrachters, stapelaars, trekkers en specialisten 
die de mechanieken voor het overtrekken – overtomen –afstelden, want de ene 
schuit was de andere niet. De ene had zwaarden en geen kiel, de andere had een 
kieltje dat in een gleuf van de overtoom geschoven moest worden. En je moest 
goed kijken hoe je de trektouwen bevestigde. Sommige schuittypes hadden 
zwakke punten. Dat overtomen was natuurlijk een hele onderneming, al waren de 
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schuiten niet zo groot en ook al waren het platbodems. maar zonder die dam zou, 
bij opkomende springvloed via het merwede-estuarium het achterland helemaal 
onderlopen, en dan zou zelfs het meest ingenieuze duikerssysteem het zilte water 
op den duur niet meer kunnen lossen. In deze tijd was men zo beducht voor het 
water, het zilte water vooral, dat alle andere, wellicht daarmee contrasterende, 
(economische) belangen daarvoor moesten wijken, voor die vrees en voor de 
maatregelen ter beteugeling van die emotie. Die waterlossing en waterdefensie 
dienden de landbouw en veeteelt, dat was mooi meegenomen, maar daar ging 
het toch niet primair om. Droge voeten. Daar ging het om. Die Schiedam zou er 
dus moeten blijven, al kon uiteindelijk, binnen enkele decennia, een vaste houten 
sluis enig soulaas bieden aan de vereiste handelsdoorvaart. maar het sas ervan 
liet slechts de kleinere schepen door, ook al kon op den duur de monding ervan 
versterkt en verbreed worden via bakstenen. De meeste platbodems werden over 
de dam getrokken met een plat handmatig aan te drijven radmechaniek, dat via 
windassen touwen aantrok en ontspande, met een gladde, soms geoliede houten 
glijbaan, de eigenlijke overtoom. Het was zaak via de overtoming de platbodem 
bij het transport over de dam horizontaal te houden in die sleuf, waaraan soms 
weer met zand moest worden gestort als het mechaniek geen grip kreeg. De 
bediening van het apparaat vereiste op den duur specialisme, want het was de 
kunst te bezien op het eerste gezicht, hoeveel vracht verladen moest worden of 
verlegd, wilde men de (plat)bodem zonder (veel) beschadiging kunnen overtomen. 
En welke vaartuigen daar helemaal niet voor in aanmerking kwamen: dan was 
overslag het enige wat erop zat. Polderjongens konden dat overtomen doen, maar 
het selecteren van de schepen, het overslaan, verleggen der lading en verladen, 
dat moest gebeuren in overleg te Overschie, zodat het geen congestie opleverde 
bij de Schiedam. Bij beide gehuchten kwamen dus gespecialiseerde opzichters en 
verladers, stuwers en sjouwers wonen. En ook neringdoenden die de wachttijden 
vruchtbaar wisten uit te baten. Er kwam welvaart. Geen luxe, maar droge voeten 
in combinatie met een zekere welvaart waren haalbare kaart geworden.

Delft graaft zich een haven

Die ontwikkeling werd meer landinwaarts met grote belangstelling waargenomen. 
Die beurtvaart via de Schie was aantrekkelijk. Dat vond men te Delft, dat als 
nederzetting al tot zekere wasdom gekomen was en zelfs wallen en stenen huizen 
kende. Delft lag aan een Romeinse waterweg, gedolven op last van veldheer 
Corbulo, die ook de versterking bij Voorburg had doen aanleggen: hij had de 
landslieden een Delf, een gedolven waterloop, doen graven. Daarlangs kon hij zijn 
ravitaillering doen aanvoeren, dan hoefden zijn schepen niet via de zee met haar 
zandbanken die aanvoer te doen onderhouden: de Noordzee kon spoken en had 
altijd een veel te korte golfslag voor de Romeinse vaartuigen die gebouwd waren 
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op de veel gelijkmatigere middellandse Zee25. Ze raakten in onbalans, sloegen om 
en zonken. Het riviertje de Schie sloot op Corbulo’s Delf aan. En zorgde voor het 
water. De Schie was kennelijk bruikbaar als beurtvaartweg, mede naar open zee, 
mits Delft dan zelf kon uithavenen in die merwede. Dus werd, veel later, in de 
veertiende eeuw, een uitmondend kanaal gegraven vanuit die Schie, voor de Delftse 
beurtvaart. Het kanaal werd voltooid in 1389. De afwerking van de bekading, de 
schutten en het as nam wat meer tijd. Het kwam Delfshavense Schie te heten. 
Zoals bij de Schiedam, alleen wat grootser want Delft had meer te makken. En 
omdat men waterstaatskundig al weer wat verder was, kwam er meteen een zware 
schutsluis. Dat durfde men inmiddels wel aan. men had de getijden leren bespelen. 
Er kwamen een groter sas dan die van de Schiedam waar inmiddels ook een 
schutsluis was en zwaardere sluisdeuren, zodat de overtoom minder vaak bediend 
hoefde te worden. Het bedienen van de sluizen vergde weer speciale toeleg, men 
moest optimaal gebruikmaken van de getijden buitengaats zodat mankracht en de 
scharnierconstructies gespaard konden worden; tijdens het versassen kon gestuwd 
en verladen worden, dat leverde tijdwinst op. Daarvoor moesten dan wel stenen 
kaden aangelegd worden met hijskranen voorzien van hijsmechanismen. Dat 
hijsen was ook een kunst, ladingen die uit de strop pletterden waren ernstige 
verliesposten waarover langdurig gesteggeld kon worden: wie zijn schuld het was. 
Verkeerde stuwage kon desastreus zijn: bederfelijke waar moest niet onderop liggen, 
maar wat het zwaarst was moest natuurlijk wel het zwaarst wegen. anders werd 
het vaartuig instabiel op de onbetrouwbare merwede met haar karakteristieke 
korte golfslag, zo destabiliserend voor schepen die, platbodems, tenslotte, bijna 
kielloos waren. Zo trok de voorhaven van Delft – later: Delfshaven (steeds zonder 
die horterige ’t’) – alweer meer specialisten. De dijkage stopte vóór die haven 
abrupt. Er was immers een sluis, belangrijk breder dan die bij de Schiedam, de 
vraag was of die dijkage aan de andere zijde doorgetrokken zou moeten worden: 
was landwinning op de gorssen en kwelders, meer zeewaarts aan die kant wel 
zinvol? maar komend vanuit de merwede, indraaiend naar de Delfshaven, aan 
de rechterzijde, was die dijk er wel. Daaraan konden dijken vastgemaakt worden 
ter omvatting van de gorssen daar, temeer aangezien daar al met ruige grassen en 
riethelmen begroeide zandplaten bij eb bloot kwamen de latere Ruigeplaten. Daar 
kwamen broeken en schouwen bestendig droog te vallen, een loo dat van verzilting 
vrij bleef getuige de Gagelgroei: een Schoonderloo. Sco(e)nrelo(e) lezen we in acten. 
Het gehucht dat in die polder neerhurkte heette al vanouds Schoonderloo26, het 
wordt in 1250 al genoemd naast mat(h)enesse. De polder lag zo ongeveer, dat voor 
de Rotterdammers, daar waar nu de Pieter de Hoochstraat in de Wijk Delftshaven 
loopt. aan de overkant van de Parksluizen, net over de eerste brug, als men vanaf 
de Heemraadsingel het dijklichaam bestijgt. Die sluizen zijn veel later gegraven 
en de waterweg binnenslands daarachter óók; het is dus moeilijk zich die locatie 
als landelijke polder voor te stellen. maar het was een lucratieve en aanmerkelijke 
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landwinning. Verzuurd, dat was de bodem wel. maar hij was ook vast. Daar 
kwamen de mensen wonen die wegens hun nijverheden, specialismen en relaties 
aangetrokken waren door de voorhaven van Delft, Delfshaven. Ze betrokken 
hutten en behuizingen gelijk aan die te Schie, al was er nu geen donk. maar de 
dijkage vrijwaarde hen van natte voeten, tenminste doorgaans. mits die dijkage 
sluitend werd getrokken rondom het loo. Dat loo dat vruchtbaar was en weinig 
bewerking behoefde voor agrarisch gewin. Dat Schoonderloo.

Claes de Vriese pikt een graantje mee

Zekere Claes die Vriese27 zag er wel wat in, in die aansluitende dijkage op de 
Oude Dijk waaraan de monniken van Egmond (in de acten soms: Egmont) zich 
al te barsten werkten. Hij vroeg vergunning om het loo in te polderen aan de 
graaf van Holland. Die gaf Claes de vergunning om dat uytland te bedijken28. 
mits er door de inwoners een heffing betaald werd, dat spreekt. Hij moest dan 
een dijk opwerpen en verankeren in de ondergrond vanaf de huidige Westzeedijk, 
die toen onderdeel heette van de door de Egmondse monniken aangelegde Oude 
Dijk tot aan de havendijk bij de Delftse voorhaven. In het noorden moest hij 
een nieuwe dijkage beginnen, dat was een tegenvaller. Want daar lag al een 
dijklichaam, aangelegd door de Van Bokels, die we nu kennen als de Beukelsdijk29. 
maar Gijsbrecht Van Bokel vond dat Claes dan wel een erg grote polder kreeg 
op veel te goedkope voorwaarden. Hij moest maar, parallel een de Bokelsdijk 
een dijkage beginnen. Daartussen ontstond dus vanzelf een nieuw poldertje, 
langgerekt, die strook was dus het middelland tussen Schoonderloo-polder en 
de Bokelspolder. De middellandsstraat30 volgt het midden van die tussenpolder. 
Claes nam niettemin het karwei aan en rond het midden der dertiende eeuw was 
hij klaar. De inwoning werd aanmerkelijk. Wat Claes niet bedoeld had, was dat 
hij door zijn dijkage langs de merwede uiteindelijk de buitenbocht gedeeltelijk 
uit de zeearm nam. Want de dijkage zorgde voor aanslibbing en uiteindelijk 
voor nieuw vasteland.

De bedijking door de heren van Cralingen

De heren van Kralingen die ook concessie voor dijkage verwierven, deden vanuit 
Kralingen hetzelfde. Samen trokken ze de maas wat rechter in de rechteroever, 
zodat kaden aangelegd zouden kunnen worden. Later. Veel later. De rivier kreeg 
daardoor een zekerder verloop. Dat is voor scheepvaart en bewoning van groot 
belang. Het zou uiteindelijk het menselijk gedoe rondom de rivier de Rotta ten 
goede komen. Er kwam in die nieuwe polder van Claes een kerk, die door de 
bisschop van Utrecht tot parochiekerk werd verheven, met een eigen pastoor. 
Het was dus een autonome, volwaardige parochiekerk, die zelfstandig in de 
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kerkelijke belastingen van Utrecht aangeslagen werd. Een ecclesia integra31. Die 
viel onder het hoogste fiscaal tarief. De bisschoppelijke curies waren er altijd 
als de kippen bij om dat te noteren. Zolang er nog een afhankelijkheidsrelatie 
is met een moeder-parochiekerk, heet de kerk in de kerkelijke aanslag en de 
kwijtingsnotitie capella. Een capella kan dan mediaof quarta zijn, en dat 
betekent dat er beperkte liturgische dienst gedraaid wordt, maar dat men niet 
alle sacramenten kan krijgen die op de menselijke levensgang nodig zijn om 
van een zalig bestaan in de hemel verzekerd te zijn. meestal kan er gedoopt 
worden en kunnen rechtsgeldig uitvaarten gehouden worden. Dat laatste is 
belangrijk. maar een sacrament is een uitvaart – ter aardebestelling in gewijde 
grond – niet. En dat is voor de middeleeuwer die bij sacramenten zweert heel 
belangrijk. In de kerk van Sconreloe kon de sterveling alle sacramenten krijgen 
die een priester volgens het reglement mag verschaffen. men kon er biechten, dus 
de kwijtschelding van zonden krijgen. Dat was echt een betekenisvolle bediening 
in een wereld waarin een mens eerder dood was dan wij ons kunnen voorstellen32.

De parochiekerk van Schoonderloo: oerkerk van Rotterdam

Die parochiekerk heeft gelegen aan het einde van de Schonebergerweg en de 
Westzeedijk toen de Parksluizen nog niet gegraven waren. De herinnering eraan 
is lang levendig gebleven, paradoxaal genoeg door het rond het bedehuis gelegen 
betrekkelijk uitgestrekte kerkhof, dat op die locatie bleef. Het bleef intact en er 
werden later zelfs, niet eens zo stiekem, toen de reformatie zich volledig voltrokken 
had, nog rooms-katholieken ter aarde besteld. Pas in 1898 heeft de Rotterdamse 
gemeenteraad deze dodenakker geruimd. Rotterdam had Delfshaven in 1886 
geannexeerd33. En daarmede ook het buitenwijkje Schoonderloo. Dat deed 
Rotterdam uit een oogpunt van volksgezondheid. maar vooral om de nootsgewijs 
reeds genoemde revolutiebouw van gelaagde arbeiderswoningen te kunnen (doen) 
voltrekken. De lijken werden naar de algemene begraafplaats te Crooswijk 
gevoerd. Tenminste: als de familie daar nog prijs op stelde, en er geld voor over 
had en nog te traceren was. Erg pieus en beleidsvol schijnt het met die roering en 
ruiming niet toegegaan te zijn. maar de gemeenteraad respecteerde in zoverre de 
Joodse religie, die wil dat ter aarde bestelde lijken intact moeten blijven rusten 
totdat Jaweh tot het laatste oordeel besluit: de graven van Israëlieten – voor zover 
als zodanig kenbaar – bleven onaangeroerd. maar wél te midden van omgevallen 
zerken, tegen de aarde gesmakte grafmonumenten en opengebroken grafkelders 
die gapend bleven openstaan nadat hun inhoud door doodgravers was verkist en 
getransporteerd, een onzegbaar luguber tafereel, waar de kranten gretig gewag 
maakten. Want al is de dood onintegreerbaar in het leven, trekken blijft ze, 
morbiderwijze, toch. Die onaangetaste lap dodenakker heette al Het Jodenkerkhof. 
maar omdat het achtergebleven lijkenveld een betrekkelijk chaotische enscenering 
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veroorzaakte kan daar de typisch Rotterdamse uitdrukking Het lijkent hier wel 
een Jodenkerkhof (gerust wel) herkomstig van zijn. al werd met deze zegswijs 
nooit iets antisemitisch bedoeld door de spreker, een aanprijzing kon ze 
bezwaarlijk heten. Natuurlijk zou degene die ze hanteerde je stellig verwezen 
hebben aangekeken als je hem of haar van enige discriminerende intentie zou 
hebben willen betichten. Pas in 1923 werd het geheel opgeruimd, Jaweh ten spijt, 
en opgespoten. Het Nieuw Rotterdamsch Lyceum verrees ter plaatse en een 
nieuw stratenplan overdekte overigens deze eerbiedwaardige plek, waar tot 1802 
de ruïne stond van de Schoonderloose Kapel, zo triomfantelijk geconcilieerd 
en gewijd als parochiekerk – ook van Rotterdam. Voorlopig was ze de enige 
bedeplaats van waaruit de zo vereiste rituelen en sacramentele bedieningen 
konden worden bediend en besteld, want Rotterdam leek nog nergens op. Het was 
een blubberzooi, daar bij de Rotte, waar nering nauwelijks bestendig te bedrijven 
was, daar in die buitenwaartse bocht van die merwede. Het kerkje lag binnen de 
dijkage van Claes die Vriese. Het was niet groot, het leek wel wat op dat te Schie 
en Hillegersberg. Opslagplaats voor agrarische werktuigen, vergaderplaats en 
gelegenheid voor liturgische plechtigheden, waaronder de uitvaartrituelen een 
zeer belangrijke plaats innamen. Want midden in het leven stond men in de dood, 
die levensles behoefde men werkelijk niet aan de Psalmist te ontlenen. Vanuit 
dit Schoonderloose kerkje zou het christelijk geloof exportartikel worden naar 
Rotterdam, de dam in de Rotta. Die tenaamstelling had u nu, na de uiteenzetting 
over Schie-dam, wel zien aankomen. Een dam roept een kerk op en deze gelovigen. 
Daar gaat het heen.

De Hollandse voorposten-kerkjes

anders dan in Limburg en Zuidoost Brabant zijn die Hollandse voorpostenkerkjes 
bijna nooit versterkte plaatsen met militaire doeleinden. Dat waren ze in 
de Kempen overduidelijk wel. Ze waren daar vaak met stenen basementen 
opgebouwd, hadden palissaden en soms wachttorens. De missionarissen trokken 
op in opdracht van een machthebber met soevereiniteitspretenties die meteen 
een legerschaar ter waarborging van zijn territoriale claims meezond. De kerk 
is ook gemeentehuis daar. De missionaris instrueert de bewoners er rondom 
heen wat ze mogen en niet mogen, om de Vrede van de souverein te bewaren 
en geborgd te krijgen door diens politionele inzet. Hij brengt ze nieuw recht 
en schaft het oude rigoureus af. De kerk is uitvalsbasis voor nieuwe militaire 
expedities en heeft soms de allures van commandocentrum van een generale staf. 
De stenen kerktoren die opgericht wordt nadat de voorpostenstrijd gestreden 
is, heeft ook steeds een militair doel. Het is een donjon gelijk, een sterkte die 
belegering moet doorstaan, al zal het daar meestal niet van komen. Ze ligt op een 
motte, waarop de kerk ook meestal ligt. Ze dient als uitkijkpost en wachttoren; 
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soms als centrum voor een primitieve optische telegraaf. De Oude Toren in 
Woensel in Eindhoven is daar een typisch voorbeeld van.
In Holland, in het Schieland en maasland, de scène van ons verhaal, is de 
ontwikkeling precies andersom. De monniken die een pastorale bediening gaan 
uitoefenen, volgen de kolonisten en polderaars, ze komen achteraan. Ze zetten hun 
kerk pas neer als er toereikend gepolderd is, dus geheid gedijkt en een systeem van 
waterlossingen via duikers, afwateringen, tjaskers en sluizen geborgd. Ze komen 
dan terecht in een systeem van bestaande en aanvaarde rechtsregelingenzonder dat 
rechtssysteem omver te stoten en te vervangen door een nieuw (zoals elders meteen 
geschiedt) en sluiten zich er bij aan, codificeren het en verfijnen het via bestuurlijke 
jurisprudentie. als bestuurlijke gerechtsdienaren van de grafelijkheid mogen ze die 
vellen en wijzen. Ze ontwikkelen niet zelf politionele doorzettingsmacht, zoals de 
Kempenlandse deken en de boven hem zetelende aartsdiaken, maar zoeken die 
bij de burgerlijke autoriteiten die, op hun beurt, hun legitimiteit weer kunnen 
ontlenen aan de sacramentele bedieningen die de priesters verrichten op locatie. 
Zo ging het er toe rondom de Schoonderloose kerk.
We mogen vermoeden dat Claes die Vriese de kerk gesticht heeft als sluitstuk 
van zijn polderwerkzaamheden en als bevestiging van zijn ambachtsheerlijke 
aanspraken. In 1274 zou het al een zelfstandige parochiekerk hebben gehad. Je 
moet wel voorzichtig zijn bij de interpretatie van dergelijke acten. Claes was er op 
uit zijn rechten zo oud mogelijk voor te stellen. Het is eigenaardig, maar dat geeft 
juridisch in onze samenleving meer legitimiteit. als zo’n acte dus afkomstig is van 
een klerk die voor Claes werkte, dan moet je je afvragen: zit hier geen berekening 
achter? En Claes werkte niet voor de liefdadigheid. Hij wou geld maken. Ook via 
die kerk en de daaraan verbonden rechten die heel winstgevend konden zijn. We 
kunnen veronderstellen dat hij daartoe haar onder schutse heeft gesteld van een 
Heilige die zijn aanspraken in dat opzicht autoriteit kon geven en dat kan heel 
goed de Heilige stakker Job zijn geweest, al is niets in dit opzicht zeker34. Claes 
heeft hemel en aarde bewogen om zijn kerkje te ontworstelen aan de wereldlijke 
jurisdictie van de monniken en dus de abt van Egmond. Dat krijgt hij voor elkaar 
als hij de tienden maar blijft betalen aan Egmond. Doet hij dat niet, dan valt 
de jurisdictie terug aan die abt. Dat zwaard van Damocles blijft dus boven de 
opvolgers van Claes hangen. Daar houden zij terdege rekening mee: die tienden 
krijgen bij de inning steeds preferentie.35 maar dat kan ook wel, want het gaat in 
de nieuwe polder voorlopig niet slecht. En daarom heeft Claes er bij de Utrechtse 
curie alles aan gedaan om zijn kerkje als kapel los te scheuren van de parochiële 
bediening door de pastoor van Overschie. Dat maakt de band met Egmond nog 
losser. al maakt het de band met de graven van Holland daardoor nog niet sterker. 
Het is wellicht jammer, maar locale kerstening is niet los te zien van winstbejag. 
Dat maakt het verhaal ook wel overzichtelijk. Claes heeft het benoemingsrecht 
ten aanzien van de pastoor losgeweekt tegen goed geld van die curie en deze 
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heeft, in hope van meer, Claes het volledige collatierecht – benoemingsrecht 
van pastoors en parochiepriesters – gegeven van een ogenschijnlijk een grote 
toekomst tegemoet gaande gloednieuwe parochiegemeenschap. Een lucratief 
recht, want zo’n kerk kon vergroot worden, voorzien van een kapellenkrans met 
zijaltaren die ieder een vicaris36 als bedienaar veronderstelden en dát leverde 
zondermeer goudgeld op. Een vicaris, dat is meestal een hulpkapelaan die aan 
zo’n altaar geregeld de mis opdraagt voor een welbepaald doel en daarvoor de 
rente opstrijkt van een fundatie. En een fundatie is een geldsom die vastgezet 
is bij een beheerder die belegd wordt, aanvankelijk in goederen en diensten 
en later in klinkklare munt, gouden handel voor beheerder en vicaris. Zo 
stelde Claes zich dat voor, want zo ging het, over enkele decennia genomen, 
meestal. maar bij Schoonderloo nu net niet. Sedert 1389 gaat het daar duidelijk 
achteruit: in dat jaar vragen de ingezetenen vermindering der tauxe. Omdat 
het niet goed gaat, dat motiveren ze dan ook. Soms is berekening vruchteloos 
zoals ieder mensenwerk imperfect is. Want Schoonderloo gaat het afleggen tegen 
Rotterdam en Delfshaven en deze laatste, uiteindelijk tegen Rotterdam, maar 
dan schrijven we al de negentiende eeuw. De parochies van Rotterdam – die van 
de Sint Laurens – en die van Delfshaven – die van Sint antonius abt – starten 
als succursaalparochies (parochies die gesticht zijn door een moederparochie en 
daarvan nog afhankelijk zijn, ze zijn nog niet volwaardig) van Schoonderloo, die 
de moederkerk als centrum heeft. maar die afgeleide parochies, de dochterkerken 
dus, ontwikkelen zich dermate voorspoedig dat zij zich niet alleen van hun 
moederkerk emanciperen, maar deze dusdanig overvleugelen dat de laatste, de 
moederkerk dus, uiteindelijk ingeboekt wordt, kerkrechtelijk, als cappella van 
één van beide, al is lang niet duidelijk geweest van wie van beide.

De teloorgang van Schoonderloo

maar waarom ging het niet goed met dat Schoonderloo? alle randvoorwaarden 
waren voor succes toch aanwezig? Er is een kerkelijk financieel verslag uit 140437, 
waarin wordt gesteld dat het geheel van roerende en onroerende goederen, dat de 
parochie Schoonderloo ter beschikking staat, de minste is van het hele Schieland, 
samen met die van Bleiswijk. Het is een armeluisparochie38. Uit de opbrengst 
van de oogsttienden blijkt dat de parochie met moeite het hoofd boven het water 
kan houden, water, dat inmiddels ver verwijderd is en geen overstromingen 
meer pleegt te veroorzaken – tenminste: voorlopig geen noemenswaardige – 
want de merwede, die inmiddels maas is geheten, is verder naar het zuiden 
geweken. maar met Delft gaat het goed. Erg goed. De handel floreert en de 
Delftse voorhaven floreert. Daar neemt het verladen, het lossen en het herstuwen 
bij de sluizen maar steeds meer toe. Er wonen dan ook steeds meer mensen die 
bij de beurtvaart geïnteresseerd zijn en die aandringen op een eigen kerkhuis. 
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Dat komt er, eerst in de vorm van een eigen kapel. Die wordt gewijd aan Sint 
antonius van het Varken39, niet direct een deftige Heilige, meer een volkse figuur 
die de populaire narrativiteit prikkelt. allerlei legenden zijn om deze Heilige 
verweven. Hertog aelbrecht van Beieren, die inmiddels soevereiniteitsrechten 
over Delft heeft verworven, vindt het goed dat de bisschop van Utrecht ze tot 
parochiekerk verheft, met het recht ook andere Heiligen dan de vertrouwde 
Sint antonius als subpatroon aan te roepen. aelbrecht heeft ook toegestaan 
dat het sluizenstelsel ter plaatse verstevigd wordt en van zwaardere sluisdeuren 
wordt voorzien met een groter sas: de aelbrechtskolk wordt gebouwd met echte 
stenen kaden. Zijn zoon Willem IV geeft op 28 augustus 1416 de stoot om met 
het bouwen van een stenen kapel ook echt te beginnen aan die Kolk. En ze 
wordt een verhoudingsgewijs groot bedehuis dat eerlang geschikt zal zijn om 
zelfstandig, los van supervisie door Schoonderloo, meerdere missen tegelijkertijd 
te doen opdragen. Het gaat goed met Delfshaven en de bedrijvigheid rondom de 
Kolk, want het haringvissen neemt toe en blijkt lucratief. En omdat het kaken 
en intonnen ter plaatse voortvarend ter hand genomen kan worden, gevolgd 
door snelle verlading in kleinere schepen achter het sas zodat de waar niet 
noemenswaard aan bederf onderhevig is, wordt Delfshaven stilletjes aan echt 
welvarend. maar Schoonderloo pikt juist geen graantje mee: het ligt daarvoor 
nu net te ver weg. Het intonnen in pekelsmurrie moet meteen na het kaken 
gebeuren en met het vervrachten moet bekwame spoed betracht worden, want 
haring blijft bederfelijk en wormen zijn zo goed als dodelijk. De antoniuskerk 
wordt rijkelijk opgesmukt en naast een pastoor komt er een kapelaan bij. In 
Rotterdam komt schot, als men eindelijk zo ver is dat men de Schie heeft weten 
te voorzien van weer een kanaal naar die stad toe. Er zijn dus drie Schieën vanuit 
het westen gerekend: de Schiedamse Schie die het oorspronkelijk rivierbed het 
langste volgt, de Delfshavense Schie en de Rotterdamse Schie. maar voor de 
Rotterdammer is zijn Schie de (enige en echte) Schie en dat geldt ook, inmiddels 
voor de Schiedammers en de Delfshavenaars, want de vergravingen zijn voor 
hen gaandeweg zó oud en zó vanzelfsprekend, dat ze niet eens meer weten, dat 
hun stukje Schie door mensenhand gewrocht is en onderdeel van het landschap 
geworden is. De geschiedschrijvers hebben het ook stomweg over de Schie, 
óók als ze één van de gegraven kanalen met sassen en sluizen bedoelen en dat 
maakt later plaatsbepalingen via kaarten en acten verschrikkelijk moeilijk. De 
Rotterdamse Schie, inmiddels, draagt ook veel aan de beurtvaart bij sedert de 
waterbeheersing beter in de hand gehouden kan worden en de maas verderop 
door aanslibbing en aanlanding, ondermeer aan het genoemde Vasteland een 
vaste ligging heeft verkregen, al blijft die maas verschrikkelijk vaak onpeilbaar 
en onvoorspelbaar overstromen tot aan de dijk die men de Hoogstraat zal gaan 
noemen. Die sluit aan aan de enorme dijkage die arnulf, de zoon van Dirk II 
heeft gelast aan zijn Egmondse monniken. Daar waar die dijk de Rotte passeert 
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maakt men een gecompliceerde duiker in de dam die de dijk dan vormt in 
de Rotte: de Rottedam. Wat in Schiedam gebeurt, gebeurt precies ook hier: 
platbodems moeten via een overtoom naar de maas getrokken worden, daar 
begint dus een zekere volksconcentratie met specialisten, verladers, sjouwers, 
stuwers, neringdoenden die de komende en gaande schepelingen en passagiers 
van drank en voedsel voorzien. Het ligt voor de hand: ook hier dus maar een kapel 
in de buurt. maar dan gewijd aan een deftigere Heilige dan zo’n job, die bedelaar, 
of Sint antonius met zijn wroetend Varken, weet je wat: Sint Laurens, dat was 
een deftige, die kon zelfs lezen en schrijven, want hij draagt in de rechterhand 
een boek. Een echt boek! De Sint Laurenskapel, die zal het worden, dan zien 
ze elders bij bestellingen dat we niet van de straat zijn, mooie reclame. En laten 
we dan niet kinderachtig zijn, en er vast rekening mee houden dat er straks 
ook zijaltaren in komen en dat er nering, bedrijf en kantoor in gehouden kan 
worden. We beginnen met een houten keet, zeker, daar kan voorlopig de mis 
opgedragen worden en van daaruit kunnen uitvaarten georganiseerd worden, 
maar vlak bij gaan we met stenen alvast een grote kerkzaal bouwen met een flinke 
partij grote ramen. Dat doen we en zo rond 143640 hebben we een fijne suffisante 
kerkruimte die voor velerlei doelen geschikt is. Die is wel erg groot voor het aantal 
huizen erom heen, maar we kijken hier op de groei, we zien een van welvaart 
blakende toekomst, dus hand in hand kameraden. De bisschop vindt het voor 
de beginperiode, zo rond dertienhonderd, goed dat we voorlopig de vicaris van 
dat Schoonderloo voor de noodzakelijke sacramentele dienst optrommelen, hij 
komt van verre en graag, want hier valt te verdienen, en inmiddels netwerken we 
bij de Utrechtse curie zo, dat een request om een echte eigen pastoor, die net als 
Sint Laurens kan lezen en schrijven, straks in welgevallige aarde valt. We kijken 
niet op een kwartje als we maar waar voor ons geld krijgen. Niet dan?

Delfshaven in ontwikkeling

De Voorhaven bekaad en besluist

met Delft ging het voorlopig redelijk goed. met zijn voorhaven dus ook. De 
concessie om die haven uit te graven dateert volgens de documenten uit 1389, 
met een directe verbinding op de maas via een sluis die in stenen muren kan 
scharnieren. Op die muren mogen kaden worden aangelegd die ook aan de 
waterzijde van stenen zijn voorzien. De reeds genoemde Hertog aelbrecht vindt 
dat allemaal goed. Dat betekent doorgaans dat hij juridisch erkent, als rechtens 
aanvaardbare toestand, dat die haven er al bestaat. Vandaar dat ik weinig belang 
hecht aan dat jaartal. met stadsrechten is dat óók zo. als we lezen dat het stadje 
Eindhoven in 1232 markt mag houden, rechtsregels voor bieding, handslag en 
levering mag stellen, het gebodene keuren mag op kwaliteit en houdbaarheid, en 
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regels mag stellen hoe te handelen bij niet-nakoming of ondeugdelijke leveranties, 
betekent dat zeker niet dat dit Kempisch stadje vanaf zekere dag in dat jaar ineens 
nijver begint met die markt. Die markt bestond al lang, er waren al gewoonten 
ter plaatse over de onderwerpen die ik noemde, en de Hertog van Brabant vindt 
dat goed. Hij geeft op dat gebied een rechtsvaststellende verklaring af. Dat vindt 
Eindhoven, de marktplaats, fijn, maar de Hertog óók. Want het gezag van de 
Hertog is daarmee locaal bevestigd. Kennelijk heeft hij zoveel te vertellen dat 
in Kempenland op prijs wordt gesteld dat hij bevestigt, dat Eindhoven markt 
mag houden. En marktregels mag vaststellen.

Delfshaven, gravure
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Het eerste krijsende en tegenstribbelende varken is vermoedelijk al een eeuw eerder 
bij de Gestelse poort over het boogbruggetje over de Schender gevoerd en naar 
de open plaats gevoerd midden in de versterkte plaats die later officieel Markt zal 
heten. En waar dan geen varkens meer aangeboden mogen worden: dat moet maar 
buiten de wallen aan de zandrug van de Grote Berg, want ze stinken, brengen 
vliegen mee en veroorzaken ziektes onder de mensen, zo heet het. Daarover heeft 
de overheid een regeling gemaakt en de Hertog vindt dat opperbest. Want het 
levert nering en handel op en dat zijn belastbare feiten. Ik noem Eindhoven hier 
om duidelijk te maken dat zuidelijke steden veel eerder stadsrechten uitoefenden 
dan de noordelijke en wat dat betreft ook eerder jurisprudentie ontwikkelden. 
Rotterdam komt daarbij wat achteraan. Waarom erkent aelbrecht de aanleg van 
de voorhaven van Delft als rechtmatig feit? Hij wil, dat zegt hij uitdrukkelijk, dat 
Delft zijn producten in circulatie kan brengen zonder tussenkomst van Rotterdam. 
Hij stelt dus de Delftse handel op prijs. Hij ziet in dat Rotterdam van belang is 
als transportcentrum: als dat tot een Hertogelijk brein doordringt, dan moet 
Rotterdam dus echt wel wat voorstellen. De Delftenaren moeten aan de constructie 
van de voorhaven flink wat gespendeerd hebben, want de opdringende kracht van 
het maaswater is geducht. Voordien was men niet genegen om een verbinding 
te makne met het achterland naar een graaf die nu Delftshavensche Schie heet, 
omdat men daarvan te veel overstromingsgevaar voorzag. Nu waagt men het erop: 
het risico moet dus de moeite waard zijn geweest. Er woont volk rond de voorhaven. 
Want er is nijverheid met het oog op de omslag, de stapeling en de verlading, 
eventueel in Rijnschepen die wat beter zijn opgewassen tegen de cataracten die 
de Rijn stroomopwaarts heeft en de tegenstroom die daar ontwikkeld wordt. Er 
kan liggeld geheven worden en vergoeding voor de transitoactiviteiten. Er wonen 
schippers, schepelingen en werklieden die bij vaart en lading op enigerlei wijze 
betrokken zijn. En vissers: er is haring- en zalmvangst, want zalmen komen in de 
maas in menigte voor. maar Delft wil niet dat zijn voorhaven concurrent wordt. 
Het verbiedt verdere nijverheid op locatie. Toch gaat het goed bij de voorhaven: 
men wil zelfs een eigen kapel. En men vindt de kerk te Schoonderloo te ver en te 
min. In 1416 vindt de bisschop van Utrecht goed dat er een kapel komt.

De Delfshavense Sint Antoniuskerk

Waarschijnlijk wil de bevolking bij de voorhaven dat ook uit prestigeoverwegingen, 
want zoveel volk zit er niet dat er een volwaardige parochie met een eigen pastoor in 
zit. maar toch zoveel, dat er geld is voor een stenen fundament waarop nu nog de 
romp staat van het huidige Delfshavense bedehuis aan de Kolk. In 1417 is de kapel af 
en wordt gesteld onder de patronage van Sint antonius-met-het Varken. Delft kijkt 
met argusogen toe: het eist de benoemingsrechten van de kapelanie – er komt dus 
beslist géén pastoor – op. Delft zorgt dat het het salaris van die functionaris betaalt41. 
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Want wie de beurs heeft, is de baas. Delfshaven blijft op Delft georiënteerd, ook 
later. Zelfstandig wordt het eigenlijk pas in de negentiende eeuw. En dan nog maar 
heel kort. Daarmee verdwijnt het gehucht, later gemeente, buiten deze voorliggende 
geschiedenis. Want we willen naar Rotterdam toe en zijn Sint Laurens. al zijn de 
Delfshavense kapel en zijn geschiedenis buitengewoon interessant.

Rotterdam, omstreeks 1340, met het riviertje De Rotte

Over de Binnenweg naar Rotterdam

alleen via Schoonderloo liep de weg naar Rotterdam: de Binnenweg lag er nog 
niet, maar precies die route – via een zandpad – moet de Schoonderloose vicaris of 
kapelaan – aanvankelijk: dagelijks – zijn gegaan om zijn sacramentele bediening 
te gaan uitoefenen in een nieuwe kerkruimte opgericht in dat Rotterdam. Die 
geestelijke doet dat in onderschikking aan zijn Schoonderloose pastoor. Dat 
moet zo rond 1300 zijn gebeurd. Dan is er een kapel, die ligt dicht bij een dam 
die geworpen is in de rivier de Rotte. Ze ligt aan de dijkage ter wering van 
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het merwedewater tegenover de Botersloot, óók een gracht. Daar stond een 
ziekenbarak. De dijkers hadden veel verlet: de werkers stonden in blubber te 
spaaien, rochelend en hoestend en in de zomer opgevreten door de muggen. Die 
arbeiders hadden het flerecijn, koortsen door moerasgassen, buikloop door het 
nuttigen van verontreinigd water, bedorven brood en vlees met wormen. Een 
ziekenbarak schoof dus met de dijkploegen mee Op de zwaardere bestrate Rotte-
dam werd er een permanent geopend, een gasthuis, maar eigenlijk een ziekenboeg 
waar mensen lagen te creperen. Dat gasthuis werd onderhouden vanuit een 
ziekenfonds, beheerd door notabelen en een geestelijke, de Heilige Geesttafel. 
Vanaf 1328 brengt deze rekeningoverzichten uit betreffende het fondsbeheer. 
En daartoe behoren bepaaldelijk ook de uitvaartkosten. Daar, aan dat gasthuis, 
moest dus voor de liturgische uitvaart een kapel worden gesticht met een vaste 
geestelijke: ook dijkers in dienst van monniken kon je niet als honden in een kuil 
werpen al waren het nog zulke mensen uit het klootjesvolk. En dáár is de eerste 
vaste geestelijke bedienaar van wat later Rotterdam zou gaan heten neergestreken. 
Dat was voor het dijkgehucht alvast een hele aanwinst, een eigen priester. Het slop 
naast het gasthuis – de Gasthuissteeg – waar vermoedelijk die kapelingang was is 
ook later Papesteeg blijven heten, eeuwen lang.42 Het gasthuis is later verenigd met 
een groter stenen gebouw, dat op den duur stadhuis ging heten. En het herbergde 
ook betalende gasten. Het was een hotel. Want de Rotterdammeren wilden volk 
van buiten trekken voor handelsdoeleinden, het was een publiek belang dat die 
veilig konden overnachten met een minimum aan comfort. En bovendien konden 
die vreemdelingen dan ook mooi in de gaten gehouden worden. Vandaar dat 
binnengasthuis nog niet zo’n gekke naam is voor zo’n instelling evenmin als Hôtel 
de Ville. De ziekenhuisjes die daarna afgesplitst werden en verspreid over de stad 
speciale ziekencategorieën – met hun specifieke medische verzorging en vooral 
isolatie (!) – zijn gaan opnemen bleven die benaming ook steeds voeren: het Sint 
Fransiscus-binnengasthuis aan de Oppert, is daar een voorbeeld van. Pas na 1500 
zijn steden de functies van hotel, ziekenhuis en ambtelijk gemeentehuis werkelijk 
gaan scheiden. aan de Hoogstraat komt dan verderop een groot gasthuis, ook wel 
gemeentelijk dolhuis genaamd.43 Die binnengasthuiskapel was dus druk beklant, 
vermoedelijk ook met bedlegerige zieken, want heel nauw keek men niet. Die 
vicaris had handen vol werk. Die kapel is geopend voor beperkte sacramentele 
dienst: wel mogen er volledige uitvaarten worden gehouden, men kan er biechten. 
Van daaruit kan de vicaris stervenden het Heilig Oliesel gaan brengen, maar 
missen (de offerviering met consecratie) opdragen, dat is er nog niet bij. maar dat 
Oliesel en die uitvaarten zijn heel belangrijk voor het zielenheil der gelovigen Ze 
zijn lucratieve liturgische ondernemingen. De gelovige, beducht om het eeuwig 
leven in de Hemel, is bereid flink in de buidel te tasten om de laatste absolutie 
te krijgen en een rituele teraardebestelling. En de vicaris ontvangt daar provisie 
over, al moet hij een deel afdragen van de duiten aan de pastoor. Die dat ongaarne 
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en wrevelig aanziet, want het scheelt hem toch de accijnsafdrachten die aan 
een volstandige begrafenis verbonden zouden zijn in eigen beheer en verder, dat 
Rotterdam, dat stadje met zijn vele internationale varensgasten, dat schijnt een 
soort Sodom en Gomorra te zijn, de mussen spreken er schande van. Gelukkig is 
die nieuwe kerk slechts een kapel. De mis kun je er niet bijwonen, de communie 
kun je er niet krijgen, dus veel gelovigen zal ze niet trekken. En een schrale collecte 
houdt geen geestelijken op de been. moge het zo blijven.

De opkomst van Rotterdam

De dijkages

De Middeldam op de Hoogstraat

‘Zeker, zeker? D’r is maar één ding zeker. Een olifant schijt meer dan een 
apotheker.’ Dit oer-Rotterdamse spreekwoord lag mijn opa van moederszijde 
in de mond bestorven, want oma – opoe, zeiden we in de Oude Westen – wilde 
heel veel dingen op zeker weten. Robert Fruin, de Rotterdamse stadsarchivaris 
in de negentiende eeuw en de eerste hoogleraar Vaderlandsche Geschiedenis aan 
de Rijksuniversiteit Leiden placht zich te ergeren aan de stelligheid waarmee 
de vraag in zijn tijd naar de ouderdom van Rotterdam beantwoord placht te 
worden. En zeker, als dan een tijdstip vóór de veertiende eeuw genoemd placht te 
worden. Fruin heeft zich beijverd steeds aan te tonen dat die fixaties steeds slagen 
in de lucht waren, gebaseerd op valse acten, samengestelde gissingen en allerlei 
getrapte vermoedens gebaseerd op waarschijnlijkheidsberekeningen die gebaseerd 
zijn op twijfelachtige feiten. Fruin zegt: Rotterdam bestond niet als plaatselijke 
rechtsgemeenschap vóór de dertiende eeuw44. Er waren misschien wat huisjes die 
bij elkaar stonden en die bepaalde nutsvoorzieningen deelden, maar dat maakt 
iets nog niet tot een publiekrechtelijke organisatie met een gemeenschappelijk, al 
is het nog zo primitief, rechtssysteem. Fruin maakt vooral de kachel aan met hen 
die beweren dat rond 1270 Rotterdam een soort gemeenschappelijke bewalling 
had. Hij zegt: hou het er nu maar op, dat Rotterdam ontstond toen de monniken 
vanuit Utrecht met hun dijkage – waarover we al spraken – kwamen tot de Rotte, 
de rivier, die later Binnenrotte is gaan heten omdat ze door de binnenstad van 
dat Rotterdam liep. Die dijkage liep niet volgens plan. Ze volgde aanvankelijk 
de binnenbedding van de Hollandse IJssel. maar die bleek zich langzamerhand 
te verleggen vanaf Nieuwerkerk. De dijkers, die al decennia bezig waren met het 
uitvoeren van het oorspronkelijk geplande traject, kwamen daar achter: hun 
planning klopte niet, omdat de rivier aan het verschuiven was. meer naar beneden, 
zuidwaarts, met een flauwe meanderende bocht. men is toen na Nieuwerkerk de 
dijkage gaan splitsen in de oude dijkage – resulterend in De Oude Dijk en een 



CO
N
CE

PT

CONCEPT VERSIE D.D. 15 maaRT 2018 - 11.05

Prof. mr. dr. G. a. m. Strijards

52

nieuwe langs de nieuwe binnenbedding van de Hollandse IJssel. Die nieuwere 
dijkage volgde nauwkeurig de binnenbedding van de maas naar de plaats waar de 
Hollandse IJssel zich in de maas stort nauwkeurig en liep dus tegen de monding 
van de Rotte op vlak bij het gehucht, waar die dijkage de binnenrivier moest 
kruisen. Toen was het noodzakelijk een algemeen beraad te houden. Wat men 
zou willen doen uit waterstaatkundig oogpunt? men kon de Rotte volkomen 
afdammen, dat was uit oogpunt van de waterbeheersing het veiligst. De oer-
merwede, soms al: Maas genoemd, was een machtige onbeheersbare watermassa. 
Ze drong via de monding van die Binnenrotte steeds maar op, landinwaarts. Voor 
de landbouw en veeteelt was dat desastreus. maar de bedamming van de Rotte 
had zeker ook nadelen. De binnenbeurtvaart per platbodem was een belangrijke 
economische factor geworden. Een dam was daarbij hinderlijk, want hoe groot 
en zwaar de overtoom ook was en hoe diep de toomgeul, de lading moest toch 
meestal verlegd en verstapeld worden. Het transport werd daardoor bemoeilijkt 
en vertraagd. Die ervaring had men in de loop van de tijd opgedaan, naarmate de 
transportbewegingen toenamen en de vrachten diverser werden. men noemde de 
dam bij de Tanthof bij Delft op de kaarten niet voor niets De Hinderdam: vooral 
bij bederfelijke waar had je van dat verladen en stapelen veel nadeel. Verder was 
zo’n dam hinderlijk voor de waterlossing van het binnenland buitengaats. Een 
duiker hielp wel, maar de Rotte was ook weer geen kleine rivier. Een paar holle 
boomstammen, dat zou niet volstaan, dat had men ook al geleerd. Wilde men een 
dam hebben die niet groter nadelen dan voordelen voor het binnenland opleverde, 
dan moest men grotere stenen duikers op een rij aanbrengen ter uitwatering van 
de Rotte naar de maas, met uitgekiende soepel verlopende klepmechanismen. 
Want de dijk zou ook voor doorgaande verkeersdoeleinden gebruikt gaan worden. 
Dat deed men al vanaf het begin der dijkage bij Gouda. Het zou echt zonde 
zijn de verkeerader nu te beëindigen. men kon de dam niet steeds onderbreken 
via heulen, klepbruggen, want dat zou de dijkage ondermijnen. Was er, verder, 
niet een mogelijkheid om het Rottewater deels af te leiden via grachten, die de 
platbodems doorvaart naar de maas zouden gunnen?

Een uitgekiend stelsel van duikersluizen

Dat zou dan moeten gebeuren via een goochem sluizenstelsel, waarbij aangesloten 
zou worden bij de loop van de traag verlopende Love, een soort ondiepe wetering 
die maaswaarts afgegraven kon worden. Die Leuve zou op den duur van stenen 
kaden voorzien kunnen worden. Kortom, wat te denken van een soort van 
havenkom, zoals die bij Delfshaven, de concurrent verderop, die daar zo uiterst 
profijtelijk werkte? Dat waren kwesties die ontstonden doordat de dertiende 
eeuw toenemende economische verkeersbedrijvigheid had laten zien. Dat waren 
kwesties die eerst niet gerezen waren omdat de veiligheid van landbouw en veeteelt 



CO
N
CE

PT

CONCEPT VERSIE D.D. 15 maaRT 2018 - 11.05

De parochie van Sint Laurens in Rotterdam

53

altijd als vanzelfsprekend de doorslag gaf. Ingewikkelde kwesties, die alleen 
collegiaal beantwoord konden worden, want dat soort voorzieningen in verband 
met de afdamming van zo’n rivier kostten veel geld. En de locale bevolking zou 
moeten dokken. Ze moest maar bijeenkomen – tenminste: mannen die investeren 
konden – en die investeringen onder ogen zien. En toen, zo beslist Fruin, toen 
die mensen bijeenkwamen in het primitieve kerkenhuis dat in aanbouw was dáár 
waar die bedamming geprojecteerd was is de plaats Rotterdam ontstaan. De stad 
ontstond tengevolge van de dijkage die zoveel mogelijk verhogingen in de grond 
volgde, omdat er een rechtsorganisatie vereist was die de ingewikkelde afspraken 
daarover kon coördineren en implementeren, om het bestuursjargon maar te 
bezigen. Je leest wel dat dit of dat gebeurt te Rotterdam, maar dan bedoelt men: 
daar waar de dam in de Rotte ligt. men bedoelt letterlijk: daar bij die dam of 
daar waar die aangelegd wordt. Zo, als men zegt dat het ambacht van Gijsbrecht 
Bokel en dat van Oetgier van Cralingen is gesitueerd tot Rotterdam. Het is een 
plaatsaanduiding, zuiver geografisch. men bedoelt er geen publieke vereniging, 
maatschap of gemeente dan wel gemeenschap mee. Historici willen dat zo graag 
lezen en waar een wil is, is een weg, maar die voert toch echt niet naar Cralingen. 
Laat staan naar Rome. Geen wonder, dat men niet precies een datum of jaartal 
kan opgeven, want het tempo van de dijkage kennen we niet, we weten alleen 
dat het erg traag ging. monnikenwerk.

De verlening van stadsrechten

Praatjes over gemene bewalling en stadsrechten zijn fantasierijke projecties 
achteraf, aldus Fruin. En dat geldt ook voor gezwam over vrijheid van 
tolrechten en zo. Die is wel gegund, maar later. als de graaf van Holland in 
1299 stadsrechten verleent, erkent hij een bestaande toestand, zoals dat overal 
elders ook ging. Hij herroept ze trouwens nog hetzelfde jaar: de toestand ter 
plaatse is hoogst onzeker. En rechten moeten solide ondergrond hebben. Ik 
gaf dat als voorbeeld bij het stadje Eindhoven al aan, dat ze in 1232 bevestigd 
krijgt. Ervoor heeft zich al langdurig gepalaver afgespeeld toen de dijkage aan 
de Rotte kwam, zo rond 1260. maar dat kan ook best vijf jaar later zijn geweest, 
het is een veronderstelling. Niet, dat die dijkage daar kwam en toen problemen 
veroorzaakte met de doortrekking. Dat staat vast. De veronderstelling heeft 
betrekking op het tijdstip, wanneer men een definitieve waterstaatkundige 
oplossing heeft bedacht. Rondom het zevende decennium van de dertiende 
eeuw heeft de geldhebbende of welgestelde bevolking bedacht: we hebben een 
gemeenschappelijk belang. We moeten een oplossing zoeken, waardoor die dam 
ons als verkeersknooppunt niet verlamt. Dat was een gloednieuw vraagstuk, 
geheel bepaald door locale grondgesteldheden. Want het water drong hier, op 
juist deze plaats, meer dan elders op van zeezijde. men zat hier, als bevolking, 
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in een langzaam glooiende binnenwaartse bocht aan een zeearm. Op slappe 
veenbodem. met meteen ook nog die Love, die in de zomer niks voorstelde maar 
in wintertij somwijlen tot een bruisende stroom kon aangroeien. En die Rotte. 
Die ook ineens kolkende watermassa’s kon aanstuwen, maar soms overloop 
bleek van de zeearm. Willen we ogenschijnlijke belangen verenigen, dan gaat 
het geld kosten. Dat willen we besteden, maar dan moeten we zeker weten dat 
we hier langer kunnen blijven zitten. Daarover is langdurig vergaderd in de Sint 
Laurenskapel, waarbij de vicaris van Schoonderloo uiteraard geen enkele rol 
speelt: die komt pas in het begin van de veertiende eeuw zijn kapelaansdiensten 
verrichten. De missionarissen van Egmond45, die ook de supervisie hebben over 
de dijkage, die zullen erbij hebben gezeten. als scribenten. En die hebben, na 
veel vergaderen, de beslissingen genotuleerd: die dam, met stenen duikers en 
omleidende graven, via de Love die, als het goed loopt, dan, op de zeer lange 
duur, ook haven moet worden. Dat is een werk van belang, dus volk van elders 
wordt opgetrommeld, want dit gaat jaren duren. De cost gaat weer eens voor de 
baet uit. Stadsrechten? Dan moet er eerst gouden handel zijn. En daar moet nog 
aan gewerkt worden. Pas als er veel welvaart is, komen er wallen. Want dan is 
er iets te halen. Kwaad volk moet buiten gehouden worden. Dat zou rond 1370 
kunnen zijn beslist, maar ook later. Zegt Fruin.

De loop van de totale dijkage

Hoe liep nu die immense dijkage, die Rotterdam tot handelsknooppunt 
zou maken? Het langgerekte dijklichaam ligt vandaag de dag, voor het oog 
waarneembaar, midden in het Zuid-Hollandse landschap. We vinden dat vreemd, 
maar weer: die oer-merwede lag en liep veel breder en dieper landinwaarts dan 
wij ons nu kunnen voorstellen. Ze was ook veel bedreigender dan wij ons kunnen 
indenken. Ze begon tussen Woerden en Gouda. Daar was de waterdreiging 
niet aanmerkelijk omdat het land daar langzaam begint te glooien. maar bij 
Gouda gaat het land duidelijk omlaag Daar steekt die Oude Dijk dus hoger 
uit het landschap. Ze volgt de binnenbedding van de Hollandse IJsel tot aan 
Nieuwerkerk. De Hollandse IJsel maakt daar een flinke bocht naar het oosten 
en loopt vanuit het noordoosten op de maas aan. De dijkage uit de twaalfde 
eeuw loopt echter meer landinwaarts door, met een flauwe bocht op Rotterdam 
aankoersend, want de IJsel bleef langere tijd een ander beloop, meer landinwaarts 
houden. De Dijk, hier ook heden ten dage nog Oude Dijk geheten, behoudt hier 
zijn richting. Wij vinden die ligging en richting nu erg landinwaarts. maar die 
richting volgde uiteraard de Hollandse IJsel. Later, toen deze zich zuidwaarts 
verlegde, kwam er een nieuwe dijkage langs de nieuwe binnenbedding. Vandaar 
dat de naam van de dijkage hier verandert: de Oude Dijk is nu onbedoeld een 
slapende dijk geworden. Ze heet nu ook ’s-Gravenweg, omdat haar oude functie 
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eigenlijk voor de landlieden niet meer duidelijk was. Het besef bleef echter in het 
volksbewustzijn levend dat de graaf van Holland de dijk deed opwerpen. Vlak 
voor Kralingen heet die dijk toch weer Oude Dijk. Ze loopt door naar de Rotte 
bij Crooswijk. Daar zou, oorspronkelijk, een dam komen in de Rotte. maar, nu 
die nieuwe dijkage langs de maas er was, was die dam niet nodig. Ze houdt daar 
dus op: een heulbrug kon doorgaand verkeer garanderen. aan de overkant gaat de 
dijkage gewoon door: die loopt uit in de Bergweg of Bloemersdijk (Blommersdijk 
ook wel), die ook Kootsche kade heet. Ga je door, dan heet de dijk Kleiweg. De 
dijkage gaat nu, conform het oorspronkelijk plan, op Overschie aan. Overschie 
is immers ook een donk die als steunpunt voor de dijkage was gedacht, maar dan 
als uitvalsbasis voor de Egmonder monniken. Hij passeert de Schie via een dam 
en loopt zuidwestwaarts uit op Vlaardingen. achter Schiedam door. Tot zóver 
kon de oer-merwede oorspronkelijk overstromen. Ze kon dus het hele gebied waar 
nu Rotterdam ligt met watermassa’s bedekken. En ze heeft dat ook steeds gedaan 
totdat de nieuwere dijkage met de dam in de Hoogstraat klaar was. En nadien heeft 
de maas dat rampscenario nog vaak proberen te voltrekken. Tot in de twintigste 
eeuw toe. Na de Lovemonding loopt de nieuwe dijkage door tot Schiedam. Ze 
volgt dan een ingewikkeld tracé. De dijkage wordt dan ondermeer door de heren 
van Bokel en Claes de Vriese, zoals we zagen, mede benut voor landwinning voor 
hun ambachtsheerlijkheden. Dat geeft de dijkage een wat onlogisch verloop. Want 
dat was een nieuw, door de monniken die het werk aannamen, niet beoogd doel. 
maar het kwam de vastheid der rechter maasoever, zo we zagen, ten goede.

De dam in de Hoogstraat

De Moriaanshol onder het spoorviaduct

De dam in de Hoogstraat – de over de oude dijkage lopende aangeplempte 
weg, op den duur voorzien van keistenen – zal de spil zijn van de Rotterdamse 
machinerie, de drijfas, de Sint Laurenskerk het vliegwiel. Dat al vroeg in de 
veertiende eeuw het ganse mechanisme van de haven- en werkstad in gestadige, 
langzame, rotatie brengt. Die beweging versnelt, totdat de omwenteling in de 
zestiende eeuw voldoende gang krijgt om Dordrecht in dynamiek voorbij te 
streven. Die versnelling blijft steeds maar toenemen terwijl die evoluties na 1860 
zulke drijfkracht veroorzaakt dat amsterdam het nakijken heeft. maar dat is, op 
het moment dat de dam geconstrueerd wordt, allemaal nog niet te voorzien. Het 
wordt ook helemaal niet beoogd. Het is al lang mooi als de spil het houdt onder 
de waterdruk die soms de raderen onderin de machinerie dreigt te ontzetten. 
Wie nog heeft meegemaakt dat door Rotterdam, vlak achter de kooromloop 
van de Grote of Sint Laurenskerk, het hoogspoor liep, weet meestal nog wel 
precies waar die dam geslagen werd. Het dubbele hoogspoor maakte daar een 
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flauwe draai naar het westen om de opgang naar de bogen van de immense 
maasbruggen in te zetten. Het viaduct van geklonken ijzeren delen stond 
daar op gigantische steenblokken die onderling onder het spoordek met 
geklonken ijzeren boogspanten verbonden waren. Tussen de zuilengalerij die 
zo ontstaan was, in het midden van de negentiende eeuw, toen dit gigantische 
faam brengende kunststuk voltooid werd, liep een weg. Die was belegd met de 
typisch Rotterdamse kinderkopjes. En daarop stonden marktkraampjes meest 
dwars op de lengterichting van de spoorweg. Die weg kruiste de Hoogstraat. 
Liep je nu over die markt, onder dat viaduct, dan merkte je dat de weg of straat 
heel langzaam iets omhoog helde naar dat kruispunt toe en daarna weer daar 
vanaf. Het was niet veel, je moest er op opmerkzaam zijn. De weg heette daar 
Moriaanshol. Het woord hol is hier in het typisch Rotterdamse taaleigen gebruikt. 
Het betekent: oprit en afrit. Het hol naar de brug, waar je een kar tegen opduwt. 
Dat hol. Het was er ook griezelig. Het was er schemerig, daar onder dat viaduct. 
Inzoverre was het ook een hol waarin een eng dier zou kunnen huizen of een 
spook. maar dat werd toch niet bedoeld in de samenstelling Moriaans-hol. maar 
het moriaans-hol was óók nog eens zo’n hol. De kreten van de marktventers 
galmden in dat donkere hol onder de ijzeren overhuiving van het spoor. menig 
Rotterdams kind, meegevoerd aan de hand van de op educatie gespitste ouder, 
moest bij deze kruising stilstaan en wachten totdat met daverend geweld een 
D-trein over het viaduct kwam aandonderen vanaf de maasbruggen. Het moest 
een D-trein zijn, een doorgaande sneltrein zei je vader belerend, want die had 
dan nog redelijk volle snelheid. Het afremmen om stilstand te verkrijgen bij 
de perrons van het Centraal Station verderop begon pas – meestal, dan – bij 
de ronding van de bocht na de kooromgang van de Laurens. En alleen met 
aanmerkelijke snelheid had het razend gedonder het opvoedend effect dat 
je vader teweeggebracht wilde zien. Want het was zaak je gezicht dan niet te 
vertrekken tot enige grimas en vooral, vooral! de ogen niet te sluiten. Was dat 
bevredigend gepresteerd, dan bleek men een Jongen van Jan de Witt te zijn. men 
kreeg dan een schouderklopje en een appel of een peer. Ter plaatse hadden vooral 
fruitverkopers zich in het moriaanshol opgesteld. Die traktatie kon dus ter plaatse 
besteld worden. Verderop begonnen de textielventers met hun kramerij onder 
dat viaduct, dus het dappere stilstaan moest echt wel ter hoogte van die kruising 
geschieden, wilde het kind de versnapering krijgen. moeders hechtten wat minder 
aan deze gelaatsbeheersing. Die waren er meer op gesteld dat men de vloeken 
van de marktverkopers niet overnam die geslaakt werden als bij regenbuien de 
trein ook watergutsen deed neerstorten in het moriaanshol, tot besmeuring van 
de kleurig opgetaste handelswaar en de stofjassen van de kraambeheerders. Bij 
een boemeltrein was het educatief moment niet gegeven, want die veroorzaakte, 
kreunend moeizaam optrekkend vanaf station Beurs verderop, wel zeker gerucht, 
maar dat hoorde men aankomen. Het schrikmoment was er dus niet. men werd 
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geen Jongen van Jan de Witt. Ook niet als men doorgaans toch al behept was 
met zekere schrikachtigheid. Het moriaanshol bleef in het straatjargon hol heten 
omdat alleen de echte Rotterdammer zo’n opgang in het wegdek een hol noemde, 
alleen te nemen door fietsers met zekere krachtzetting op de trappers. Wie deze 
benaming gebruikte, hoorde er echt bij, bij de authentieke Rotterdammers. Daar, 
bij dat moriaanshol dat de Hoogstraat aandeed, daar lag de middeleeuwse stenen 
duikerconstructie waar we het hier over hebben. Ze is uiteraard blootgelegd bij 
de ondertunneling van de weg ten behoeve van het spoor onder de maas door. 
Daar ligt de spil van Rotterdam. Daar ging het zaakje draaien. Ik bespreek dat 
spoorviaduct later uitgebreid, als de negentiende eeuw haar intrede doet in de 
vertelling. Bij de demping van de Binnenrotte in wier bedding de hoogspoorweg 
gebouwd werd bleken grote en vernuftige sluizen met sassen te zitten. De details 
komen later. Hier, in deze middeleeuwse context, zouden die een anachronisme 
opleveren. De tijdslijn van het verhaal is al verwarrend genoeg.

Van Hoogstraat naar Schiedamsedijk

De nieuwe dijkage, die de Hoogstraat droeg midden in het centrum van de latere 
handelsstad Rotterdam liep door redelijk dicht bevolkt gebied. Vandaar dat de 
dijk op welks lichaam een doorgaande weg werd geprojecteerd verschillende 
namen kreeg naar de locatie waar zij doorheen liep: Honingerdijk – naar het slot 
Honingen bij Cralingen – Oostzeedijk – hier liep dus inderdaad bewesten van de 
zeearm die eerst merwede en later maas heette – Hoogstraat, Korte Hoogstraat en 
Schiedamse (Zee)Dijk (want ze leidde nu eenmaal naar Schiedam en ze weerde nu 
eenmaal die zee). Dat stuk is, gelet op de tenaamstellingen in acten en op kaarten, 
zeker in 1270 gereedgekomen. De supervisie daarbij had de graaf van Holland, 
Floris V, diens drieste tante aleidis die haar mannetje stond, en de twee adellijke 
heren die elkaar vindingrijk dwarszaten, Heer Bokel en de Heer van Voorschoten. 
Zij polderden het achter de dijkage liggend land in. Ze betwistten elkaar iedere 
vierkante centimeter. Ten aanzien van de drooglegging en landontginning hadden 
ze beiden gelijkelijk belang. De Rotte was de grensscheiding van hun polderingen: 
wat ten oosten daarvan lag was van de Heer van Voorschoten. En wat ten westen 
van de Rotte lag behoorde aan het geslacht Bokel, dat een groot kasteel bouwde 
op de plaats waar de Schie, als rivier, samenkwam met de Rotte. Dat kasteel 
heette Hof van Weena. Het stond ongeveer zo’n beetje op de plaats van het huidig 
Hofplein, dat inderdaad naar dat Hof genoemd is. De Rotte splitste zich ongeveer 
ter hoogte van dat Hof in verschillende monden naar de zee. De drie monden van 
de Schie zijn gegraven, die van de Rotte waren natuurlijke waterlopen, die flink 
gekanaliseerd zijn door de omwonenden. De meeste monden, eigenlijk een soort 
van weteringen, werden vergraven en teruggeleid naar de hoofdstroom die men 
Rotte bleef noemen. De wetering de Love of Leuve is zo’n wetering geweest, maar ze 
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werd, als makkelijk verlegbaar en bedwingbaar, vergraven tot havenbekken en van 
stenen kaden voorzien, zoals we zagen. Rottetakken liepen ook over in weteringen 
die vergraven werden tot de latere Karnemelkshaven en in de Botersloot die beide 
later weer vergraven zijn terwijl de laatste in de negentiende eeuw gedempt werd. 
De Leuvehaven liep van de Hoogstraat af, de Karnemelkshaven en de Botersloot 
liepen er naar toe. Ze stonden onderling weer door grachten in verbinding en 
platbodems konden zo steeds een weg vinden naar de maas.

De kanalisatie van de Rotte

De Binnenrotte, Delfsevaart en de Leuve

De dam leidde tot kanalisatie van de Rotte voorzover zij tussen de behuizingen 
doorliep. Die behuizingen met schuren, stallen, erven en akkertjes moesten 
ook beveiligd worden tegen de overstromingen die de Rotte, die Binnenrotte 

– voorzover ze binnen de destijds bebouwde kom viel – ging heten, regelmatig 
veroorzaakte. Ze kreeg dus beschoeiing met riet en zware twijgen. Dat was 
later niet stevig genoeg en toen kwamen er stenen wallekanten, geleidelijk aan 
opgehoogd tot kaden. Waaraan ook schepen konden aanleggen en verladen of 
gelost, want daar ging het om. Die Binnenrotte liep recht op de Hoogstraat af. 
Haar bedding was precies die van het latere spoorwegviaduct. De gemeenteraad 
wilde bij de aanleg ervan geen onteigeningskosten oplopen ten aanzien van private 
woningen, tenminste: zo min mogelijk, en dempte daarom die Binnenrotte om het 
tracé van dat hoogspoor in te verankeren. De Binnenrotte had takken westwaarts, 
naar de Love toe en oostwaarts. De Love gaf de makkelijkste toegang tot de maas. 
Die tak daarheen werd daarom ook uitgediept, op den langere duur bekaad en van 
sluizen met stenen sassen voorzien: ze werd een verlaat. Een overloop van rivier 
naar een haven met een wisselend waterpeil. Want de Leuvehaven deelde in de 
getijden van de maas. De sluizen van het verlaat naar de Binnenrotte moesten 
daartegen beschermen. Die Lovehaven, Leuvehaven dus, wordt ook uiteindelijk 
een wat grotere zeehaven, later. maar dan moet je echt denken aan het eind van 
de zestiende eeuw, zo tussen 1598 tot 160646. Dan is Rotterdam tot wasdom 
gekomen. Ze kan dan gelden als een belangrijke havenstad, waarbij Delfshaven 
eigenlijk wat achteraan sukkelt. En zover is het in deze periode nog niet. men is 
in deze tijd nog heel bevreesd voor de maas of de merwede. Ze is een vaarweg, 
zeker, ze brengt handel en welvaart. Ze brengt vis. maar ze brengt ook en vooral 
overstromingen. De grondgedachte bij het maken van een gemetselde Leuve-
monding is niet: hoe kunnen schepen via het water makkelijk binnen? maar: 
hoe hou ik het water het efficiëntste en het veiligst buiten, terwijl ik toch de 
afwateringsfunctie van de Love optimaal benut, want het achterland, met name 
de dorpen Zevenhuizen en Bleiswijk hebben op die functie zonder meer recht. 
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De Love is meer wetering ten behoeve van de algemene waterstaat dan waterweg 
ten behoeve van de scheepvaart. men moet steeds bedenken: de waterstaat is een 
kunde die in deze periode nog ontwikkeld moet worden. men weet wel een en 
ander van drainage, dijkage, waterlozing en sluiswerking, maar de technieken die 
men hanteert zijn nog niet verfijnd. De sluizen zijn lompe krengen die in zware 
hengsels hangen en makkelijk, zeker bij onoordeelkundige bediening, bezwijken 
voor de vloeddruk. En berg je dan maar. Het sas van de Lovesluis is dan ook in 
onze ogen belachelijk klein: hooguit vier meter. maar de zeeschepen zijn ook 
notendoppen. Wij zouden er niet mee over die woeste merwede, die meer heeft 
van het hedendaags Hollandsch Diep dan van de huidige Nieuwe maas, durven 
varen. De Leuvehaven is dus meer het Loveverlaat. En meer voor uitvaart van de 
platbodemde binnenvaarscheepjes dan voor de binnenkomst van de zeeschepen, 
die liever bij Het Steiger afmeren.

Het kerkeiland als bouwplaats

De verlaten liepen uit op binnengrachten. Eén daarvan liep vóór het stuk 
grond waarop inmiddels besloten was om een koor te bouwen voor een grotere 
kerk, de Sint Laurens, die geheel van steen zou worden. men wilde eigenlijk 
meteen beginnen met dat koor, omdat daar straks het vaste hoogaltaar zou 
komen waaraan het belangrijkste sacrament voltrokken zou worden dat de 
middeleeuwer zich kon voorstellen: het Heilig misoffer, culminerend in de 
consecratie, dat is: de zijnswijziging van brood en wijn in het fysieke lichaam 
en bloed van Christus. Dan zou daarin God de Zoon aanwezig zijn onder zijn 
Rotterdammeren. Dat kon niet spoedig genoeg gewaarborgd zijn, dat sacrament. 
Vandaar de aanvankelijke haast met dat koor. Ook als het nog niet af was, omdat 
aan de westzijde nog gemetseld werd aan het lange lichaam dat het schip, de 
kerkzaal, zou worden, zou die mis reeds daar voltrokken worden na plaatsing 
van de altaarsteen en kerkelijke inbezitneming ervan. Dat was het plan.
Dat is zo volvoerd. Eerst een koor, aanmerkelijk smaller dan datgene wat we nu 
als koor in de Laurens zien. maar wél alvast met de lengterichting westwaarts 
aansluitend op de middelste leylijn van het geprojecteerde schip, dat men al 
aan het optrekken was. Binnen de huidige koorpijlers vormde het een apart 
kerkje, in de vorm van een kleinere langwerpige rechthoek47. Die rechthoek 
was aan de oostzijde gesloten. En aan de westzijde was het open. Verbonden 
met de in aanbouw zijnde kerkzaal. Vermoedelijk door twee lange houten 
schuttingen met weer een houten dak eroverheen. Op regelmatige plaatsen zijn 
er verzwaringen, waar dan spanten hebben gestaan om het dak te torsen van deze 
tijdelijke voorziening. Centraal daarin het altaar dat bedoeld was als basement 
voor het latere, grotere, hoogaltaar, maar steeds wél met dezelfde offersteen. Die 
verplaatste men niet meer, als die eenmaal gewijd en liturgisch in bezit genomen 
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was. Want dan moest men daarvoor weer opnieuw vergunning aanvragen in 
Utrecht, en dat was spuugduur: er zaten allerlei heffende bureaucraten tussen 
die in zo’n geval ook heel wat aan hun strijkstok zullen hebben laten hangen. 
Het ging dus echt om de liturgische veiligstelling van de offerplaats, niet meteen 
om iets wat misschien later een kanunnikenkoor zou moeten worden, dus met 
getijden zingende koorheren. Dat heeft men in de periode dat men met de eerste 
ontgraving van de kerkvloer in 1953 begon even gedacht48. men heeft toen iets 
vóór de huidige koorpilaren in de kerkruimte zware stenen parallelmuren 
aangetroffen. Die waren duidelijk bedoeld om iets te schragen: dus waarom dan 
geen deftige koorbanken? misschien wel van steen? Een reële veronderstelling.

De Laurens als kapittelkerk

men heeft daartegen aangevoerd dat Rotterdam nooit zou uitgroeien tot een 
volwaardige parochie met een kapittel, zoals een dom, want dat het daar niet 
belangrijk genoeg voor was. maar dat is toch heel goed denkbaar: dat ze in de 
vijftiende eeuw daar wél van uitgingen. Veel minder belangrijke kerken dan de 
Sint Laurens hadden dat wel, zo’n kapittel. Het was een kwestie van status. En daar 
zijn de middeleeuwers heel gevoelig voor als het gaat om de opschaling van hun 
stad. Er is een heel belangrijk argument, dat er voor pleit dat de Rotterdammers 
meteen bij het uitmeten van dat eerste koor hebben gedacht aan een volwaardig 
kapittel met kanunniken of koorheren, die dagelijks de verplichte getijden zouden 
zingen. Het volwaardige getijdengebed. men spreekt ook wel van de dagelijkse 
officies. Dat zijn in de middeleeuwen49 de nachtelijke metten (om middernacht, 
zowat), de lauden rond zonsopgang, de priem om zes uur in de ochtend, de 
terts rond negen uur, de sext om twaalf uur, de noon (none) om drie uur in de 
middag, de vespers rond vijf uur en de completen, het avondgebed, zo tegen 
achten in de avond. 
men spreekt ook van de canonieke uren. Ze bestonden altijd uit het reciteren 
van psalmen, pericopen uit de Heilige Schrift, commentaren van de Heilige 
Vaders – de Kerkvaders –en gereciteerde vrome verhalen over de Heilige 
van de Dag50. Waarschijnlijk hebben deze bidstonden plaatsgehad naar de 
Benedictijnse ritus. Dus naar de Regel van Benedictus. Dat ligt voor de hand: 
zowel de monniken van de abdij van Egmond alsook die van de Utrechtse Sint 
Pieters-abdij hielden zich aan die Regel. En alleen via die liturgische gewoonten 
hebben de Rotterdamse kanunniken deze getijdenzangen kunnen oefenen en 
onderhouden: andere tradities kenden zij niet. Dat betekende dat er veel ambtelijk 
en liturgisch personeel bij nodig was. De Benedictijnse traditie eist regelmatig 
de bijstand van minstens drie juvenes in superplie51 en bij hoogtijdagen nog 
twee geprofeste52 jongeren en twee of vier ouderen die, bekleed met koorkap53, 
ingewikkelde Latijnse gebeden kunnen zingen54. Een stad, die garant kon staan 
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voor het volledig officie per dag, die telde mee. Dan was de stad echt belangrijk, 
niet alleen in de Lage Landen, neen, door héél West-Europa. Dat gold de stad 
als een intellectueel centrum. De reden is, dat die kanunniken55 die deze officies 
moesten volbrengen, écht Latijn moesten kunnen lezen. Uit het grote koorboek, 
het antifonarium, een verschrikkelijk kostbaar bezit. Om dit boek met vrucht 
te kunnen toepassen en interpreteren waren nog een keur van andere kostbare 
boeken noodzakelijk. Je moest de onderlinge verhouding van deze plichtmatige 
boeken kennen, begrijpen en kunnen uitleggen. Verder moesten de koorheren of 
kanunniken het gregoriaanse notenschrift kunnen lezen en vooral de neumen-
notatie, de aanwijzingen voor de in te zetten toonhoogten, het ritme, de lengten 
van de noten in de volle klinkers en de sterkte van de stemmen, de versnellingen 
en vertragingen. In een tijd, waarin bijna niemand goed kon lezen en schrijven 
was dat iets geweldigs, als je een aantal geleerde geestelijken binnen de stadmuren 
had die dat kon. De teksten van de getijden werden ontleend aan honderdvijftig 
psalmen uit de Bijbel. Die teksten wisselden per dag, want op één dag kon je 
uiteraard niet alle honderdvijftig psalmen uitgalmen. Het is tenslotte, alles bij 
elkaar, veel tekst. En het zijn ingewikkelde teksten, met wisselende ritmes, jambes 
en hexameters. Kijk: met de dagelijkse misformulieren kon je sjoemelen. De 
middeleeuwer leefde vooral, wat de kennisverwerving en kennisoverdracht op zijn 
gehoor. Hij kon geweldig goed onthouden. Hij kon daarom de gestandaardiseerde 
misgedeelten uit zijn hoofd leren: het voetgebed, of de vóórmis, het introducerend 
gebed of introïtus, de collecte of dagelijkse miseigen, epistel en evangelie, de 
verplichte rituele gebeden van het eigenlijk misoffer, enzovoorts: het is een heel 
werk, maar het is te doen. 
Toen de missen nog helemaal in het Latijn gebeurden, deed een misdienaar – 
ook in de twintigste eeuw, dus voor het Tweede Vaticaans Concilie – de meeste 
gebeden uit het hoofd, voorgezegd, in de sacristie, door de koster.Jemoest ook 
wel volledig memoriseren, want de gebeden op de trappen náár het altaar toe 
moest je geknield, diep voorover gebogen (bijna met je hoofd op de marmeren 
altaartreden) worden opgezegd. De priester stond vóór je naar het tabernakel; 
ook diep voorover gebogen en zei: “Introïbo ad altare deï”. Ik wil opgaan naar het 
altaar van God. Dat was het wachtwoord voor de misdienaar, die zeggen moest: 

“ad deum, qui laetificat juventutem meam.” Tot god, die mijn jeugd verblijdt. 
Daarop weer de priester, dan weer de misdienaar, wiens antwoorden steeds langer 
en ingewikkelder werden: “Quia tu es, Deus, fortitudo mea: quare me repulsisti, 
et quare tristis incédo, dum affliget me inimicus?” (Gij toch zijt mijn toevlucht, o 
God! Waarom verstoor gij mij dan? Waarom ga ik in rouw door de druk van mijn 
vijand?). De schuldbelijdenis was helemaal een lang en onbegrijpelijk ingewikkeld 
verhaal. maar je leerde het echt wel van buiten56, want spieken, dat kon op die kale 
trappen niet. Het was een verbazend stampwerk, zeker, maar je kon er jáááren 
over doen, want je kon op je zesde of zevende al misdienaar worden. De koster, 
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die zelf geen Latijn kende, had het van de kapelaan voorgezegd gekregen, en de 
kapelaan, ja, die had dat op het seminarie geleerd, de diocesane priesteropleiding. 
Tenminste, dat moest je dan maar aannemen. Controleren kon de koster dat 
niet. Wel, had een misdienaar vijf of zes jaren dat kunstje geleerd, dan werd hij 
acolyth, een liturgische hogere rang, met meer betrokkenheid bij de sacramentele 
bediening, en had hij die bediening veel bijgewoond en geïmiteerd, dan kon 
hij – in de middeleeuwen althans – opgaan voor een priesterexamen. Dat moest 
afgelegd worden vóór de sacramentele wijding door de bisschop van Utrecht of 
diens plaatsvervanger. Daarbij moest een verklaring omtrent het gedrag worden 
geproduceerd. De priester gold als een hogere ambtenaar. Die verklaring stelde in 
onze ogen niet veel voor. Dat examen óók niet, maar die verklaring al helemààl 
niet. Voldoende was, dat een gezaghebbend persoon garandeerde dat er op de 
betrokkene niets aan te merken was. En daarmee bedoelde men, dat er geen 
bepaling uit het canonieke recht was die deze concrete persoon ongeschikt 
maakte voor de wijding. Er was geen bezwaar. De pastoor van de plaats waar 
de wijdingskandidaat moest aangesteld worden kon dat verklaren, de graaf van 
Holland, het stadsbestuur, het hoofd van het kapittel. Het getuigschrift had 
voornamelijk negatieve werking. De ervaring binnen het huidige Nederlandse 
recht leert, dat dat volkomen onvoldoende is. 
In de negentiende eeuw werden voor vennootschappen verklaringen van geen 
bezwaar bij oprichting voldoende geacht. En ook voor bepaalde ambtelijke 
aanstellingen en benoeming van beambten. Dat werkte misbruik in de hand. 
En daarom is men in de twintigste eeuw voor deze beschikkingen een verklaring 
van goedkeuring gaan eisen, en wel een beredeneerde of gemotiveerde. Dan 
gaat het nog wel soms fout. maar in ieder geval minder, dan wanneer een 
verklaring van geen bezwaar toereikend is, vooral als die ook nog eens als een 
soort toondercertificaat te koop is. En helaas was dat in Holland óók nog eens 
het geval. Het was bijvoorbeeld genoegzaam, als verklaard kon worden, dat 
een kandidaat vrij was van excommunicatie, echtbreuk overspel of bigamie, 
concubinaat, dronkenschap, dobbelen en epilepsie. En verder dat er niets ten 
nadele van de kandidaat bekend was. Het is een vaste formule, een formalistische 
riedel.57 De bisschop of diens plaatsvervanger keek of het biljet er was en of het 
naar behoren was ingevuld. Was degene op wiens autoriteit de invulling plaats 
had een machtig man – de graaf van Holland, bijvoorbeeld of een belangrijk 
Rotterdams poorter, dan wel de deken van een welvarend gilde, dan wel een heer 
van een belangrijke versterking die patronage uitoefende over kandidaat, altaar of 
beneficie in de Laurens – dan wilde de behandelend ambtenaar geen problemen 
krijgen en liet de wijdingskandidaat dóór voor de volgende ronde. Zo gaat het 
met gestandaardiseerde ambtelijke belegstukken immers altijd. Op de wijding 
kom ik straks terug. Het volstaat: de geestelijke functionaris die de wijding 
moest gaan toedienen had een negatieve taak. Hij kon buiten dat document 
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eigenstandig canonieke beletselen vinden en toepassen. maar dan gold hij als 
klokkenluider. En daarmee loopt het ambtelijk altijd beroerd af. Ook in onze 
dagen. Nadat de wijdeling deze fase was gepasseerd werd zijn naam nog van de 
kansel afgeroepen. men kon dan in de kerk luidkeels bezwaar maken. En deelde 
het lot van de klokkenluider.
Ná het zogeheten Concilie van Trente was dat niet meer zo. Dat eiste die positieve 
goedkeuring en een materieel examen voor de wijding en stelde daarom een 
vooropleiding uniform verplicht. Dat was te laat. Het was mosterd na de maaltijd. 
Het kon de reformatie niet teniet doen. En onmiskenbaar was die reformatie – 
voor onze Laurens bij uitstek belangrijk – mede te wijten aan de erbarmelijke 
toelatingscriteria voor de middeleeuwse priesterwijding. Dat Concilie speelde 
zich af in Noord-Italië van 1543 tot 1563, en daar werd eindelijk een verplicht 
volksseminarie ingevoerd voor alle diocesen, waaraan de aspirant priester een 
zekere opleiding moesten volgen in de theologie, moraaltheologie en de Latijnse 
taal en letterkunde, de zogeheten humaniora. Ook die opleiding stelde nou niet 
echt heel veel voor. maar goed lezen en schrijven moest men sindsdien wel kunnen 
om priester te worden en men moest de basisbeginselen van het Kerklatijn toch wel 
beheersen. maar ook op deze seminaries leerde men veel uit het hoofd, vooral de 
gestandaardiseerde misteksten, de canongebeden. En men leerde veel rhetoriek, om 
(goed) te kunnen preken. Weer: standaard-zinswendingen, bombastische spreuken, 
en in zekere zin holle, op imponeereffect bedachte geleerde welsprekendheid, die 
later op de negentiende eeuwse seminaria de overhand ging krijgen zonder de 
bijbehorende intentionele vroomheid. De preek werd uit het hoofd geleerd. Het 
gold als inbreuk op de liturgische zwaarwichtigheid – de pia gravitas – als men een 
papiertje bezigde. De standaard-maximen waren daarom ritmisch samengesteld, 
dat leerde ook makkelijker uit het hoofd. Woordkramerijen. Verbaal vuurwerk. 
Rondzingen van standaardteksten, die tegenwoordig juist daarom ongenietbaar 
zijn58. De universitaire dominee-opleiding van de protestanten was academisch-
wetenschappelijk al in de zestiende eeuw onvergelijkelijk veel beter. Het was veel 
liturgische papegaaienpraat in de middeleeuwse katholieke Sint Laurens, want echt 
goed syntactueel en grammaticaal Latijn kenden de meeste parochiepriesters niet. 
maar dat was ook niet echt nodig. De rite moest perfect volvoerd worden en daar 
hoorden de juiste geprevelde formules bij. Letterlijk: sacramentele hocus pocus, 
maar de middeleeuwer vroeg meestal niet anders – en toen hij dat wel ging doen, 
ging het ook mis, en werden de gelovigen vatbaar voor de zielewending die men 
de reformatie is gaan noemen.

De Latijnse School te Rotterdam

Voor het dagelijks getijdengebed was die papegaaien-opleiding niet 
toereikend. De psalmteksten wisselden per dag. Steeds andere stukken van 
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de psalmteksten in de melodiërende overwegingen. Verder weken de zang- en 
muziekaanwijzingen door het gehele kerkelijk jaar per kerkelijk tijd-eigen, per 
seizoen, zo te zeggen onderling aanmerkelijk van elkaar af: de kerstkring, de 
paaskring, de tijd na Pinksteren. Steeds weer andere ritmen, toonzettingen, 
intervallen, pauzeringen, fases, accellerandi en wijzen van antwoorden op 
elkaar, want de kanunniken zingen de getijden af in een onderlinge echo, het 
responsorie, waarbij de ene koorbank als het ware de andere antwoordt. Soms 
weemoedig wegstervend in de verte – per echo in lontano – soms krachtig 
gearticuleerd alsof de antwoorder zich niet kan inhouden. Dat geeft er ook 
de verheven statigheid in het gregoriaans aan. Daarvoor moet je echt goed de 
leestekens, letters en muzieknotaties beheersen. Bij een kapittel met kanunniken 
(en daar wil ik heen) hoorde daarom binnen de stadsmuren een Latijnse school 
die jongens vanaf zes jaar bekwaamde in dat Latijn en in die bijbehorende 
zang. De scholaster, in veel opzichten autodidact, was voor het hele onderwijs 
verantwoordelijk. Hij doceerde hoofdzakelijk kerklatijn en neumenleer59. 
Hij heeft de basale beginselen van het trivium geleerd aan zijn leerlingetjes 
die met zes jaren naar school kwamen. Drie fundamentele vaardigheden: de 
grammaticalia, de dialectica, en de rhetorica. Dat laatste kwam neer op een 
fraaie uitdrukkingswijze in het Latijn van die tijd. Het was geen oefening 
in het houden van preken, maar in de meest beleefde, vormelijke wijze van 
aanspreken in het Latijn. Hele knappe jongetjes mochten leren hoe je in die 
terminologie een mooie brief kon schrijven als pa dan een riem perkament 
inleverde. Godsdienstonderricht hoorde stomweg niet bij het lesprogramma. Je 
kunt je er nog over verbazen. Dat is pas gebeurd na de reformatie, als de Latijnse 
school tenminste connecties bleef houden met de kerk, waaruit die school 
oorspronkelijk was voortgekomen. Zoals de Latijnse school van Rotterdam. 
Het kan wellicht verbazen, dat geen godsdienstonderricht werd gegeven. maar 
er was nu eenmaal geen eenvoudige, op de kinderziel afgestemde Catechismus 
voorhanden. Wat de Rooms-katholieke kerk betreft, pas door de reformatie 
en dus (ruim) daarna is die kerk gaan inzien dat zo’n basis-introductie in de 
universele geloofsleer echt noodzakelijk was. De Nijmegenaar Petrus Canisius60 
heeft zich toen aanstonds beijverd om er een voor kinderen te schrijven. In 
Rotterdam was er in de middeleeuwen zo’n handleiding stomweg niet. Elders 
ook (vermoedelijk) niet, óók niet in de steden met toen reeds vermaarde Latijnse 
scholen. Reeds omdat de meeste zielzorgende priesters geen flauw benul hadden 
van de principes van de leerstellige of dogmatische godsdienst. Veel priesters 
kenden wel de sacramentele formules. maar ze wisten niet, wat de sacramenten 
eigenlijk inhielden en wat hun doelstelling, moraaltheologisch was. Er zijn 
regionale enquêtes geweest in de Lage Landen, later, tegen het einde van de 
middeleeuwen, om er achter te komen wat de zielzorgende priester eigenlijk 
wist van de sacramenten. De machthebbers deden dergelijke onderzoeken wel, 
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vanuit Brussel. Ze moesten ondervinden dat veel priesters niet eens de zeven 
sacramenten konden opnoemen. De scholaster van de Latijnse school had 
noch de theologische kennis, noch het gezag, om een catechisatie te geven. 
Wat hij wel deed, was de kinderen voorbereiden op het stuk uit het Epistel of 
het Evangelie dat de aankomende zondag in de Laurens zou worden gezongen 
of voorgedragen. Hij moest immers zorgen dat de jongens tijdig met zang 
deze woorddienst inleidden en ook dat ze na beëindiging van deze dienst, 
mis-onderdeel, de juiste antifoon vanaf het doxaal aanhieven. als nu de 
pastoor goed Latijn kende, zal de scholaster ook wel bij benadering hebben 
geweten wat deze Bijbelteksten inhielden naar strekking of verhaal. Dan zal 
de pastoor dat wel tegen de scholaster hebben gezegd, om misverstanden uit 
te sluiten. maar dat de scholaster vervolgens is gaan uitleggen welke betekenis 
in de geloofsleer aan de muzikaal door zang te omlijsten teksten toekwam, 
dat is onwaarschijnlijk. De scholaster keek echt alleen naar de uiterlijke, 
zintuigelijk waarneembare, kenmerken van het trivium. Hoe spreek ik het 
Latijn uit, met de juiste articulaties, stembuigingen, rustpauzes, rekkingen 
en versnellingen. Hoe sla ik meteen de juiste toonhoogte aan. Hoe bereik 
ik de unisono harmonie zodat negen stemmetjes als één klinken, lineair. En 
niet: WaT zing ik. WaaROm zing ik dát. Waarom nu, op dit moment. Wat 
betekent mijn zang en gesticulatie binnen Gods heilsplan. Dat had de scholaster 
ook echt niet kunnen uitleggen, al had hij het gewild. De scholaster nam vast 
aan dat dat plan er was, en dat het leergezag de antwoorden op deze vragen 
kende. Dat was voldoende. mochten leerlingen verder vragen, dan snoerde hij 
ze de mond: dat zouden ze nog wel later van iemand anders, elders, horen. Dat 
deden alle middeleeuwse kapittelscholen. Want dat had het Vierde Concilie van 
Lateranen nu eenmaal voorgeschreven61. Steeds weer ronddraaiend in dezelfde 
leerstellige karnton, want iets nieuws was per definitie verdacht. 
Het ging dus om de beheersing van het gaandeweg uitgevonden middeleeuwse 
kerklatijn, een raar soort Esperanto van de wereldkerk, dat met het hoogklassieke 
Latijn van Cicero of Ovidius weinig gemeen had. Een kunsttaal, zoals het 
wormstekige Engels van de Verenigde Naties in de hoofdkwartieren te New York 
aan de eerste avenue. Een taal, die voor iedereen iets onwezenlijks had, maar 
nu eenmaal gangbaar was als lingua franca en waarbij iedereen de moedertaal 
en haar subdialecten moest afzweren. Geen fraai proza voortbrengend of 
ontremmende gemoedsuitbarstingen vertolkend en daarop ook niet afgestemd. 
Veel didactische beunhazerij van een scholaster die de begaafdste leerlingen 
met moeite voorbleef, veel afremmende locale tradities, gerechtvaardigd met de 
dooddoener: zo doen we het hier altijd, dat zijn onze manieren. De scholaster 
hanteerde een subdialectische uitspraakwijze en die van de Laurens zal het 
Latijn op zijn Rotterdams hebben uitgesproken al hoeft dat niet noodzakelijk 
verbasteringen te hebben opgeleverd. En geen onderwijsinspectie. Dus geen 
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nationale standaarden. Het is daarom de vraag of de scholaster van Dordrecht 
het kerklatijn van zijn Rotterdamse confrater wel kon volgen, maar kon hij dat 
niet, dan had de Dordtenaar gelijk want zijn instelling was ouder. maar toch: 
een cultureel ornament, een prijsstuk dat men gaarne toonde aan bezoekers. 
Je zou zo’n Latijnse school nog het beste, qua niveau, kunnen vergelijken met 
het kleinseminarie van de Nederlandse diocesen tussen 1880 - 1950. Er werd 
humaniora onderwezen op een laag niveau, waarbij het lesmateriaal gebrekkig 
was (in onze ogen) en vergelijkende didactische maatstaven onbestaanbaar 
waren. Er was een groot leesboek op een standaard. En daaruit leerden de 
leerlingenscharen het alfabet op rijmstrofes, steeds weer opnieuw, totdat ze 
het dromen konden. En daarna kwamen de standaardformulieren voor de 
misteksten, eerst de algemene, daarna de wisselende per dag. Ook weer uit een 
reusachtig missaal opgezegd dat voorin de klas lag op de purpiter. Een oase van 
geleerdheid in een voor ons onvoorstelbare rauwe samenleving. 

De binnen het koor te voorschijn gekomen muren.

En Rotterdam hád dus waarachtig zo’n Latijnse school, al ruim voor 1328. Gericht 
op de dressuur van koorknapen in de Sint Laurens. Het was onmiskenbaar 
óók een stadsschool, maar steeds onder het patronaat van de Sint Laurens 
als parochie. De opleiding was, zouden wij nú zeggen, in hoge mate kerkelijk, 
gericht op aankweek van seculiere clerus. Seculier betekent in dit verband dat het 
ging om geestelijken die het stads-bedehuis administreerden en onderhielden 
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als noodzakelijke hoeksteen van de stad als rechtsorganisatie. Verder moet de 
term clerusweer ruim genomen worden: iedereen die enige wijding onderging en 
krachtens de wijding zekere broodwinning genoot, viel er in de middeleeuwen 
onder. Ook degene, die geen andere wijding kreeg dan poortwachter of 
toortsdrager in liturgische dienst de bekende thuriferarius, die ook wierookdrager 
en bedienaar van het desbetreffende reukvat was tijdens de onderscheidene 
ceremoniële diensten, die veelvuldig plaatsvonden en verschillende uiterlijke 
verschijningsvormen hadden per diocese. De parochiële koster kon een dergelijke 
wijding hebben en verscheen dus getoogd in het openbare leven, als zijn heer, 
de gevenereerde parochiële stadspastoor. Het kon een begeerde ambtelijke 
aanstelling zijn, custos, en bij een aanzienlijke parochiekerk als de Rotterdamse 
Sint Laurens is ze dat ook stellig geweest. In de hier bedoelde periode waren ook 
de universiteiten van Parijs, Keulen, Napels en montpellier alsmede Bologna 
allereerst opleidingsinstituten voor geleerde priesters die straks aanmerkelijke 
ambtelijke diensten zouden verrichten, verbonden aan een bisschoppelijke, 
hertogelijke of grafelijke kanselarij of curie. Voor een carrière in overheidsdienst 
was actieve deelname aan het alleszaligmakende middeleeuwse kerklatijn een 
noodzakelijke basisvoorwaarde62. De kapittelschool was geen rechtstreeks 
opleidingsinstituut voor het priesterschap. Het was geen seminarium. Zó noemt 
het hierna verder aan te duiden Concilie van Trente (1543 - 1563) de instituten 
wier oogmerk de exclusieve priestervorming is. Op deze Latijnse school kon je 
geen onderricht in de theologie en filosofie krijgen. De Latijnse school voorzag 
in een studium particulare. Wie dogmatisch of leerstellig dieper wilde graven 
moest echt naar de universiteit, het studium generale. Dat ging de competentie 
van de leerkracht of de leerkrachten van de Latijnseschool of de stadsschool 
echt te buiten en dat was ook de pretentie niet. Wie in deze vakken wilde 
studeren moest, bij een verreikende ambitie, naar een universiteit of, als niet 
zulke hoge ambities in het spel waren, naar een studiehuis van een klooster. 
De Dominicanen, de Fransiscanen, de Karmelieten en augustijnen voorzagen 
in dergelijke studiehuizen. De jongen die dacht voor hogere wijding bestemd 
te zijn, kon daar heen, als hij het grondig wilde aanpakken. als de roeping bij 
de jongeling zich geopenbaard had en als pa en moe daar de centen voor over 
hadden. Want duur was dat allemaal wel. We spreken dus over een elite, die 
zich dat kon permitteren.
De jongens zongen onder leiding van hun scholaster, hun meester, de 
basismelodieën voor staande op een doxaal. Dat is een soort koorbank op 
een podium dat het priesterkoor afscheidt van de kerkzaal, het schip. Deze 
koorknapen, fris van de lever, leidden de kanunniken in en ondersteunden 
hen bij het zingen van de wisselende getijden. Ze genoten het privilege van 
een geducht onderricht in dat kerklatijn, passief en actief, de zangkunde en 
de beginselen van Latijnse stelkunde, grammatica, syntaxis en de betekenis, 
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sacramenteel, van de verschillende liturgische gebeden. Stel u er niet te veel 
van voor: de Latijnse school begon met het ultieme stampwerk van het enige 
handgeschreven Haneboek63 dat de stad rijk was. Uren dreinden de jonge 
Latinistjes gapend en suf van verveling dat boek af. De voorbijgangers konden 
er van méégenieten. Onbegrijpelijke teksten en zeurzangen, de mystieke vocale 
corridors naar het bovenzinnelijke: God hoorde het, zag dat het goed was en 
dat deed de nijvere Rotterdammer ook weer goed. Op het stampend ritme van 
de stok van de meester. Tegelijkertijd kregen de jongens ook les in rekenkunde. 
En in lezen en schrijven. Die schrijflessen begonnen met het tekenen van een 
grote letter O. Want die letter was de basis van het Latijnse alfabet. De scholaster 
tekende, floep!, uit de losse pols, op het bord met krijt die O. Dan moesten 
de leerlingen die O natekenen op hun schrijfbordjes, ingesmeerd met zeep, 
waarin zij met een stokje krasserig eerst een vierkant moesten tekenen. Was 
dat vierkantje echt geslaagd, met gelijke zijden, evenwijdig tegenover elkaar in 
het vierkant, dan moesten zij rondom dat symmetrische vierkant van hoekje 
naar hoekje die O proberen te tekenen, terwijl de scholaster rondsloop en zo 
nu en dan een korte lichamelijke tuchtiging deed nederdalen. Die O moest 
steeds opnieuw geoefend worden. Uiteindelijk zonder dat vierkantje midden 
in. De O was het oermodel voor de daarop volgende letters: de Q, de C, de D 
en de G. Want die kwamen vooral in de koorzangen en de psalmteksten veel 
voor. Dan de letters B, de J, de P, de R en de S en U. Uiteindelijk de m, die gold 
als erg moeilijk. En dan de rest. En dan de kleine lettervarianten, waarbij de 
leerling een zekere regelmaat in het schrift moest ontwikkelen. Ondermeer door 
gelijke spaties te ontwikkelen. Ondertussen kregen de leerlingen staande Latijnse 
spreuken voorgetekend op het bord. De beruchte Dicta Catonis, zegwijzen van 
Cato. De oude senator die zoveel tegen Carthago had. Dat waren er meer dan 
honderd. Een soort spreuken, die je ook wel, vroeger, in de succesagenda vond 
in blauwe lettertjes onder de dagpagina. Wie veel verliest, is blij met het weinige 
dat hij overhoudt. Of: Leer uw zonen een duchtig vak, als u ze geen rijkdom 
kunt meegeven. Of: als uw vrouw u werkelijk begrijpt, kunt u beter scheiden. 
Nou nee, dat laatste toch weer niet. De leerlingetjes moesten soms ook priester 
worden en dan was zo’n wijsheid niet geraden. maar wel weer heel veel sententia 
van Cato, eenregelige spreuken die steeds weer herhaald moesten worden, om 
dictie te verwerven en gevoel voor het ritme van de hexameter. Vooral die, waarin 
Cato wijsheden ten beste gaf: Hoe groter de ramp, hoe grootser het menselijk 
handelen. Doe je best, je hoeft niet de beste te zijn. Kennis is de vrucht van bittere 
wortels. Dat soort werk, een jaar lang, dag in dag uit. Op zijn zevende kende de 
leerling dan Latijn, dat hij kon spreken en lezen64. Niet veel, niet ingewikkeld, 
maar de weg zou hij in het Latijn in een vreemde stad kunnen vragen. Niet, dat 
het daar de scholaster nu om ging. Erasmus kreeg dergelijk onderricht in Gouda. 
Hij kwam er zijn hele leven niet over uitgekankerd.
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Dan zongen de bevoorrechte leerlingen de Latijnse naamwoordvervoegingen 
op in de vijf declinaties, de tijden van de werkwoorden, de betekenissen van 
de aanvoegende wijzen, de samengestelde spreekwoorden die gangbaar waren 
en daarna de gebeden, eindeloos herhaald: het avé maria, het Pater Noster, 
het Confiteor, het Gloria, de diverse Prefaties en ga zo maar door, tot in het 
oneindige, ware het slechts om de juiste dictie en uniforme articulatie te pakken 
te krijgen en te houden, ook bij de verplichte unisono zang. Hollandse steden 
wilden dolgraag zulke Latijnse scholen binnen de muren hebben. Dordrecht 
had er een, al in 1253, amsterdam, Gouda – Desiderius Erasmus genoot er zijn 
basisopleiding tussen 1473 - 1478 – maar Rotterdam dus ook. Buiten Holland 
had de Latijnse school van Deventer grote vermaardheid. Deze school was een 
parochieel instituut dat hoorde bij de Sint Lebuinuskerk. In 1150 definieerden 
de kanunniken het didactisch programma en het lesrooster. Haar programma 
strekte andere scholen tot voorbeeld. Dat gold ook voor het klassensysteem 
van de Latijnse school te Zwolle onder rector Johannes Cele (1377 - 1415). Hij 
verdeelde de lesstof over leerjaren en introduceerde de proefwerken. Bij een 
Latijnse school hoort automatisch een kanunnikenkapittel. Het al genoemde 
Concilie van Lateranen had dwingend voorgeschreven in 121565 dat een 
seculier kapittel zo’n school moest oprichten. De opleiding voor de gezongen 
liturgische eredienst was de kerntaak van zo’n school. maar er werd ook wel 
opgeleid voor profane wetenschappen. Dat hing van de scholaster af. En soms 
van de stadsregering. als die de school subsidieerde. En dat gebeurde vaak, 
omdat het stedelijk prestige gemoeid was met een brede oriëntering van het 
didactisch programma. In 1351 gaat de Rotterdamse parochiële kapittelschool 
over in de handen van de Rotterdamse stadsregering en wordt een grote school: 
een Scola magna. Dan is het een echte stadsschool, maar de patronage met de 
parochiekerk wordt niet verbroken. Zo gebeurde het in alle steden in de Lage 
Landen66. meestal komt de omvorming van de kapittelschool tot uitdrukking 
in het feit dat de stadsgemeente (de publiekrechtelijke gemeente, zouden wij 
nú zeggen) voortaan de rector van de school benoemt en salarieert, en niet het 
kapittel zelf of de kapitteldeken. Zo ging het in Rotterdam. Dat heeft stellig 
consequenties gehad voor het lesprogramma en voor het onderwijspersoneel. 
Rekenen, aardrijkskunde, Nederduitse taalkunde, boekhouding, dat kan aan 
die Rotterdamse school tot het basispakket hebben behoord, omdat Rotterdam 
al spoedig een echte handelsstad werd. De stedelijke notabelen brachten hun 
zonen er onder voor theoretisch onderricht, dat niet alleen maar gericht mocht 
zijn op een religieuze ambtsbediening, laat staan op het volledige priesterschap. 
Wanneer meester Bonifaes Jans van Woerden wordt benoemd tot scholaster 
van de Latijnse School door de Rotterdamse Vroedschap geven de schepenen 
in maart 1555 Bonifaes een didactische instructie mee. De schepenen hanteren 
dan de redactie die zij ontlenen aan eerdere instructies67. Daarin gebruiken 
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zij voor het schoolprogramma bewoordingen, waaraan je het oorspronkelijk 
doel van de school nog kunt herkennen: Bonifaes moet armen en rijken de 
Latijnse grammaticalia bijbrengen, om te kunnen lezen en te schrijven. Hij 
moet dat doen opdat zij hun gregoriaans zullen kunnen beheersen68. Dat is de 
maatstaf. Gregoriaans69, dat is: de liturgische zingtaal die door Paus Gregorius 
de Grote70 ingevoerd is in de Westerse Kerkgemeenschap en die in de Kerk bij 
plechtigheden voorgeschreven werd. De gregoriaanse notatie, de gezangen, de 
antifonen of aanheffen, de stereotype wachtwoorden die de verschillende fasen 
van het misformulier markeren zoals het dominus vobiscum (de heer zij met 
u) en het plichtmatige antwoord et cum spiritu tuo (en met uw geest). maar bij 
gemeentelijke keuren, verordeningen dus, zal de scholaster nog andere vakken 
opgegeven krijgen71. Die moet hij geven of hij mag het onderricht daarin 
overlaten aan bij-meesters, die dan wel een examen daartoe moeten afleggen, 
dat ook nader geregeld zal worden72. men ziet: de actieve en passieve beheersing 
van het Gregoriaans Latijn is de kerntaak van de scholaster. De niet-genoemde 
vakken zijn natuurlijk niet onbelangrijk. Dat zijn de handelstechnische en 
praktikabele vakken. maar die hangen af van de leerlingen-samenstelling per 
jaar. En die varieert. De scholaster hoeft geen geestelijke te zijn in deze periode: 
de kunst van lezen en schrijven is thans ook aan leken vaardig. mr Bonifaes 
mag zijn zoon aanstellen tot ondermeester, zegt zijn aanstellingsbrief, dus een 
geestelijke is hij voorzeker niet. Verder krijgt mr Bonifaes de garantie dat hij 
een stedelijk monopolie genieten zal op het openbaar onderricht. Wie óók 
een school beginnen wil moet daarvoor vergunning vragen bij Bonifaes. Zeer 
gedetailleerd en uitvoerig is de instructie over de salariëring van de scholaster. 
Hij zal een basis-wedde hebben in achttien Carolusguldens van veertig grooten 
Vlaams per gulden, terwijl de parochie daarop de traditionale suppletie zal 
toeleggen. Verder mag hij schoolgeld heffen, maar dat blijft gemaximeerd naar 
de oude normen. De Rotterdamse Latijnse School is dus symptomatisch voor 
het bestaan van een volwaardig kapittel. Bij zo’n parochieel kapittel horen 
uitgebouwde koorbanken om de responsoriezang mogelijk te maken en daarbij 
hoort dus een groot hoogkoor. De Sint Laurens moet dat derhalve allemaal 
gehad hebben al vóór 1328.

De aanstelling van rector Marre

We weten dat, omdat de Graaf van Holland en Henegouwen, Willem, dat laat 
relateren in een acte van dat jaar, waarbij hij het recht om zo’n school te leiden – als 
rector, zouden wij zeggen – geeft aan zijn klerk en griffier Pieter marren. Willem 
maakt er betrekkelijk veel woorden aan vuil. De vader van Pieter was ook al zo’n 
goeie, trouwe dienaar als Pieter, zegt Willem. Pieter moet maar eens beloond 
worden. En dat rectoraat, dat is een mooie post. De Rotterdammers moeten Pieter 
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dus eerbiedigen in die functie en hem het respect verlenen, ook stoffelijk, die hem 
deswege toekomt. Twee geestelijken relateren weer dat zij deze schenkingsacte 
hebben zien opmaken en dat zij de inhoud ervan hebben horen voorlezen. Dus 
is het allemaal echt waar. En Pieter zit dus gebakken. aldus de acte, opgenomen 
in het groot charterboek van de graven van Holland, Zeeland en heren van 
Friesland73. Heel goed schijnt Pieter het onderwijs niet verricht te hebben. Hij had 
de rectorale functie voor het leven gekregen, maar in een latere akte, opgemaakt te 
Dordrecht, wordt hem de beperking opgelegd, dat hij de aanstelling heeft tot weder 
opzeggens toe74. In 1336 wordt door Willem IV de functie ontnomen aan Pieter 
marre. Hij geeft het aan Hendrik Jan Pieterszoon. Willem IV geeft aan dat het 
onderwijs eigenlijk versuimt werd door marre en nu mag Hendrik het proberen 
beter te doen. Hij krijgt de functie ook tot weder opzeggens toe. De Latijnse school 
stond aan de westzijde van Den Oppert. Ruggelings stond de school in het water 
van de Slijkvaart, later Lange Torenstraat. Ze stond dus dicht bij de Laurens. We 
weten verder niet of het een groot gebouw was, speciaal ingericht voor onderwijs. 
We weten wel dat het gebouw in 1426 zodanig verzakt was dat het opgekrikt moest 
worden. En dat zal wel niet zonder reparaties hebben gekund. In 1592 wordt de 
school verplaatst naar het leegstaande Cellebroedersklooster. Dat kan dan, want 
de monniken van de Cellebroedersorde zijn dan verjaagd uit de stad. En dan komt 
de stedelijke Latijnse school tot grote bloei en vermaardheid. mede, omdat ze zich 
kan profileren tegenover de gemeente, het stadsbestuur en tegenover de hervormde 
kerkenraad, het kerkbestuur, toch min of meer als een openbareschool. Daar is, 
zolang de school opleidt voor de rooms-katholieke koordienst, natuurlijk geen 
sprake van. Dan, in de zeventiende eeuw, wordt de studie in het Latijn pas echt een 
opleiding in de algemene humaniora. Ze leidt op voor het volgen van universitair 
onderwijs. Het onderricht dat gegeven wordt aan de Leidse Universiteit. maar 
toch ook breder: men probeert studiezin en studiemethodologie te vormen zodat 
de leerling straks aan alle Europese Universiteiten terecht zal kunnen, ook aan 
katholieke. Haar alumni halen in alle windstreken graden en zetten luister bij 
aan hun school. Er zijn dan zes echte klaslokalen. Er zijn slaapvertrekjes voor 
internaatsleerlingen van buiten de stad. Een grote muur scheidt de speelplaats van 
de straat. In die muur zit een grote poort met gele dubbele deuren. Er is een fraaie 
bewerkte lijst boven de poort en daarop een frontispice met onder het middelkapje 
het borstbeeld van Erasmus75. Naar dat beeld heet ze dan Erasmiaans gymnasium. 
Zover is het, in dit tijdsgewricht dat we beschrijven, nog lang niet. maar de lijn 
tussen de liturgische koorschool en dat gymnasium is duidelijk te trekken.
Pieter was óók een geestelijke – klerken bij de grafelijke kantoren plachten dat 
te zijn – en hij krijgt een ambt dat kennelijk floreert: hij hoeft die Latijnse 
school niet op te starten. Er is dus een leerlingenbestand. Dat schoolgeld betaalt, 
want waaruit zou anders de lucrativiteit van het ambt afgeleid kunnen worden? 
Die Latijnse school moet dus vermaardheid hebben gehad, zij het locaal. maar 
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wel degelijk mede buitenstads. Die leerlingen zijn eveneens bestemd geweest 
voor de priesterlijke stand, liefst kanunnik natuurlijk of ambtenaar als Pieter, 
want dat schuift goed en met zekerheid. Lezen en schrijven zijn uitzonderlijke 
kundigheden, de man die dat beheerst, is een superintellectueel die het ver kan 
schoppen als hij maar met de genade Gods meewerkt. En dat léér je wel op zo’n 
Latijnse school. Het huidig Erasmiaans Gymnasium76, gemeente-instelling van 
Rotterdam, pretendeert77 de voortzetting te zijn van Pieter marrens school. Zij 
het dan, met de verdiepingen en verbredingen van het didactisch programma dat 
Johan Rudolf Thorbecke goeddocht in 1870 toen hij de Nederlandse gymnasia 
wettelijk regelde. Die regeling werd ingevoerd bij de Wet op het Hoger Onderwijs 
van 1876, met de tweedeling in de laatste jaren van dat programma in een alpha- 
en een bètarichting. Toen kregen scheikunde, wiskunde en natuurkunde de kans. 
Vóór die tijd gold ten aanzien van gymnasia slechts een regeling bij Koninklijk 
Besluit van 181578, waarbij ten aanzien van bepaalde leraren een academische 
graad werd vereist om het onderricht in hun vak bevoegd te mogen doen. 
En uiteraard moeten we bij de huidige gymnasia in aanmerking nemen de 
verbasteringen op dat Thorbeckiaanse programma, teweeggebracht door (of 
moeten we zeggen te wijten aan?) de Mammoetwet79.
Beheersing van het Latijn was destijds – vanaf de middeleeuwen tot diep in de 
negentiende eeuw – nodig, omdat de meeste universiteiten die lingua franca 
bezigden op de colleges, zeker ook in Nederland, waar men aan die gewoonte 
hardnekkig lang heeft gehecht80. Soms zelf tot in de eerste decennia van de 
twintigste eeuw. Latijnse scholen hebben dus steeds bestaan in de Nederlanden. 
Ook na de middeleeuwen. De Rotterdamse instelling, van gemeentewege 
gedreven, had als centrum van Latinisme en klassieke wetenschap een prestigieuze 
naam. Zeker als opleiding voor de Leidse universiteit, opgericht in 1576. Toen 
Pieter marren over die Rotterdamse Latijnse school het rectoraat ging uitoefenen 
was het nog een parochiële school, echt bestemd voor de priesteropleiding in de 
betere ambten of rangen. Niet voor volkskapelanen natuurlijk. Uit de mindere 
buurten. Die konden met papegaaienspraak hun ambt uitoefenen zonder dat 
er een haan naar kraaide, zeker niet uit het Haneboek.

De betekenis van een consecratieplaats

Daarom: ruim vóór 1328 moet de Sint Laurens al een aanzienlijke parochiekerk 
zijn geweest. Dat kun je alleen goed begrijpen als je denkt aan de aard, strekking 
en betekenis van het priester- en hoogkoor als plaats van het sacramentele misoffer, 
waarin Christus zich fysiek verwaardigt te manifesteren. De belangrijkste 
plaats in een kerk die de middeleeuwer zich kon voorstellen81. De dienst van de 
woordverkondiging was lang niet zo belangrijk. De kansel of de ambo was wel 
gewenst meubilair. Uiteindelijk kon de mis daarzonder niet bevredigend worden 
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voltrokken. maar dat stond niet centraal in de religieuze beleving. Later, bij de 
reformatie, uiteraard wel. Dan staat de bijbelse woordverkondiging en de uitleg 
van de openbaring centraal. En zo komt het dat men van protestantse zijde het 
ontstaan van de Sint Laurens als parochiële gebedsruimte is gaan centreren rond 
de voltooiing van het schip of de kerkzaal als gehoorsruimte, waarnaar men is 
gaan kijken met protestantse blik na 1572, het jaar waarin de Sint Laurens voor 
de protestantse eredienst ingericht wordt.
En de Rotterdammers bouwden hun kerk alvast, in deze veertiende eeuw, veel te 
groot, te mooi en te duur, want ze dachten groot van hun stad. Daarom moest 
hun stadskerk groter worden dan een mens zich zou kunnen voorstellen. Groter, 
bij voorkeur, dan die van Dordrecht. Dat ging heel wat kosten. maar ze konden 
er lang over doen. Het probleem was wel dat niemand ervaring had met zo’n 
groot stenen bouwproject. Dat zou de Rotterdammers op den duur opbreken. 
Want ze gingen bouwen op sponzige veengrond. Hoe je dan precies zo’n hoog 
en zwaar gebouw moest funderen, daar hadden ze geen ervaring mee. Flink 
zware basementen maken, dat konden ze wel. maar van heien hadden ze geen 
verstand. Ze heiden niet erg diep. De muren moesten stevig staan, maar met 
verzakkingen later, omdat het veen uitgeperst werd onder de toenemende druk, 
daar hielden ze geen rekening mee. Ook al zakte een muur al tijdens het bouwen 
wat scheef, dat gaf niet, zolang het dak de boel maar schraagde. Helemaal recht, 
loodrecht, hoefde het allemaal niet te wezen, als de boel maar goed bleef staan. 
Dat was een flexibel uitgangspunt, dat de Rotterdammers op den duur zou 
opbreken. De kerk bleek in de latere eeuwen steeds weer te verzakken. Dat zou 
haar bouwgeschiedenis tekenen. maar voorlopig zag het grondplan er goed uit 
en wat er gemetseld werd, helemaal. Ja, dit werd echt de Grote Sint Laurenskerk. 
Dat hoorde bij hun stad. Ze dachten dat Rotterdam nog wel eens een metropool 
zou worden. Dat zat er bij de Rotterdammers al vroeg in.

De Laurens groter dan groot: de Groote Kerk van Rotterdam

En het had ook gekund. In de zestiende eeuw was de parochie er beslist groot 
genoeg voor: vermoedelijk tegen de vijfduizend mensen. Dat was geweldig! Een 
kerk als de Sint Catharina in Eindhoven – een stadje dat in 1330 een belangrijk 
handelscentrum is – heeft al bij vijfentwintighonderd parochianen in 1417 een 
volledig kapittel met koorgestoelte! Dus Rotterdam kon in de veertiende eeuw 
zoiets zeker aanvragen bij de Utrechtse bisschop. Die heeft dat toegestaan, want 
dat betekende: verhoogd fiscaal tarief in de kerkelijke belastingen. Utrecht ging er 
flink aan verdienen, aan de toeslag voor een volwaardig kapittel. Dat op den duur 
uitgebreid kon worden. Tot een domkapittel. alleen: de zestiende eeuw blijkt niet 
een eeuw van rustige kerkelijke ontwikkeling: er komt een reformatie, en die maakt 
die uitgroei tot een domkapittelkerk illusoir. Dat was in de veertiende eeuw niet 
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voorzienbaar. Toch was dat hoogkoorgebouw in dat kerkgebouw echt een soort 
provisorische hulpkerk rond het geprojecteerde hoogaltaar. met een rare tijdelijke 
houten gang naar de schipzaal. Wat er stond aan koor, zou uiteindelijk afgebroken 
worden. Om schip en uiteindelijk hoogkoor bij de transepten te verenigen.
De westzijde van die hulpkerk, die men spoedig hoopte af te breken, zou dan 
voorlopig wel met een houten wand gedicht worden totdat het schip zover af was 
dat het winddicht gemaakt kon worden. Dat deden ze elders óók. Daar kraaide 
geen haan naar. Daar waar het voorlopig einde van dat schip was gepland, liep die 
zijtak van de Binnenrotte, die ook aansloot op het verlaat naar de Leuvehaven. 
men noemde die gracht ook wel de Slikvaart of de Sluysvliet of Sluysvaart. De 
aanduiding Slikvaart geldt meestal de gracht die vanuit het noorden naar het 
zuiden liep, parallel aan de straat die Oppert werd genoemd. De Sluysvaart was 
een tak van die Slikvaart naar het oosten, naar de Binnenrotte toe, en gold 
als een stinkwater, ondiep, geschikt voor platbodems en vlotten. Inderdaad 
werd ze, als alle grachten, ook als open riool gebezigd. Ze liep vlak voor de 
provisorisch gedichte kerkzaal langs, tussen die zaal en de eerste torengeleding 
in. Het vaartje waterde af naar de Leuve of Love toe, die wetering die in het 
uiterste westen te zijner tijd zou worden afgegraven tot Leuvehaven. maar 
de Sluysvaart (of Sluysvliet) had vooral ten doel zware bouwmaterialen ter 
voltooiing van het kerkgebouw aan te voeren, arduinen kolommen en stenen 
gewelfschotels uit Luik en verder: gelukkig dat de zeeverbinding er was en de 
verbinding met de Rijn. Vanuit het koor dus in het oosten, achter de omgang 
en apsis die Binnenrotte, aan de westzijde die Slikvaart en aan de beide andere 
zijden ook vergravingen die grachten zouden worden na opmetseling der kaden, 
maar daar was nog geen haast bij. De Slikvaart liep dus min of meer parallel 
met de Binnenrotte. De dwarse vergravingen stonden daar loodrecht verderop 
op. Via de verlaten konden die gespuid worden, maar het was in onze ogen en 
neus een vieze, gore troep daar bij die bouwput, waar ook de barakken van het 
werkvolk stonden. Het stonk er de pan uit. Niet direct de geur van Heiligheid 
waarin Sint Laurentius volgens de legenden heette ontslapen te zijn. Het deerde 
de middeleeuwer niet. Hij stonk zelf ook verschrikkelijk en als iedereen stinkt, 
merkt niemand het. achter de Hoogstraat, in het westen, de maas, soms dichtbij, 
soms veraf. Dat hing van het jaargetij af, de regenval en de getijden op volle zee. 
De dam was een hinder voor de scheep-beurtvaart, maar ze hield het maaswater 
buiten. Dáár ging het om. Via het ingewikkelde systeem van duikersluizen kon er 
steeds bij eb goed afgewaterd worden, terwijl de sluisdeuren bij vloed toesloegen. 
De Hoogstraat heette hier dan ook middeldam. Wat ten oosten daarvan aan 
behuizing lag heette het Oosteinde en dat, wat aan de westkant lag, om voor 
de handliggende redenen, het Westeinde. middeldam, Oost- en Westeinde 
vormden samen de Hoogstraat, letterlijk: de hoge straat (zoals de Highstreet in 
zo menige Engelse stad en Engels dorp). In veel Nederlandse steden verliep de 
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straattenaamstelling precies zo. In Den Haag, maar ook in een Kempisch dorp 
als Gestel, thans stadswijk van Eindhoven, kan men iets dergelijks waarnemen. 
De Hoogstraat vormt steeds de kam of dam die de locale maximale veiligheid 
biedt tegen opdringend water, of het nu van boven of beneden komt.

De Rotterdamsche Schie

De Schie bleek een heilzame ader voor Schiedam en Delfshaven te zijn, zoals we 
zagen. De Rotterdammeren bij de middeldam moeten gedacht hebben van die 
welvaart óók een graantje mee te pikken. Ze groeven een zijtak vanuit die Schie 
naar de Hoogstraat, een kanaal dus, evenals die andere twee. Ook die waterweg 
moest uitwateren op de maas, ongeveer op de zelfde wijze als de Binnenrotte. Dus 
met duikersluizen, gevat in een stenen verwulf in de middeldam. Ze ligt wat meer 
naar het westen en ze is ook later gegraven en geconstrueerd, die Rotterdamsche 
Schie, ongeveer rond 1340. Landinwaarts heet ze Delftse vaart, onder die naam 
loopt ze (nog steeds) op de middeldamse duikersluizen af. Ze is dus beduidend 
later gemaakt dan de afdamming van de Binnenrotte bij het moriaansplein. 
Dáár ontstond de nederzetting die men Rotterdam zou kunnen noemen omdat 
ondermeer de waterstaatkundige beslissingen, maar ook die over de kerkaanleg 
min of meer gemeenschappelijk werden genomen en min of meer volgens 
algemeen geldende regels financieel over de locale belanghebbenden versleuteld 
werden. De materialen, de dijkwerkers en sluisbouwers moesten huisvesting 
hebben, de bedienaren van de sluizen, de overtomen, de hijswerktuigen en de 
verlaadsleden óók. De grotere gekielde Rijnschepen die op moesten kunnen 
tornen tegen de Rijnstroom lagen aan de westkant van de Hoogstraat op hun 
lading te wachten. Ze vergden onderhoud, en ook daar was werkvolk bij nodig en 
leveraars van teer, touwen, bolders, takels en zeilmaterialen. Verder stalhouderijen 
met hun personeel voor de knollen die de Rijnschepen landinwaarts moesten 
trekken, want met zeilen alleen kon men de aanmerkelijke tegenstroom meestal 
niet mannen. En dat riep weer nieuwe toeleveranties op, want die beesten moesten 
voedsel hebben, onderhoud en verzorging. Ze trokken alleen in jaagtuig en ook 
dat moest vervaardigd en bediend worden. Daar waren jagers voor nodig die 
mennen konden en duvelstoejagers die op het vaartuig de aanwijzingen der jagers 
uitvoerden, want dat was niet ieders werk, vooral niet met grotere slepen. Vlotten 
kwamen ook stroomafwaarts afmeren, moesten daar bedwongen worden in hun 
vaart en vaak uiteengenomen worden om hun drijfvermogen te verminderen. De 
verlading van een groot vlot op stroom was ook weer een specialisme, evenals 
het varen ervan. Vissers, varensgasten, schippers en passagiers groepten ook 
samen op deze plaats. met scheepmakers, reparateurs, touwslagers, zeilmakers, 
nettenbreiers, boeters, tonnenmakers. Het werd druk daar bij die middeldam.
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Een kerkeiland in de blubber

Het schip van de kerk als stadsvergaderzaal

Toch begon men bij de Laurens niet met het eigenlijke, finale, priesterkoor, zoals 
overal elders gebruikelijk. men begon met het middenstuk van het schip. Er 
was nog geen vaste sacramentele bedienaar van dat kerkgebouw. De vicaris uit 
Schoonderloo kwam wel eens kijken, maar veel had hij er nog niet te doen. De 
hoogmis er op dragen, met alle toeters en bellen, dat kon nog niet. Daarvoor 
moest het koor echt af zijn met minstens een gewijd vast hoogaltaar, met offertafel 
en altaarsteen. En dat kon niet in dat hulpkerkje dat provisorisch was ingericht 
in het geprojecteerde priesterkoor. Vermoedelijk behielp de vicaris zich met een 
altare portatile dat wil zeggen: een draagbaar inklapbaar altaar. Daarvoor moest 
hij dan dispensatie hebben van het hoger gezag in wiens jurisdictie hij verkeerde: 
de pastoor van Schoonderloo. Zolang Rotterdam geen zelfstandige parochie was, 
was hij daarvan afhankelijk. Ongeacht hoe groot de kerk was en hoe groot het 
aantal gelovigen dat daar ter mis kwam. Die constructie wordt ook thans nog 
gevolgd als een bisschop een kerkgemeenschap-in-wording voorlopig nog in een 
afhankelijkheidsrelatie wil houden. Hij stelt de uiteindelijke oprichting van de 
parochie uit, tot hij een priester kan aanstellen die hij volkomen vertrouwt. Die 
benoemt hij tot kapelaan van een bestaande parochie van wier gehoorzaamheid 
hij, middels de residerende pastoor, zich volkomen overtuigd kan weten. En dat te 
meer, als de nieuw te stichten parochie groot en belangrijk zal worden. Hij moet 
dan zeker weten dat de nieuwe parochieherder goed administreert, nauwkeurig 
rapporteert en loyaal is aan het kerkelijk gezag. In missiegebieden gebeurt dat 
ook nog steeds zo. En daar leek deze situatie in dat wordend Rotterdam wel wat 
op: Utrecht moest nog maar zien hoe dat liep.
Uitvaarten konden wel gehouden worden, met de vereiste gebeden, riten en 
eventuele gezangen. Want een uitvaart zelf, dat is geen sacrament, het is een 
zelfstandige vorm van liturgie. Het stoffelijk overschot van de afgestorvene wordt 
ritueel aan de aarde toevertrouwd. Daarbij worden gebeden gezegd, waarbij de 
tussenkomst van God wordt aangeroepen om de overledene dierbaar aan te 
bevelen op de reis van de ziel naar de eeuwigheid, die van de hel – maar daarvoor 
is geen liturgische plechtigheid nodig, dat gaat vanzelf – en het vagevuur. Gaat 
de ziel naar de hel, dan moet hij daar blijven. Hij moet niet komen spoken bij 
zijn nazaten, om zijn smarten met hun te delen. In het vagevuur heeft de ziel het 
gebed van zijn nagelaten betrekkingen nodig. In dat laatste oord wordt de ziel 
blootgesteld aan de bestraffingen Gods voor al datgene wat de bezielde in zijn 
aardse leven heeft misgepeuterd tegen Gods Heilsplan. Leidt de reis rechtstreeks 
naar de hemel, dan moet de ziel die kunnen vinden en verder bereid zijn daar 
voorspraak te zijn voor hen die achterbleven. En daar is het uiteindelijk om 



CO
N
CE

PT

CONCEPT VERSIE D.D. 15 maaRT 2018 - 11.05

De parochie van Sint Laurens in Rotterdam

77

te doen, die voorspraak vanuit de hemel. Die drie compartimenten kende de 
middeleeuwer. Hij had daar een buitengewoon duidelijke voorstelling van. De 
hemel was slechts bereikbaar als de ziel goed afgestorven was. Dat wil zeggen: als de 
ziel onbelast door eeuwige zondeschuld het stoffelijk lichaam van de afgestorvene 
had kunnen verlaten. De zonde, dat was de inbreuk op Gods Heilsplan, 
opzettelijk en intentioneel bedreven. Daarvoor was hoogstpersoonlijke schuld 
noodzakelijk, daar was (en is) de kerk duidelijk in. Ik kom op die schuld straks 
terug, als het gaat om het intreden van de reformatie in Rotterdam. Want het 
leerstuk betreffende de zondeschuld, zoals door de Kerk gedogmatiseerd, was óók 
een van de stenen, waaraan menige gelovige gaandeweg aanstoot begon te nemen, 
al in de vijftiende eeuw. Inzonderheid dat die schuld via een soort akkoordje met 
de Kerk afkoopbaar was. Daarover later, niet alles tegelijk.

De pastoor als bemiddelaar tussen aarde, hel en hemel

Dát die schuld afkoopbaar was, dat leerde de Kerk met stelligheid. Daar was een 
sacrament voor. De biecht. Die komt neer op gewetensvolle zelfbeschuldiging door 
de gelovige van alle vormen van zondeschuld. Ontwikkelt men op de grondslag 
van die beschuldiging effectief berouw, dan is God bereid die schuld te vergeven. 
Want Hij is Liefde en Vergevingsgezindheid. maar, zo leert de Kerk, dat doet 
God eigenlijk alleen indien de zelfbeschuldiging geschiedt op een bepaalde wijze 
tegenover een priester. En die moet bevoegd zijn om die beschuldiging aan te 
horen en daarop, namens God, een formule uit te spreken waarin Gods vergeving 
ritueel verwoord wordt. En dat is de absolutie, de ontbinding der zondeschuld. 
Iemand die stierf zonder die absolutie, was zwaar de pineut. Die ging direct naar 
de hel. En daar was het niet best. Ook dat wist de middeleeuwer heel goed. En 
omdat sterven in de middeleeuwen doorlopend gedaan werd en niet aan leeftijd 
gebonden was, was het zaak om direct in de buurt van de plaats waar mensen 
bestendig doende waren een bevoegde priester te hebben. Er moest er dus één 
komen vlak bij de middeldam, liefst bij de kooromgang. maar dat kon niet zonder 
tussenkomst van de bisschop van Utrecht. Die moest zulk optreden ter plaatse 
krachtens zijn jurisdictie goedvinden, anders was die absolutie niet geldig. Hij 
had al goedgevonden dat de pastoor van Schoonderloo een plaatsvervanger 
naar Rotterdam zond voor dat doel – het geven van absoluties en het doen van 
uitvaarten – maar zo iemand moest dat op een vaste standplaats doen. Een echte 
pastoor heeft een vaste standplaats met een daaraan gerelateerde jurisdictiekring 
en autonome, onvervreemdbare en onoverdraagbare bevoegdheden zolang de 
aanstelling duurt. Het pastoorsambt is immanent aan de persoon, wie het is, is 
nauwelijks te schorsen of te ontslaan tenzij hij zelf afstand doet. De pastorale 
bediening is plaatsgebonden. Die kon niet zomaar overal en in het wilde weg 
betracht worden. Dat moest gebeuren in een gebouw, ingericht voor die soort 
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eredienst en die sacramentele bediening. Een parochiekerk. En een kapel is minder 
in rang. Ik gaf dat al even aan. Die is niet geschikt bemeubeld en gewijd voor het 
misoffer. Voor de andere sacramenten in beginsel wel. Zo was (en is) het canonieke 
recht. Die eerste imperfecte kapel – ze was bestemd voor een beperkte liturgische 
dienstregeling – stond aan de Gasthuissteeg, een zijstraat van de Hoogstraat. 
Op de oostelijke hoek. Die kapel kreeg vermoedelijk al rond 1306 de status van 
noodkerk voor de in aanbouw zijnde Sint Laurens. Want dan, zo heet het, is er een 
pastoor die daar de mis mag lezen. Dat is de befaamde Dirc die Pape82 die als eerste 
pastoor van de Sint Laurens genoemd staat in allerlei beschouwingen. misschien 
was het niet ècht de eerste pastoor, maar die rang, pastoor, staat onmiskenbaar 
in de acten Parocchus. Een pastoor mag zelfstandig mislezen. Dat doet hij niet 
namens een andere geestelijke, hij doet dat in zijn eigen rechtsgebied, de parochie. 
Die rang, die eigende je je niet zomaar toe, dat moest de bisschop goedvinden, 
anders kreeg je verschrikkelijke moeilijkheden. En Dirc, die geeft die rang op, als 
hij een notariële bevestiging komt geven aan de abt van de Sint Paulus-abdij te 
amersfoort, tevens domproost van de bisschop. Hij komt vertellen dat hij echt 
een stuk heeft gezien, uit 1298, waarin de Graaf van Holland aan Rotterdam 
bepaalde rechten geeft. Hij doet dat in 1306. Hij schrijft nauwkeurig: Dirc, pape 
van Rotterdamme. Waar die abt bijstaat, de vertegenwoordiger van de bisschop. 
Dat is dus echt zijn rang, Dirc verzint het niet, Dirc kijkt wel uit. Want hij tekent 
een vidimus. Een bevestiging dat hij iets officieel heeft gezien: een handvest van 
de graaf van Holland, Jan I, die zijn goede luyden van Rotterdam allerlei rechten 
gunt. Die graaf is tóch al niet zo populair in het Utrechtse, dus Dirc weet dat 
hij iets authentiseert wat in Utrecht niet echt blij maakt. Daarom: hij let op 
zijn tellen. Zijn vidimus is alleen wat waard als hij echt pastoor is. Hij tekent 
niet onbevoegd, te veel risico. Ongeveer zoals je nu onbevoegd de medische 
geneeskunde zou uitoefenen, de middeleeuwse pastoor hàd ook wel wat van een 
toverdokter. Die liet zich niet zonder moeilijkheden aanduiden als pastoor als 
hij dat niet echt was, al was dat vaak moeilijk te controleren. Omdat niemand 
een eventuele benoemingsbrief kon ontcijferen, want dat was Latijn en niemand 
kon lezen. Wie beweerde dat hij dat wel kon, kon ook weer niet gecontroleerd 
worden. maar onbevoegd de mis opdragen, dat was misdadig. Dat was crimineel. 
Trouwens, de communie was dan niet geldig, en stierf de gelovige nadien in het 
zalig besef tijdig en regelmatig dat sacrament te hebben ontvangen terwijl later 
bleek dat niet het geval was, dan zat hij in de hel. Dat zou die namaakpastoor dan 
waarachtig wel geweten hebben. Die brandde ook in de hel, want dát overleefde 
hij niet. De parochianen zaten daar ook, in die hel, trouwens, als onbevoegd de 
absolutie was verstrekt en ze waren daarna de pijp uitgegaan. Daarin verdroeg 
niemand gebbetjes. anders dan nu met overspannen medici die geschorst zijn.
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Dirc die Paape: verzinsel of werkelijkheid?

als de pastoor dus laat opschrijven dat hij doende is, dan heeft hij consent van zijn 
kerkelijk gezag. Hoe komt onze Rotterdamse Dirc aan zijn aanstelling als pastoor? 
Boeiende vraag. maar eerst een andere, een prealabele: hééft die Dirc eigenlijk wel 
bestaan? Hij wordt steeds genoemd omdat hij stadshandvesten citeert waarin een 
soort Rotterdams poortrecht zou zijn gedefinieerd. Robert Fruin gelooft niets 
van die Dirc. als historisch figuur. Fruin zegt: hier hebben we weer een aantal 
zeloten die een fictieve figuur in het leven of liever in het aanzijn roepen, om 
toch vooral maar te kunnen rechtvaardigen dat Rotterdam als stad heel oud is. 
Fruin heeft alle archieven doorgespit en er was nergens een origineel of authentiek 
afschrift van een schrijven van Dirc Pape te vinden. Het is een vervalsing, zo stelt 
hij. Dat heeft hij later wel wat genuanceerd, maar verder dan: ik weet niet recht 
wat ik van die Dirc moet vinden, eigenlijk is hij te mooi om waar te zijn, komt 
Fruin niet. Er is wel een Dirc geweest, hij was ook priester te Rotterdam, maar 
wat hij precies uitspookte weet Fruin niet nader. Hensen, die veel werk maakt van 
het katholicisme in Rotterdam, vindt Dirc ook een rare snuiter.83 Dirc is immers 
seculier, wereldheer, hij komt niet uit een kloosterorde voort, want dan had hij dat 
vermeld. Waar komt Dirc dan ineens vandaan? Velen hebben gezegd: Dirc was 
natuurlijk van de Sint Paulus-abdij, die bisschop moest immers zijn aanstelling 
hebben bevestigd? En dat ging via die abt. maar, zegt Hensen, dat kan niet 
kloppen: dan had dat er ook gestaan door de aanduiding Heer Dirc, onsen pape 
tot Rotterdam. Onse pape! Want van andere geestelijken die getuigenissen moeten 
afleggen van dat handvest – dat de bisschop niet uitkomt – wordt in zo’n geval 
het bezittelijk voornaamwoord vermeld. Heer Hendrick, onsen capellaen. Lezen 
en schrijven kon Dirc wel en Latijn kende hij óók, dus het moet een hele meneer 
zijn geweest, dat wel. maar bij het overschrijven van Latijnse zinswendingen heeft 
hij fouten gemaakt. Dus ofschoon geletterd, kan hij niet tot de intellectuele elite 
behoord hebben. maar dat hoefde een pastoor dan ook niet. Toen niet. En nu 
ook niet. Beter van niet. Hij moet niet al te intellectualistisch met zijn schaapkes 
omgaan, die vaak in barre geestesnood zitten. En dan aan geleerdheid weinig 
hebben. Fruin zegt: opzettelijke falsificaten zijn, wat die Dirc betreft, eigenlijk 
niet echt aan de orde, maar iedereen heeft iedereen maar overgeschreven en ik 
weet niet wie welke overschrijffouten heeft gemaakt. In ieder geval Dirc óók. Dirc 
parafeert in zijn hoedanigheid van parochiepaap een handvest af van Rotterdam, 
met de aantekening: gezien (vidimus). maar net als bij departementale stukken 
tegenwoordig is het dan niet zeker dat de aftekenaar gelezen heeft wat er staat. Laat 
staan dat hij begrepen heeft wat de strekking ervan is. Vooral niet omdat Dirc die 
aftekening doet in deftig, hooggeplaatst gezelschap zoals de abt van de Utrechtse 
Sint Paulus-abdij. Dan geef je al zondermeer niet toe dat Latijn Grieks voor je is. 
Vroom bedrog is niet begaan, onverschoonbare slordigheid wel84. Ik ga op Fruin af. 
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Ook al omdat Fruin echt wel graag wil dat zijn Rotterdam erg oud is. Hij neemt 
die Dirc en zijn handvesten met een korrel zout. Een wagonlading. Eigenlijk.85

Knokken om de macht

Rond dertienhonderd is er al een flinke strijd gaande om de macht in Zuid-
Holland tussen de graaf van Holland en de plaatselijke edelen. Die laatsten zijn 
alleen maar op eigenbelang uit. Ze doen maar alsof er geen grafelijkheid is, vooral 
bij de belastinginning. De heren van Bokel zijn de ergste, want die rommelen met 
accijnzen. En dat soort indirecte belastingen op primaire levensbehoeften, die 
wordt gehaat door degene die haar betalen moeten. De plaatselijke ingezetenen, 
ook die van de nederzetting rondom de middeldam. Die opkomende burgerij, 
die min of meer eigengereide derde stand, die is interessant voor de Hollandse 
grafelijkheid: ze konden wel eens van belang zijn bij de voortdurende strijd tegen 
de Bokels en de heren van Voorschoten, dat adellijk gespuis dat zeggenschap 
claimt over Hillegersberg, Cralingen en Terbregge.
In 1327 doet zich een uitgezochte gelegenheid voor om de nieuwe inwoners van 
dat gehucht aan de middeldam enige zelfstandigheid te geven tegenover de 
lastige Bokels. Dirk Bokel, de laatste mannelijke heer van het Bokel-ambacht 
had geen zonen. Wel een dochter. maar die kon niet erven, tenzij de graaf van 
Holland dat goed zou vinden. Dat is dan Willem III. En die zegt: dat is goed, 
laat die dochter maar erven, maar niet het eilandachtige stuk dat ik Rotterdam 
noem en dat ligt binnen het huidige Bokel-ambacht aan de rivier die de Rotte 
heet. Die mensen krijgen eigen rechten alsof ze ze van de Bokels hadden 
gekregen op eigen titel. Dat zijn zo’n beetje hun handvesten86. Ik parafraseer 
nu de letterlijke tekst van het statige stuk waarbij Willem III de toekomst van 
de Bokelsdochter welwillend verzekert. Willem is aan de winnende hand in de 
strijd tegen de Bokel-lastpakken. Dat blijkt duidelijk, want Dirk Bokel vraagt 
heel beleefd of Willem het allemaal echt goed vindt. En de Bokels plachten 
niet zo beleefd te wezen. Willem erkent dus een volkje dat hij aanduidt naar 
hun blubbereiland, Rotterdam en hij geeft ze rechtstreeks rechten87. Dat is heel 
wat. Zijn dat handvesten, stadrechten of poortersrechten? Nou, dat lijkt Fruin 
zwaar overdreven: Willem III zegt zo ongeveer tegen ze: doe maar net wat je 
zou doen alsof ik jullie handvesten gaf, dan zien we straks wel verder. Niet alles 
tegelijk. Het is ook niet helemaal duidelijk welke plaats Willem nu als Rotterdam 
aanduidt. Dat doet Willem IV pas in 1340 als hij echt handvesten toedeelt. Dan 
zegt deze graaf, dat het gebied van Rotterdam begint daar waar het ambacht 
van Cralingen eindigt, en strekt zich uit langs de dijk – dit is de Hoogstraat 

– westwaarts voorzover dat ambacht daar gaat tot aan het huis Bulgersteyn 
op het Rode Zand dat in 1330 gezegd wordt te zijn gelegen ten westeinde van 
Rotterdam. Vandaar loopt het noordwaarts tot aan een sloot of vaart die wel 
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Binnendijkssloot wordt genoemd en verder daarlangs die vaart die verderop 
Spuiwater en Kipsloot en achterkloostergracht heet, en dan oostwaarts terug 
over de Rotte, die in die vaart uitloopt. Tot weer aan het ambacht Cralingen 
toe. aan de zuidzijde, dus bij de maas strekt de stad zich uit vijftig gaarden 
ver over het water, de uiterwaarden die men ook wel het nieuwe land noemt. 
Zo geeft Fruin het weer. Ik verwijs naar zijn publicatie over de Oudheid van 
Rotterdam. Hij zegt er bij: groot was dat stadje niet, en ommuring, daar werd 
niet aan gedacht. maar ze hadden nu de graven van Holland mee, en dat was 
heel wat. Ze mochten de Rotterdamse Schie graven tot aan de middeldam, en 
toen begon de handel pas goed!88 De Rotterdammers staan nu tot de graven van 
Holland alsof zij allen tesamen, als burgerij, leenman zijn van die grafelijkheid. 
Hun collectivum is juridisch erkend. En daarmee de gemeente.

Een volwaardige parochiekerk

De Rotterdammeren, als gemeente, laten aan hun graaf Willem III, die zo 
op hun hand is, duidelijk blijken dat ze graag een echte eigen pastoor, met 
autonome sacramentele bevoegdheden, op locatie willen. Liever niet langer dat 
gedoe met die cureit uit Schoonderloo die zo nu en dan eens voor incidentele 
kerkelijke bedieningen komt aanbaggeren. Nu hebben de graven van Holland via 
Overschie iets te vertellen over Schoonderloo. Overschie, dat werd aanvankelijk 
bediend door de monniken van Egmond. En die hadden hun rechtsaanspraken 
gekregen van de Hollandse grafelijkheid omdat ze beloofden vanuit Overschie te 
werken aan de immense middeleeuwse eerste dijkage, om de oer-merwede buiten 
te houden. Ze werden bedienaars van de kerkjes te Overschie en Schoonderloo. 
Later hebben de graven goedgevonden dat daar pastoors kwamen, maar de 
benoeming daarvan behielden ze zich rechtens voor. Je noemt dat het collatierecht 
en degene die benoemt de collator of de patroon. Het recht om de voordracht 
tot benoeming te doen, heet ook wel het patronagerecht. En het gekke van dat 
recht was, dat het (weer) onbeperkt overdraagbaar was. Tegen betaling, meestal, 
want het was een winstgevend recht, omdat de te benoemen persoon er vaak 
een flink geldsbedrag voor over had om de positie te krijgen. Een pastoraat kon 
zeer winstgevend zijn. Dat te Overschie, bijvoorbeeld, waar zich een levendige 
handel en stapelplaats ontwikkelde bij de overtoom, dat bracht aardig wat duiten 
binnen bij de verschillende zegeningen van goederen en transportmiddelen, dus 
de investering bij de patroon, die verdiende zich echt wel terug. Schoonderloo 
was voorlopig minder waardevol als pastoorsplaats. maar in de plaats zat 
ontwikkeling. Kerken werden gezien als winstgevende objecten voor patroon 
en pastoor. Dat was normaal. De patroon was wel verplicht de voordracht tot 
benoeming voor te leggen aan de Utrechtse bisschop of zijn locale plaatsvervanger. 
Dat was de aartsdiaken. Die gaf de naam van de voorgedragene door aan de 
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bisschop met een samenvatting van de antecedenten van de voorgedragene. En 
weer werd daarbij alleen gekeken of er negatieve feiten tegen de voorgedragene als 
priester of persoon bestonden: was gebleken van oneerbare feiten, had hij ziekten 
of epilepsie (die vallende ziekte wordt steeds even genoemd, kennelijk was dat 
een veel voorkomend euvel)was sprake van verslaving aan alcohol, had hij geen 
criminele feiten begaan? Hier herhaalt zich het euvel, dat de middeleeuwen bij 
ambtelijke benoemingen steeds zo geteisterd heeft: men keek naar de beletselen 
tegen de voordracht, niet naar de positieve rechtsvaardigingsgronden ervan. We 
zagen hetzelfde, hierboven, bij het onderzoek naar de intellectuele capaciteiten 
voor iemand die priester wilde worden, de gegevens omtrent de vooropleiding, 
en afronding van de eventuele examina. De aartsdiaken van Schieland keek 
dan weer naar mogelijke negativa: was iets ongunstigs daaromtrent bekend? En 
niet: waaruit blijkt dat deze persoon bekwaam is tot zielzorg, sobere levenswijze 
en met de celibaatsverplichting samenhangende bereidheid tot onthouding? 
Kan hij tegen de eenzaamheid van het pastoorsambt? Kan hij administreren 
en met geld omgaan? Bij de uiteindelijke wijding tot priester deed zich weer dat 
marginale onderzoek naar negativa voor: als niets gebleken was bij ruchtbaarheid 
omtrent de ongeschiktheid, kon de wijdeling tot de prostratie – het neervallen 
in het kerkschip, plat op de grond, voor de aartsdiaken toegelaten worden, en 
kon hij gezalfd worden, mits de zekerheid was gesteld voor de voldoening van 
leges. Uit alles blijkt dat de priesterbediening zuiver ambtelijk werd bekeken 
en niet op een betekenisvolle aanstelling tot een missie. Dat kan uiteraard 
tesamen hangen met het feit, dat de aartsdiaken eigenlijk inhoudelijk óók 
niet wist hoe hij dat zou moeten beoordelen, als hij zelf omtrent de zekerheid 
van zijn eigen missie door roeping wel een begin van een gedachte zou hebben 
gehad. De Latijnse school als basisopleiding, we zagen het, gaf daarvoor ook 
geen competenties mee en de verdere opleiding in het trivium, eventueel aan een 
klooster-studiehuis in de buurt óók niet. En dan hebben we het nog over de meest 
belangrijke pastoorsbenoemingen. Op het platteland vroeg de diaken niet naar 
het trivium, als hij dat zelf al ooit genoten had. De patroons, meestal de graven 
van Holland, kon het al helemáál niets schelen. Integendeel. Zij keken bij de 
patronage, de voordracht, alleen maar naar hun eigen belangen. Vaak wilden ze 
aan de begunstigde een voordeel bezorgen om andere politieke ambtsdragers van 
wie zij wat wilden, te behagen in het belang van hun dynastie of de voortzetting 
of uitbreiding daarvan. Die belangen waren niet zelden antithetisch tegenover 
de geestelijke belangen. Zo kon iemand worden voorgedragen, als hij dan eerst 
maar even priester werd. Kennelijk was er dan een spoedprocedure mogelijk89. 
Was door of namens de patroon een voordracht gedaan, dan moest er héél wat 
loos zijn, wilde de bisschop alsnog weigeren de voordracht te bekrachtigen. In dit 
opzicht had de bisschop, bij al zijn uiterlijke pompa, nauwelijks enige effectieve 
doorzettingsmacht. Sancties had hij doorgaans niet tot zijn beschikking. Ook 
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al, omdat de graaf van Holland steeds machtiger werd. De bisschop begaf zich, 
als politieke ambtsdrager en militair gouverneur van ’t Sticht niet nodeloos 
en vermijdbaar in moeilijkheden. Was de voordracht bevestigd, dan gaf de 
aartsdiaken de naastbije pastoor de opdracht de nieuwbenoemde parochieherder 
op zijn standplaats in te leiden bij diens gelovigen en hem de cura animarum 
atque custodia reliquiarum op te dragen: de zielzorg en het verzorgen van de 
relikwieën van de heilige aan wie de kerk was opgedragen. En ook dit was een 
schier inhoudsloze formule: de benoemde bekeek maar, wat hij er van maakte. 
De persoonlijke inleiding was noodzakelijk omdat de dierbare parochianen 
niet (voldoende) konden lezen of schrijven. Een aanbevelingsbrief met 
aanstellingsoorkonde had geen zin. Nee, een nabuurpastoor – die sommige 
van de parochianen kenden van gezicht – moest de benoemde voorstellen en 
zeggen: dit is hem nou. Dat is jullie pastoor. Wees hem gehoorzaam. met de 
eerste pastoors van Rotterdam is het niet anders gegaan90.
Dat benoemingsrecht delegeerden de patroons doorgaans wel weer aan locale 
grootheden als Claes die Vriese. maar uiteindelijk deden die zetbazen dat toch 
namens de grafelijkheid, al staken ze de centen van dat collatierecht voornamelijk 
in eigen zak. Schoonderloo bedient dat gekke kerkje in die zompige delta aan de 
middeldam bij de Binnenrotte, dus de grafelijkheid heeft daar iets te zeggen. Zij 
mag de voordracht doen tot benoeming van die pastoor, maar iemand anders 
komt met de naam, iemand anders noemt. De bisschop van Utrecht moet de 
voordracht goedkeuren bij schriftelijke bevestiging waaraan kanselarijleges zijn 
verbonden. maar dat is niet meer dan een formaliteit. Er moet, ik herhaal het, 
heel wat gebeuren wil die bisschop afwijken van de voordracht, ook al kan 
hij dat canoniekrechtelijk wel, want hij heeft hier de finale jurisdictie, zoals 
ik uiteenzette. Je kunt het het best vergelijken met de huidige Nederlandse 
praktijken wanneer een lid van de Hoge Raad der Nederlanden benoemd moet 
worden. De Staten-Generaal doen dan de voordracht, de Kroon benoemt. maar 
maken de Staten-Generaal ook echt uit, wie het wordt, dat nieuwe lid? Geen 
denken aan, al is dat wel de strekking van de benoemingsprocedure volgens 
de Grondwet. De Hoge Raad maakt dat uit. Die geeft een lijst op van drie 
aanbevolen personen. aan de minister van justitie en veiligheid. En die zendt 
dat door aan de voorzitter van de tweede kamer, zonder er iets aan te veranderen. 
De eerste op die voordracht wordt het. Want die voordracht wordt klakkeloos 
doorgeleid om het koninklijk besluit te slaan. Dat hoeft de Tweede Kamer niet te 
doen. maar dat is gewoonte. Buiten de wet om. Zij doet, formeel, de voordracht 
die zij opmaakt – zo zegt artikel 118 van de Grondwet – aan de Kroon geworden.91 
Zij kan de eerste naam veranderen. maar als die kamer dat doet, dan zijn de rapen 
gaar. De president van de Hoge Raad komt dan op de televisie uitleggen waarom 
de rechtsstaat in het geding is en dat de raad niet gepolitiseerd mag worden. 
Vervolgens wordt de eerstgenoemde van de oorspronkelijke conceptvoordracht 
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de gelukkige. De Tweede Kamer sputtert wat na. Want zij mocht toch beslissend 
voordragen, dat staat toch in de Grondwet? Zeker, maar nu even niet.
Zo was het ook met die Rotterdamse pastoorsbenoeming. De graaf van Holland, 
lekker dichtbij in Den Haag, besliste dat. Dat is mooi, want die pastoor in die 
nieuwe nederzetting is een belangrijk functionaris en ambtenaar: hij houdt 
de burgerlijke stand bij via de doop- en huwelijksregisters, via het dootboec en 
stelt de belasting vast via de aanslag voor penningen die aan Utrecht en Rome 
moeten worden afgestaan. De parochiële collectes. De grafelijkheid richt zich 
daarnaar bij de directe belastingen. Een pastoor, eenmaal benoemd, kan bijna 
niet ontslagen worden.92 Heeft de graaf van Holland die Rotterdamse pastoor 
in zijn zak, dan kan hij eindelijk die lieden van Bokel en Voorschoten ook langs 
die weg eens aanpakken. Hij zal dus niet afgezien hebben van de aanspraken 
die zijn Schoonderloose collatierechten hem gunden.

Tussenkomst van Hillegersberg en de Utrechtse curie

maar wacht even. Hillegersberg is er óók nog. En hoe! Het is erg belangrijk 
in deze tijd. Het floreert daar op zijn natuurlijke zandhoop veel beter dan die 
gasten in dat Rotterdam-oord ooit kunnen bereiken. Via Bulgersteyn heeft het 
ook aanspraken. En de heren van Voorschoten die Hillegersberg gebieden, die 
zijn er ook nog, die laten zich niet in de hoek drukken: ze weten precies wie 
achter de Schoonderloose aanspraken zitten. De bisschop van Utrecht heeft de 
monniken van de Sint Paulus-abdij in Utrecht destijds, op verzoek van arnulf, 
graaf van Holland, ingezeept met de dijkage over en vanuit Gouda, zoals we 
memoreerden. Die uit Egmond waren ondergeschikt in wereldlijke aanspraken 
aan de grafelijkheid. maar die van de Utrechtse Sint Paulus-abdij daarentegen 
aan de bisschop van Utrecht die hen bovenop de lip zat. En die bisschop, die heeft 
óók belangstelling voor de pastoorsbenoeming bij de Rotterdamse middeldam. 
maar nu via zijn aanspraken, via zijn Utrechtse monniken, over Hillegersberg. 
Wie gaat dat winnen? Dat is toch de graaf geweest, schat ik. Want die krijgt 
steeds meer belangstelling voor die nederzetting aan de Rotte: hij staat toe dat ze 
waarachtig een eigen stadsbestuur samenstellen. Hij vindt goed dat er een schout 
wordt benoemd ter publieke rechtshandhaving.93 En hij accepteert dat die dan 
uit de locale ingezetenen zeven achtbare mannen kiest ter assistentie. In een acte 
van 1328 bevestigt die graaf dat. Ik herinner aan Robert Fruins waarschuwing: 
dergelijke acten bevestigen wat reeds lang staande praktijk is. De graaf, dat is 
dan Willem II uit het huis Henegouwen. De schout moest innig samenwerken 
met de pastoor. Deze ambtenaar kon immers lezen en schrijven. Die beheerste 
als het ware de locale overheidsadministratie. Die pastoor schreef op, in het 
dootboec of in de annexen wat iemand had misgepeuterd. Die beambte stelde in 
het huwelijksregisters het vermogen van de bruidegom en de bruidsschat van de 
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echtgenote vast, de kwestie van de huwelijksbeletselen in verband met bloed- en 
aanverwantschappelijke relaties, de gevallen van incest en vermoedelijke bigamie, 
de herkomst van betrokkenen en de kwestie of ze publiek armlastig waren 
geweest of dat konden worden. En als dat zo was, of dan de gemeente Rotterdam 
ze kon uitzetten naar de plaats van herkomst: de pastoor gaf de ontlastbrieven af. 
Kortom: hij was een belangrijke notariële functionaris waarbij de status van de 
ambtenaar eerste klasse B. D. Dorknoper te Rommeldam volgens de onsterfelijke 
Rotterdamse Toonder naar het leven getekend deerlijk verbleekt.
Dacht u dat de graaf goed vond dat die ambtenaar werd benoemd door 
zijn wederpartijders? Hoe zou zijn schout dan met die Dorknoper kunnen 
samenwerken? Dat zou Bulle Bas, de onkreukbare politiechef van Rommeldam, 
nog niet eens kunnen. De grafelijkheid zorgde wel dat ze bij die pastoorsbenoeming 
een beslissende vinger in de pap had. Hillegersberg had maar goed te vinden wat 
die grafelijkheid voordroeg. Want dat had de bisschop van Utrecht óók maar 
te doen. Wie niet het consent van de grafelijkheid had, deed geen bediening 
in het houten kerkje aan de Gasthuissteeg bij de middeldam. We treffen in de 
benoemingsakten de tussenkomst van Hillegersberg aan, ter herinnering dat de 
bisschop van Utrecht bevestigd heeft. Iets wat hij nauwelijks kon nalaten, die 
ver verwijderde prelaat: de graven van Holland waren machtig. Is de parochie 
van onze enigmatische Dirc, de Rotterdamse pastoor, dan niet afgesplitst van 
de Hillegersbergse Sint Hillegondaparochie? men houde in het oog dat vóór 
155994 parochies in Nederland territoriaal nauwelijks omschreven waren. Er 
was geen bisschoppelijke delineatiebulla95 bij de oprichting van zo’n autonome 
kerkgemeenschap. Diocesen, de bisschoppelijke rechtsgebieden, werden 
geografisch omschreven. Want die hadden volkenrechtelijk – om zo te zeggen 

– betekenis in het internationaal verkeer. Ze hielden de grenzen in van de 
soevereiniteitsaanspraken van de vorsten, koningen en keizers. Ze gaven aan waar 
(konink)rijken ophielden of begonnen, wie waar belastingen mochten heffen en 
innen en hoever het reguliere geweldsmonopolie strekte bij de handhaving van de 
interne rechtsorde van het rijksgebied. maar aartsdiaconieën en zelfs dekenaten 
weer niet. Het heeft knap lang geduurd, voordat we in kaart konden brengen waar 
de dekenaten Delfland en Schieland precies, geografisch bekeken, lagen96. En waar 
de hoofdplaats was. alleen als er bestendig iets aanmerkelijks te belasten was, wordt 
van de geografische plaatsbepaling een punt gemaakt: daarvan weten de dekens 
wel, wie de inning waarom mag doen. maar voor de overige dienstverrichtingen 
hief men voornamelijk indirecte belastingen via leges bij inschrijvingen in de 
registers, doorhalingen, mutaties en sacramentele bedieningen: zoveel kaarsengeld, 
zoveel voor de ziekenzalf, zoveel voor de verstrekking van de Blasiuszegen en de 
aanraking van een bijzondere reliekhouder, zoveel voor processiedeelname en het 
houden van de flambouw. En daar geldt: boter bij de vis. Wáár de vis gevangen 
en geconsumeerd wordt, is dan irrelevant.
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De kapelletjes rondom de Laurens

Dat kerkje van die Rotterdamse pastoor kan niet veel zaaks geweest zijn. Die Dirc, 
die heeft daar liturgisch dienst gedaan als Pape van Rotterdamme. Heeft hij ook 
echt het pastoraat uitgeoefend? Liturgisch was het voorzeker de oudste heilige plaats 
binnen Rotterdam. maar sacramenteel was ze imperfect. Ze kon niet volledig gelden 
als parochiekerk, als ecclesia integra.97 Het was een houten barak, zonder toren, weet 
Fruin, maar wat dan het parochie-areaal was, dat is niet bekend. Dat wijst op zekere 
vale armoede. Want is er wél rijkdom, dan wordt dat gerapporteerd. Daar worden 
letters aan gewijd, reeds omdat de pastoor dan hogere prijzen mag berekenen voor 
zijn diensten aan betrokkene. En de bisschop krijgt daar navenant revenuen van. 
maar de parochiegrens was in ieder geval voorbij het Weena (eigenlijk: Wedena98, 
in de oudste spelling), dus het Hofplein. En dat kerkje lag bij de Hoogstraat, dus 
klein was het rechtsgebied niet. Fruin rekent het allemaal voor ons uit.99 We weten 
niet hoe lang het gefunctioneerd heeft. alleen, dat de gedachte steeds is geweest 
dat de erediensten, in hun totale parochiële omvang, uiteindelijk zouden worden 
voltrokken in de Sint Laurens, áls hij daartoe voldoende af was. Dan moest het 
schip gedicht zijn aan de westzijde. Niet over de geprojecteerde totale traveeën, maar 
toch voldoende om een kerkzaal buiten het priesterkoor te hebben. In 1436 was 
het bedehuis wel voldoende om de mis naar behoren op te dragen, maar nog niet 
om een volledige uitvaart met processie te herbergen. Het gekke was, dat men het 
Heilig misoffer kon voltrekken zonder gelovig kerkvolk, dat niet tot de liturgische 
executanten behoort. Tegenwoordig zien we het misoffer vooral als maaltijd, waarbij 
Christus de spijzen uitdeelt aan genodigden. maar destijds ging het veel meer om 
de sacramentele uitbeelding van de substantiële menswording en daarbij zijn geen 
getuigen nodig. Niet als noodzakelijke voorwaarde. maar een hemels gastmaal 
zonder genodigden, dat is wat moeilijker plaats te geven. Zo zag men de mis destijds, 
in de middeleeuwen, zeker niet.

De gelovigen zijn bemind maar hebben niets te vertellen

als die liturgisten maar bevoegd waren, kon de consecratie voltrokken worden, 
ook als de opdragende priester dat helemaal alleen deed. Dat is eigenlijk nog zo 
in de Rooms-katholieke kerk. Wel was vereist, in de middeleeuwse beleving, dat 
het kerkvolk niet op het priesterkoor en niet bij het altaar zat bij die misopdracht. 
Het behoorde separaat in het schip te kunnen verwijlen; alleen de gewijden, 
voorzien van linnen koorgewaad mochten tijdens dat sacramentele hoogtepunt 
in die gereserveerde ruimte verblijven. Was er een jongenskoor dan moest dat 
zorgvuldig buiten dat provisorische priesterkoor in de schipruimte blijven, aan 
de ingang, meestal in een aparte tribune of afzetting. Het doxaal, liefst in een 
aparte hoger gelegen koorbak. Dat luisterde ook nogal nauw.
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De Zevenslaperkapel

Buiten de nederzetting Rotterdam stond óók nog een kapel. Die stond beoosten 
van de Coolsingel, naar de Love-monding toe, dus uiterst westwaarts aan die 
zijde naar de maas. Die heette later Zevenslaperskapel100. maar die competeerde 
onder de jurisdictie van Hillegersberg, de Hillegonda-kerk aldaar. De pastoor 
van Hillegersberg stuurde dus een kapelaan als vicaris of cureit. Die deed daar 
gebedsdiensten, leidde uitvaarten en hoorde er biecht. En hij stond vanuit die 
kapel de gelovigen op Bulgersteyn bij in hun laatste uren door de toediening van 
het sacrament van het Heilig Oliesel, de ultima unctio, waarbij hij de stervende 
ook de absolutie toediende, de ultieme zegening, waarbij hij die persoon ontsloeg 
van zijn tijdelijke zondeschuld. Onder aanbeveling van Gods genade. We zagen 
dat deze dienst onbetaalbaar waardevol was in de ogen van de middeleeuwer. 
Die kapel – zo wordt ze steeds genoemd – stond op het landgoed Bulgersteyn. 
Dat lag ongeveer dáár waar de ronding van het Hofplein grenst aan de huidige 
winkelpromenade Coolsingel, Stadhuiszijde. Het liep zo’n beetje tot aan de kop 
van de Leuvehaven, daar waar het Scheepvaartmuseum ligt. In de kaarten en acten 
wordt het steeds Huize (Huys) Bulgersteyn genoemd. Bulgersteyn was zelf een 
boerenhofstede die zwaar versterkt was. Het was zeker geen echt kasteel101 en er 
woonden geen edelen. Er wordt veel beweerd dat de Bokels, de heren van Bokel, er 
woonden, maar dat is toch niet juist. Wel is juist dat de Bokels oorspronkelijk alles 
op alles zetten om het hele gebied bewesten de Rotte onder hun beheersmacht 
te krijgen en overhoop lagen met de heren van Voorschoten die bewesten en ten 
oosten van die Rotte meestal de dienst uitmaakten. De heren van Voorschoten 
waren de ambachtsheren van Cralingen en dus van Hillegersberg en waren meer 
geneigd plaats in te ruimen voor de rechtsmacht van de bisschop van Utrecht 
dan de Bokels, die overal fiscale heffingen op legden en de kerkvorst geen duit 
gunden. De heerboeren van Bulgersteyn deden dat laatste ook, en wellicht is het 
daarom dat men heeft gedacht: dat zullen wel weer verwanten van de Bokels zijn. 
Het ging om de belastingen en de wijze van aanslaan. De Bokels hieven graag 
middellijke belastingen, accijnzen dus, want die zijn makkelijker te innen. Die 
van Bulgersteyn moesten niets van de dorpsbewoners aan de middeldam hebben. 
Dat was ook de houding van de Bokels. Er was wel veel land met tuinen en akkers 
aan hun boerengedoe verbonden en daar hoorden daggelders bij. En die gingen 
hun liturgisch gerief halen in de kapel die daarvoor was ingericht. Het had geen 
parochiële status, ook niet als succursaalkerk (ondergeschikte nevenkerk) van 
de Sint Laurens. Het viel buiten de jurisdictie van diens pastoor. Er is een kaart 
uit 1360 en daar staat die kapel, aldus gesitueerd, op. Ze heeft niets met de Sint 
Laurens van doen. Ik ga er daarom verder niet op in. Het was een soort canonieke 
enclave ten behoeve van de hoogst eigenzinnige meesters van Bulgersteyn, die, 
zoals gezegd, gewoonweg met Rotterdam en zijn inwoners niets te maken wilden 
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hebben. Het landgoed Bulgersteyn was omgeven door vergravingen. Dus een 
soort eiland. Inmiddels is de naam Zevenslaperskapel zeker niet de benaming 
van deze kapel uit de hiergenoemde periode: zo seculier en triviaal durfde een 
middeleeuwer een kapel echt niet te benoemen. De Zevenslapers zijn bekend uit 
legenden, die duiden op godsvertrouwen, maar ze zijn nooit erkend gecanoniseerd. 
Het is een stichtelijke volkslegende, waar veel varianten van zijn. Er is sprake 
van de patroon Sint Nicolaas aan wie een kapel is gewijd geweest, ook voor 
varensgasten; dat kan deze zijn geweest. We weten het gewoon niet. Er is (te) 
veel gefantaseerd over een slot Bulgersteyn dat een dwangburcht zou zijn geweest. 
authentieke documenten zijn er simpelweg niet.

De patronage van Laurentius

De Sint Laurens stond ook op zo’n eiland. De naam van de patroonheilige zal 
niet veel kopzorg hebben opgeleverd. Die Sint Laurens was in de veertiende eeuw 
redelijk populair in Schieland. Je kon met die heilige zogezegd alle kanten op. Hij 
was van alle markten thuis. Sint Laurens deed de kerkelijke boekhouding voor 
de christelijke gemeente in Rome destijds. Dat zal de Rotterdamse kooplieden 
die met hun eigen paperasserij al zo’n moeite hadden hebben aangesproken. Zijn 
naamdag – 10 augustus – was ook de vaste betaaldag, ondermeer van de pachten en 
huren maar ook van de jaartraktementen van dienstboden, knechten en klerken. 
Dan ving ook de beroemde Rotterdamse kermis aan. Want dat geld moest rollen, 
liefst met vertier en jolijt. Die kermis duurde lang. Ze was wijd en zijd beroemd 
en in de negentiende eeuw zelfs berucht wegens de beweerde uitspattingen, 
seksueel en alcoholisch. Sint Laurens, dat was Kermis. Dat kan de heilige een 
zekere breed gevoelde populariteit gegeven hebben. maar het omgekeerde bij de 
pachters en huurders is natuurlijk ook mogelijk. Sint Laurens was in ieder geval 
bekend en wel zo traditioneel in het volksbewustzijn verankerd dat zijn naam 
niet met nieuwlichterij kon worden verbonden. En een zeker conservatisme is de 
Rotterdammeren óók nooit vreemd geweest. Vooral in de handel niet.102

Op veen kan men niet bouwen

De situering van de nieuwe parochiekerk, dat was wél een probleem. Dat kerk-
eiland, dat lag dicht bij de Hoogstraat. Bij de middeldam. Dat het daar een 
blubbertoestand was heeft men ingezien: men is meteen geulen en vaarten gaan 
leggen, later ontwateringsgrachten, om de boel te draineren. maar toch heeft 
men de bezwaren daarvan niet goed ingeschat. men wist gewoonweg niet hoe 
die veengrond werken kon. Ik gaf het al aan. aan de westkant de Slikvaart, aan de 
oostkant de Binnenrotte en dan die twee vergravingen haaks daarop. De Slikvaart 
wordt verwarrenderwijs in aller documenten op op kaarten ook wel Oude Wetering 
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genoemd. De gracht in het noorden van het kerkeiland heet soms Kerkewater, de 
gracht tussen Hoogstraat en kerkeiland soms Binnendijkse Sloot. maar verwarrend 
is vooral dat de gracht tussen torenbasis en Binnenrotte soms ook weer Slikvaart 
wordt genoemd. Dat maakt de exacte lokalisatie van bepaalde bouwkundige 
activiteiten soms wel bezwaarlijk. maar de Rotterdammers bouwden nu eenmaal 
niet voor het logboek van een eenentwintigste-eeuwer. aan zo’n type hadden ze op 
de voorhand al maling. Die Slijkvaart, het was een goor watertje, doorgaans, dat 
handig was om zwaar bouwmateriaal vlak op het werk te brengen via schuiten. Dat 
Slikvaartje wordt in 1460 ineens gedempt, toen besloten werd dat toren en kerk 
toch tot één geheel zouden worden gemaakt. maar dan wordt het schip meteen 
óók maar verlengd met enige traveeën. Daarover is later machtig gekankerd, 
omdat zulks de harmonische verhoudingen in het beoogde Latijnse kruis zou 
verstoren. De Rotterdammeren hebben daar kennelijk maling aan gehad. Die 
haakse vergravingen op de oorspronkelijke grotere Slikvaart en de Binnenrotte 
werden van duikers en spuiers voorzien om het kerkeiland verder te draineren. Die 
grachten liepen met de Slikvaart uit op weer verderop aangelegde vergravingen, 
die aanvankelijk leidden naar open zeewater tussen Steiger en West-Nieuwland, 
twee landaanwinsten door voortdurende verslibbingen. Daar had dan een haven 
kunnen worden gegraven. maar uiteindelijk bleek de Love daar geschikter voor, 
als men maar geducht westwaarts bleef doorgraven. Dat was een wetering die 
steeds door de getijden uitgeschuurd werd en die aldus natuurlijkerwijs diepte 
bleef houden. Voorlopig konden zwaardere rijnschepen aanleggen bij Het Steiger, 
totdat de handel zo geïntensiveerd was dat dat niet toereikend meer was.
De Laurens kwam dus op een eiland. Van slappe veengrond. Wat dacht u? Daarop 
trok men koor en omgang voortvarend op: zware muren met grote steunberen, 
geen luchtbogen om de muren te ontlasten1. De druk van de muren werd dus niet 
naar punten afgeleid. Dat is bij de Franse gotiek en bij de Scheldegotiek wel zo. 
Daar wordt de neerwaartse druk dus naar buitenaf naar meerdere drukpunten 
neerwaarts afgeleid. Dat maakte de druk neerwaarts in die veenspons dus heel 
massaal. En hóóg dat de muren werden! met grote ramen erin. Veel lichtval 
binnen. Een sobere en ook wel sombere gotiek, vergeleken met die welke in 
Frankrijk rond deze tijd gepraktiseerd werd. Rijnlands, niet echt Vlaams. De 
buitenmuren stonden op palen, diep in de grond gegraven maar ongeheid, zo 
deed men dat met stenen muren in deze contreien. maar hier, op dat kerkeiland, 
gold het toch wel een heel papperige en blubberige ondergrond. De zijgraven 
draineerden wel, maar die muren drukten toch aardig door op de spons die 
de ondergrond eigenlijk was. Die ontmaakte zich van het opgezogen water in 
het veen, zoals een badspons, die langzaamaan wordt uitgeknepen. De grond 
klonk gaandeweg in. men had er niet meteen erg in, zoveel ervaring had men 
nu eenmaal nog niet met dit soort gigantische bouwprojecten. Ik gaf het al aan. 
En kinderachtig, dat wilden de Rotterdammeren niet zijn. Hoog was mooi en 
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groot ook. Dat vinden ze nu nog. maar op veengrond, dat pakt toch niet best. 
Dat zou de in de inleiding gemelde heer Persoons ze nog diets maken. Toen het 
bijna te laat was. En hij deed het zo tactloos mogelijk, als een echte gelijkhebber. 
En heel veel gelijk, daar houden de inwoners van deze gezellige moerasdelta niet 
van. Niet bij één Persoon en niet driemaal in de week. Dat zou de heer Persoons 
nog gewaar worden. Daarom komt hij straks terug in dit verhaal. Zijn ongelukkig 
gesternte draagt dit nevenmotief door onze vertelling heen. Tot het bittere einde.

Het belang van een canoniek perfect priesterkoor

De werkelijke aanwezigheid van Christus in de stad

Ontwijfelbaar was de totstandkoming van een volledig priesterkoor dat 
beantwoordde aan alle canonieke eisen voor de middeleeuwer van groot belang. 
Was het gebouwd naar de voorschriften, was het liturgisch met toestemming 
van de bisschop in bezit genomen ten behoeve van de eredienst, dan kon er de 
consecratie bevoegd worden voltrokken in het misoffer. Dat is het hoogheilig 
moment wanneer de priester het brood en de wijn wijzigt in het lichaam en het 
bloed van Christus. Dat is nu eenmaal het rooms katholieke dogma. In de rooms-
katholieke moraal theologie wordt er van uitgegaan dat Christus daarmee fysiek 
aanwezig is  ook al is dat zintuigelijk niet waar te nemen. alleen zeer bevoorrechte 
heiligen kunnen  de presentia realis  van Christus waarnemen, zoals die door 
de consecratie wordt bewerkstelligd. Een transcendente werkelijkheid die met 
de zintuigelijke waarneming niet is te volgen. In de middeleeuwen werd dat in 
het Tantum Ergo veelvuldig bezongen hoe men de presentia realis van Christus 
kon ervaren, als men maar geloofde: “Dit wonderlijk sacramentsmoment, wat 
de zinnen niet vermogen, wordt door het geloof erkend”.
De middeleeuwer hechtte onuitsprekelijk en voorbeeldloos aan die presentia 
realis. De fysieke aanwezigheid van Christus in zijn kommervolle, onzekere en 
van alle kanten bedreigde bestaan, vol heftige gebeurtenissen en emoties, was 
hem een geestelijk plechtanker. Een liturgische ruimte waarin de gebeurtenis 
kon worden voltrokken die tot die presentie aanleiding gaf, op afroep en naar 
believen, was hem uiterst dierbaar en had hoge prioriteit. De kerk leerde dat een 
naar behoren geordend, opgetrokken en gericht priesterkoor, ritueel regelmatig 
in bezit genomen, hem zo’n ruimte garandeerde. Zo’n gebouwelijkheid was dus 
bijna overlevingsnoodzaak. Want met Christus in de buurt kon er niet veel fout 
gaan. Dat was natuurlijk anders als men Zijn weg verlaten had – dat moest men 
natuurlijk als randvoorwaarde steeds voor ogen houden. Wie niet geloofde, kon 
het schudden. Evenals wie wel geloofde, maar niet in Christus.
De Rotterdammeren had dus haast met hun priesterkoor en stampten dus duchtig 
rond in de blubber om het zo snel mogelijk op te richten volgens de voorschriften. 
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Want de kapel was geen plaats waar het misoffer naar behoeften van de plaatselijke 
bevolking daar omheen kon worden voltrokken. Wel uitvaarten, wel was er 
een kastje met de liturgische voorzieningen voor het Heilig Oliesel – een soort 
tabernakeltje waarin permanent de Heilige Olie werd bewaard, een wijwaterstaf 
met reservoir, zodat de priester het onder zijn priesterkleed, de soutane of toog, 
kon meevoeren, een verzilverde doos met een vergulde binnenkast waarin 
geconsacreerde hosties konden worden bewaard (men noemt zoiets een 
pyxis) – en er was eventueel een doopbassin. maar een hoogaltaar met gewijde 
offersteen en ingemetselde Heiligenreliek was er niet. Dat belette de pastoor van 
Schoonderloo dan ook voortdurend. Wie regulier conform de voorschriften 
geldig de mis wilde horen, moest toch naar Schoonderloo baggeren. En daar ook 
offeren. Want daar ging het om. Zo’n kapel was een tijdelijke noodvoorziening, 
maar halsreikend keek de blijvende plaatsgenoot naar de constructie uit van 
een volwaardig priesterkoor. Daar voltrok de Kerk haar hard core-business. En 
daarom stelde ze ook heel wat eisen aan die ruimte.

De Heilige Linie en het Latijnse Kruis

Het koor moest georiënteerd zijn: de apsis – de ronding waarin het hoogaltaar 
opgesteld zou worden – moest naar het oosten gericht zijn. Direct achter het te 
plaatsen tabernakel, waarin de geconsacreerde hosties na de eucharistie zouden 
worden bewaard, moest exact de oostlijn getrokken kunnen worden in de richting 
waar men Jeruzalem veronderstelde. Nu was de geografische kennis in de tijd 
waar wij het over hebben niet heel duidelijk en de meetbakens en instrumenten 
waarover men kon beschikken ook niet, maar in theorie kwam het toch op die 
richting heel precies aan. Er waren experts die die richting exact heetten te kunnen 
bepalen. Ze trokken door heel West-Europa om hun kennis aan de man en in 
praktijk te brengen en hoorden tot een geheimzinnig internationaal gilde, dat 
we later als de broederschap der Vrijmetselarij zijn gaan inboeken: zij beheersten 
niet alleen de geheimzinnige kunst om deze richting te bepalen, maar ook om 
van daaruit parallel lopende lijnen te trekken in de lengterichting naar het westen 
waarheen de nog te bouwen kerkzaal, het schip, ook gericht zou moeten worden. 
met een eveneens hoogst enigmatische tussenruimte tot de middelste oostlijn, die 
weer in verhouding moest staan tot de lengte van dat schip. Dat schip, dat er, toen 
het bouwplan van de Rotterdamse kerk werd bedacht, nog niet was – zoals bij 
de meeste andere kerken ook het geval was – en vaak ook later veel breder, korter 
of veel langer werd dan in het oorspronkelijke plan, zodat die oorspronkelijke 
tussenverhouding ook (helemaal) niet meer klopte. Bij de Sint Laurens is dat 
beslist het geval geweest: die kreeg meer zijkapellen en lengtetraveeën dan 
aanvankelijk begroot, en niet pas toen een vergraving tussen de toren en het 
gevorderde schip werd gedicht. Dat gebeurde, zoals gezegd, rond 1460, toen de 
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toren in de eerste geleding wel af was, maar ineens hoger opgetrokken moest 
worden, gewoon, omdat men van inzicht veranderd was nopens de doelstelling 
van het gevaarte. men kreeg het hoog in de bol en wilde een toren die hoger was 
dan elders, met name Dordrecht. Die toren moest vermoedelijk oostwaarts steun 
hebben bij de verwezenlijking van dat snood verlangen en toen heeft men de 
verlenging van het schip eerst verricht tot aan de torenhal. Ik teken alvast aan dat 
de feitelijke bouwverrichtingen bij de Sint Laurenskerk een raar verloop hebben 
gehad. Normaal is, dat men eerst alles op alles zet om een suffisant priesterkoor 
te krijgen. De zaalruimte, het gehoorgedeelte of schip, waar de gelovigen zelf 
dan de voltrekking van het misoffer bijwonen, daarin wordt meestal enigszins 
geïmproviseerd. Doorgaans wordt het priesterkoor voorzien van een houten 
schutting aan de westzijde met daaraan een soort barak, waarin de gelovigen 
kunnen hokken. Ze knielen daar in gebed neer, maar liturgische handelingen 
verrichten ze niet echt. Ze moeten vanuit die barak zicht hebben op het altaar. 
Zodat ze de priester kunnen volgen. En ze moeten ongestoord kunnen bidden. 
maar die improviserende tussenoplossing heeft men in Rotterdam niet gekozen, al 
had men wel precies in gedachten wat voor priesterkoor men wilde. Een heel groot. 
Daarin waren de Rotterdammeren heel vastbesloten. Een erezaak, ik gaf het al aan. 
De fictieve grondplanlijnen is men vanuit dat immense, nog te bouwen priesterkoor 
gaan trekken in de blubbergrond, op basis van de aanname dat dat priesterkoor 
die omvang en hoogte zou krijgen. Die lijnen worden leylijnen genoemd. Graag 
identificeert men ze met mysterieuze krachtlijnen volgens astronomische gegevens, 
waarbij vooral de dagelijkse zonnegang en de zonnewende een hoofdrol speelden. 
Het woord ley betekent voorgegeven bescherming of luwte. En de naamloze 
bouwkundigen, ook die te Rotterdam, zouden deze geheimzinnige kunde, om 
deze leyen te vinden en de mystieke leylijnen te trekken tot in hun vingers hebben 
beheerst. De theorie dat zó gotische middeleeuwse kerken zijn gebouwd is in 
Nederland krachtig uitgevent door de katholieke emancipator Joseph alberingk 
Thijm, die ze het meest handzaam aan de man heeft proberen te brengen in zijn 
boekwerk De Heilige Linie104. In de negentiende eeuw, wel te verstaan. Hij was 
voorstander van de neogotiek. Thijm vond dat kerken alleen zo en niet anders 
gebouwd mochten worden. Hierin had Thijm medestanders in Victor de Stuers, 
de referendaris van Binnenlandse Zaken die in de gunning van dat soort projecten 
heel wat te vertellen had en de architect Pierre Cuypers. Thijm, De Stuers en 
Cuypers waren Rooms-katholiek.
Sedertdien kruipen bouwkundige historici in de middeleeuwse gotische kerken 
ook over de vloeren om daar de leylijnen te vinden, met steeds gunstig resultaat, 
want staat er niet: Zoekt, en gij zult vinden geschreven? Er is wel een ideaal 
grondplan dat de middeleeuwse architect van een grotere kerk (doorgaans) in 
het hoofd had. En dat vinden we in de Sint Laurens stellig terug. Wie wil kan 
daarin de leylijnen vinden.
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maar zo’n concept zat niet tussen de oren van de middeleeuwse ontwerpers. 
Dat dat wel zo was, is niet bewijsbaar. Dat Latijnse kruis in grondvorm nog 
wel. Dat was wel een universeel concept bij de middeleeuwse kerkenbouw. maar 
als daar om utiliteitsredenen vanaf geweken moest worden, dan deed men dat. 
De Sint Laurens is zeker Rijnlands-gotisch, maar voldoet zeker niet aan de 
ideale basilikale vorm, zoals je die in noord-Frankrijk aantreft, in Vlaanderen 
of bij de kathedraal van Den Bosch. De Sint Laurenskerk is eigenlijk een 
kruising tussen een Noord-Nederlandse hallenkerk en een kruisbasiliek. Wel 
zijn de kapellenkransen daar weer wat te breed voor en te robuust, zodat ze de 
aandacht van de hoofdleylijn in het schip afleiden. Het zal de Rotterdammeren 
een zorg zijn geweest. Ze wilden een bruikbare brede ruimte, waarin allerlei 
activiteiten geconcentreerd konden worden. De aanmerking dat het dwarsschip 
eigenlijk als transeptverbinding tussen priesterkoor en schip niet opvalt, omdat 
de boogopeningen tussen armen en viering veel en veel te groot zijn, zal de 
Rotterdammeren koud gelaten hebben. Ook dat er sprake is van een soort 
slordige vlotheid in de kapelruimten en de zijbeuken. En dat de kruispijlers 
geen kruisbogen dragen waardoor de verticaliteit van de constructie mankeert 
en geen Brabants basilikaal effect verkregen wordt. Het zal de Rotterdammeren 
niet hebben geboeid. De Latijnse kruisplanconstructie IS er wel. Je moet dan 
heel goed kijken, want de Rotterdammeren verlieten die conceptie makkelijk. 
Daarover is later veel kritiek gespuid, door bouwkundigen die geïnfecteerd 
zijn door de schoonheidsidealen van een man als Viollet-le-Duc105. Dat was 
een negentiende-eeuwse Franse architect die van de neogotiek zijn professie had 
gemaakt, alberdingk Thijm en De Stuers behoren tot zijn gehoorzame adepten. 
De Stuers had de restauratie Sint Laurens wel willen subsidiëren van Rijkswege, 
maar dan alleen na restauratie door Pierre Cuypers zodat de kathedraal van 
Reims er daardoor een beetje beter uit kwam. Het dieselt lang na, die kritiek.106 
Voor Viollet-le-Duc is de basilikale aanpak in de hoogte en de breedte, met 
vertikaliserende kruispijlers uitlopende in bloemmotieven in de kraagstenen 
waarbij niets het oog afleidt van de leylijnen en de ranke zuilengalerijen, een 
tiranniek motief. Daar mag de bouwmeester nooit van afwijken. Want alleen zo 
gaat de kerkruimte binnen lijken op een bos, waarbij de pilaren de stammen zijn. 
En van zoiets hadden de Rotterdammeren (vermoedelijk) nog nooit gehoord. 
allemaal flauwekul, zouden ze waarschijnlijk hebben gezegd. Een kruis, oké. 
maar in een vrij grof concept. Omdat de ruimten naast het schiplichaam groot 
en breed moeten zijn met het oog op de groei en je-weet-maar-nooit. Verder zijn 
er hier en daar wat kapellen bij of aan gebouwd. Gewoon, omdat er vraag naar 
meer kapellen was, voor flink betalende ambachtsgilden die een eigen gildekapel 
wilden. Dat kon. als er betaald werd. Dat geeft in onze ogen wellicht het gebouw 
iets breeds, iets hurkerigs. Omdat we de Franse kathedralenbouw als ideaal 
zijn gaan zien door de indoctrinatie vanwege lieden als Thijm. Dat ideaal was 
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geen leidraad in Rotterdam. Ze bouwden aan, gewoon, omdat die bijruimten 
nodig waren. Er was een belangrijke heer die nog een altaar wilde plaatsen, 
en niet zomaar tegen een pilaar, er was nog behoefte om ergens lijkbaren te 
plaatsen, verfstoffen tegen verspochting en klontering te bewaren of hout op te 
slaan, de brandspuit met ladders moest ergens opgeslagen staan, op een centraal 
toegankelijk punt. Waarom niet?

Het grondplan en de wijzigingen gaandeweg

Het grondplan werd tussen de voorlieden besproken en daarbij had men ook 
weer allerlei vooronderstellingen, letterlijk in petto (in pectore, dat wil zeggen: 
in het hart opgeborgen) die men alleen mondeling overdroeg (opschrijven 
deden deze vrijmetselaars avant-la-lettre niets) aan diegene die zich kenbaar 
kon maakte door een bepaalde handaanraking als meester in de beoefening van 
deze goddelijke bouwkunde. Rond 1100 begon men, voornamelijk door allerlei 
Christuslegenden, ervan uit te gaan dat Christus was gehangen, via spijkers in de 
polsen en enkels, aan een zogeheten Latijns kruis, waarbij boven de dwarsbalk, 
waaraan de armen uitgestrekt vastgespijkerd werden in beide richtingen van 
het lichaam, een rechtstandige bovenbalk was bevestigd. men noemt dat, in 
deze tijd, een crux immissa. Dat kruis moest herkenbaar zichtbaar zijn in het 
grondplan van de te bouwen kerk, tenminste: dat was het meest wenselijk, en 
het priesterkoor moest, in verhouding, de lengte hebben die dat crux immissa 
had gehad in relatie tot de (geprojecteerde) lengte van de kerkzaal. Enfin, net 
als in de huidige vrijmetselarij zullen er destijds ook wel veel Wichtigtuers en 
charlatans in actie zijn geweest bij de geheimzinnige vereniging van die kerken- 
of kathedralenbouwers, dus de plaatselijke bevolking, die dit alles bloedserieus 
nam, zal wel regelmatig genept zijn. Reeds omdat we echt helemaal niets weten 
over het echte kruis waaraan Christus zijn gruwelijke marteldood ondergaan 
heeft. Het vermoeden bestaat dat dat in werkelijkheid een rechtopstaande paal 
is geweest, waaraan de veroordeelde stomweg aan de armen in de lengterichting 
is vastgebonden via touwen, zonder enige steun voor de voeten die eventueel 
vastgespijkerd kunnen zijn geweest. Het is maar de vraag of er een dwarsbalk 
geweest is, een tau-kruis107. men noemt dat een crux commissa. maar die 
voorstelling van het Latijns kruis was rond de dertiende eeuw nu eenmaal zeer 
geliefd en dierbaar. Tot het noordwesten van Europa is dan de Helenalegende 
doorgedrongen en dat is een zeer populaire vertelling. Helena is de moeder 
van keizer Constantijn, die het christendom als staatsgodsdienst erkent. 
Helena, die zeer vroom is, laat op de Berg Golgotha graven108. Waarachtig, ze 
vindt een Latijns Kruis, niet zelf, maar via een Jood, die nog Judas heet ook! 
Een wonderbaarlijke cyclus heeft nu zich gesloten. Gods Heilsplan met zijn 
dolende mensdom is geborgd: want was het geen Judas die Christus verried? 
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De kringloop van opvolging van goed en kwaad is nu voor eeuwig gesloten: de 
mensheid kan vol vertrouwen de toekomst van het Nieuwe en altijddurende 
Verbond aanvaarden. Helena garandeert het: ze heeft dat Latijnse Kruis in 
triomf naar Rome laten brengen109, wat dacht u, en daar ligt het in een grafkelder 
ter verering onder een prachtige kerk bij de oudste stadsmuur. Die kerk is dan 
ook opgedragen aan de Sancta Croce in Ghierusalemme110, het woord zegt het 
al, en we weten zeker van horen zeggen dat dat het mirakelste eigenste kruis is 
van een zeeman die dat in Napels gehoord heeft van iemand die het net gezien 
had. Er hangen trouwens allerlei prachtige oorkonden met zegels bij en die 
Romeinen bouwen zo’n grafkelder niet zomaar.

De herdenking van de kruisdood centraal thema

Dat horen we hier in Rotterdam graag, want heel secuur zijn we van die 
toekomst niet, de maas stond gisteren weer verrekte hoog, er is een sluisdeur 
in het Stokvisverlaat stukgeslagen en verder zit de haring vol wormen. maar 
als Christus, realiter present, nu onder ons woont, komt het goed, ook al is er 
gisteren weer een enge vent met rare zweren langs de wacht kunnen kruipen. 
Wie nergens zeker van is, zweert bij bovenzinnelijke onzienlijkheden. Via die Sint 
Helenalegende zijn er dan verschillende meer volkslegenden hecht verankerd in 
het Hollandse collectieve bewustzijn. Legenden die steeds van deze kruisvorm 
uitgaan, bij het plastisch hervertellen van het dramatische, maar toch aan de 
alledaagse werkelijkheid aangepaste, passieverhaal. Het Latijnse kruis kan men 
ook veel fraaier van compositie vinden. De lengterichting moet dan in ieder 
geval driemaal die van het rechtopstaande bovenstuk zijn; het kruis moet de 
menselijke uitgestrekte gestalte min of meer volgen. Het vastgespijkerd beeld, 
het crucifix, op dat Latijnse kruis past daar veel harmonieuzer binnen. Op 
het bovenstuk kan ook veel mooier het onherroepelijk vonnis van Pilatus 
over Christus bevestigd worden met de tenlastelegging, ons welbekend via de 
afkorting INRI: Iesus Nazarenus, Rex Judaeiorum. Want dat was het enige wat 
Pilatus volgens het Romeinse bewijsrecht kon vaststellen ten laste van deze 
bijzondere verdachte: “Dit is Jesus Christus, die de Koning der Joden is”111. Dat 
was dan, met enige goede wil, opruiing tegen het keizerlijk gezag van Rome en 
daarop kón onder omstandigheden de doodstraf gesteld worden. maar dan 
moest Pilatus wel allerlei bewijsminima veronachtzamen. Dat wilde hij liever 
niet, maar uit politieke noodzaak deed hij het toch maar.112

Dit was een voorstelling van zaken die onze Rotterdammeren in de ziel gebrand 
stond: die hadden ze al ontelbare malen verbeeld gezien en ook verhaald 
gehoord. Die voorstelling moest, hoe dan ook, hun kerk in grondplanmatigheid 
verzinnebeelden. Dus dat koor, dat moest, zij het natuurlijk zeer vergroot, dat 
bovenstuk worden van dat Latijnse kruis. De kooromgang, ik kom er zo op 
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terug, stond buiten dit maatwerk, die kon breder of smaller zijn naar believen 
en bovendien ook nog een onbepaalde kapellenkrans gaan vertonen, al naar 
gelang er zich belanghebbende donateurs opdeden.

De zonnewenteling dagelijks zichtbaar

De zon moest in de raampartijen achter het altaar, middelpunt van dat priesterkoor 
in de achterwand, opgaan. En ze moest de raampartijen verder, naarmate de 
dag vorderde, kunnen omspelen van zuid, naar west en noord. In de gotiek was 
het kunst de ramen ten opzichte van die zonneomgang zo te plaatsen dat het 
levensverhaal van Christus in die ramen door glas-in-lood voorstellingen door die 
zon van opgang tot ondergang belicht en aldus verhaald kon worden. De mensen 
konden immers niet lezen en schrijven. Een lichtende beeldbank in de muren met 
de significantste tot de verbeelding sprekende taferelen uit het bewogen bestaan 
van Christus was dus uiterst dienstig. De architecten van een middeleeuwse stenen 
hoofdkerk waren daarop uit. Vooral in de apsis. Ze plaatsten de traveeën, de 
muursegmenten, daarom bij voorkeur in een vijf- of zespas boog, met in iedere 
travee in ieder geval één raam. De zon zou die travee op enig moment dan apart 
belichten door dat raam, waarin dan een treffende voorstelling geplaatst kon 
worden door de glazeniers. Het belichtingsmoment zou des te markanter worden 
als de zon een schaduw inwaarts zou maken via de buitengelegen steunbeer. De 
bouwers richtten de beuken van schip, de transepten en de kapellenkransen aldus 
in. Ze projecteerden vanuit de apsis alvast het totale grondplan met het oog op 
de voltooiing van het Latijnse kruisgrondplan, al zouden ze die voltooiing, dat 
wisten ze, lijfelijk nooit meemaken. En ook niet de kleurrijke invulling van de 
raamsegmenten. Die nog langer op zich zouden laten wachten, wellicht eeuwen.

Toepassing van het syncretistisch ideaal

Er is, overigens, nog een andere verklaring voor de zo begeerde oriëntatie van 
het priesterkoor. En die is afgeleid van de Joodse eredienst. Een Joodse sjoel of 
synagoge moest altijd een rechthoekige ruimte omvatten, met aan de oostzijde 
een nisvormige uitbouw, waarin de Hechtel, de Heilige ark des Verbonds, met 
daarin de Thora (de boeken van mozes, in rolvorm) bewaard konden worden, 
afsluitbaar met een voorhang (Parocheth). Die nis bevatte dus het Heilige der 
Heilige. En daar mochten alleen de priesters komen. Het is niet onwaarschijnlijk, 
dat de kerk, die toch veel Joodser van herkomst en traditie is dan ze zich 
bewust wil zijn, die oriëntatie eveneens als uitgangspunt heeft aanvaard voor 
de meest wenselijke kerkenbouw. Echt verplicht is het nooit geweest. De 
kerkvorsten vonden het loffelijk als eraan werd voldaan. Ze bevorderden dat, 
ook om uniformiteit te verkrijgen. Een priesterkoor gericht op het westen riep 
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vragen op, dat leidde tot controles en dringende navraag. maar kon die keuze 
gerechtvaardigd worden, bijvoorbeeld omdat het priesterkoor anders recht aan 
de haven zou komen, in het water, of aan een drukke straat, dan mocht het wel. 
Het hing natuurlijk van de situering van het bouwperceel af, of die oriëntatie 
wel haalbaar was. maar de echte oriëntatie, dat richten naar het oosten van het 
koor, verhoogde het aanzien en de aantrekkelijkheid van het gebouw. Hetzelfde 
geldt voor de Romeinse rechtszaal, waar de rechter ook altijd zat in een op het 
oosten gerichte apsis op een verhoog, zichtbaar voor de publieke tribune, om 
namens de keizer recht te spreken. Het licht moest op de persoon van de rechter 
vallen. Hij was de zon der gerechtigheid, een symbool dat nu nog veel mensen 
ter wereld erg aanspreekt. De kerkelijke gewaden van de rooms-katholieke 
priester zijn zonder enige twijfel van die rechter, zijn assessoren, griffiers en 
deurwaarder afgeleid. En verschillende van zijn liturgische handelingen ook. 
Dan hebben we bij die georiënteerde apsis dus te maken met een fraai geval 
van syncretisme, samensmelting, van drie hecht verankerde tradities. Dat 
verhoogde de legitimiteit van de liturgische plechtigheid en de autoriteit van 
de bedienaren. De rooms-katholieke kerk is daar altijd erg sterk in geweest. En 
de Rotterdammeren wilden haar hierin wel volgen.

De kerk als schouwzaal

maar er was, wat de opbouw en inrichting van dat priesterkoor betreft, meer. 
De voorschriften betreffende het hoogaltaar waren ingewikkeld. De priester 
droeg de mis op met de rug naar de mensen in het schip, de kerkelijke gehoorzaal. 
Hij en zijn directe assistenten voltrokken de handelingen die tot de consecratie 
moeten leiden. Het volk is daar getuige van. maar het hoefde deze handelingen 
niet te zien. Wel moest het de fasen van de mis kunnen volgen. Daarom moest 
het altaar onderscheidend hoger liggen dan de gehoorzaal. Er moest een podium 
zijn, waarop de altaartafel staat. Het koor moest niet alleen alle assistenten 
plaats bieden, maar ook de misdienaars of acolieten. Werd voorzien dat in de 
kerkruimte regelmatig een koorgebed door de dag heen zou opklinken – en 
een belangrijke kerk moest daarin kunnen voorzien – dan moesten er links en 
rechts koorbanken kunnen worden opgesteld in de lengterichting op het schip. 
Want belangrijk is dat gezangen, vooral psalmen, kunnen worden gereciteerd en 
ritmisch gezingzegd, in antwoordstrofen of responsoria, waarin de ene bank de 
tegenoverliggende antwoordt. Dat zagen we al, toen het ging om de kapittelstatus 
die voor de Sint Laurens was verkregen: het had een koorkapittel. De koorruimte 
moest alleen betreden kunnen worden door hen die echt wijdingen hadden 
ondergaan. Christus is hier fysiek te gast: daar kunnen alleen zij bij worden 
toegelaten, die daartoe in zekere zin gediplomeerd zijn. Geestelijken, dus. Die 
zijn er in menige rang en stand. En er zijn er, in de middeleeuwen, ook heel veel 
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van. Ze hebben hun verschillende stielen, kundigheden en specialismen: beoogt 
men een wervelend kerkleven, dan moeten zij in menigte op dat priesterkoor 
kunnen verwijlen. Ze hebben dan van allerlei te doen, dat niet direct gericht is op 
het voltrekken van de consecratie. Ze moeten soms van plaats kunnen wisselen, 
andere liturgische kleding kunnen gaan aantrekken of ook eenvoudig het pand 
kunnen verlaten, omdat ze elders gewenst zijn. Dan kunnen ze dat doen via de 
kooromgang die achter het hoogaltaar loopt.
Ze lopen dan niet in de kijkerd. Ze verstoren de devote aandachtsconcentratie 
van het uit de verte meebiddend kerkvolk niet. Ze dragen door hun plotselinge 
opkomst of afgang menigmaal bij aan de dramatiek van een welbepaald liturgisch 
moment. Zo’n moment is het plechtig uitzingen van het Evangelie vanachter een 
met flambouwen omringde standaard, na inleidend plechtgezang, opzwaaiende 
bewieroking en het – soms met man en macht – tonen van het rijkbewerkte 
loodzware evangelieboek, waaruit de linten afhangen en getorst worden door 
jeugdige acolieten. Bij een béétje kerk moet dat allemaal makkelijk, ruimtelijk 
zonder dringen, kunnen. Een misdienaar wiens baard bijna afgeschroeid wordt 
doordat de flambouwdrager te dicht bij staat wanneer hij het antifoon uitzingt 
ter annunciatie van de passus waaruit deze dag gelezen zal worden, dient wel de 
feestvreugde, maar niet de devotionele verdieping en een ongeluk zit, zoals we 
allen weten, in een klein hoekje. En hoe dramatisch kon het plotseling opkomen 
van een gevenereerd, reeds lang te voren geadverteerd, predikheer niet zijn, 
komend als bij toverslag uit de zijbeuk der transepten, gereed om zijn oratorisch 
geweld onder de gewelven tot explosie te doen komen vanachter de ambo, de 
preeklessenaar. Je ziet pater Brugman113 al met wapperende pij ineens naar voren 
komen. Praten als Burgman komt van hem.

De hiërarchie van de middeleeuwse maatschappij

De middeleeuwse maatschappij is hiërarchisch. De geestelijkheid is een aparte stand, 
zij kent haar strikte gradaties, waardigheden en rangen. Het volk moet zijn plaats 
weten. Het moet dat kunnen weten. Daarvoor is de koorafscheiding essentieel. 
Een lage balustrade is onontbeerlijk. Is er een jongenskoor, niet samengesteld uit 
novieten en postulanten voor enige geestelijke stand of waardigheid, dan hoort 
dat achter die balustrade te kunnen staan in het koor. Het moet buiten de plaats 
blijven waar de sacramentele bedienaars verwijlen. achter hen moet het koorhek 
staan. Liefst een hoog hoogdoxaal, een zwaardere stenen of houten afsluiting 
met een koorbalkon waarop ongewijde volwassen mannen hun vocale bijdrage 
aan de plechtigheden mogen verrichten. Het zicht op het hoogaltaar mag niet 
verhinderd worden: er moeten dus poorten zijn in dat hoogdoxaal met deuren. Die 
deuren worden al of niet op een dramatisch hoogtepunt toegeworpen wanneer 
de celebranten iets liturgisch verrichten wat voor het volk een geheimenis moet 
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blijven. Ook zo’n (hoog)doxaal moet nog ruim opgericht kunnen worden ter 
hoogte van de viering: daar waar de geprojecteerde kruisarmen, de transepten, 
te zijner tijd zullen worden gebouwd, op de eerste splitsing naar het zuiden of het 
noorden vanuit het priesterkoor gezien. Geen kleine beroerte, die onderneming 
van de bouw van een volledig gotisch koor. maar de Rotterdammeren zijn niet van 
een kleintje vervaard. Ze zijn in 1390 begonnen met enige traveeën van de kerkzaal. 
Het ging niet erg vlot want aan de opbouw van de muren zijn ze begonnen in 
1412. In 1426 kon de kerkzaal in gebruik genomen worden: de kerk was duidelijk 
niet af, maar de noodzaak dat veel mensen de consecratie konden bijwonen was 
prangend. En bovendien wilde men van het hinderlijk toezicht van Schoonderloo 

– dat immers de rechtstreekse inmenging van de graven van Holland zou kunnen 
rechtvaardigen – af. Had men een nagelvast hoogaltaar met eigen offersteen met 
daarin relieken ingemetseld – dan kon de bisschop tot volwaardige consecratie 
doen overgaan door de aartsdiaken.

Aanvang van de bouw van de toren

In 1436 was de kerkzaal af, dacht men. Er was nog geen voltooid koor met trans 
of kooromgang en geen toren. In 1449 begon men met de fundering van de toren. 
Dat is ongebruikelijk, want overal elders placht men dan toch met de afbouw het 
koor te beginnen, want dáár zou de eredienst eigenlijk volgens alle voorschriften 
gedaan kunnen worden. maar die toren was hier noodzakelijker, uit seculiere 
overwegingen: als uitkijkpost, als militaire donjon en als brandwachtplaats. En 
misschien ook om een vuur te kunnen stoken om schepen te leiden. Dat zou 
dan ook typisch Rotterdams zijn geweest: de dagelijkse noden van het moment 
gaan vóór, eerst komt de menselijke eerste behoefte en daarna het hogere of de 
moraal. Pas in 1488 begint men met de koorfundering. De inmiddels gebouwde 
schiptraveeën zijn zo gericht dat dat priesterkoor al de grondlijnen, de leylijnen, 
ervan bepaald heeft. De bouwers van de schipruimte hebben dat koor steeds in 
gedachten als uitgangspunt gehad. In 1510 kan het koor eindelijk aangesloten 
worden aan het schip. De architect heeft de timmerlieden de scheidskeggen 
tussen de gewelfhelften op één algemeen commando doen wegslaan, zodat de 
gewelven met één dreunende kreun tegen elkaar vielen en het gebouw geheel 
aansloot in de gewenste Latijnse kruisvorm. Daarna is de interne afwerking 
van de kerkruimte en de meubilering ervan begonnen, want die had nog heel 
wat voeten in de aarde. Er moesten heel wat zijaltaren opgericht worden voor 
de inmiddels gevestigde beroepsgilden en die moesten weer voorzien worden 
van vereiste opstanden, pilaren, beeldengroepen en retabels. De gilden wilden 
hun religieuze bijeenkomsten beginnen, waaronder de uitvaarten met gilde-eer 
van hun afgestorven broeders, de jaarlijkse herdenkingen van hun zielen, de 
gepaste commemoratie van hun gildepatroon en eventuele samenkomsten van 
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meer profane aard. Dat ging allemaal vóór. De toren was dus zeer lange tijd onaf. 
De status van het plompe bouwsel was niet duidelijk. Ze stond in 1460 nog steeds, 
zoals gezegd, los van de kerk, gescheiden van deze door een doorgaande gracht van 
de Slikvaart oostwaarts lopend naar de Binnenrotte. Deze vaart bleef, als gezegd, 
voorlopig onbenoemd. Ze was tijdelijk bedoeld. maar ze was zo handig, dat steeds 
vaker de vraag was of ze eigenlijk wel gedempt kon worden: de gebruikers van de 
kerkruimte hadden allerlei materialen tussentijds nodig voor hun nijverheden die 
steeds uitgebreider en ingewikkelde werden. Het stadsleven nam in intensiteit 
toe. In de stadskerk moest vaker vergaderd worden. men had het schip nodig 
voor verschillende seculiere doelen. Daarvoor had men soms stalletjes nodig, 
zitbanken, tribunes en verpakkingsmaterialen. Daarbij was die vaart gewoonweg 
handig. Zou men daarom die vaart niet gewoon handhaven en van stenen kaden, 
dukdalven en steigertjes voorzien? Het was, nogmaals, niet de Slikvaart zelf die 
parallel aan de Binnenrotte liep en ook echt een doorgaande scheepvaartroute 
was, al wordt dat aanvoergrachtje vaak zo op kaarten wel aangeduid en al worden 
(kerkelijke) gebeurtenissen via die oneigenlijke benaming soms wel gelokaliseerd. 
In geen geval heeft ze ooit door de kerk in de dwarsrichting gelopen, al wordt 
daar wel gewag van gemaakt. Er was geen bouwkundig voorschrift dat de toren 
aan de kerk vast moest zitten. Zolang de torenhal geen rituele functie had bij 
uitvaartplechtigheden omdat men het lijkuitluiden bij begrafenissen van een 
bijzondere dimensie begon te voorzien hoefde die toren bij de gebedsruimte niet 
aan te sluiten. De idee werd gangbaar dat door staccato te luiden men de ziel 
verhinderde terug te keren in het dode lichaam. Zou die ziel wel weerkeren in dat 
lichaam dan zou de gestorvene de eeuwige rust niet kunnen vinden. De klokken 
kregen een liturgische betekenis en de wijze van luiden óók. Elders kwam die 
idee wel in zwang, maar bij de Sint Laurens eigenlijk niet.

Verbinding van toren en schip noodzakelijk?

De bouwgeschiedenis van de Sint Laurens verraadt dat men wel steeds heeft 
gewerkt volgens het grondplan van het zo geliefde kruis, maar dat men niet 
met de bovenopstand van dat Kruis, het priesterkoor, is begonnen. men begon 
in het midden, startte toen met de toren. Die liet men gedeeltelijk onaf, voegde 
traveeën toe totdat de torenhal onderdeel was van het kerkhuis en startte toen 
pas met het priesterkoor. Dat die toren aan het schip moest vastzitten en dat dat 
ook behoorde, stond oorspronkelijk niet vast. Daarover is veel gepalaver geweest, 
want als het geval los bleef staan had dat ook voordelen. De liturgische functie 
van een toren was niet zondermeer duidelijk, maar als vuurbaken had zo’n 
geval nut. maar waarom zou het dan aan het bedehuis vastzitten? als militaire 
versterking was het zelfs beter dat dat niet zo was. En de gemeente wilde over het 
bouwwerk kunnen beschikken, ongeacht de plechtigheden die binnen gaande 
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waren. als men aan de toren begint, is men daar nog niet over uit. In 1426 wordt 
de eerste echte mis opgedragen, de kerk is dan liturgisch in bezit genomen, maar 
het is nog maar een romp. De gemeenschap moet de seculiere activiteiten die in 
dat kerkhuis ook plaats moeten vinden belangrijker hebben gevonden dan de 
perfecte rite. Dat is de voorlopige conclusie. Dat is opmerkelijk. maar niet uniek. 
Het tekent een pragmatische opstelling van baggeraars, blubberverplaatsers en 
sjacheraars. In ieder geval is het symptomatisch voor een bepaalde mentaliteit die 
niet erg ontvankelijk was voor de mystieke betekenis van vóórgegeven leylijnen 
waaraan men zondermeer gehoorzamen moest. Dan had men, om maar eens iets 
te noemen, niet dat kerkschip ineens verlengd omdat men een hogere toren wilde 
om anderen de ogen uit te steken. De Rotterdammeren hadden hun blubberige 
kerkeiland zelf met de hand gekneed en vergraven. En dáárin, in die zompige 
veenzooi, daarin zouden ineens mystieke luwtelijnen verscholen zijn? ach, ga 
toch weg joh! Ben je zestig? Voel je je wel soepel?
De ultieme doelstelling blijft: het waardig voltrekken van de consecratie. 
Waaruit bestaat nu die liturgische handeling precies? Wat de strekking is van 
de consecratie, dat is nu wel ongeveer duidelijk, maar hoe gaat dat in zijn werk? 
Daarover liet de kerk ons natuurlijk niet in het ongewisse.

De sacramenten en hun betekenis

De alleenzaligmakende kerk

Extra ecclesiam nulla salus. Buiten de kerk geen heil. Het middeleeuwse 
Nederlands had er zelfs een bijvoeglijk naamwoord van gemaakt: de 
alleenzaligmakende kerk. Wie geen geldig lid was van die organisatie, kon niet 
in de Hemel komen. Zo vatte de middeleeuwer dat axioma samen. Het was 
vanzelfsprekend. Over de herleiding ervan tot enige uitspraak van Christus in 
de Openbaring hoefde men zich derhalve niet druk te maken. Dat deed men 
dus ook niet. Gelukkig maar. Want die zal men ook niet kunnen vinden. De 
apostel Paulus114 geeft een zekere basis aan dit axioma. De kerkvader Cyprianus 
werkt het uit115. De andere vaders detailleren het. En de concilies verbinden 
er moraaltheologische en canoniekrechtelijke gevolgen aan. De negentiende 
eeuwse pausen116, benard in hun positie als primaat van Christus’ kerk met 
zelfs wereldlijke soevereiniteitsaanspraken, definiëren het axioma verder en 
rechtvaardigen waarom deze dogmatische en leerstellige onverdraagzaamheid 
der Kerk machtig meewerkt tot voltooiing van Gods Heilsplan met Zijn 
schepping. De middeleeuwer kon best zonder dit soort subtiliteiten. Zeker in 
Rotterdam. Wie er niet bij hoorde, had pech gehad. Dat was overzichtelijk. En 
daaraan had de middeleeuwer behoefte. Die mensen, die geen lid waren – ze 
waren dus niet gedoopt – gingen naar de Hel, en dat was hun eigen schuld. Want 
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het doopsel was algemeen toegankelijk. Pastoor Dirc deed er niet moeilijk over 
en duur was het niet. Dan waren er nog suspecte figuren die via de maas de stad 
aandeden. Die kwamen, dat zag je zo, uit het midden- of Verre Oosten. En je 
hoorde het ook meteen. Die gingen dus naar de Hel. Verder was ieder normaal 
mens gedoopt. Daarom was er niets aan de hand. als die vreemdelingen nu 
maar op tijd en regelmatig de voorgeschreven sacramenten lieten toedienen, dan 
kwamen ook zij in het hiernamaals. En dat kon, als ze maar wilden. Ze konden 
in de Hemel komen. Zo mild was God. Zo mild was de kerk. De hemeldeur 
was toegankelijk, ook voor de rare lui van elders, misschien met een omweg, via 
een wat langer verblijf in het vagevuur. Dat was vervelend, het kon zelfs pijnlijk 
zijn, maar het was overkomelijk. Je zat je tijd maar uit, en dan deed Sint Petrus 
de poort wel open. als je maar de juiste geldige sacramenten had gehad, dat 
spreekt. De sacramenten moesten komen van een bevoegde beambte. Wie niet 
aan deze laagdrempelige randvoorwaarden voldeed – om het maar in modern 
managementjargon uit te drukken – had een probleem. Een onoverkomelijk 
probleem zelfs, maar ja, dat had je dan toch echt aan jezelf te wijten. De Kerk 
stelde haar sacramentele schatten graag ter beschikking, het kon soms wat kosten, 
maar goed, dan hád je ook wat. En verder waarschuwde de Kerk genoeg tegen wat 
er gebeurde bij onzalig afsterven, dat wil zeggen sterven zonder geldige absolutie 
na de biecht en zonder ziekenzalving. Je kon dat voorkomen, daar deed de Kerk 
niet moeilijk over, door alvast tijdig en regelmatig te biechten en ter communie 
te gaan na de mis gehoord te hebben. Bij voorraad als het ware. Dan zat je altijd 
snor. Niemand hoefde buiten de boot te vallen. Want Kerk en samenleving 
waren identiek. Die vielen samen.

De vormencultus en de consequenties

De Kerk kon álle mensen tot het heil brengen via haar sacramenten. Christus 
had die ingesteld of gewild dat de Kerk dat zou doen. Zonder die sacramenten 
geen heil, daar kwam het adagium óók nog eens op neer. Die sacramenten dus. 
Dáár kwam het op aan. Zeker in een leven waarin de dood voortdurend om je 
heen flakkerde en fladderde. Ze moesten verschaft worden op het moment dat 
het bijbehorend doel bereikbaar was. En dan nog op de juiste manier: geldig – 
door een bevoegde bedienaar naar tijd en plaats – en via de juiste liturgische 
handeling, want die was er altijd bij voorgeschreven. Het eerste, de strekking 
naar doel van het sacrament, dat was datgene waar het eigenlijk om ging: de 
essentie van het sacrament. Dat heette het id quod. Datgene, wat de kern is. maar 
die kern, die moest op een bepaalde manier bereikt worden. Dat was de modus 
quo, de manier waarop. Hoe doe je het? En dat was in die uiterst formalistische, 
geritualiseerde, middeleeuwse gemeenschap heel belangrijk. Een mis, dat was iets 
uiterst ingewikkelds, met bepaalde gewaden, bewegingen, formules, faseringen, 
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gelui van bellen of klokken, geratel met kleppers soms, knielen en opstaan en soms 
ter aarde vallen. Dat moest heel nauwkeurig gebeuren, want God keek toe. men 
was bij hem thuis, voordat je het wist gaf je als misdienaar een verkeerde formule 
ten beste of je knielde terwijl je had moeten blijven staan of je morste water, wijn 
of je snoot een gewijde kaars die beslist aan had moeten blijven. En God wist, wat 
er dán kon gebeuren. Was het verrichte wel geldig? En zo niet, en jij had dat niet in 
de smiezen, wat dan? Ook dat mocht God weten. maar die kon je het niet vragen, 
die gaf trouwens nooit begrijpelijk antwoord. De vormencultus werd zo voor alle 
sacramenten tiranniek bepalend. In een samenleving die toch al van riten aan 
elkaar hing, zeer begrijpelijk, lees Huizinga’s Herfsttij der middeleeuwen er maar 
op na. Verder: de gelovige moest het sacrament ook zien voltrekken. Niet ieder 
gebaar, niet iedere draaiing van het lichaam, niet iedere buiging of hoofdknik. 
maar de opheffing van de hostie en kelk, het handen spreiden bij de aanheffing 
van credo, onze vader, het beginnen van de prefatie, het voorgebed ter inleiding 
van het stille geprevelde consecratiegebed, hij moest het kunnen meekrijgen. 
Hij moest het doopwater klaterend zien stromen, hij moest de sprenkelende 
bekruising van de lijkkist kunnen waarnemen, hij moest de wierookkorrels in de 
paaskaars kunnen zien steken. Hij wist van jongs af aan, dat dat moest, hoe dat 
voltrokken werd, en hij was er niet gerust op dat het ook nu weer perfect volgens 
de dienstregeling geschiedde. Daarom moest hij, om zo te zeggen, op een of 
andere manier met de neus boven op kunnen staan. Want catechismusonderricht 
had hij niet gehad. Het Latijn verstond hij niet, lezen in een missaaltje wat er 
gebeurde kon hij niet. En hij geloofde pas als hij het zag. Het kerkgebouw moest 
dat mogelijk maken, en daarop was de Sint Laurens ontworpen. De gelovige 
hoefde immers niet stil te zitten bij alle prevelingen, gezangen en belgeluiden. Hij 
liep rond om alles goed te bekijken. Want bankenopstellingen kende men niet en 
gereserveerde plaatsen doorgaans ook niet, zij het dat duurbetalende aanwezigen 
de beste plaatsen kregen als ze dat wilden, alleen niet op het priesterkoor. maar 
héél vooraan. met een goed uitzicht op het hoogaltaar.

Zeven sacramenten

Zeven sacramenten. Gewijde, ritueel precies omschreven handelingen. God had 
zich verwaardigd om met de mens in contact te komen via die handelingen, als ze 
juist werden verricht. De bedienaar is slechts mechanisch intermediair. Via zijn 
fysieke lichamelijkheid manifesteert God zich jegens de sacramenteel bediende 
(dus de passivus, die het sacrament ondergaat) als die devoot zijn wil erop richt om 
die bediening te ondergaan. Zijn intentie is allesbepalend. Die van de bedienaar is 
niet belangrijk. Dat is de leer van het sacramentum117 (ex) opere operato: het werk 
werkt heilzaam in zichzelf. Het vormsel is als spirituele bevestiging werkzaam ook 
als de bisschop helemaal niet oplet. Natuurlijk moet de bisschop wel bisschop zijn 
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en ook bevoegd zijn.118 Voor de priester geldt, mutatis mutandis, hetzelfde. Daar 
ging het ongeveer om. Daarom kon de middeleeuwer er ook mee leven als een 
priester dronken de mis op droeg. We lezen er veel over, en je vraagt je af: maar 
namen de gelovigen daar dan geen aanstoot aan? Jawel, maar de mis kon toch 
geldig zijn mits – en dat was natuurlijk toch een beletsel – de bedienende liturgist 
de liturgische handelingen, bewoordingen, pauzen, lichaamshoudingen die het 
misboek voorschreef maar nauwkeurig in acht nam. En dat wilde de gelovige, die 
aan zijn sacramentele trekken wilde komen, eigener beweging kunnen controleren, 
dus zien. Ook als de priester dat misboek waarschijnlijk niet kon lezen, wat helaas 
vaker voorkwam dan katholieke historici lief is. Er waren nog subgenera, afgeleiden 
varianten van die zeven, de zogeheten sacramentaliën, en die waren ook dierbaar, 
maar niet zo essentieel als die zeven. Daar had een eenvoudig mens al de handen 
vol aan om die tijdig, geldig en regelmatig bediend te krijgen. In de middeleeuwen 
was men uiteindelijk op zeven – vermoedelijk omdat dat van oudsher een heilig 
getal is – sacramenten uitgekomen: het doopsel, de communie, het vormsel, 
de biecht, de ziekenzalving. De priesterwijding, het huwelijk. Het vormsel (de 
bevestiging dat je bij de geloofsgemeenschap hoort) en priesterwijding waren 
voorbehouden aan de bisschop. maar die kon de bevoegdheid tot het vormen 
(zalven met heilige olie) delegeren. Dat deed hij meestal ook. Bij alle bedieningen 
hoorde een specifieke modus quo. Die was zichtbaar. Daar lette je dus goed op. 
En de meeste bedieningen konden eigenlijk alleen goed in de kerk voltrokken 
worden. alleen de ziekenzalving of (het toebrengen van het) laatste oliesel werd 
doorgaans daarbuiten voltrokken.

De opere operato doctrine toegepast

Bij de consecratie zei de priester heel nauwkeurig bepaalde woorden. Hij zei dat 
de hostie – die hij met duim en wijsvinger in beide handen moest houden, terwijl 
hij de andere vingers gestrekt hield – dat de hostie het lichaam van Christus 
was. HOC EST ENIM CORPUS MEUM. Dat is: WANT DIT IS MIJN LICHAAM. 
Hij zei er nog veel meer bij, maar hier kwam het op aan, dat wist iedereen. De 
priester moest buigen, knielen, het hoofd gebogen houden, soms achterwaarts 
treden, de handen heffen, allemaal goed, maar op deze woorden kwam het nu 
echt aan.119 als dat heel duidelijk was gezegd, zonder fout, dan was Christus 
realiter present. als die priester daarna óók nog had gezegd dat de wijn in de 
kelk het bloed van Christus was. Die formule was ingewikkelder120. maar ook 
hier was de gelovige heel alert: zegt die man het wel goed? Want alleen dan kon 
je geldig de communie doen: het lichaam van Christus ontvangen. Het werd 
dus heel stil in de kerk als de priester aan deze fase toe was, en ook al was hij ver 
weg: wat hij zei was van levensbelang. Ook hoe hij het zei, of hij wel de hostie 
en de kelk op de juiste wijze ophief en ga zo maar door. Wat, als de priester het 
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EST vergat? Dan had hij een essentiële fout begaan. De transsubstantiatie, de 
beoogde werkelijkheidswijziging, was niet ingetreden. maar als hij het ENIM 
vergat, dan vond die substantiatie wel plaats. De experts hadden een geweldige 
casuïstiek ontwikkeld, wat voor vormfouten wel of niet substantieel waren. En 
wat dan de gevolgen waren voor de gelovigen. Die konden niet gering zijn. Wat, 
als een zieke, die zijn einde voelt naderen, naar de kerk gedragen wordt om daar 
de mis te horen en te communiceren en de priester, dronken tor die hij is, vergeet 
het est. De zieke hoort het niet, hij communiceert, meent nu rustig te kunnen 
sterven en later blijkt de vergissing of fout. Of bij de formule van de absolutie. 
Bij de biecht. Wat, als de priester die niet goed opzegt? De biechteling heeft het 
niet in de gaten, hij kan niet overal op letten, hij probeert zijn volmaakt berouw 
onder controle te houden. maar dan is hij niet geabsolveerd, niet ontslagen van 
zijn tijdelijke zondeschuld. Komt hij dan bij Sint Pieter bij de poortcontrole, wat 
dan? De zondaar heeft dan verontschuldigbaar gedwaald, maar geabsolveerd 
is hij niet. Komt hij dan niet lelijk te pas? Daarover waren allerlei theorieën in 
omloop. Het Hocus Pocus komt dan ook van dat Hoc est corpus. De toverformule 
bij uitstek. Die de priester heel wel gearticuleerd uitsprak. Het pilatus pas komt 
uit het credo, waarin de strofe: sub pontio pilato passus et sepultus est. Ook die 
woorden werden nadrukkelijk gezegd of gezongen, terwijl het volk, vol aandacht, 
op de knieën zeeg. Soms bood zo’n Laurenskerk taferelen, een opera van Verdi 
waardig. Het priesterkoor bood de coulissen voor deze opvoering en de kerkzaal 
de gehoorzaal maar ook de wachtruimte. men nam deel van daaruit, zong de 
antwoordgezangen, terwijl men rondliep. En keek. De koren wisten van het 
rondlopen fraai gebruik te maken door de echowerking in te schakelen en 
de nagalm vanuit de gewelven. men rept wel van peripatetisch zingen. Soms 
waren de partijen zo verdeeld, dat zangers bovenin in de zijbeukgang in de 
lichtbeuken, het triforium, stonden opgesteld, hun galmende strofen als vocale 
wierook uitwaaierend over de drommende gelovigen, waarbij ze prachtig gebruik 
maakten van de verwijderde dubbelecho bij het ronden van de transepten links 
en rechts, daarboven onder die kruisribben. Spes in alium van Thomas Tallis is 
op die peripatetische zingwijze gecomponeerd. Echt de kerk volledig rondlopen 
via dat triforium heeft nooit gekund: daarvoor moet het geheel doorlopen en 
dat doet het in de Laurenskerk niet. Het is meer tribune dan wandelgang.121 
misschien kan men beter spreken van triforium-aanzetten, maar daarvoor steken 
de balustrades toch teveel naar voren het schiplichaam in. Tenminste: vanuit 
zuiver gotisch concept bekeken. maar soms antwoordden die triforiumzangers 
ook op de antifonen, aangeheven uit het priesterkoor. Het leek wel of de priesters 
vanuit de hemelen zelf antwoord kregen. Bij de brede en wat platte tongewelven 
van de Laurens moet dat een prachtig galmeffect gegeven hebben. Stilstand was 
allerminst een overwegende liturgische houding. Knielen ook niet. En zitten 
helemaal niet. De kerk bleef in beweging.
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Spraakzaam is die Persoons niet

De rector kon er niet omheen: echt spraakzaam was die Persoons niet. Hij 
zat daar maar op het tafelblad te kijken. De kapelaan was heen gegaan om 
zijn normale archiefdiensten te hervatten. Die Persoons hield de vreemde, 
misvormde hand boven op de tafel. Soms volgden de drie vingers de nervatuur 
van het houten tafelblad, langdurig verwijlend bij knoesten en grillige figuren 
in de belijning, deze zorgvuldig aftastend als was de vlerk een eigenstandig 
wezen. De andere hand hing af langs de tafel. De huishoudster was gearriveerd. 
Ook zij had even raar opgekeken. Vragen stelde ze niet. Wat mijnheer de rector 
gelastte was wet. Ze had een pot aan de haak van de schouw gehangen, het 
vuur opgerakeld en ze warmde water op. Ondertussen zocht ze in de schapraai 
neteldoekse windsels bijeen, ze was van zins eerst de teerplak te verwijderen 
van de buik van Persoons; daarvoor had ze ontsmettende kruidenextracten 
gemengd met Sint Jacobsbitter. Geen goud zo goed. mijnheer moest zich maar 
wat ontspannen. En een Engeldesheren bidden, dat hielp altijd. Die kroegen toch, 
wat dee een mens er an te leggen? altijd zuipen en vechten daar, woorden had 
je om het minste of geringste. Onderlaatst was haar neef er ook eens geweest, 
in zo’n kroeg, nou, en die had ook zomaar ineens een jaap gekregen terwijl hij 
alleen maar belangstellend stond te kijken bij het beugelen. Drie dagen had hij 
niet kunnen werken, allemaal verlet, en hij liep er nou nog scheef van.
Zo mopperend en grommend scharrelde ze rond, op zoek naar de pot Sint 
Knilleszalf, als ze die in kruisen uitsmeerde over de vermoedelijk vrijkomende 
wond terwijl mijnheer met haar het confiteoromnipotensdeejus bad, dan kwam 
het met mijnheer op de volgende vrijdag goed, dat zou je zien. maar dan moest 
mijnheer wel meewerken. En niet zo nurks naar den Kruislievenheer staren, den 
diejen kond’ér toch ook niks an doen, Jesesmariamerante. Verwezen hoorde 
Persoons het allemaal aan, kennelijk niets begrijpend van wat het brave mens zei. 

“Wat, wat gaat u doen, wát moet ik bidden?” De huishoudster, veronderstellend dat 
ze met een achterlijke te maken had, herhaalde haar receptuur nog maar eens heel 
nadrukkelijk. maar die Persoons bleef haar maar raar aankijken. “Het confiteeor?” 
vroeg hij aarzelend, terwijl hij zijn wambuis alvast losmaakte. “Jao, krèk, ge wit 
wel, wanne” aldus het bedrijvig wijfje dat het water inmiddels hoorde zingen en 
grote spelden uit haar klepdoos kreeg, “dè is een bepruufd gezegd, da altijd werkt, 
ook bij de ergste ontstekingen en flerecijn. En zelfs bij gallige knuuperingen, als 
ge der een slok wijwater van beloken pasen bij drinkt, maar dá zal de gij zo hendig 
nie nodig hebben, gij ligt nog niet op oew dertigste, war? ’Ne sterke vent als gij, 
die kregde nog nie naor het vaogevuur al zou-de het gére willen. Och, dá zeg ik u, 
’ne mens is nog niet zo gaauw uit den tijd.” Persoons liet het maar over zich heen 
komen, het was duidelijk, dat hij er werkelijk niets van begreep. maar dat zijn 
wond verzorgd ging worden, dat begreep hij wel. Hij trok de wambuis op, zodat 
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zijn verzorgster er bij kon komen, terwijl de rector de ketel naar de tafel trok aan 
de trekstang boven in de schouw, zodat de huishoudster kon gaan deppen. “Het 
gaat even pijn doen”, zei hij geruststellend, want hij wist dat zijn gedienstige, op 
het standpunt staand dat zachte heelmeesters stinkende wonden plegen te maken, 
in het begin die teerstrook in één forse ruk los trok. En dat kon pijnlijk zijn, al naar 
gelang de toestand van de opperhuid. “Doe-de-gij da verband even aandrukken en 
vaasthouwen?” vroeg het mensje, terwijl ze de Knillespap aanmaakte, onderwijl 
de zwachtel al bevochtigend met water en trekkruiden, Persoons terzijde vragend 
aankijkend. Deze begreep niets van deze klanken. Hij liet de zwachtels maar los 
liggen. De behandeling was hem niet duidelijk. Het vrouwtje, ietwat gehinderd, 
reikte het verband over en drukte zelf de zwachtels maar vast met een kwak zalf, 
als een soort zegellijm. Het wijfke had inmiddels haar aangekondigde religieuze 
tekst aangeheven, Persoons beduidend in te stemmen, want alleen als patiënt én 
verzorger samen inzetten, hielp die Sint Knilleszalf, dat wist een kind. En het 
was duur spul, daar moest niet mee rondgemorst worden. maar die Persoons 
zat maar raar naar zijn buik en de bezige handen van het wijfke te kijken en 
bracht geen geluid uit. Ze keek verstoord op: “allee dan, bidt dan zoals ’ne nette 
mens betaamd, moet ik oe alles voorzeggen?” en, in de veronderstelling dat haar 
patiënt tijdelijk de tekst kwijt was, zegde ze andermaal de beginwoorden duidelijk 
vóór, een mens moest wel meewerken: “Confiteor omnipotens deejus, kwiejaa 
pekkaaavi niemes”, zoals ze de pastoor ook altijd aandachtig hoorde zeggen tijdens 
de voetgebeden. Het pakte niet, die Persoons zat te kijken of hij zijn laatste oortje 
versnoept had, dat zou trouwens ook best het geval kunnen zijn, dacht de rector. 
maar zó kwamen ze niet verder. Hij had nog meer te doen en die ketel was verrekes 
zwaar. “Komaan, beste man, het is voor je eigen bestwil, werk nou eens aan je 
eigen zaligheid mee.” Persoons kwam wat overeind: “Ik vraag verschoning, maar 
wat wilt u dat ik opzeg? Ik ken die woorden niet, die u daar zegt, juffrouw!” Een 
Geus! Daar had je het al. Een rare rechterjat en ook nog ketter, geen wonder dat 
hij er slecht uitzag. Wie kende het confiteor nu niet? Toch elk christenmens? Zo 
werkte die Sint Knillespap niet, dat kon hij toch begrijpen? Dat had de kapelaan 
wel kunnen vertellen, dat een Geus zelfs de normaalste spreuken niet wist? 
Die Persoons had heel wat uit te leggen. Vooral over die jat. Die was boeiend, 
eigenlijk. Was Persoons in de oorlog geweest? Dat zou heel wat verklaren, maar 
dan was het een voormalig huurling, dat had je hier wel meer. Een soldenier uit 
de Staatse troepen, dat zou minder zijn. Vertelde die vent nou maar eens wat. Een 
ijzeren Hein, dat was het, de huishoudster trok in één forse ruk de teerstrook af 
en die vent vertrok geen spier, zei geen boe of bah. Een bouwmeester, ja, daar 
had de rector toch wel van gehoord, een vent uit het Noorden die de nieuwste 
arduinen kozijnen kon maken en stellen, een vent die letters had gegeten. maar 
die om de verdimmenis niet makkelijk was, omdat hij alles beter wist dan wie 
dan ook en dat niet onder stoelen of banken had gestoken, al op de eerste dag 
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dat de werkzaamheden aanvingen. Hij had de opzichter verweten dat hij niet 
kon rekenen, waar iedereen bij was, en had de steigers opnieuw doen stellen. En 
verder had hij een reeks kolonetten afgekeurd, als zijnde niet naar de eis bewerkt. 
Je moest maar durven als vreemdeling. maar een grote smoel, dat hadden die 
Hollanders wel. Helaas hadden ze ook nog vaak gelijk óók. Het moest niet mogen, 
bij Geuzen. Had die vent niet een van de borgemeesters lelijk te kakken gezet? 
Waar iedereen bij was? Omdat hij die bouwmaterialen had laten vervaardigen 
door een vriendje of zoiets, voor veel te veel geld? Ja, daar had de rector van horen 
verluiden. afgelopen zondag, na de hoogmis, bij de schuilkerk aan de steeg achter 
Het Wild Vercken. Interessant, hogere politiek hoor! Daar moest hij méér van 
weten. Trok die vent nou maar eens een bek open! Een flinke slok brandewijn, dat 
zou wel helpen. Dat maakte de tong wel los. Het wijfke, inmiddels, verwijderde 
de gestolde bloedkorsten met een gloeiend heet mes zonder mededogen en nog 
gaf die Geus geen krimp. Die protestanten hadden ook geen gevoel in hun donder 
zoals een normaal mens. Ze gingen niet eens ter communie, dat hadden ze niet 
nodig. Opgefokte donders. Die Persoons had torens verzet in dat Rotterdam van 
hem, had de kapelaan gesmiespeld, toen hij de onderdeur van de rectorswoning 
dichttrok bij het weggaan. Torens verzetten! Zou dat een baan zijn? In Holland 
kon alles. Hij keek er niet van op, de rector. Bergen verzetten, dat deden ze er ook, 
daar in dat Holland, daarom was het er zo plat. Hij moest er nu onder de hand 
alles van weten, want vanavond had hij krans. Had hij wat te vertellen. Een Geus 
in huis. Uit Rotterdam. Dat had niet iedereen. En dan die jat. Had hij Beëlzebub 
nondejuu soms een hand gegeven?

Het schip en zijn multifunctionaliteit

De uitbouw van de huidige kerkzaal

met de bouw van het huidig schip van de Sint Laurenskerk zijn de 
Rotterdammeren waarschijnlijk begonnen in 1370 of daaromtrent.122 Rondom 
dat binnenste provisorisch koor, waar de getijden al lang en breed werden 
gezongen door de kanunniken. Er is iets als een kerkenhuis op de plaats waar 
nu het schiplichaam staat van de Sint Laurens, want daar ligt een kerkhof123. 
Daarheen, naar dat kerkhof, moet een kerkbrug worden gemaakt, om het lijk 
bij uitvaart ter aarde te kunnen bestellen: op een gewijd kerkhof dat deelt in 
de vrede van de kerk. Dat staat in een acte, die dat aan de bewoners van het 
nieuwere stuk Rotterdam opdraagt124. Zij wonen in de nieuwe stad, de Nuport125, 
de nieuwe poort, waarbij poort staat voor stad. Denk aan de uitdrukking poorter 
die duidt op een stadsbewoner. Nuport, dat zal straks verbasterd worden tot 
Noppert. Omdat op den duur niemand meer weet waar dat voor staat denkt 
men dat het een hoger stadsdeel is geweest, nu verzakt, de Oppert, waarbij 
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voorzetsel en lidwoord in de (Oppert) aan elkaar zijn komen te zitten in de 
dagelijkse spraakwijze (in den Oppert is dus geworden: Noppert). Dat men heeft 
gedacht dat die eigennaam Oppert sloeg op een hoger gelegen stadsdeel is niet 
zo gek, want de Nieuwpoortstraat lag inderdaad op een westelijke dijk tegen 
het Rottewater. Die straat wás iets hoger. men past dus een hypercorrectie toe 
en spreekt voortaan af van in Den Oppert te spreken.

De kerkbrug naar het kerkeiland

maar die Nopperts, die moeten die kerkbrug maken, zodat begrafenissen met 
bekwame spoed kunnen plaatsvinden. men moet uit die nieuwe wijk snel bij kerk 
en kerkhof kunnen komen. men spreekt uitdrukkelijk van die Kerckbrugghe en 
dat zou men niet doen, als die kerk daar niet stond. maar een kerk, dat is nog 
niet wat in deze tijd bedoeld wordt met een ecclesia integra126, een parochiekerk, 
want dan zou men wel een andere uitdrukking gebruiken. Het zal een kapel zijn 
geweest of een cappella quarta127 waarin lijkdiensten kunnen worden verricht. 
maar (nog) geen volwaardige missen. Er loopt dan ook een weg naar dat kerkhof 
en die heet ook Kerckstraat. Later heet die Nauwe Kerckstraat. Die is dus geplaveid, 
iets uitzonderlijks, maar anders zou men het woord straat niet gebruiken, want 
strata betekent beklinkerde steenweg. De brug leidt over het Kerckewater. maar 
de kapel, waarin pastoor Dirc en zijn opvolgers het hunne doen ligt aan een 
Gasthuissteeg en dat is iets verderop. Die steeg loopt uit op de Hoogstraat. Er 
is dus iets wat dient voor begrafenisrituelen, maar dat is niet de pastoorskerk. 
Veeleer een ruimte met lijkbaren, flambouwen, lijkkleden, lijkkisten op voorraad, 
linnen windsels om het lijk in te zwachtelen en welriekende kruiden. Er wordt 
veel gestorven. De dood flakkert om de middeleeuwer heen. De begrafenissen 
moeten met het oog op de volksgezondheid snel plaatsvinden en liefst op dat 
kerkeiland dat men groef, want enige notie van besmettingsgevaar heeft men 
wel, al weet men niet goed hoe het zit. Vandaar wellicht ook de afstand tussen 
pastoorskerk waar de lijkmis kan worden gehouden en de kerk van waaruit 
men gaat begraven en waar men het lijk de absoute, de laatste zegening met 
het processiekruis, kan geven door voorhoofd, voeten en handen in de strakke 
zwachtels tegen het lijk geklemd even te betippen, terwijl men de ultieme 
formule van het absolve domine! bidt of zingt, al naar gelang er betaald wordt.

Het ritueel rondom de dood en begrafenis

Er moet snel doorgepakt worden. Die ziel, die fladdert ergens rond het lichaam 
dat ze net verlaten heeft. Ze weet niet waarheen, de weg naar het hiernamaals is 
lang en moeilijk. Ze wil dus terug in het vertrouwde lichaam. maar dat zal haar 
niet glad zitten: dat is afgezwachteld, stijf toe, en als het moet zijn ogen en mond 
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extra beveiligd tegen invliegen der ziel door munten erin te leggen of erop. Het 
is zaak dat de ziel maakt dat ze ophoepelt, anders gaat ze spoken. Ook daarom 
is afscheiding tussen kerkhof en plaats van absoute geraden, een dergelijke ziel 
weet heg noch steg, die komt de kerkenbrug niet over. Daarom is het maar goed 
dat Jan die Witte een stuk land heeft afgestaan voor niks op dat kerkeiland. Hij 
heeft het geschonken aan de gemeente. Dat doet hij in 1404 en hij zegt erbij dat 
dat is om het kerkhof te vergroten. aan de reeds bestaande kerk wordt een stuk 
aangebouwd met fundering. Dat wordt een stuk dat later onderdeel van dat schip 
wordt wat we nu kennen. Het steekt echter gedeeltelijk in het water van de Rotte. 
Dat hoeft niet het oppervlaktewater van de Binnenrotte te zijn. Dat kunnen ook 
de belendende vergravingen of grachten zijn. Dat moet niet, aldus de mensen 
die dan, in 1421, verantwoordelijk zijn voor het waterstaatsbeleid. Ze hebben het 
dan over een toestand die al veel te lang bestaat en te ver gevorderd is. Jammer, 
dat ze niet opgeven waarom dat zo onwenselijk is. Dat eiland, omringd door 
Rotte en de daarmee verbonden grachten Kerckewater, Slikvaart alsmede Oude 
Wetering (hun ligging en benoeming is al vermeld) krijgt een flinke hoeveelheid 
lijken in meerdere lagen te verwerken, in korte tijd. Uit dat water putten de 
mensen drinkwater en water om hun eetgerei te reinigen. Daar moet lijkengif 
in zijn doorgesijpeld. Elders heb ik wel gevonden dat die combinatie voor de 
meest merkwaardige ziektes zorgde die maar niet bedwongen konden worden. 
Pas in het begin van de negentiende eeuw ontstaat het vermoeden dat er causaal 
verband bestaat tussen die lijkenoptasting en die drinkwatervoorzieningen128. En 
dan wordt verboden lijken te begraven in kerken en op hoven in de stad, vlak bij 
dergelijke voorzieningen. Dat kerkeiland was van veen. Het zoog water op, het 
latere zware kerklichaam drong het weer de grachten in, mede via dat kerkhof. 
Diagnoses die op dat vermoeden gebaseerd zijn zijn kennelijk niet gesteld, maar 
als ik lees over knoeperende zinkings en rooie loop met katterale koortsen denk 
ik het mijne als ook verhaald wordt over de brandkuil waaruit de zo schielijk 
gestorven Jannesz zijn drinkwater haalde naast het aloude kerkhof. Het zal de 
Rotterdamse ingenieur Rose zijn die in 1860 zijn vermoedens omzet in empirisch 
toetsbare causaliteitsreeksen en daarom tegen deze combinatie furieus tekeer 
gaat. Hij komt, later, tijdens een cholera-epidemie, met zijn waterproject waarbij 
nachtelijks fors met maaswater gespuid moet worden en waarbij ook singels flink 
in beweging moeten komen: het gemeentebestuur en het hoogheemraadschap 
moeten daar voor zorgen en erop toezien. Zoiets bestaat in de veertiende eeuw 
niet. En ook niet in de vijftiende. In dat kerkenhuis staat een orgel. Er zijn immers 
gezangen waarbij het volk ook moet kunnen instemmen met de aangeheven 
melodie, gezangen, die bijzonder heilzaam zijn om lichaam en ziel te blijven 
scheiden. Het In paradisum (te) deducant Angeli129 is er één van, het is wijdverbreid 
en bijzonder populair en op menige fresco of muurschildering ziet men dat 
inderdaad die ziel dan eindelijk eens wegwiekt uit de mond van de gestorvene 
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naar de plaats waar hij moet wezen. Ze rot letterlijk op, ze heeft de zaak al lang 
genoeg verpest. Zo’n tafereel heeft ongetwijfeld ook hier op één van de muren 
geprijkt: de gelovigen moesten weten wat ze precies ritueel aan het borgen waren. 
Er zijn rekeningen voor de organist uit 1426 en 1427130.

Het vaste, parochiële hoogaltaar

maar pas in 1436 is er echt een vast hoogaltaar. Het kan opgericht worden 
krachtens beschikking van de elect-bisschop van Utrecht Roelof van Diephout131. 
Hij heeft de consecratie van dat altaar overgelaten aan de aartsdiaken van 
Schieland. Het altaar is niet opgesteld, zoals het hoort, in een apsis met 
kooromgang. maar het is er toch één waar de consecratie kan worden voltrokken 
volgens de gepaste volstandige rite van een eerste klas begrafenis. Dus met een 
intocht, een lijkbegroeting met zegening, een invaart in het schip, een opstelling 
aan de voet van het altaar, de voetgebeden met altaaropgang, en de eigenlijke 
lijkmis, uitlopend op de publieke uitleiding naar het open graf, met het bezwerend 
dies ira132 eindigend in de absoute. De absoute is: de ultieme zegening van het 
stoffelijk overschot met wijwater, gevolgd door de kruiselingse betipping van de 
neergelaten lijkkist aan de vier uiteinden van het gesloten en dichtgeschroefde 
deksel. Daarna de werping, tot driemaal toe, van enige gewijde aarde genomen 
uit het, uiteraard eveneens gewijde, kerkhof, waar de dode de wederopstanding 
zal afwachten. Vervolgens het gebed van Zacharias met een slotsmeekbede om 
Gods erbarmen. De stoet keert dan terug, want zij mag de kerkhofvrede niet 
langer verstoren. In de kerk bidt men de psalm de profundis en vraagt om de 
eeuwige rust, niet slechts voor de dode maar ook voor de gemeenschap waaruit 
hij voortkwam. Rite op rite, nauwkeurig voorgeschreven, en nauwkeurig te 
controleren, denk er niet gering over.
En daar is ruimte voor nodig. Bovendien wil iedereen het zien gebeuren, die 
ducht dat de ziel hem kent en kan komen spoken. De kerk moet dus al snel 
groter gemaakt worden, want de uitvaartstoeten worden het óók.

De gilden-altaren

Daarom kan ook in 1437 het bakkersgilde eindelijk een maria-altaar als 
gildealtaar laten plaatsen133. Dat kan die beroepsorganisatie alleen als er een 
hoogaltaar is, eerder mag dat niet. En tussen zijaltaar en hoogaltaar moet een 
tussenruimte bestaan, zodat de consecraties gescheiden kunnen plaatsgrijpen, 
liefst zelfs niet gelijktijdig. Die is af te passen in Romeinse passen, het missale 
is daar precies in. Dan is er dus al een vicaris in de kerk aangesteld, want de 
pastoor bedient het hoogaltaar, die houdt zich met de futiliteiten van zo’n gilde 
niet bezig, kan je denken. als het priesterkoor is geprojecteerd naar de Rotte 
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toe, met het oog op de oriëntatie, en dat zijaltaar heeft in die oriëntatie gedeeld, 
terwijl men beoogde het uiteindelijke schip aan dat priesterkoor te verbinden, 
dan verklaart dat de – al opgemerkte – bevreemdende breedheid van koor en 
schip die de huidige Sint Laurens iets hurkerigs, als men vriendelijk wil blijven: 
iets robuusts geeft. Laten we het daarop houden: de Sint Laurens is prachtig 
robuust. Echt kenmerkend voor een stad waar men de overhemden in de winkel 
al met opgerolde mouwen verkoopt in het cellofaan.
Breedheid was troef. Want dan kon men veel altaren proppen in een korte ruimte. 
Dat was ook gewoon een manier om aan veel geld te komen. Veel altaren, veel 
erediensten, veel sacramenten en dus veel geld bij collectes en bij de bestellingen 
van een eredienst. Binnen een druk bezet bestek. Immers: alles bij elkaar was dat 
kerkeiland nu ook weer niet zó groot. De afstand tussen Slikvaart en Rotte was 
niet aanmerkelijk. Laat er eens een honderdtal meters zijn uitgespaard voor de 
beoogde kerkbouw in de lengte. Daaromheen dat kerkhof, en dat was voorlopig 
sacrosanct. De lijken waren ter aarde besteld onder de rituele bezwering dat zij 
dáár ter plaatse hun lichamelijke wederopstanding zouden moeten verbeiden 
totdat het vreeswekkend klaroensignaal zou opklinken voor het laatste oordeel. 
En dan zouden de zielen zich met de stoffelijke resten verenigen, vanonder de 
grafzerken vandaan. Om terecht te staan voor God op zijn rechterstoel. Dat 
namen de middeleeuwers letterlijk. Van dat kerkhof bleef je af. En dat lag óók 
naar de Slikvaart toe en daaraan. De kerkebrug liep er langs, lezen we. Daarom 
heeft men (vermoedelijk) oorspronkelijk de gotische basilikale conceptie 
gemengd met een hallekerk, want dan kreeg je flink in de breedte de ruimte en 
kon je veel zijaltaren kwijt op de juiste afstand van het hoogaltaar.
De sjiekste gildes hadden dan recht op de zijaltaren lekker dichtbij dat hoogaltaar, 
en de allersjiekste op dat, rechts vanuit het schip bekeken, naast dat hoogaltaar. 
De gildes van de sukkelaars moesten het met altaren meer achterin doen en die 
van de minste rang met dat links achterin, a sinistra. Het woord zegt het al. Dat 
het priesterkoor ooit niet met de apsis georiënteerd heeft gelegen, dus niet naar de 
Rotte toe, dat acht ik onwaarschijnlijk. Die oriëntatie was in de vijftiende eeuw 
super modieus. Er moest heel wat gebeuren, wilde men daar van afzien. Verder 
acht ik onaannemelijk dat men, nadat de kerk bisschoppelijk in bezit genomen 
was, later de plaats van het hoogaltaar nog heeft veranderd. Daar waar de bisschop 
ritueel de altaarsteen heeft ingemetseld in de offertafel en met een hamer heeft 
beslagen, dáár bleef dat meubel staan. Het basement en de tafel kan verbreed 
zijn – dat zal ongetwijfeld zijn gebeurd, omdat Rotterdam, steeds belangrijker 
immers, een mis met vele concelebranten wilde kunnen doen opdragen – maar 
niet dat die steen verplaatst werd. Bleef die staan waar hij stond, dan waren 
de lengteverhoudingen van apsis, priesterkoor en schip eigenlijk ook gefixeerd. 
Niet die van kooromgang en de zijgangen naast de geprojecteerde zijkapellen. 
Daarmee kon gerust gesjoemeld worden. En die konden ook verbreed worden, 
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wanneer in schip en viering het Latijnse kruis maar zichtbaar bleef. Ook dat zal 
zijn gebeurd: hoe meer zijkapellen, hoe meer altaarfundaties. Dus meer geld in 
het laatje. als er met het schip later is geschoven, dan naar achteren en opzij, maar 
niet naar voren ten koste van het beoogde koor. Ook dat was sacrosanct. Een 
verplaatsing van de altaarsteen zou trouwens her-inbezitneming door de bisschop 
veronderstellen: dat kostte geld, dat deed die prelaat natuurlijk niet gratis, en dat 
zou na 1450 werkelijk wel in de boeken hebben gestaan. Rotterdammers zijn 
zuinig en willen waar voor hun geld. Ook al was het priesterkoor er nog niet 
volledig zoals men uiteindelijk op het oog had, het beheerste de bouwplannen 
waarachtig alsof het er was. Het schip zal dus zijn begonnen daar waar nu 
de transeptviering westwaarts begint. Wel met het oog op de bouw van een 
kapellenkrans, in een straal die recht zou doen aan de breedte én de lengte van 
het schip – en daar is het uiteindelijk niet van gekomen – maar niet minder 
breed dan nu dat schip is. aan zijbeuken, kooromgang en transepten is later 
onnoemelijk veel en vaak gesleuteld, waarbij ouder bouwmateriaal (vermoedelijk) 
is hergebruikt, maar schip en priesterkoor stonden in geprojecteerde verhouding 
vast. muurvast. Ook al waren verzakkingen voorzienbaar. maar dat had men 
nog niet in de smiezen.

Het funderen van de toren

In 1449 was men, zoals hierboven al aangegeven, begonnen aan het funderen 
van de torenvoet134. Die toren had voorlopig geen liturgische functie. Ze zou dat 
later wel krijgen, maar die was in het begin niet beoogd. Ze zou wel als luidhuis 
gebezigd worden, dus als bellefort, maar van gemeentewege. Verder zou ze als 
uitkijkpost fungeren, om brand te kunnen speuren in de overwegend van hout 
gebouwde stad en de brandweer te kunnen dirigeren naar de plaats des onheils. 
Verder zou ze uiteraard uitkijkpost zijn in deze barre tijden, met veel militia in de 
omgeving, vagebonden, bedelaarsbenden – vaak gedroste huurlingen van elders 

– en ze zou als vuurbaken kunnen aangewend worden: de maas was vlakbij. Het 
was vooral een stadsbouwwerk. maar dat was de schipzaal óók. Dat was ook een 
centraleopslagplaats, via het vaartje makkelijk bereikbaar. Dat moest vooral zo 
blijven, dat was aanvankelijk het idee. Daarom werd de toren een flink eind van 
het schiplichaam geplaatst. Tussen het noordelijk Kerckewater en de zuidelijke 
Oude Wetering liep een verbindingsgracht, vermoedelijk voor de aanvoer van 
zware materialen: het kerkgebouw begon hoogte te krijgen en zou aanzienlijke 
proporties krijgen. In het oosten, aan de overkant van dat verbindingskanaal, 
dat hardnekkig óók Slikvaart wordt genoemd in de acten, stonden vermoedelijk 
vier traveeën van het schip, provisorisch afgedicht met een planken wand naar 
die vaart toe, met uiteraard een poort voor de werklui en hun materialen. De 
toren was niet veel hoger dan het schip. Het was wel de bedoeling dat ze hoger 
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zou worden dan één geleding. En ook dat er luidklokken in zouden komen. En 
vooral dat ze hoger zou worden dan wat Dordrecht aan de kerk aan toren zou 
hebben. Daarop mikte men. Die toren daar zou heel groot worden en heel hoog, 
dat bleek ook al uit de basementen. maar ze was nog niet af. Net als in Rotterdam 
zou het heel lang duren, dat de stadsbewoners tevreden waren over hun toren. In 
Dordt was men er nog lang niet over uitgedacht. Hun Onze Lieve Vrouwekerk135 
werd in 1457 ernstig beschadigd ter gelegenheid van een grote stadsbrand. De 
Dordtenaren waren de hele vijftiende eeuw aan het herstellen en herbouwen. 
Hun toren zou nooit afkomen. De zware geledingen, opgetrokken in de typische 
Brabantsgotische stijl, laten ons zien dat de Dordtenaren heel wat van plan waren. 
Hun toren moest meer dan honderd meter hoog worden. maar ook zij hadden 
beroerd gefundeerd. En uiteraard ook weer op veen. Dus hun toren zakte ook 
scheef, net als de Rotterdamse concurrent zou doen. Dat zagen de Dordtenaren 
ook tijdens hun bouwwerkzaamheden. men wist dus kennelijk niet goed dat 
men bij veen moest beginnen met flink te heien. Heel diep, tot op het welzand. 
Tenminste, als men echt flink de hoogte in wilde. Net als in Rotterdam heeft 
men gedacht dat heel zwaar en breed funderen van de voet wel voldoende zou 
zijn om dat scheefzakken binnen de perken te houden. Die ervaring was gewoon 
nog niet opgedaan. maar de Dordtenaren zagen door dat scheefzakken af van de 
voltooiing. En de Rottterdammers niet, zoals we zullen zien. De Dordtenaren 
zetten vier wijzerklokken op hun toren, elk op hun eigen paneel. En toen lieten 
ze het maar zo. Dat konden de Rotterdammers natuurlijk niet voorzien, toen 
zij met hun torenbouw startten. De Dordtse toren is blijven zakken. Totdat 
een scheefstand ontstond van 2,25 meter. Tussen 1953 en 1973 is er met moderne 
technieken een nieuwe fundering aangebracht van gewapend beton.

Het vaartje tussen kerkschip en torenvoet

Dat verbindingskanaal wordt in sommige stukken ook wel Sluysvliet 
genoemd. Ik zal die naam niet bezigen. Ze is te onzeker. maar wel staat 
vast dat over dat verbindingskanaal van het begin af aan bonje is geweest 
tussen het Hoogheemraadschap van Schieland en het gemeentebestuur van 
Rotterdam. Het laatste meende dat het deze gracht eventueel kon dempen als dat 
bouwkundig nodig was. Het Heemraadschap meende dat ze voor de drainage 
en waterlossing onontbeerlijk was. Het gemeentebestuur zag de vaart als een 
transportverbinding en niet meer dan dat, er was nog steeds dringend behoefte 
aan bouwmaterialen. Ondertussen liep die gracht óók nog eens dwars door het 
kerkhof, maar dat scheen niemand te interesseren. Terwijl, dunkt mij, dat voor 
de volksgezondheid redelijk desastreus kon zijn. Transport, daar ging het om. 
Want dat het schip beslist niet af was, was op eerste gezicht volkomen duidelijk. 
Dat de verbindingsgracht de draagkracht van de onderliggende veengrond niet 
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ten goede kwam, moet meteen al duidelijk zijn geworden, toen het basement 
een paar el boven het maaiveld was opgetrokken. Een langzame verzakking náár 
die gracht toe moet van het begin af aan waarneembaar zijn geweest, zonder dat 
men de plannen aanpaste. Elders was men ook gewend geraakt aan bestendige 
verzakkingen uit het lood, men was toch door blijven bouwen, dus waarom 
hier niet? De middeleeuwer had geen bezwaren tegen hellende muren. Niets 
aan de hand, zolang de boel maar overeind bleef. aan de noordzijde van het 
schip deden zich ook al verzakkingen voor. Daar zou men nog wel hogerop bij 
het bereiken van de daklijst van de lichtbeuk versterkingen tegen voorzien, die 
de verzakking stopten. Schorende dwarsbalken of zo. Dat zou men, afhankelijk 
van de ernst van de verzakkingen, ook hier bij de eerste geleding van de toren 
wel doen. men meende diep te funderen, ook gelet op de slappe bodem, en wel 
vijf meter beneden het toenmalige maaiveld. Op 23 juni 1449 startte men het 
heien. Dat gebeurde handmatig. Iedereen die kon, moest meeheien, ook vrouwen 
en kinderen. De toren was van iedereen, een echte openbare nutsvoorziening, 
dus iedereen moest letterlijk de handen uit de mouwen steken en zijn steentje 
bijdragen.136 Vanaf de steigers zongen de metselaars juichend het lied dat ieder 
mensenkind instinctmatig begrijpt: “Hallemedalle, hioo! Laatlos mezenalle, 
ziezoo!”, als dreinende vocale voorafspiegeling van het in het schip uit te 
galmen volksgregoriaans moet het van zonsopgang tot zonsondergang over 
het stadje geklonken hebben. En geen vreemdeling die daar niet de strekking 
van begreep, wanneer hij, op de bouwput aangekomen, gewenkt werd even een 
plaats in te nemen in de deinende rei van kleinen en groten, gebrekkigen en 
mismaakten, jong en oud, zolang men maar op de been bleef en het geteerde 
touw kon blijven vasthouden. Wie voortaan burger van Rotterdam wilde 
worden moest drieduizend bakstenen leveren of betalen. Geldboeten op de 
politieverordeningen dienden in bakstenen voldaan te worden. Ook de biecht 
was een middel om bakstenen te krijgen. De voor de sacramentele absolutie 
uit te boeten penitentie (bestraffing) die na de zelfbeschuldiging begroot 
moest worden, werd óók uitgerekend in bakstenen. Dat liep nog lekker op bij 
hoogtijfeesten en kermissen, wanneer er flink gezondigd werd.

De torengeledingen

Naar alle waarschijnlijkheid heeft men gedacht aan een toren met drie geledingen. 
Dat zag je bijna bij alle gotische kruisbasilieken: die drie geledingen zouden de 
Heilige Drie-eenheid verbeelden en de toren zou aldus een verbinding kunnen 
vormen, in symbolieke zin, tussen aarde en hemelse sferen. Veel berekeningen 
wijdde men er verder niet aan: dat heien was uitzonderlijk op deze diepte en 
verder legde men roostergewijs zware eikenhouten balken in de put tussen welke 
roosters men de palen deed slaan. Die palen waren van elzenhout. En dat rot 
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makkelijk. En verder waren ze niet erg lang: ongeveer 12 à 13 voet. Eén voet is: 
30, 48 centimeter. Pak hem beet: men ging tot iets meer dan drie-en-een-halve 
meter maximaal. In dat veen. De palen werden ook niet stuit geslagen. Dat wil 
zeggen, dat ze niet werden dóórgeheid tot op het zogeheten welzand, dat is de 
onderste kleihoudende zandlaag die normaliter ook de afdeklaag is waaronder 
het grondwater niet pleegt door te dringen. Een soort van afdekplaat voor de 
veenlaag. Later zal dat als een van de euvelen voor het hellen van de toren worden 
aangemerkt. Op 4 november, dinsdag na allerheiligen, ging men over tot het 
plaatsen van de zware funderingsvoeten. Die werden direct geplaatst op de palen 
die ingeheid waren en werden opgemetseld vanuit de eikenhouten roosters. Pas 
in 1452 of 1453 kwam het torenlichaam boven het maaiveld uit. Het verzakken 
naar het oosten ging door. De reden was, dat de veengrond inmiddels aan het 
inklinken was. Want de toren en het schip, waaraan men nog steeds stond te 
metselen, drukten, zoals al aangegeven, het water met toenemende kracht uit de 
spons die het kerkeiland eigenlijk was. En dat transportgrachtje werkte daaraan 
mee. Dat had misschien toch nog best goed kunnen gaan, ware het niet, dat 
men later besloot op de derde geleding nog even een vierde te zetten, nog redelijk 
massief óók, zodat de druk naar het oosten flink toenam. Het hellen naar het 
noordoosten nam daardoor dus ook flink toe. En daarmee startte een drama, dat 
de geheimzinnige intrede van onze meestermetselaar Persoons, waarmee deze 
vertelling startte, volkomen rechtvaardigt. maar lopen we op deze zaken niet 
vooruit. De Rotterdammeren namen de tijd, de schikgodinnen achter het drama 
óók: de verzakking nam pas in de loop der zeventiende eeuw verontrustende 
vormen aan. We kunnen wachten. Persoons ook. Want toen de basisvoorwaarden 
voor het catacyclisme dat zijn naam vereeuwigen zou werden geschapen was hij 
nog niet geboren. al ware dat anders geweest: de Rotterdammeren hadden 
tóch niet naar hem geluisterd. In 1461 dempte men de verbindingsgracht en 
trok men het schip zonder veel palaveren door tot voorbij de toren met twee 
volledige traveeën aan de zuid- en noordzijde. De Hoogheemraden vonden dat 
goed, mits dan verderop compenserende maatregelen werden getroffen om de 
waterlossing en afwatering vanaf het kerkeiland te garanderen.

De liturgische betekenis van het uitluiden

Voorlopig zou een uitwateringssluis met een kolk buitendijks om te kunnen spuien 
in de maas wel voldoende zijn. maar men moest nog goed kijken naar de gevolgen 
van de demping voor de waterstaat. Dat werd erbij gezegd. Dat zou inderdaad een 
van de grootste problemen blijven tijdens de bouw. De kerktoren was zo ineens 
vrijwel inpandig geworden. De toren stak nog maar weinig naar voren uit de 
westfaçade. En ook dat zag je elders niet gauw. De torenhal was nu ineens integraal 
onderdeel van het bedehuis als liturgische ruimte. Ze zou nu kunnen worden 
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gebezigd bij de begrafenissen, bij de in- en uitleiding van het lijk dat daar, buiten 
het schip, als onbezielde stoffelijkheid begroet zou kunnen worden. Dat was een 
plechtigheid die steeds meer in zwang kwam. Die ceremonie was aangewaaid 
vanuit het zuiden, waarvoor men de juiste vormen nog moest ontwikkelen. In 
ieder geval zou nog geen klok kunnen worden geluid om de ziel te verjagen van 
haar rondfladderingen rond de baar. maar dat zou later stellig terecht komen. De 
twee nieuwe traveeën aan weerszijden stonden dus op een plaats waar voordien 
gedurende langere tijd grachtwater had gevloeid. alhoewel er vakkundig was 
gedempt zou dat merkbaar blijven: deze twee verlengingsstukken zouden steeds 
weer aan verzakking bloot blijven staan137. Herfunderingen van de kapellen die 
aldus bijgebouwd werden zouden steeds weer geheel of gedeeltelijk noodzakelijk 
blijven. De toren zou steeds meer druk in noordoostelijke richting op het 
schiplichaam blijven uitoefenen. Want het basement en de eerste geleding zouden 
in die richting blijven verzakken: de inpandigheid zou daar niets aan toe- of afdoen, 
integendeel. De werking van de hellende toren zou zich via de verlengingstraveeën 
in het schiplichaam doen blijven gevoelen. De bouwers wachtten inklinking 
weer niet af. Ze begonnen al met de verlengingswerkzaamheden nog voordat 
stadsbestuur en hoogheemraden tot een bevredigend afwateringsakkoord138 waren 
gekomen. Het zou ze duur komen te staan.

Het kerkschip een stadshal

Inmiddels was het flink druk in de kerk, waar nog steeds aan gewerkt werd. 
De kerk werd multifunctioneel gebruikt.139 Geen mens dacht erover dat alleen 
de sacramentele bediening en geestelijke versterving in deze ruimte kon 
plaatsvinden. Uit de Rotterdamse Resolutieboeken blijkt dan ook dat het 
gemeentebestuur zich tot in de zestiende eeuw met het kerkgebouw en wat 
zich daarbinnen afspeelt bemoeit. Het regelt de tarieven voor de begrafenissen, 
beslist over de afbouw van kerk en kapellen en houdt administratief toezicht over 
het beheer van de kerkelijke lijfrenten en het opnemen van gelden ten laste van 
de kerkelijke kas. Het stelt de koster aan en de organist. En bepaalt de salarissen 
van kapelaan en pastoor, al moet het kerkbestuur de fondsen beheren en opgeven 
waaruit de betaling daarvan plaatsvindt. Het komt tussenbeide bij de aanstelling 
van de pastoor, als er vooruitzicht bestaat dat minder gewenste personen die 
functie zouden kunnen krijgen door gekonkel van de bisschoppelijke kanselarij. 
Het probeert het kapittel van Geervliet in zijn geheel naar Rotterdam te krijgen. 
En het eist assistentie van de pastoor bij de Zondagse hoogmis140. Het bemoeit 
zich met de organisatie en de samenstelling van processies en met de traktatie 
daarna van de deelnemers op wijn en bier141.
Er werden vergaderingen gehouden, van de gilden, maar ook ten behoeve van 
biedingen ter vervrachting, beurtvaartovereenkomsten en aanneming van 
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werk. Verder werden stedelijke beslissingen afgekondigd en beschikkingen 
evenals besluiten vanwege de grafelijkheid, het bestuurslichaam van de graven 
van Holland. Ook kon men er bedelingen houden, ten behoeve van de armen 
en gebrekkigen. Kinderen werden er heen gezonden om te spelen: daar zaten 
ze veilig en er werden nijverheden uitgeoefend. De Rotterdammeren hadden 
kleine houten huizen rond de middeldam en in de Noppert. Daar kon niet alle 
activiteit ontplooid worden die de stad zo node had. Netten boeten: daar is 
veel ruimte voor nodig. Het is noodzakelijk het net strak uit te rollen boven de 
vloer, op spanramen. De boetsters hebben in hun linkerhand strookjes papier 
of gekleurd textiel en hechten die aan de maas waar gerepareerd moet worden. 
Ze roepen de maasnummering bij een groot net af. De timmerlieden hadden 
hun schaafbanken in de kerk, de nering eiste volcontinu aanpak als schepen 
snel van emballage moesten worden voorzien. Was er weer eens een epidemie, 
dan galmden de gewelven van de hamerslagen ten behoeve van de lijkkisten die 
alvast bij voorraad getimmerd werden. Een pestlijk kon niet te lang bovengronds 
blijven en als de nood aan de man kwam moest de lijkbidder en doodgraver 
voorraad hebben. De wever zette in het kerschip zijn getouw op. De zeilmakers 
trokken hun zware naalden door het wederspannig textiel dat op rekken op 
verwerking hing te wachten. Tonnen taan stonden in dat schip walmend klaar 
voor de verdere verwerking van het scheepsmateriaal. Touwslagers spanden daar 
hun draaiwielen. Rieten voorraden lagen in de zijkapellen of de belendende 
gangen op de stenen vloer te drogen zonder risico van schimmelen.
En in de verte stond de pastoor te prevelen, in zijn glinsterend kazuifel, terwijl 
de wierook de schuinse zonbanen doorwolkte die uit de hoge koorramen vielen, 
want het was gelukkig eindelijk weer eens een lekkere, ouderwetse zomerdag! 
Dat deed een mens goed. De misdienaar luidde de canonbel luidruchtig, want 
de consecratie kwam er aan, de timmerlieden legden even de hamer neer en de 
boetsters stopten hun weemakend drenslied waarmee de mazen werden afgerold 
naar de zijkanten, want Christus zat eraan te komen en daar mocht een mens wel 
even bij stil staan. Bid en werk, ora et labora, dat wisten we hier in Rotterdam 
maar al te goed te combineren en trouwens, wie gerucht maakte tijdens de 
elevatie had een forse boete aan zijn broek of schort, dat konden we nu net niet 
hebben. Een politieverordening bepaalt uitdrukkelijk dat de zeilmakers hun 
geruchtmakend bedrijf moeten schorsen als er een godsdienstoefening wordt 
gehouden. En trouwens, als er een uitvaart op het kerkhof plaatsvindt, dan mag 
daar geen vis aan stokken te dragen gehangen worden en ook geen textiel te 
bleken gelegd worden. Dat is niet eerbiedig: wie dat toch doet krijgt een boete.142 
We zijn hier om geld te maken en niet om het te verbeuren, waar of niet? Even 
wachten, daar klonk de bevrijdende klingel van het schelletje, en prompt barstte 
Baas Hendrickszoon in vloeken uit want hij sloeg op zijn duim, die had toch de 
hamer niet willen neerleggen, dat kwam er nu van. maar ook de stadsomroeper 
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moest zich aan die regel houden. Hij mocht voortaan niet meer de openbare 
afkondigingen in de kerk afroepen tijdens een plechtigheid, zoals de vervroeging 
van de havenafsluiting met de stadsboom – belangrijk voor de neerknielende 
schippers – en de wekelijkse prijsmaxima voor brood of bederfelijke eetwaar. Je 
vraagt je af wat dan rechtens was, als zo’n ambtenaar tóch tijdens de communie 
de sluittijden afriep. De regel zal wel geweest zijn: niet brullen in de kerk, de 
ambtelijke bediening of publieke status doet er niet toe. Je moest wel met de 
genade Gods meewerken, dat deden de bedelaars óók die post hadden gevat 
lang de openbare weg die liep vanaf de deur tegenover het Kerckebruggetje bij 
de moppert door het schip naar de andere kant in de zuidwand bij de Oude 
Wetering, die verdimde stinksloot, vlak voor het priesterkoor langs, zodat je 
makkelijk de uitgesleten treden naar de Hoogstraat kon oplopen. De ene deur in, 
de andere uit. Even een kruisje ter hoogte van het tabernakel en doorzakken in 
de rechterknie tenzij je verrekte van de rimmetiek. Dan hoefde het niet, had de 
koster gezegd, en beleefd aan zijn muts getipt toen hij een oortje drinkgeld kreeg, 
de fonkelneus, als je in die rooie aardbei van een neus van hem neep kwam de 
brandemoris er uit gutsen. maar ja, die man was ook doodgraver. Die had het 
niet makkelijk. Bedenk verder dat kerkhof en kerkgebouw vrijplaatsen waren. 
De justitie mocht een verdachte die daarop of daarin glipte niet achtervolgen 
of arresteren. Wie dus tijdens de hoogmis in de menigte wist schuil te gaan en 
een ander hoofddeksel of kledingstuk wist te pakken te krijgen had nieuwe 
perspectieven, als hij aan de andere kant het transept weer wist te verlaten. maar 
ja, de stadswacht wist dat ook. Die liep, bij betrapping op heterdaad, vermoedelijk 
al naar het kerkbruggetje aan de andere kant. Levendig moet zo’n hoogmis 
minstens wel geweest zijn, zou ik denken.
Handel werd er ook gedreven in dat schip. maar het middeleeuwse renteverbod 
dan, als die handel leidde tot geldleningen en niet tot goederenruil? De Kerk 
dreef dat niet op de spits, dat verbod.143 Woekerrente was verboden. maar een 
uitkering ter verzekering van latere noden, die kon men wel kopen. Een som 
op tafel leggen om later zo’n verzekerde uitkering, die de som in totaalbeloop 
overtrof, te krijgen, dat was toegestaan. Wie zijn geld overgaf aan een ander kon 
dat geld zelf niet als ruilmiddel gebruiken, hij leed dus schade. En daarvoor mocht 
hij schadevergoeding berekenen. Op termijn en in fasen. Die over te dragen som 
inééns, de delen ervan met de precieze hoogte, de tijdstippen van uitkering en 
de frequentie, die kon men vastleggen in rentebrieven. En dat mocht wel. Dat 
was geen geldlening. Een geldschieter kon dus zo’n som bieden, op hope van 
uitkeringen, en voor die som kon men dan een vervrachting betalen. Overdreven 
interest, waarbij de percentages disproportioneel waren aan de overeengekomen 
som, dat mocht niet, dat was usura, woekerrente. Dat was alleen aan Joden 
voorbehouden. Zij waren geen lid van de Christenheid. maar geldsommen 
gereed aanbieden ter uitvoering – financiering – van handelscontracten dat 
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kon wel, en zeker in de kerk, onder Gods oog. aan die openbare weg tussen 
zuidzijde en noordzijde, bijvoorbeeld. Een Jood dorst toch niet in de kerk komen, 
dus wie dat aanbood, die was zeker goed Christen. Zo’n schip, dat bood toch 
maar prima garanties tegen overkreditering. Waar de kerk niet goed voor was. 
Daar stond je toch elke keer weer van te kijken. als het maar niet tijdens de 
consecratie gebeurde.
Het was een druk bezocht en druk beklant schip, een soort gemeenschapshuis met 
een liturgische doelstelling. De stad ontwikkelde zich en trok steeds meer volk. 
Vanaf de zware pilaren, die te zijner tijd de kruisviering zouden torsen, bouwde 
men voorlopig, om te beginnen, vier traveeën westwaarts en stopte voor de – 
wellicht te dempen – verbindingsgracht, terwijl aan de andere kant geworsteld 
werd met het torenbasement.144 men nam alvast de zijbeukgangen mee tot en 
met de ruimten die in de periode 1461 - 1475 als zijkapellen ingericht zouden 
worden. men had dus een grote vierkante zaal met een provisorisch priesterkoor 
oostwaarts. De hard core-business van het gebouw, het opdragen van het misoffer, 
moest praktisch geborgd blijven. Binnen het priesterkoor. Die ruimte zal ongeveer 
verlopen hebben tussen de binnenpilaren van het priesterkoor zoals dat nu is, 
omdat men het hoogaltaar precies oostwaarts in het midden bij de gebedsruimte 
wilde blijven betrekken. Het was onontbeerlijk, dat altaar, voor alle sacramenten, 
sacramentalia en liturgische devoties die in de Lage Landen gebruikelijk waren 
en dat waren er zeer vele. Er waren uitdelingen van speciale broodjes, gewijd 
met specifieke gebeden gericht tot allerlei belangrijke heiligen die tegen ziektes 
voorspraak tot God konden verrichten. Er waren opdrachten van vrouwen die 
net bevallen waren en de kerkgang weer moesten maken om hun geschonden 
lichaam aan maria op te dragen. Er waren de wijdingen van reisscapulieren145 
voor de Rotterdammeren die niet rond de middeldam konden blijven zitten. Er 
was de uitdeling van de devotiemedailles, heiligenbeeldjes, kaarsen. Er waren de 
bezweringen tegen kroep, het flerecijn, de diverse koortsen die een mens konden 
overvallen, Sint Vitus-vuur, tegen geestverschijningen en angstdromen en de 
trawanten van de duivel die de mens het leven zichtbaar in wonderlijke gedaanten 
lastig maakten. Er waren de bezweringen tegen hekserij en toverij en vooral de 
verschrikkelijke spoken die in diverse verschijningsvormen een eenvoudig mens 
het geloof in zijn uiteindelijke heilsbestemming onmogelijk maakten.

Het sacramentshuis en de transepten

Het sacramentshuis, waarin de (overgebleven, niet-uitgereikte) hosties werden 
bewaard die in eerdere missen waren geconsacreerd, stond in een apart torenachtig 
bouwsel links van dat hoofdaltaar.146 Daar was Christus waarlijk fysiek present. 
Hij verleende sacramentele wijding aan de voortdurende gebeden, de zegeningen 
die onophoudelijk werden uitgedeeld. Zijn aanwezigheid overstraalde de broeders 
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van de Heilige Geesttafelen die uitdelingen hielden. Die presentie verhief het 
regelmatig aangeheven gejammer van bedelaars en mismaakten als er een rijke 
gelovige zich over het dwarspad kwam haasten, het geroezemoes, gehamer, 
geloop, geschreeuw en geprevel van zijn Rotterdammeren. Zijn Rotterdammeren, 
biddend of niet, die steeds als tersluiks, hun ogen even lieten gaan over die toren 
die hun het wonder borgde van de aanwezigheid des heren.
En inmiddels besloten de bouwopzichters ook maar vast over te gaan tot het 
uitbouwen van het zuidertransept. Ze begonnen aan het ondergedeelte, nadat 
een houten kapconstructie was neergelaten over de reusachtige vierkante hal, 
middelpunt van stadse bedrijvigheid. Duidelijk was alvast dat het, wat het 
langschip betreft, bij houten gewelven zou blijven. Vast was komen te staan dat 
hier en daar de muren toch wat begonnen te wijken. Echte stenen gewelven 
met kruisribben, liefst met samengestelde stralenpatronen, dat werd te zwaar. 
De muren van de lichtbeuk – dat is de bouwlaag boven de pilaren tot onder 
de gewelven, met grote vensters erin – zouden wellicht gaan wijken onder die 
vracht. Voor de zijbeuken gold dat óók. De ondergrond was toch wel erg papperig 
gebleken voor zoiets, maar al doende leerde men. Evenwel: voor de kapellenreeks 
konden die stenen gewelven er wel komen. Dat was te doen, vooral als men 
die reeks zou opbouwen buiten het lichaam van gehele schipgedeelte. Dat zou 
men dan ook koorwaarts moeten voortzetten. Het bouwwerk zou dus wel iets 
gedrongens krijgen, maar dat was weer eens wat anders: verzakkingen aan de 
noordzijde hadden al doen blijken dat je met verdere werking van de veenbodem 
rekening moest houden en bredere bases verdelen de druk nu eenmaal beter. 
Robuust. Zo zouden we het toch noemen, deze bouw? Wat we hadden, voldeed 
aan de modernste wensen op het gebied van de kerkenbouw: een driedelige 
schipbeuk met een hoge lichtbeuk over het langschip, met hooggeplaatste hoge 
vensters. Dat de kapellenreeks wat naar buiten kwam te liggen: een kniesoor 
die er een probleem van zou maken. Waren de transepten eenmaal uitgebouwd, 
dan had je dat Latijnse kruis. En dan zou je nog eens wat zien!

De transepten nader

Een machtige burcht

Zo stond er dus een machtige stenen gebalde vuist daar op dat kerkeiland, 
opdoemend uit de ochtendnevels die over de maas kwamen aanwaaien. 
Een vaste burcht voor onze God, een bewijs van Rotterdams daadkracht en 
vastbeslotenheid. En durf. Durf vooral. meeuwen draaien gokkerend en krijsend 
rond de kolos, een onmenselijke hoop stenen die het stadje volledig domineert. 
Kom je per veerpont vanaf het slikkerige eiland van Feyenoord, dan zie je de 
massa al van verre liggen, somber, dreigend, omwolkt van nevelflarden in de 
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zilte, zilte lucht. De fanatieke kokmeeuwen maken steeds opnieuw duikvluchten 
naar de verlaten achter de Slikvaart waar schollenkoppen, zalmenstaarten en 
andere etensresten drijven. Die resten zijn daar vanuit de binnenstadse goten en 
riolen bijeengespoeld gedurende de nacht wanneer de sluizen lichtelijk spuien. 
Dat spuien is erop gericht om de ondragelijke stank van rottend vlees, visresten, 
ontlasting van mens en dier wat te verminderen, al neemt de wasem, waartegen 
je bijna leunen kunt rondom de middeldam, nooit af, ook niet bij krachtige 
westenwind. Vooral als het markt is geweest is het niet te harden, ook niet 
voor de stadslui die toch veel gewend zijn. Die schrille kreten van de zeevogels 
met hun fanatieke koppen en strijdbare felle kraalogen weerkaatsen tegen de 
steenklompen die aan de verbindingsgracht tussen torenbasis en schip bijna de 
allures van een kloof geeft. De Sint Laurens. Fraai, de geest opwaarts richtend 
naar het hogere, dat kon je het gebouw nog niet noemen. maar dáár werd aan 
gewerkt. Doch ontspannen zou deze gebalde vuist zich niet, ook niet via de 
voorziene uit- en aanbouwen, dat konden de bouwmeesters nu wel vertellen. 
De transepten zouden in de kerk de kruisdood wel naderbij brengen. maar van 
buiten zouden ze daarvoor niet hooggeschouderd genoeg worden. Want men 
begon de bezwaren van de drassige ondergrond nu toch wel duchtig te bevroeden. 
Wel kon men de zaak wat levendiger maken via spekbanden, geprofileerde bogen, 
moulures en verzonken nissen en rijke variaties in het metselwerk. Daaraan begon 
men te werken vanaf de westfaçade naar de noordelijke en zuidelijke zijgevels toe. 
Een toevoeging om in een minimaal bestek een maximum aantal verfraaiingen te 
krijgen die voor de constructieve draagkracht niet echt nodig waren. Je hoort de 
bouwmeesters onderling overleggen: het wordt wel erg bastionachtig, heb jij nog 
een leuke suggestie? men verstevigde de steunberen en krikte de fundamenten 
met allerlei noodgrepen steeds weer tot waterpas op, maar men moet voorzien 
hebben dat het niet blijvend houden zou. men hield er toch niet mee op. 
men was nu te ver gekomen. Het was een prestigeaangelegenheid geworden. 
Een kwestie van hardnekkige concurrentie met steden die met vergelijkbare 
projecten bezig waren. Projecten, die veel welslagender leken en roemruchtiger 
van resultaat, met een blanco voorgeschiedenis vol geniale architectonische 
hoogstandjes. Dordrecht, daar konden ze alles sneller en beter, dat konden ze 
hier verdomme niet op zich laten zitten. Ze konden niet terug, naar een minder 
prestigieus concept. Zoals amsterdam in de twintigste eeuw niet af kon zien van 
de noord-zuidverbinding voor zijn metro, ook al stortte de halve Vijzelgracht 
en Vijzelstraat met behuizingen in, toen het eenmaal openlijk de slag aanging 
met het Rotterdamse ondergrondse railsysteem van diens metro. Het gaat dan 
niet meer om het vervoer. En niet om de transportfrequentie. Het gaat er dan 
om dat die lijn er moet komen, al moet men de laatste afstand kruipend door 
de tunnels afleggen. Ook als de dienstregeling begonnen is. Zo was het met 
de Sint Laurens. Soms wist men niet meer, waarvoor het gebouw bedoeld was. 
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alleen maar dat het er moest komen, volgens plan. Het grootse plan. Dat een 
luchtspiegeling scheen te worden van een Nieuw Hemels Jeruzalem, met dezelfde 
apocalyptische perspectieven die Johannes in zijn koortsaanvallen neerschreef.

De provisorische aansluiting van het priesterkoor

Het priesterkoor staat, verhoudingsgewijs klein en benepen vóór het reusachtige 
schiplichaam, waar het provisorisch door lukraak grof metselwerk en houten 
schuttingen mee is verbonden.147 Het is belangrijk kleiner dan het immense 
hoogkoor en priesterkoor dat ons oog treft bij het betreden van de huidige 
Laurenskerk148. Ik gaf dat al aan. men begint al de aanzet te maken tot de 
zuidertranseptarm. Vermoedelijk tot op de hoogte van de kapellengalerij 
aan de zuidzijde van het schip voorzien. maar bij het metselen komt men al 
in moeilijkheden door grote, bestendige verzakkingen. men haalt alles uit 
de kast om deze tegen te gaan. Evenwel: door het werk voort te zetten in de 
hoogte versnelt men het proces, want de druk op de veenondergrond neemt 
toe. En de muren wijken als het ware metselenderwijs van de aansluitnaad 
met de zuidwesthoek naar het schip. men is genoodzaakt een groot deel van 
het metselwerk weer af te breken en de funderingen opnieuw te leggen. De 
aansluiting tot het schip moet opnieuw berekend worden, waarbij besloten wordt 
inpandig meer met boogwerken te gaan werken, vermoedelijk om de spanning af 
te leiden naar de zwaarder opgemetselde buitenmuren, die nu komen te rusten op 
geheide funderingen. Eigenlijk zoals een luchtboog die van buiten de druk van 
de lichtbeuk van een middenschip afleidt naar de zwaardere buitenmuren van 
de zijbeuken, zoals men bij de kathedraal van Reims goed kan zien. maar hier 
zit die luchtboog binnen in aan de oostkant van het zuidertransept; de kapel die 
daar voorzien is, sluit, onbedoeld vergroot, dus open aan op de transeptarm. Die 
krijgt daardoor een niet-beoogde ruimtelijkheid en een perspectivisch doorzicht 
op het latere priesterkoor. Dat doorzicht ondermijnt het Latijnse kruis-effect weer 
enigszins. Bij het optrekken van de noordertranseptarm, waaraan men iets later 
dan bij de zuidarm is begonnen, doen zich vergelijkbare euvelen voor: kennelijk 
wordt de neerwaartse druk bij de aansluitnaad met het schip en zijbeuken steeds 
zo groot dat de veenbodem het niet meer houdt. De bouwers moet aanmerkelijke 
parten hebben gespeeld dat heel de Lage Landen in deze periode buitengemeen 
zware regenval heeft ondergaan. In tal van verslagen uit Brabant, maar ook uit 
Holland wordt daarover geklaagd: kermissen worden afgelast, de wegen zijn 
onbegaanbaar, oogsten verrotten op het land, appels, peren en ander stamfruit 
belopen de schurft en zijn niet eetbaar.149 Dat Rotterdamse kerk-eiland moet 
één zompige massa zijn geweest. men huivert alsnog, wanneer men bedenkt 
dat er ook op begraven werd en dat men al aan de derde laag toe was, waarbij 
het met de diepte per graf niet nauw genomen werd. maar men bouwde stug 
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door aan de transepten. Zuidelijk, dus. Ook hier een interne luchtboog om de 
spanningen af te leiden naar de verzwaarde buitenmuren, met een vergroting 
van de kapel in het oksel van de transeptarm en het koor, later de kooromgang. 
met hetzelfde perspectivisch effect. Dus wéér een wijziging van het grondplan.

De aanzetten voor de noordertranseptbouw

aan de noordzijde besluit men dan om ook hier de stenen overwelving met 
kruisribben in een netoverspanning – een fan vault zoals je in Cambridge in 
King’s College eindeloos herhaald ziet – maar niet aan te leggen zoals volgens 
het oorspronkelijk concept bedoeld. Dat moet een lichtere, houten constructie 
worden, want anders wijken de muren bovenin alsnog, dan gaat de zaak 
scharnieren. Evenwel: omdat dan de vergrote kapel aan de zuidtranseptzijde 
in dat tegenoverliggende oksel niet meer precies hetzelfde zal zijn, breekt men 
die af150 en voorziet in eenzelfde lichtere afdekkingsconstructie met belangrijk 
lichter opgaand metselwerk. allemaal om identiteit van de kruisarmen te 
krijgen. De bovenmuren kunnen nu belangrijk lichter blijven. Ook zij hoeven 
geen stenen netgewelf151 meer te dragen, al zijn de onderste muurpartijen daarop 
wel berekend. Ze waren op zwaardere lasten gebouwd. Dus dit nieuwe deel 
kunnen ze best hebben. asymmetrie is toch intolerabel, al trekt men zich 
daarvan elders in het bouwwerk nu ook weer niet zó veel aan. Kennelijk was 
er een bouwmeester die toevallig veel om symmetrie gaf, op dat moment. En 
dat gevoelen werd dan door de vroedschap gebillijkt, want sloten geld heeft 
dit allemaal wel gekost. Dat neerhalen van wat net opgetrokken is, het weer 
wegkrabben van cementlagen van wat overeind moest blijven en het opnieuw 
plaatsen van de inmiddels gesmede ringankers152 voor de glasijzers waarin de 
ramen moesten worden afgehangen, terwijl middelerwijl gehakte arduinen en 
zandstenen raamdorpels en montants153 stomweg konden worden verhakt. als 
de bouwmeester zo’n transeptarm heeft aangenomen via een overeenkomst tot 
het verrichten van enige diensten, met alleen het eindresultaat in het contract 
genoemd, dan is hij er vermoedelijk financieel op lek geslagen, evenals zijn 
onderaannemers. In de raadzaal van het stadhuis zal verschrikkelijk gevloekt 
en getierd zijn. De verantwoordelijke penningmeester van de kerk zal menige 
nacht zwetend in zijn bedstee doorgebracht hebben, wentelend van de ene op de 
andere zijde. Terwijl de maan onbarmhartig de niet uit te vlakken steenkolos op 
het kerkeiland met een satanisch blauw strijklicht overgoot. Niet te miskennen 
vanuit het glas-in-lood-raam van ’s meesters comptoir (rekenkantoor) beneden 
in zijn stenen huis aan de middeldam. Het tekort groeide met de dag aan, 
hoe ging hij zich daaruit redden? En zijn bed uit, stommelend weer naar zijn 
rekenkamer. Waar hij kontkrabbend in zijn doordrenkte nachthemd andermaal 
de bouwtekening doorzag, ook al begreep hij er niets van.
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De kapellenkrans en verdere aanbouw

De ideale stralenkrans

Van die beoogde kapellenkrans moeten de bouwmeesters op den duur de zenuwen 
hebben gekregen, gelet op de verzakkingen, muurwijkingen en scheuren naar boven 
aan toe in het opgaand metselwerk. Een echte stralenkrans is het niet geworden: 
dan zie je iedere kapel afzonderlijk buitenaf via een vijf- of zespasconstructie 
uitsteken met een apart kapeldak uit de zijbeuken van schip en uit de trans. Dat 
is bij de Sint Laurens niet gebeurd: de kapellen zitten als aparte portalen aan de 
zijbeuken vast en steken niet afzonderlijk uitwaarts. De muren aan de zuid- en 
noordzijde zijn vlak. Die vlakheid zet zich oostwaarts ook voor na de transepten 
in de richting van priesterkoor en apsis der kooromgang. Dat geeft uitwendig een 
zekere strakheid en inwendig een brede ruimtelijkheid, die men een verstoring van 
het Brabantse kruisbasiliek-ideaal kán noemen. De beroepsgilden van Rotterdam, 
de beroepsgebonden vakbonden als het ware, verlangden die afzonderlijke kapellen. 
Ze wilden daarin hun specifieke gildepatroonheilige een altaar doen toewijden, 
met de daaraan verbonden uitzonderlijke en daardoor herkenbare parafernalia. Ze 
hielden daar onder het goedkeurend oog van de heilige hun vakbondsbijeenkomsten, 
en verzorgden vanuit die kapel de uitvaart met medewerking van hun eigen 
geestelijk adviseur, de vicaris die het altaar bediende en daarvoor een vast jaarsalaris 
kreeg. Er waren zeventien specifieke gildekapellen met bijbehorende altaren. En 
verder waren tegen diverse pilaren nog gildealtaren opgericht. Vermoedelijk 
tien. Deze gildealtaren hielden talloze priesters, die niet betrokken waren bij de 
dagelijkse parochiële zielzorg, aan het werk. Ze werden betaald uit de renten van 
de fondsen – de beneficies – die aan de stichting van het altaar verbonden waren 
voor het zielenheil van de gestorven gildebroeders. Ze lazen dagelijks daartoe 
de mis. Ter intentie van een of meerdere broeders. Lieten ze het bij die dienst, 
dan heetten zij altaristen. De Laurens had er in het begin van de zestiende eeuw 
vijfentwintig. Deden ze nog andere aalmoezenierszaken voor het gilde dat het altaar 
onderhield, dan heetten ze beneficianten, een soort beursalen met een algemene 
zielzorg voor de betrokken gildebroeders en hun bloed- en aanverwanten. Hun 
doelgroep was beperkt. Ze mochten niet de algemene zielzorg van de parochie zelf 
aan zich trekken. Dat was aan de kapelanen voorbehouden, ook wel: vice-cureyten. 
En die keken daar met argusogen op toe. Want iedere sacramentele handeling 
leverde geld op. De kapelanen lieten waarachtig niet onder hun duiven schieten. 
Van die beneficianten waren er, volgens de boekhouding, waarachtig óók weer 
vijfentwintig154. Een altarist van een bepaald ambachtsgilde kon tevens beneficiant 
zijn van een ander gilde. Onbeperkte cumulatie van kerkelijke ambten was immers 
toegelaten, alleen: in beginsel mocht een priester per dag maar één mis opdragen. 
Wilde hij er, vanwege een beoogde cumulatie van ambten in de Laurens, er twee of 
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méér opdragen – dat heet dan bineren of trineren—dan moest hij bij de aartsdiaken 
van Schieland dispensatie aanvragen van het verbod op méér misomdrachten per 
dag. En dat kostte weer geld. Niettemin kon bineren lucratief zijn. Dat hing af 
van de hoogte van het beneficie dat aan een altaar verbonden was. Bineren of 
niet, vaststaat dat deze priesters niet al te veel omhanden hadden. Dat verklaart 
dan wellicht de vele klachten over hen betreffende kroeglopen, gokken en minder 
oorbare nevenbaantjes, zoals bordeelhouden, al zal dat wellicht wel uitzonderlijk 
zijn geweest. maar ook deze wangedragende priesters bleven gehandhaafd op hun 
stadsposten, al was het naar algemene rechtsovertuiging een blamage en publiek 
schandalig voor hun aanstelling. De gelovige gedoogde het. Hij accepteerde dat 
de hiërachie niet zuiverend optrad. En daarover kan men zich toch eigenlijk niet 
genoeg blijven verbazen.

De schenking van het hoofdaltaar. De gildenkapellen

Het gilde der Bakkers had het hoofdaltaar geschonken ter ere van de Heilige 
maagd maria. Dat altaar is ná de kerkelijke in bezitname apart ingewijd door de 
bisschop van Utrecht Rudolff van Diephold in 1443. Het was géén gildealtaar. 
Er zijn fantasierijke anglicaanse afbeeldingen van de opstelling ervan en de 
toerusting. De inboedel van de Sint Laurens is aan de Engelsen verkocht in 
1572, bij de Reformatie. En die Engelsen hebben die boedel gebruikt voor hun 
anglicaanse eredienst. Daarvan zijn schilderijen en platen. Vandaar dat je de 
Rotterdamse kerkelijke inboedel, de Santenkraam, kunt zien op Anglicaanse 
prenten. Ik kom op die verkoop straks terug. Die prenten vertonen een opstand 
met een centraal tabernakel met expositietroon tegen de binnenste muur van 
de kooromgang. Dat is voor het jaartal der inwijding niet echt een gangbare 
religieuze toerusting: de kerk, het is op diverse plaatsen gedocumenteerd, had een 
apart Sacramentshuis aan de Evangeliezijde van dit altaar. Dus dat tabernakel 
was dan niet alleen een overbodigheid, maar zelfs een mistasting omdat het 
de echte plaats van de presentia realis zou doen miskennen. We weten niet 
hoe dit hoogaltaar er precies heeft uitgezien, maar wel dat het rijk beschilderd 
was met retabels, zwaar geornamenteerd en een fraai gebeeldhouwd basement 
had. Het altaar is in stukken verkocht aan Engeland. Dat kon altaren voor zijn 
anglicaanse eredienst goed gebruiken. Want die eredienst bleef veel ritualen 
van de Kerk gewoon in ere houden en ook haar hiërarchische organisatie via 
bisschoppen, vicarissen, dekens en diakens zomede pastoors. alleen soms 
met andere namen, gebaseerd op verbasterde Latijnse aanduidingen die men 
vervolgens misverstond. Latijn is moeilijk voor Engelsen. Voor amerikanen ook.
De totale verkoop aan Engelsen gold ook het altaar gewijd aan Sint Laurens en 
maria magdalena. Dat stond in de grote zuidertranseptkapel, komende vanuit 
het schip links van het hoogaltaar. Het stond dus rechts van de priester bij de 
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elevatie van de hostie. Daartegenover de volledig herbouwde Sint Nicolaaskapel, 
gewijd aan de hoeder der zeevaarders, geen toeval in deze stad die het van die 
vaart moest hebben. We weten niet hoe de toerusting van die zijaltaren was. En 
dat geldt ook voor de overige gildealtaren, verspreid over de kapellenkrans, schip 
en kooromgang. Ze zijn alle verwijderd bij de reformatie in 1572. Ze zijn gelukkig 
niet vernietigd, maar verkocht aan de meestbiedenden in het buitenland. Niet 
in Holland, natuurlijk, dat zou vragen zijn om het voortzetten van de Paepsche 
superstitiën en afgoderijen waaraan diezelfde reformatie een einde wilde maken. 
Dat zou het begunstigen der illegaliteit impliceren. al hebben de Hollandse 
regenten dat later toegestaan en zelf begaan, daar was het toen – toen de 
Reformatie pas voltrokken was – de tijd niet naar.

De middeleeuwse santenkraam

We kunnen slechts gissen naar de totaalindruk van deze altarengalerij en 
heiligenbeelden, met vaandels, gildetoerustingen voor liturgische plechtigheden 
zoals processies, omdrachten en speciale zegeningen. Het moet een bont en 
kleurrijk geheel zijn geweest, gelet op de voorkeur van de middeleeuwer beelden 
te polychromeren in helle en bonte kleuren, het gelaat zo levensecht mogelijk 
beschilderd met blosjes en volle baarden, de altaaropstanden te voorzien van 
bladgoud en vaandels te doen borduren met zwaar applicaatwerk, afhangende 
linten en ex-voto’s. Wie dat in betrekkelijk volle omvang wil genieten verwijs 
ik naar de Grote Kerk in Venray.155 Daar staan dat soort beelden, altaren, 
devotiegroepen en panelen in menigte opgetast, nog in hun middeleeuwse 
pracht, al zijn de zijaltaren van de gilden óf verdwenen óf vervangen door 
neogotische zijaltaren, die overigens een treffende nabootsing geven van 
een echt gildealtaar. Dat heeft altijd een patroonheilige met de parafernalia 
van het gilde in de handen of rond de beeltenis uitgestald. En ook al zijn de 
altaar-opbouwen in Venray verdwenen, die gildebeelden zijn er nog, in hun 
oorspronkelijke rijke Rijnlandse polychromatuur, zoals de Sint Laurens die óók 
had. En verder laat een echte intacte neogotische kerk van de hand van Pierre 
Cuypers, met preekstoel, zijaltaren, heiligenbeelden aan de pilaren, vaandels 
en kaarsenstandaards door de hele kerk heen dat ook nog goed zien. alleen 
kijken we dan tegen de negentiende-eeuwse varianten ervan aan. In de bonte 
kleurenpracht van de meubels, altaren en beelden, drukke ornamentatie en 
gepolychromeerde muren, kapitelen en pilaren trachtte Pierre van wat hij dacht 
dat de middeleeuwer in een parochiekerk aangebracht zou hebben, een perfecte 
imitatie te geven. In de Sint Jacobuskerk aan de Haagse Parkstraat is hij daar 
heel goed in geslaagd. Je moet er natuurlijk van houden. Want overdadig is het 
soms wel. Ook in de Rotterdamse Sint Laurens: denk maar niet dat het oog 
daar rust kon vinden bij een egaal strak gewitte muur. Het stripverhaal van 
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Christus’ openbaar leven was overal uitgebeeld in fresco’s, zo bont, dramatisch 
en aangrijpend mogelijk. Je moest tot tranen bewogen worden of in hemelse 
sferen geraken, tussentinten werden niet op prijs gesteld. Het was, in letterlijke 
zin, zoals gezegd, een santenkraam, een openbare uitstalling van heiligen 
(santen), devoot en soms zoetelijk glimlachend vanaf hun tronen en consoles, 
veilig weggesloten achter de gesmede ijzeren gildehekken waarvan alleen de 
custos – de bewaker (daarvan is koster later afgeleid) – de sleutel had. Daarvoor, 
bij de pilaren in het schip, de commune heiligen ter algemene veneratie op hun 
sokkels opgesteld en voorzien van fraaie baldakijntjes. met aan hun voeten 
de kaarsenbakken. De gelovigen komen daarin hun kaarsjes offeren en steken 
ze aan. De wakkelende lichtjes zetten hun gouden omzomingen van kazuifel, 
tabberd, pij of mijter gloed bij. De kaarsjes doen de martelwerktuigen waardoor 
deze heiligen hun tortuur moesten ondergaan en die ze daarom, verheven tot 
de eer der altaren, als beeltenis met zich dragen huiveringwekkend glanzen en 
ze doen hun wonden en mismaaktheden dramatisch uitkomen – alles in die 
voortdurende flakkering van de ontelbare devotielichtjes.
Intensief hamerend op een schoenzool, de leest nog aan de voeten, stond daar in 
de Rotterdamse Sint Laurens op zijn expositietroon Sint Crispijn156, de spijkertjes 
tussen de lippen, terwijl een knechtje hem een lederstrook aanreikte. De 
werkbank schuins achter hem, tegen een hemelblauwe achtergrond vol sterren, 
terwijl blootsvoets arme stakkers zich om hem heen dringen, in afwachting van 
hun kosteloze schoeisel, dat de heilige vol mededogen op maat had gereedstaan. 
Een zwartgeklede beul op de verdere achtergrond. De pekkwast met het vuur 
van de brandstapel aan te steken, reeds brandend dreigend geheven. Crispijn 
stierf immers de vuurdood. Het schoenmakersgilde had zeven olielichten doen 
ophangen in rood kostbaar Venetiaans glas gevat, aan verzilverde draaghouders. 
Het zette de gulden sterren, de gouden aureool en ook de vergulde vlammen van 
de brandstapel in een rode gloed, die de hele kapel mysterieus deed oplichten in de 
zijbeukgalerij. Daar was de Heilige Catharina157, eveneens met haar rooster, zoals 
Sint Laurens, maar nu in radvorm, terwijl ze de lelie der zuiverheid triomfantelijk 
ophield. En ja, daar stond waarlijk die deemoedige Heilige Barbara158, met haar 
zilveren toren in haar rechterhand, in de linker de bliksemschichten die God had 
gezonden om haar te wreken, haar purperen kleed afhangend in de kerkzaal tot 
over de rand van haar piëdestal. Daar was Sint Eloy159 met hamer, voorschoot en 
smidsvuur, kunstig nagesneden in eikenhout met levensechte lekkende vlammen. 
De pilaren rijk beschilderd met regelmatige motieven, de muren bedekt met 
stichtelijke voorstellingen uit het oude of nieuwe testament. Daarboven de in 
de zon oplichtende ramen, alweer met voorstellingen uit de Openbaring wier 
volgorde men via de zonnewende fraai kon volgen om Christus’ leven, lijden 
en opstanding aan den vleze te doorleven. Op de achtergrond de herrie van de 
ambachtslui, nijveraars, neringdoenden en bedelaars, want het leven ging door.
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De middeleeuwse Laurens is bijna af

De Sint Laurens was eindelijk af, na honderdtwintig jaar baggeren, vloekend en 
tierend stempels zetten onder funderingsbalken, juichend hijsen en heien, onder 
godslasteringen verzakkingen opmeten en metselen, metselen, metselen dat je 
er tureluurs van werd. maar nu was er een kerk, daar kon je wat mee. Goed, er 
lagen binnen nog zandhopen, want het zuiderwerk was nog niet echt gereed, 
dat vertoonde nog wijkingen en scheuren naar onderen toe. En de toren, dat 
was nog maar één zwaar stuk geleding. Dat staalde nog nergens op, die toren 
moest natuurlijk hoger, daar moesten uiteindelijk de zware luidklokken in een 
luidstoel in gehesen kunnen worden, achter fraaie galmgaten. Voorlopig was er 
een angelusklokje in de viering boven op het middenschip en de zware, zware Sint 
Laurens160 stond in een apart open luidhuis terzijde van het torenbasement. Dat 
voldeed voorlopig wel bij het opwekken ter mishoring en bij de uitvaarten. Die 
luidconstructie deed de sonore klanken van de Laurensklok mooi doorgalmen via 
de hoge gewelven van de torenhal schipwaarts. Er was nu een fraaie dubbele poort 
ontstaan sedert de verlenging van het schip westwaarts waardoor lijkstoeten 
plechtig de baar konden volgen tot aan de eerste treden van het hoogkoor toe. 
Daar wachtten de flambouwen de baar met lijkkist op, waartussen die kist 
andermaal ritueel besprenkeld en bewierookt werd, terwijl de koordienaars 
de zetstukken met gewijde waskaarsen op de hoeken zetten, met méér kaarsen 
naarmate de overledene aanzienlijker was geweest of meer geld beschikbaar had 
gesteld voor de uitvaartmis. Daarvoor buigende pleurants, ook wel huilebalken 
genaamd, met de zware gesloten kappen op het hoofd. In die kappen waren 
slechts ooggaten. Deze professionele lijkbeweners of rouwdragers hielden de 
zware toortsen met hun rokende vlammen terwijl het miserere met aandrang 
werd opgezonden ten hemel. Overgenomen, in wisselende zang tussen mannen- 
en jongenstemmen vanuit het triforium uit de lichtbeuk, als opende Sint Petrus 
de Hemelpoorten om de ziel tot de eeuwige aanschouwing Gods toe te laten.
Op het kerkhof de aanbouwsels waarop de skeletresten waren gerangschikt naar 
roering der onderlagen. Want het kerkhof was al redelijk vol gelegd sedert deze 
anderhalve eeuw. Een met pannen belegd afdak met eindeloze rijen schedels, 
kunstig naar grootte gerangschikt en jaar van afsterven, in planken boven op 
elkander, wachtend tot de bazuinen zouden schallen en de lammeren van de 
bokken zouden worden gescheiden. Daaronder de bakken met scheenbenen, 
ellepijpen, handgewrichten, armstukken, bekkens, ribbenkasten. Wanneer het 
Lam de sloten van het Boek der Boeken zou hebben geopend en het zevende zegel 
verbroken zou zijn zouden al deze armzalige resten – deze ossa humiliata – zich 
wonderbaarlijk in één enkele klaroenstoot bijeenvoegen en opnieuw bevleesd 
worden, nog voor het oog het zou kunnen waarnemen. Verrijzen zou men, met 
beven, vrezen, geween en geknars van tanden, opdat Christus recht zou doen 
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onder toezien van God, zijn Vader. Wie over de kerkbrug het bedehuis naderde 
zag, wellicht met lichte huivering, zijn dood reeds voor zich. Hij zag dan ook de 
noodzaak zich wederom met God via het misoffer te verenigen. met versnelde 
pas liep men daarom voorbij het lijkenhuis bij de toren, waar de toerustingen 
opgeslagen lagen voor die laatste uittocht, waarbij de gang naar de eeuwige 
hellekrochten steeds dreigend de dwalende te wachten stond in de mist en nevel 
van zijn onverschoonbare dwalingen. De baarkleden, de processiekruizen, de 
ratels en lijkbellen, de lamfers (van de hoofddeksels afhangende rouwlinten, 
vaak van gaas of kant) en rouwstrikken – men hoopte ze nog even niet nodig te 
hebben. Bij de grote kerkdeuren, uitnodigend opengezet op de haken, trokken de 
vrouwen hun huiven en falie (rouwmantel met capuchon) over de hoofddeksels 
naar achteren, de mannen ontblootten hun hoofd en allen staken de plichtmatige 
rechterhand reeds uit naar het bevrijdend wijwater in de fonten, links en rechts der 
ingang aangebracht. In naam van de vader, de zoon en de heilige geest. Zoals het 
was en is en altijd zal zijn, tot in de eeuwen der eeuwen. amen. Zo ervoer men dat.

Een meent en een bedehuis

Bij Kempische dorpjes als Leende, (Zand)Oerle en Vessem zie je een driehoekachtig 
plein midden in de woongemeenschap. Het is met gras overgroeid. Vaak staat er 
een kiosk, een standbeeld van een dorpsgrootheid, er ligt een brandkuil, waaruit 
water geput werd als er brand was. Over die brandkuil, veelal opgesmukt in 
de beginjaren van de vorige eeuw tot een soort vijvertje met fontein, zwanen, 
eenden en uitgezette waterlelies, een knokenbrugje zoals in Nuenen, en soms 
een klein mariakapelletje met kaarsjes. Een justitielinde, waar recht gesproken 
werd en dorpsafkondigingen gedaan werden (Hilvarenbeek). Vlak daarbij of 
daaraan de kerk. Er is de Gemeynt. De weide van alle gemeentenaren. Daar 
mochten zij hun geiten, hun koe weiden en gras snijden voor het konijn in het 
hok, achter op hun erf. Daar verzamelden zij zich om de politiek te bespreken, 
daar beroddelden zij elkaar.
Zo moet men zich de Rotterdamse meent voorstellen, vlak achter de Sint 
Laurens aan de noordkant. Rond 1500 nog steeds een publieke weide. Er werden 
veemarkten op gehouden. Daarom lag deze meent aan de oostzijde aan de Rotte 
en aan de noordzijde aan het Rotterdamse Schie, later Haagsche Veer, om dat 
vee aan te voeren, met hooi, stro, kettingpalen, emmers, jukken en voerzakken 
en het hoedend en heuend personeel. Nu is de meent geen plein meer maar de 
hoofdader voor een aantal straatjes waaraan ondernemers een bohemienachtige 
sfeer proberen te geven via artistieke cafeetjes, galeries, trendy bars, chique 
kledingwinkels en gedurfde designateliers. Een lange en, voor Rotterdamse 
begrippen, ook wel brede winkelstraat, de hedendaagse meent.161 Wie weten 
wil welke praat bon ton is om indruk te kunnen maken in gezelschappen kan 
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hier terecht in het rumoerige Grand Café Dudok, en ook in Café Pol. maar 
oorspronkelijk, in de middeleeuwen en ook daarna in de zestiende eeuw, was de 
Rotterdamse meent echt een grote weidevlakte, waarop kudden de ruimte kon 
worden gegeven, kraampjes bij marktdag konden worden gestald en kwakzalvers, 
goochelaars, waarzeggers hun kundigheden konden vertonen aan boeren 
en buitenlui die een biggetje of vaars wilden kopen. Weer een centrum, nu 
van binnenlandse negotie, gericht op het volk uit de waarden en polders om 
Rotterdam. De as tussen die meent en de Laurens was de spil van de publieke 
gemeenschap wanneer zij geen handel dreef. De Hoogstraat was de straat van 
rijen, rossen, pakhuizen, geschreeuw en doorgaand verkeer al of niet op weg 
naar de havenkom waarin de Love via een sluissas mondde. De straat waarop 
de treffende typering van Nicolaas Beets uit 1825 toepasselijk is162: schemerig, 
met hoge gevelwanden, die naar elkaar toenegen, rammelende uithangborden163 
die boven de hoofden bijna in elkaar leken te grijpen, pakhuisknechten die 
steeds iets neerlieten wat “Van onderen!” scheen te heten en grote luiken die 
zich onverwacht opensperden om doorlating te geven aan rollende vaten die 
bonkerend de middendamhol afrolden en de voetganger dreigden te verpletteren, 
als hij al niet in het keldergat gelazerd was. maar dan had hij daar maar niet 
moeten lopen, daar was de Hoogstraat niet voor. Daartussen knorrende varkens, 
de ringen met de kentekens van hun eigenaars in de neus, een haan driftig 
trippelend met zijn toom kippen scharrelend achter zich aan, voorbijgangers 
bedreigend met zijn bloedrode kam en gele snavel om uit de buurt van zijn harem 
te blijven, een bovenraam waaruit een pispot met drollen werd omgekeerd en 
een onverdraaglijke stank van hoek tot hoek. De vuile keien. De modderige 
middengoot. Het kerkeiland met steeds als mollen spittende doodgravers, 
trieste processies met lijkbaren, ongebluste kalk uitstortende gemeentewerkers 
in de gemene knekelkuil, want er was net weer een epidemie geweest. Van de 
maaszijde het geknars van de tuigages der lastkarvelen, het eentonig gebonk van 
de zakkendragers over de wankele loopplanken in monotone dreun. Daarboven 
het amechtig gepiep van de raderen van de stadshijskranen164 en het geschreeuw 
tegen de tredmolengangers van de opzichter die de kraan wilde laten zwenken in 
het onderwiel om de last op de kade te krijgen. meeuwen, meeuwen, meeuwen, 
krijsend zwenkend, schreeuwend en tierend als er een ton met vissen openbarstte, 
omdat de strop niet goed geknoopt was en het gevaarte scheef viel in de windsels. 
De zilte wind, steeds heftig aanbeukend op de stilstaande koopman die naarstig 
de besomming der vracht nacalculeerde, zich met moeite met klapperende 
mantel overeind houdend in een heftige vlaag die regengeur, verzadigd van mest, 
aanvoer vanaf het kale Feijenoord. De zon, ineens doorbrekend uit de wielende 
wolken, de maas met gouden schubben door de lichtreflectie.
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De stadsdriehoek ontstaat

De Hoogstraat, het Kerkeiland, de meent en de Lovehaven met kolk bepaalden 
de omvang en de uiterste buitenhoeken van de stad. Die ontwikkeling is niet 
bijzonder. amsterdam, Dordrecht, middelburg hebben ook dat soort locale 
coördinaten. alleen de grootte van de Sint Laurens baart zekere verwondering, 
want voor vijfduizend parochianen was die alles bij elkaar rijkelijk groot. maar de 
Rotterdammers bouwden op de groei. En ze waren groots op hun stad waarvoor 
ze een heimelijke trots koesterden, zoals een vader van een kinderrijk gezin voor 
de Benjamin. Die kan geen kwaad doen en die moet ontzien worden en krijgt 
meer speeltjes dan ooit de anderen bij elkaar. De amsterdammer draagt zijn 
stad uit. De Rotterdammer koestert haar in de binnenkamers van zijn gemoed.
Zo ontstond, met de Laurens zo’n beetje in het midden, de bekende 
stadsdriehoek,165 die we op veel kaarten van het middeleeuwse Rotterdam 
meteen herkennen. We moeten dan meteen ook beseffen dat de maas wat meer 
noordwaarts ligt, dan wij nu automatisch bij de herleiding van die driehoek naar 
ons huidige geografisch besef zouden aannemen. De huidige maas ligt nu, in 
onze beleving, zoveel meer zuidelijk en is zoveel meer rechter in de oeverloop. 
Tussen Hoogstraat en maas is veel bebouwing en we zien echt niet meer dat 
daar eigenlijk vijf stadseilanden hebben gelegen, van elkaar gescheiden door 
drukbeklante, levendige havens. Zo veel bebouwing zelfs, dat we wat moeite 
hebben om ons te realiseren dat de Hoogstraat toch echt een zeedijk was. De 
Blaak was de zuidgrens van het stadje, dus landinwaarts voor onze begrippen. 
En dat de Lovenhaven en de Haringvliethaven gevaarlijke trekgaten konden 
zijn voor de binnenstad bij hogere vloedstanden. En daarvoor hoefde het dan 
echt geen springtij te zijn. Vandaar de in onze ogen overdreven hoeveelheden 
middeleeuwse en zestiende-eeuwse sluizen, kolken, verlaten tussen deze 
havenbekkens en de binnengrachten en de Binnenrotte. De Binnenrotte die 
overigens, door die middeldam, nog de minste overstromingsrisico’s opleverde. 
De stad had nu sluitende omwalling, ook zelfs maaswaarts, met poorten. En 
daaromheen grachten om vanaf de muren te kunnen verdedigen: de Coolvest 
en Schiedamse Vest in het westen, de Goudse Vest in het noorden en de Nieuwe 
maas als natuurlijke defensiehindernis in het zuiden. Vest betekent hier, in deze 
combinatie: verdedigingsmuur. met daarvoor natuurlijk een defensiegracht of 
defensiekanaal. Het havencomplex was simpel. Er waren twee kommen, in het 
westen die Lovehaven en in het oosten de Oude Haven met aanpalend het 
Haringvliet met kom en sas. De Oude Haven was inderdaad de oudste. De 
Leuvehaven dateert vanaf 1590. Haar aanleg heeft lang geduurd. Tussen die 
twee uitwaterende havens heeft het stadsbestuur binnenstadse havens laten 
graven. De voornaamste zorg was, dat die binnen de stadsmuren aangelegd 
werden en niet van buitenaf via vijandelijke vloten overweldigd konden worden. 
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Dat was voorlopig voldoende voor de karvelen en platbodems. Overtomen was, 
met die twee havens, niet meer nodig en dat gaf een geweldige voorsprong op 
Delfshaven en Schiedam waar dat langere tijd nog wel noodzakelijk was voor 
grotere schepen komend vanaf de Schie. maar hier had Rotterdam door zijn 
flauwe landinwaartse oeverbeloop een voorsprong. Het tij schuurde langs de 
oever uit, diepgang bleef toereikend gewaarborgd maar meer midden in de rivier 
ontstonden waarachtig slibben en platen die voor poldering vatbaar werden. 
Het – al genoemde – Vasteland was er één van. Dat lag buitendijks, maar kon, 
na poldering bebouwd worden terwijl de vaart ertussen – tussen Vasteland en 
Cool – door de getijden als het ware natuurlijk uitgebaggerd werd. En daarnaast, 
weer stroomopwaarts, weer slikken die om bedijking vroegen. Daar zouden later 
toch weer havens kunnen worden gegraven, de zogeheten Waterstad tussen Blaak 
en de Nieuwe maas. Claes de Vriese had door zijn gepolder onbedoeld vanuit 
Schoonderloo die ontwikkeling gestimuleerd door de oevercorrectie zuidwaarts 
in de binnenbocht vanuit het westen. Soms kan het meezitten en soms tegen. En 
nu zat het de middeldambewoners waarachtig lekker mee. Het is een slecht land, 
waar het geen mens goed gaat. Dat wisten, ze daar aan de Rotte. En Rotterdam, 
daar ging het goed.

De Noppert en de Oppert

Stadsindustrie in de Noppert

Het is het nieuwe stadsdeel, ten noorden van het kerkeiland, dat nu eerst 
een dynamische ontwikkeling gaat doormaken. Ruimtelijk zijn hier meer 
mogelijkheden dan aan de Hoogstraat, beklemd tussen Nieuwe maas, 
Binnenrotte en Kerkeiland. als een straat, met echte beklinkerde keien, is 
getrokken vanaf de Delftse Vaart – dus vanaf de Rotterdamsche Schie, want die 
loopt daar in uit – tot aan de Hoogstraat, kan er een binnenmarkt worden opgezet. 
Daar worden de producten uit het binnenland verhandeld en daaromheen 
kunnen neringen worden gevestigd. Langs die straat komen die nijveraars 
dan ook eerst te zitten: smeden, tuigmakers, wielmakers. Klompenmakers, 
schoenmakers, schoenherstellers. Kruidendokters, artsenijkundigen, 
kwakzalvers en wonderdoeners, wissellopers, lombarden en tagrijns, het wordt 
druk daar in die Oppert. Er komt de reeds genoemde Latijnse school in de 
Noppert of het Oppertkwartier, tegenover het Kerkeiland166. Die school zat eerst 
in de aanbouwsels van de Sint Laurens. Daarna in de straat Oppert zelf, aan 
de westzijde, in een woonhuis. Dat staat van achteren met de gevel in een vaart, 
die Slijkvaart, maar vaker Stinksloot wordt genoemd. Het gebouw is naar die 
zijde weer niet goed gefundeerd. Het verzakt steeds. Een riante huisvesting 
kan het niet geweest zijn. De stadsbestuurders betalen de diverse restauraties167. 
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Dat betekent dat dat bestuur iets te vertellen heeft over de school. Ze begint 
een gemeentelijke school te worden, al heeft mijnheer pastoor er ongetwijfeld 
nog steeds een flinke vinger in de pap. als die gezagsdrager tenminste zich iets 
van de staat van het onderwijs aantrekt. Dat is niet waarschijnlijk. We zitten 
in de periode van de decadentie van de hogere geestelijkheid in de hiërarchie 
van de bisdommen. Stadse pastoors maken het bont. De klachten over het 
absenteïsme van de pastoor van de Laurens ter stede zijn legio, zoals we zullen 
zien. En zijn kapelanen kunnen zelf nauwelijks lezen en schrijven. De vroedschap 
zal dus best opletten of de scholaster van het onderricht geen potje maakt. Ze 
respecteert echter de lessen in het Kerklatijn. En die zullen toch de hoofdmoot 
hebben uitgemaakt. Na de reformatie in 1572 kan de Latijnse School onderdak 
vinden in die stadse wijk aan de Broederensteeg in het Cellebroedersklooster. 
Dat Cellebroedersklooster staat dan immers leeg. Vermoedelijk is het in 
beslaggenomen. En dus gemeentelijk eigendom. Dat maakt de school al wat 
onafhankelijker in het godsdienstconflict dat zich gaat ontwikkelen. Bijna alle 
kloosterlingen in de stad hebben dan van gemeentewege moeten vertrekken. Na 
wat verbouwingen van het Cellebroedersklooster komt de Latijnse School met 
internaat en externaat er dan in, zij het, dat het behelpen blijft. Want er komt 
ook meer personeel voor het internaat. maar klassikaal onderricht, waarbij de 
leerjaren van elkaar gescheiden zijn, is dan eerst echt mogelijk en dat is een hele 
vooruitgang. We beschreven de verbouwingen van het Cellebroedersklooster 
al. De onderwijsrichting heet nu ook wel Groote School en dat betekent dat het 
lesprogramma meer omvat dan het Latijn dat oorspronkelijk nodig was voor de 
verrichting van de koorgetijden en de liturgische diensten. De Groote School is 
dan duidelijk gestoeld op de leerstellige uitgangspunten van de Nederduytsche-
Gereformeerde religie. De Kerkenraad houdt dat zorgvuldig in de gaten, maar 
de gemeente legt aanzienlijke subsidie toe. Dat leidt tot spanningen. Die komen 
straks aan de orde, wanneer we het gaan hebben over de promotieplechtigheden 
die eerlang in de Grote Kerk gaan plaatshebben. Zo ver zijn we nu nog niet.

Specialisaties aan de drukke Hoogstraat

Brouwerijen, kruidenierszaken, bakkers en slagers liever aan de Hoogstraat. 
Het water van de Binnenrotte is niet best te zuiveren, dat van de maas wel, 
en bederfelijke waar houdt men maar beter niet in de oude binnenstad. Want 
vleesafval in de Slikvaart of de andere binnenwatertjes die zo moeilijk door te 
spuien in beweging te krijgen zijn, dat gaat rotten en die stank is zelfs de late 
middeleeuwer te machtig. Bedrijven voor de visserij en de toeleveranciers vestigen 
zich ook maar beter in de Hoogstraat of in de sloppen daaraan belendend. Dus 
daar maar de netten-taanderijen, de teerstoven, de opkalefateraars en breeuwers. 
Haringkopers, zeilmakers en kuipers liefst toch maar ergens in de richting van de 
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nieuwe slikken buitenwals, bij het Vasteland of later het Oost- en Westnieuwland. 
Er komt al aardig tekening in. En het gaat bijna vanzelf. Want vanzelfsprekend 
is het eigenlijk wel.

Het Vasteland, Het Steiger en het West-Nieuwland

De zandplaten in de bocht van de Nieuwe maas vragen om bepoldering door 
bedijking en droogmalen. Zo ontstaan Vasteland, alsmede de gors die het West-
Nieuwland en het Oost-Nieuwland vormt, steeds stroomopwaarts de Nieuwe 
maas in, dus oostelijk kruipend. Tussen de Hoogstraat en de Nieuwe maas 
ontstaat dus nieuw land met een natuurlijke watergang ertussen waarlangs de 
vloed en het eb de tijden doet heen en weer trekken. De diepgang wordt daardoor 
op peil gehouden in dat tussenwater en de zeeschepen kunnen nu daar aanleggen. 
Ze doen dit aan de noordzijde van dat water. Dat krijgt beoevering via houten 
schoeiing, waarlangs hijskranen komen met schoepraden die via paardentractie 
in beweging gebracht kunnen worden, want de lasten die overgezwaaid moeten 
worden zijn zwaarder. De laders en zakkendragers ondervinden dat het lastig 
is steeds maar gebruik te moeten maken van de instabiele, onder hun tred 
verende loopplanken, en gaan daarom houten vlonders ontwikkelen, die 
met ringen aan palen worden vastgezet zodat zij met de getijden mee op- of 
neergaan. Het stuk vasteland waarheen die vlonders leiden gaat daarom Het 
Steiger heten; de plek bij uitstek voor de omslag van grotere vrachten, want de 
karvelen kunnen nu meer op stroom blijven liggen, wat straks het uitvaren 
vergemakkelijkt. Het Steiger. Het is een vreemd lidwoord, maar vermoedelijk 
zal oorspronkelijk sprake zijn geweest van Het Steigerwater of iets dergelijks, 
om aan te duiden dat het gaat om een natuurlijke rivierarm die aan de getijden 
onderhevig is. Zoals De Haarlemmermeer verwijst naar de polder die daar is 
aangelegd. De stadsgemeente bekommert zich om de planologie van de nieuwe 
landaanwinsten en zorgt voor verkaveling en ontwatering in samenspraak met 
het Hoogheemraadschap Schieland. Het slaat daarvoor de nieuwe inwoners 
aan, maar stelt zich nu wel aansprakelijk voor de waterstaatshuishouding die 
niet meer mag afhangen van particulier initiatief. Beter van niet, want maken 
de nieuwe bewoners er een potje van, dan moet de binnenstad het bezuren en 
loopt onder water, en daar wonen de vroede vaderen die de gemeente zijn. Ze 
vertegenwoordigen die niet. Ze ZIJN het.

De middeleeuwse havens

De middeleeuwse havens zijn eendenkommen in onze ogen. Hun sassen168 zijn 
belachelijk smal. Er zijn steeds maar sluisdeuren. Je komt van de ene sluis in 
de andere, het verloop is gering, het tijdsverlies groot en de kanalen zijn niet 
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diep en verdragen geen brede schepen. De beschoeiing is kwetsbaar. Zeilen 
gaat inlands slecht. Er moet doorgaans gejaagd worden. De vaartuigen moeten 
vanaf de wal door mensen of dieren voortgetrokken worden via de jaaglijn. Veel 
Rotterdammers heten nog de Jager van familienaam. Een zwaar beroep was het. 
Verderop kom je dammen tegen. je moet toch weer verladen of het vaartuig 
over doen tomen, wat heb je dan aan lange en brede havenbekkens? Dat is 
alleen zinvol als nadien doorgaande vaart binnenslands naar een marktplaats 
gegarandeerd is. moet je toch weer aanleggen en stapelen of de vracht doen 
overbrengen op een ander schip, dan kost dat geld en meestal lijdt de lading. 
Die ingangen van de Lovehaven zijn hooguit vier meter op het breedst. De 
beduchtheid voor het ontoombare maaswater blijft hier lang parten spelen. 
Wil je er een goed beeld van hebben, van dit soort havenbekkens, ga dan naar 
het Westvlaamse Damme169, waar je dergelijke zware stenen sassen, spuien en 
verlaten nog midden in het idyllische landschap ziet liggen bij de grote stompe 
kerktoren waaronder Jacob van maerlant begraven ligt, de schrijver van Der 
Spieghel Historiael170, het eerste geschiedenisboek in de Nederduitse taal. Je 
denkt: die kleine doorgang? Zeeschepen? Zeker: Damme was destijds een 
grotere zeehaven dan Gent totdat het Zwin verzandde. Het had de grootste 
zeehaven van West-Europa, zijn stadhuis in fraaie Vlaamse hooggotiek gewaagt 
nog van de immense voorsprong die Damme had op amsterdam en Rotterdam 
in de middeleeuwen. Rotterdam kon een dergelijk stadhuis echt niet bekostigen, 
toen de Sint Laurenstoren nog in zijn eerste geleding stond. Rond 1520 was dat 
niet veel anders. Ja, Dordrecht, dat was groter, dat had ook grotere havenbekkens, 
maar dat was toen makkelijker bereikbaar uit zee. Rotterdam moest omzichtig 
benaderd worden vanuit de Zeeuwse eilanden om zeevaart deelachtig te worden. 
Dagen moesten de koggeschepen en karvelen laveren, wachten op gunstige wind, 
om via Beveland landinwaarts te geraken. Je moest varen via het Haringvliet, 
het Hollandsch Diep, de Dordtsche Kil, de Oude en de Nieuwe maas om bij 
de Blaak te kunnen aanleggen. En dan moest het meezitten, want omvaren, 
buitengaats op de onveilige, want onstuimige Noordzee met zijn korte golfslag, 
was ook vaak aan de orde. Dan moest je elders verladen. mist verplichtte tot 
dagen ankering, voordat de eerste zeilen weer gehesen konden worden. Daarom 
hadden echte zeeschepen moeite met havening in Rotterdam. Vanaf de zeezijde 
was die stad nauwelijks rechtstreeks bezeilbaar: noch het kanaal van Oostvoorne 
noch de Nieuwe Waterweg bestonden. Vanaf Dordrecht moest je meestal tegen 
de stroom in zeilen. Geen makkie. En veel zandplaten. Die maar verschoven. 
Steeds maar de gronden loden (diepte peilen), dat was ook lastig en zekerheid 
had je nooit. Zeehonden lagen op de platen tot aan het Scheur onder Rotterdam. 
Hetzelfde wat voor het aankomen gold, was voor het vertrekken ook toepasselijk. 
Wie uit Rotterdam vertrok, ja, die vertrok uit Rotterdam. maar makkelijk was 
dat niet. men vetrok niet graag uit Rotterdam.
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Bestendige welvaart en Hollands welvaren

Je moet geluk hebben. Zonder geluk vaart niemand wel. En geluk hadden de 
Rotterdammers, mede en met name omdat het in het Zuiden der Lange Landen 
al een tijdje beroerder ging. De gebiedsdelen Brabant en Vlaanderen, eerder 
oorden van toenemende koortsachtige activiteit, kregen het moeilijker. De 
hogere politiek werkte weer eens tegen. Die zag niet dat handel de polsslag van 
een samenleving is die niet agrarisch autarctisch wil en kan zijn. Er kwamen 
daar voelbare staatkundige troebelen door machtswisselingen in de top van 
het bestuursapparaat. Die ondermijnden het vertrouwen in de rechtszekerheid. 
En die zekerheid is de hoeksteen van de handel. De overheid bleek niet in staat 
tot sluitende waarborging van de publieke rechtshandhaving. maar contracten 
moeten nagekomen worden. Dat moet vanzelfsprekend zijn. als de overheid 
daaraan via haar zwaardmacht niet meewerkt, komt het handelskrediet op de 
tocht. Dat instabiliseert de geldmarkt. Combineert de overheid dat met grootse 
politieke concepten, zoals een gecentraliseerde eenheidsstaat met een rigide, 
uniform belastingstelsel, een douane-unie en een eenheidsmunt, om landen 
die eigenlijk nooit iets met elkaar te maken willen hebben toch te verenigen, 
zonder overgangsrecht en compenserende maatregelen om de voorspelbare 
stuiptrekkingen van de gedwongen deelhebbers aan het nieuwe politieke verband 
te bedwingen, dan dreigt desintegratie. En die dreiging ondermijnt het publiek 
vertrouwen nog meer. Zo ongeveer als bij een vrijhandelsassociatie als de Europese 
Unie. Deze Unie tracht, via een monetaire unie en een centraal banksysteem, 
koste wat het kost, (stiekem) een federatie te worden. In het Zuiden van de Lage 
Landen werd men met deze situatie geconfronteerd toen de Habsburgers hun 
Lage Landen tot zo’n eenheidsstaat probeerden te wringen. De Habsburgers 
deden dat mede via een fiscaal masterplan. Een eenheidsbelastingsysteem. 
Uniforme directe belastingen. Uniforme accijnzen. Door het Brussels hof 
bepaald. Door een nieuwe administratie te innen: de nieuwe bisdommen van 
1559. Krachtens een Concordaat met de Heilige Stoel. Het Zuiden steigerde 
en ging zich verzetten. Het werd vervolgens bijna gewurgd tot stuiptrekkens 
toe. Het Noorden ondervond het ook wel, die stuipen. Later. Veel later. De 
aanslag op de autonomie was er. De toeleg. Het plan. maar de uitvoering van het 
voornemen: daar lagen toch de Grote Rivieren tussen. militair een aanmerkelijke 
hindernis. Het Zuiden reageerde spastisch en kwam confronterend in verzet. 
Het Noorden keek het aan. Het stelde uit wat overmorgen ook wel kon. Het 
polderde wat er te polderen viel zonder veel principes voorop te stellen. Het liet 
niet over zich lopen, maar keek eerst hoe stom het Zuiden deed. Het nam zich 
toen voor dat te vermijden. Het kwam Rotterdam zeer ten goede.
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De pastoor en zijn parochianen

Het structurele absenteïsme

Een van de eigenschappen van de pastoor van de Rotterdamse Stadsparochie 
onder het patronaat van Sint Laurens was, dat hij er voornamelijk niet was, 
duchtig zijn centen opstreek en verder Gods water over Gods land liet lopen171. 
Dat was geen bijzondere eigenschap. Dat had hij met alle pastoors van grote 
stadsparochies gemeen. In dit opzicht lijkt hij wel wat op de president-
commissaris van de gemiddelde multinational. Dat wás de Kerk trouwens 
destijds ook. Nu ook nog wel, maar ze rendeert niet meer zo excessief. Een 
pastoraat was voornamelijk een winstgevend ambt. als je die ambtsbenoeming 
binnen had kon je eigenlijk je wel permanent in een luie stoel vestigen achter 
de vitrages, liefst zo ver mogelijk van de plaats waar de feitelijke benoeming 
uitgeoefend moest worden. Het ambt bracht geld op. Veel geld. Het ambt 
werd niet uitgeoefend. Niet door de desbetreffende ambtsdrager. Daar had je 
als ambtsdrager je mensen voor op locatie. De ambtsdrager die zijn ambt wel 
in persoon uitoefende was eigenlijk een uitslover. Die stonk van de correctheid. 
Een gevaar voor de kerkelijke hiërarchie. Zoals in veel verstarde bureaucratieën. 
absenteïsme van de kerkelijke ambtsdrager werd maatstaf172. Het is niet voor niets 
dat het al vaker genoemde Concilie van Trente (1543 - 1563) de residentieplicht 

– voor het eerst kerkwettelijk geformuleerd173 – van de zielzorgelijke priester 
steeds weer benadrukt in verschillende decreten. men wist in Rome echt wel, 
dat dat een ernstig euvel was.

De kerkelijke fundaties en beneficies

De gelden kwamen binnen via de renten der beneficies die aan de kerk waren 
vergund door personen die aldus zich wilden verzekeren van hun eeuwig zielenheil. 
Dat ging als volgt. Iemand stortte een som geld bij een kerk in een fonds: daarvan 
moest rente worden getrokken door de fondsbeheerder. Dat kon de pastoor zijn 
maar ook een waarnemer. De beheerder kocht daarvoor onroerend goed: huizen 
in de Lombardstraat bijvoorbeeld, in Rotterdam. Die deden huur. Die werd 
geïnd voor de pastoor en rentedragend voor hem vastgehouden, mits de pastoor 
missen opdroeg voor de milde gever te zijner bijzondere intentie. meestal was de 
gever dood, hij had de storting testamentair gedaan, en die missen die waren er 
voor om te zorgen dat zijn ziel minder lang in het vagevuur hoefde te lijden. De 
voorwaarde bepaalde altijd wanneer en waar de mis moest worden opgedragen: 
de gever wees het Sint Crispijn-altaar aan en de woensdagochtend drie uur na 
de metten of daaromtrent. De priester moest dan de naam van de gever noemen 
in de canon, het inleidend misgebed voor de consecratie. In zijn missaal stond 



CO
N
CE

PT

CONCEPT VERSIE D.D. 15 maaRT 2018 - 11.05

Prof. mr. dr. G. a. m. Strijards

140

dan een opengebleven tekstblok, en daarin moest hij de naam van de overledene 
uitdrukkelijk noemen en aanbevelen bij God. Die luisterde extra aandachtig, 
want straks zou zijn Zoon zich immers gaan manifesteren in de hostie – zo 
ongeveer stelde men zich dat voor. De geldsom, de voorwaarden (die konden 
nog knap ingewikkeld zijn), de renten en de wijze van uitkering van de gelden 

– eigenlijk was het een soort uitgestelde lijfrente – heetten samen de fundatie174. 
Die fundatie werd nauwkeurig te boek gesteld en omschreven. Want ze was 
een belastbaar feit binnen het diocese waarin Rotterdam lag, het rechtsgebied 
van de bisschop van het Sticht, zoals we zagen. Die bisschoppelijke curie kreeg 
een aantekening over de fundatie van de deken van Schieland. Die werd weer 
nauwkeurig overgepend in de fiscale verzamelstaat van de bisschoppelijke 
kanselarij, want het bedrag van de aanslag moest nu worden vastgesteld naar 
aard van de inleg die de fundateur had gegund. Dat werd samengevat in de 
pouillé’s, de staat van directe aanslagen, die de pastoors moesten doen betalen 
via hun deken. De salarissen van de curieklerken hingen er van af, dus die waren 
uiterst zorgvuldig. De bisschop hield forse provisie af en zond de restsom naar 
de Heilige Stoel, want ook Petrus kon niet van de wind leven. De pauselijke 
curie keek ook weer goed na of de bisschop niet te veel provisie afhield, of de 
fundaties goed geadministreerd bleven en of de rentes behoorlijk gekweten 
werden. Daarom zijn die pouillé’s zo’n goede kenbron voor wat er op parochieel 
niveau gebeurde. als nu een kerk veel altaren had konden veel fundaties gesticht 
worden en bovendien konden meerdere priesters meer missen op een dag in 
een kerk lezen, dus dat kon behoorlijk oplopen. Het was wel zo dat een priester 
eigenlijk het misoffer maar één keer in een dag mocht opdragen, zoals we al eerder 
vermeldden, maar daarvan kon je dispensatie krijgen, natuurlijk weer tegen goed 
geld, via de bisschoppelijke curie. Dan mocht een priester bineren (tweemaal 
de mis doen op één dag) of trineren. als we nu bedenken hoeveel zijaltaren 
de Sint Laurens had, hoeveel priesters er tegen 1480 rondliepen in Rotterdam 
en hoeveel dispensaties verleend werden, dan is duidelijk: dit is gouden handel. 
Want die fundaties liepen aardig op. Het pastoorsambt was dus een begeerde post. 
Het was weer voor geld overdraagbaar. In onbeperkte delegatie of mandatering, 
dat hing eigenlijk weer van de stichtingsvoorwaarden van de parochie af. De 
pastoor besteedde de vervulling van de fundatievoorwaarden weer uit aan lagere 
geestelijken zoals kapelanen, cureiten en vice-cureiten of vicarissen. Die vingen 
daarvoor een salaris, dat doorgaans geen naam mocht hebben. De pastoor ging 
dan elders een hoger of mooier ambt uitoefenen, liefst bij het bisdom of bij de 
pauselijke curie, waar ook allerlei rangen verkrijgbaar waren tegen goed geld, die 
aanwezigheid te Rome of waar de Paus zich toevallig ophield, niet zondermeer 
vereiste. Deze ingekankerde combinatie was vanaf 1430 wel zo ongeveer in de 
Nederlanden vanzelfsprekendheid. Wanneer we bedenken dat vanaf 1436 de Sint 
Laurens echt kan gelden als ecclesia integra – volwaardige parochiekerk – dan 
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moeten we vaststellen dat de parochianen gewend waren aan pastoors die er niet 
waren en nergens tijd voor hadden. Niet voor hun schaapkens tenminste. Wel 
voor het opstrijken der uitkeringen. Hun opleiding was die van een kapittelschool. 
Zoals Rotterdam die ook had. Gerampestampt Latijn en later, iets vóór 1550 
ook wat Grieks. Het bijna bezinningsloze opdreunen van rituele liturgische 
formules stond centraal. Lezen moesten ze kunnen, al kostte dat wellicht soms 
wat moeite wegens het Latijn dat gecompliceerd kon zijn. Schrijven ook wel: maar 
dan toch administratieve standaardformules, ook weer in het kerkelijk Latijn, 
dat de jargontermen bevatte. Zelf redigeren van stellig proza, voor een brief, dat 
hoefde doorgaans niet. Egodocumenten schreef men niet of nauwelijks. Dat 
eiste verdergaande taalbeheersing van het Latijn die weinigen opbrachten. als 
ze de beginselen daarvan al hadden gehad. ambtelijk proza moesten de hogere 
rangen kunnen opbrengen. De formules daarvoor waren erin gestampt tijdens de 
opleiding als klerk. De Rotterdamse pastoor was wel zo aanzienlijk, dat dat toch 
wel vereist werd. En dat waren al heel zware eisen! Een voorbeeld van zo’n pastoor 
is Gijsbert van der Gaet geweest, pastoor van de Sint Laurens van 1466 - 1467. Hij 
heeft een ongehoorde cumulatie van ambten en is dus nooit op het kerkeiland. 
Ten Boom175 schetst zijn levensloop. Hij zit meestal in Rome, die Van der Gaet 
en steekt daar de bink. Hij weet steeds aan welke kant zijn boterham gesmeerd 
is en waait dus met iedere wind mee. Hij verzamelt functies bij de vleet. Hij kon 
die ambten ad libitum opstapelen en zijn opulentie kende geen grenzen. Wel 
moest hij zijn parochiekerk pastoreel in bezit nemen. Daarvoor moest hij in de 
kerk zelf zijn. maar dat was in een vloek en een zucht gebeurd, jammer dat het 
niet ’s nachts kon. En dan was hij weg, om nooit meer terug te keren.

De onbeperkte ambtscumulatie

Dit verschijnsel is dat van het absenteïsme gepaard met ambtscumulatie. Deze 
cumulatie werd door de ex opere operato-doctrine – de rituele uiterlijke 
verschijning is bepalend voor het mystiek effect, niet de intentie – weer bevorderd 
en in de hand gewerkt: de bedienaar hoefde immers niet intentioneel bij de 
sacramentsvoltrekking betrokken te zijn? En het donderde niet dat de vice-cureit 
de familienaam van de fundateur niet zelf kende, laat staan diens persoon. als 
hij de identiteit van de begunstiger maar behoorlijk uitsprak op het moment dat 
hij bij het open tekstdeel kwam in de canon, waar de doopnamen van de stichter 
handmatig stonden ingeschreven in het missaal voor het zijaltaar. Het N.N. 
(Nomen Nescio, ik ken de naam niet) was dan doorgehaald en vervangen door 
deze doopnamen, en die moesten vloeiend en duidelijk hardop uitgesproken 
worden, zodat het volk het zou kunnen horen. Dat was nog vaak een probleem. 
Want goed lezen, dat konden lagere geestelijken vaak niet. Begrijpen deden ze het 
misformulier evenmin. maar de ambtelijke top wist het wel. En verkende dan 
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ook de marges ervan. Wat is minimaal vereist om toch nog geldig een sacrament 
te doen verrichten? Hoever gaat mijn delegatierecht? Hoe weinig hoef ik te weten 
om toch nog te kunnen managen? Héél weinig dus. Zoals de moderne manager 
die echt niets van dijkages hoeft te weten om toch een goed directeur-generaal 
van het waterstaatswezen te kunnen zijn. Een modern verschijnsel, als ik de 
kranten lees, vooral in de top der ambtenarij en het bedrijfsleven. En net als 
destijds, in de tweede helft der vijftiende eeuw morren de mensen maar komen 
ze (nog) niet in opstand, ook al vond iedereen het een morele pest, dat dubbele 
verschijnsel van absenteïsme en onbeperkte cumulatie. De pastoors merkten het 
niet, die verschansten zich in hun eigenwaan onder hun ambtelijke glasstolpen. 
Want ambtenaren, dat bleven zij. De uitbarsting der reformatie, waarover straks, 
heeft hun dan ook deerlijk overvallen. Een pastoor was autonoom binnen zijn 
territoriale jurisdictie. Hoogst zelden hoefde hij verantwoording af te leggen 
aan hoger gezag. Bleek hij flink naast de pot te piesen in zijn ambt, dan werd 
dat bij canonieke visitaties, waarbij de pastoor soms lijfelijk ontboden werd, 
echt wel vastgesteld. maar degene die dan disciplinair zou moeten ingrijpen, 
de aartsdiaken of de domproost, keek wel uit. Want die had zelf ook boter op 
het hoofd. Gaf hij de pastoor aan bij de officiaal van het bisdom – de kerkelijke 
tuchtrechter – dan kon de pastoor hem wel eens verlinken. En dan gingen ze 
met zijn tweeën naar de vaantjes. Terwijl ze het nu zo goed voor elkaar hadden. 
Dat hield je niet onder in de doofpot, zo’n affaire die echt onder de rechter kwam. 
al waren er nog geen kranten. Er waren vlugschriften. Die waren even gevreesd 
als de ochtendbladen en zondagstabloids van tegenwoordig. Zo hielden in die 
middeleeuwse kerk de hogere beambten en ambtsdragers elkaar wederkerig in 
de ban, een verlamming, waarop de delinquent menigmaal anticipeerde. Nog 
een wonder dat dat zo lang is goed gegaan.

De lagere geestelijkheid als vertegenwoordigers van de kerk

De pastoor was dus een verre onbekende autoriteit. Onbekend, dus onbemind. 
Hem maakte dat niet uit. Dat je autoriteit, dus gezag, moet verwerven door 
aanvaarding van je onderhebbenden, de parochianen, dat was iets wat in deze 
tijd iedere ambtelijke gezagsdrager vreemd was. En ook tegenwoordig hebben 
die gezagsdragers het daar moeilijk mee. Ze zijn vaak slechts machthebbers. Wie 
ging er dus in de levensfeitelijke werkelijkheid van alledag met de parochianen 
op vertrouwelijke voet om, in de momenten dat de Kerk haar genadegaven 
via sacramenten, sacramentalia en rituelen moest uitdelen? Wie troostte de 
snikkende weduwe, wie trachtte de kijvende echtelieden te verzoenen, wie 
stond de stervende in zijn barre levensdeemstering bij? De kapelaan of vice-
cureit. Op hen kwam het aan. De werkers uit het vooronder van het schip der 
Kerk. Wat waren dat voor mensen? Rogier brengt het in zijn academische 
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proefschrift nauwkeurig in kaart, waarbij hij het patina der welgezindheid van 
de oprechte belijdende katholiek op de afbeeldingen intact probeert te laten.176 
maar je wordt toch niet vrolijk van wat hij schoorvoetend moet vaststellen. 
Rogier is herkomstig uit Delfshaven, hij kende Rotterdam als zijn broekzak, 
hij was er lange jaren volksonderwijzer aan een katholieke school. Vandaar 
dat hij zo precies zijn bronnen heeft weten aan te boren op zolders van private 
personen, kloosterbibliotheken in de mindere wijken, opslagplaatsen van 
schier vergeten stichtingen en verscholen kerkjes en kapellen. Die kapelaans 
en cureiten liepen zich het vuur uit de versleten sloffen. maar ze hadden slecht 
onderwijs gehad. De sacramentsformules konden ze, uit het hoofd geleerd, 
prevelen. maar noch actief noch passief beheersten ze deze lingua franca der 
Kerk, het Latijn. Lezen konden ze met moeite. Schrijven nauwelijks. Ook niet 
in de volkstaal. Daarin vooral niet. Daar was ze helemaal niets over geleerd. 
Ze leden met hun schare. Ze leefden hun barre kommervolle bestaan mede. 
Ze wisten zich noch spiritueel noch intellectueel van hen te onderscheiden. 
En daar komt het bij de pastorale bediening uiteindelijk toch ook mede op 
aan. Ze verwijlden veel in de volkse taphuizen, werden regelmatig dronken 
waargenomen in straten en sloppen, deelden in de gemene geruchten en de 
rondzingende praatjes, en hadden geen idee van de ontwikkelingen op langere 
of middellange termijn. Vaak waren ze verwikkeld in de partijschappen uit wijk 
of buurt. De toegang tot hun kapelanie was laagdrempelig. menigmaal worden 
ze betrapt op ontucht, deelname aan vechtpartijen en illegale handel, ook in 
kerkelijke aangelegenheden. Ze worden als noodzakelijk intermediair met het 
goddelijke getolereerd. maar veel achting ondervinden ze niet. Dat verdienen 
ze doorgaans ook niet. Ze zijn wat ze zijn, omdat ze toch een broodwinning 
moeten hebben. Dit ambt ligt hen, want ze kunnen goed op het gehoor zinnen 
uit hun hoofd leren, ze waren al vroeg misdienaar of koorknaap en knielen en 
stilzitten kunnen ze langere tijd als de beste. Voor schaven, timmeren, bikken 
en smeden hebben ze geen fysieke aanleg of daarin hebben ze geen puf. De 
pastoors, koorheren en kanunniken kunnen wel lezen en ook schrijven, ware 
het alleen maar om hun uitkeringen uit de fundaties en beneficies te kunnen 
incasseren, want dan moet men toch kunnen tekenen met méér dan een kruisje. 
Van roeping, die edelaardige drijfveer, is zelden sprake en als dat wel zo is, is 
daar nauwelijks iets van te merken. Eén van hen zal, als de tijd der reformatie 
dáár is en hij solliciteert naar het ambt van prediker, antwoorden op de vraag 
waarom hij het priesterschap bekleedde, dat hij zich schaamde te bedelen 
en voorts geen stiel in ambachtelijke zin verstond. Goed geantwoord, eerlijk 
gezegd, maar het legt de deerlijke geestesgesteldheid van de rekwestrant wel 
onbarmhartig bloot, evenals die van zijn ondervrager die het antwoord zonder 
randglossen noteert.
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Het erbarmelijk gebrek aan scholing en discipline bij de bedienaren

De parochianen hebben dit alles met lede ogen aangezien en ondergaan. Ze 
moesten wel, omdat ze het heil der Kerk niet wilden missen: er was geen 
alternatief om enige grip op het barre en onbegrijpelijke leven te krijgen. Dat 
er een god was met een heilsplan stond in aller harten gebrand, en die god en 
dat plan wilden zij kunnen doorgronden en dienvolgens hun leven inrichten. Ze 
mokten en murmureerden. Want rechtvaardig en passend konden ze het systeem 
onmogelijk vinden; het werd hen verder ook niet uitgelegd en zeker werd niet 
naar andere rechtvaardiging gezocht dan dat god het zo wilde. Want had god 
het anders gewild, dan was het anders geweest. Een sluitend en volkomen vicieus 
bewijs, waartegen niet op te boksen valt. Dat het toch niet overtuigde blijkt hieruit 
dat, toen de reformatie eenmaal aanzijn en gestalte had gekregen in Schieland 
en protestantse predikers zich manifesteerden, de overgrote meerderheid der 
bevolking bereid was dat nieuwe dan maar klakkeloos te accepteren. Rogier177 
moet wel constateren, met spijt in het hart: de latere middeleeuwen waren in heel 
Schieland bepaald geen toonbeeld van geestelijk godsdienstig leven. Wie hier 
zichzelf in de archieven begeeft en de acten laat spreken, eet weer van een boom 
der kennis die hem uit het paradijs verwijdert. Dieptreurige wantoestanden 
zijn aan de orde van de dag. De reformatie gaat er grif in. In heel Schieland. 
In 1572 gaat Rotterdam zonder (noemenswaardige) geweldpleging of onrusten 
over tot die nieuwe leer. De Laurens wordt heringericht. Ze wordt gezuiverd. 
Zo zal dat tot op de dag van vandaag blijven heten. De nieuwe prediker kan de 
kansel beklimmen. Dat hij wellicht een gedroste pastoor van elders is, kan niet 
bommen. Hecht was het katholicisme dus niet verankerd in het Rotterdamse 
volksbewustzijn. Was het elders anders? In de Kempen, bijvoorbeeld? De vraag 
is nauwelijks te beantwoorden. aan de bevolking werd niets gevraagd. En wát 
had men ook moeten vragen? Of ze het katholicisme prettig vonden? Of ze het 
geloof geloofden?

De vervreemding tussen hogere geestelijkheid en volk

maar hebben die pastoors, hebben die kanunniken, hebben die koorheren en 
die proosten en aartsdiakens dan niet verstaan hoe weinig aanvaarding de door 
hen voorgestane geloofsleer had in de massa? Hebben zij dan niet beseft hoezeer 
zij dansten onder een vulkaan? Nee, want tussen die elite en het volk zat de laag 
van ongeletterde zielzorgers en cureiten. Dat waren bestaantjeslappers die zich 
wel wachtten hun meerderen te ontstemmen met verontrustende boodschappen. 
Ze hadden een karig salaris. Dat wilden ze houden, ook al omdat ze meestal een 
gezinnetje moesten onderhouden. Bij een verandering van het stelsel hadden 
zij geen direct belang. Ze waren voor een dubbeltje geboren. Ze zouden toch 
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nooit een kwartje worden. Soms zagen ze de ontstemming van het volk direct 
in het gelaat. als een cureit een te hoge prijs voor de absolutie had gevraagd en 
de kermende zondaar was schielijk gestorven nog voordat de familie de duiten 
bij elkaar had kunnen bedelen. Of als de kapelaan een vroegtijdig geboren wicht 
niet was komen dopen, omdat hij dronken zat te dobbelen in de kroeg. Dat 
kwam veel voor, dat soort wanprestaties, dat sprak zich rond en werd overdreven. 
Dan brak de razernij even baan, zoals een sintelwolk bij een veenbrand zich 
een weg naar buiten kan vechten. Dat zag de hogere geestelijkheid niet. Die 
had het goed bij de status quo. En dacht dus, dat het zo altijd wel zou blijven 
duren. Dat doen mensen altijd. Er waren klokkenluiders. maar daarmee liep het 
doorgaans slecht af. Zoals altijd met klokkenluiders. Wat het volk verwachtte en 
eiste drong niet door in de bureaucratische broeikassen van curies en kerkelijke 
administraties. Deze hielden hun archiefkaarten op orde en zorgden voor het 
rondpompen van ambtsmissives, die volkomen losgezongen waren van wat er 
aan de basis gebeurde. allicht. als je niet met je poten in de modder staat, weet 
je niet wat baggeren is. En baggeren, dat moest nog steeds op dat kerkeiland, in 
de grachten en vaarten en rond de middeldam. De pastoors waren de directeurs-
generaal van een megadepartement, die in het gangbare managersjargon spreken 
over missionstatement, anticyclisch schakelen en span of control via out of 
the box-denken. Je ziet zo’n topambtenaar voor je op de veertigste verdieping 
van de justitietoren in Den Haag. Hij weet niets van passieve observatie, 
tenlasteleggingtechnieken of bewijsminima. Een rechtszaal heeft hij slechts 
betreden om de scheidende vicepresident een lintje uit te reiken. Hij heeft het 
over de rechtsstaat en integriteitparameters. maar van wat een burger in de 
Schilderswijk moet doorstaan als de stomdronken bovenbuurman zijn nieuwe 
vriendin begint af te rossen onder salsaklanken, heeft hij geen flauwe notie. 
Hem verwondert de steeds sterkere neiging tot eigenrichting van de doorsnee-
rechtsgenoot alleen maar als distorties op zijn rechtshandhavingconcept. 
Want van straatroof zal hij nooit het slachtoffer zijn. Want die is in zijn deftige 
woonbuurt verboden.

De Heilige Geesttafelen en kloosters

De Rotterdammers deden veel aan openbare armenzorg, ziekenzorg en 
verzorging van wezen, weduwen en bejaarden192. Gegoede Rotterdammers 
stichtten weer fundaties, fondsen. Die rente droegen en dus belegd moesten 
worden. Uit die renten werd deze publieke zorg betaald. Deze fondsen werden 
Heilige Geesttafelen genoemd. Het waren stichtingen, juridische rechtspersonen 
namens wie de meesters, de bestuurders, konden handelen. De rechtspersonen 
konden aldus aan het rechtsverkeer deelnemen. De Heilige Geesttafelen 
bezaten gebouwen, akkers, landerijen en gingen als stichtingen contracten aan. 
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Ze konden ook bankroet slaan.193 Ze waren niet typisch Rotterdams. De Lage 
Landen kenden ze bijna overal. De openbare zorg voor personae miserabiles 
zat de bewoners kennelijk in de genen. De beheerders van deze fondsen 
heetten Heilige Geestmeesters die van het beheer verantwoording moesten 
afleggen aan het gemeentebestuur, de vroedschap. Niet altijd. Dat hing van de 
fundatievoorwaarden af. Soms moest die verantwoording afgelegd worden aan 
de pastoor en dus meestal diens vervanger of aan de deken van Schieland. Die 
moest dat soms als rekenplichtige doorcommuniceren aan de bisschoppelijke 
curie in Utrecht. maar als de publiekrechtelijke gemeente van Rotterdam óók 
of voornamelijk subsidieerde, dan moest de jaarrekening worden overgelegd 
aan een ambtenaar voor de vroedschap. Uit de notariële acten, die betrekking 
hebben op de fundaties, komt niet zonder meer tot uitdrukking, of het fonds 
nu privaatrechtelijk of publiekrechtelijk van aard is. Soms is wel duidelijk dat het 
fonds volkomen parochieel is en alleen bedoeld is voor parochiële zieken. maar 
vaak ook niet. Nogmaals: de scheiding van kerk en staat bestond niet. Dat dat 
ooit zelf een ideaal of een staatsrechtelijk principe zou kunnen zijn, hoorde niet 
tot het rechtsbewustzijn. Een kerkelijk beambte was meteen vaak ook ambtenaar. 
En omgekeerd. De meeste leden van de vroedschap waren ook kerkmeester, 
leden van het dagelijks bestuur van de Laurens Kerk, maar het gemeentebestuur 
benoemde die vaak óók evenals de Geestmeesters. De fondsen hielden hun 
uitdelingen in de kerk, maar ook via kloosters. En die waren er in Rotterdam 
ook heel veel. Broeder- en zusterkloosters. Sommige waren gespecialiseerd in die 
zorgverschaffing, waaronder vooral de Franciscaners en Franciscanessen194. Ik 
gaf al aan: nauwelijks is de middeldam klaar, of er is al een gemeentelijk gasthuis 
aan de Hoogstraat met een kapel. Dat gasthuis zit in het gemeentehuis, beide 
inrichtingen zijn stadsinrichtingen en worden in één adem genoemd door de 
poorters, de burgerij. Niettemin is het ook een religieuze inrichting. De patiënten 
die er liggen of verblijf houden hebben van gemeentewege recht op sacramentele 
bediening. Dat is hen gegarandeerd, ook als ze besmettelijke ziekten mochten 
hebben. Die garantie geeft de gemeente Rotterdam195. Er wonen ook proveniers. 
Dat zijn de permanente gasten die zich hebben ingekocht met een aanzienlijke 
som geld. Zij vallen onder evenbedoelde garantie, óók die van adequate 
ziekenverzorging in medische zin. De Rotterdammers zijn trots om zulk een 
welvoorziene, goed geadministreerde instelling. Het Stadhuis staat dan ook 
tevens bekend als Sint antonius Gasthuis en is vermaard als regionale instelling 
van weldadigheid196. In de negentiende eeuw zullen de Rotterdamse katholieken 
op deze legendarische fundatie teruggrijpen, als ze aan de Nieuwe Binnenweg 
het Sint antonius Gasthuis stichten. Een enorm complex, zich uitstrekkende 
via achterliggende percelen tot aan de West-Kruiskade197. Haar wat sombere 
voorfront, met neogotische ramen, parmantige spitse torentjes met pinakels en 
portiersloge, met dubbele ambulance-ingang voorzien van kruisgewelf, staat nog 
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aan die Nieuwe Binnenweg. Dat was óók een bejaardentehuis, eveneens voor 
rooms-katholieke proveniers die er kamers en zelfs suites konden huren om daarin 
behaaglijk hun laatste levensfase door te brengen. Behaaglijk, omdat ze, evenals 
in het middeleeuwse gasthuis, verzekerd waren van de tijdige toediening van 
de laatste sacramenten. Hier trachtten de Rotterdamse katholieken inderdaad 
bij een wat verfraaide religieuze traditie aan te sluiten. Want ook hier krukten 
de proveniers rond tussen patiënten wier bovenkamers redelijk overhoop lagen. 
Het gesticht was dan ook voornamelijk bestemd voor vrouwelijke idioten en 
lijderessen aan epilepsie die in hare verstandelijke vermogens gestoord zijn, aldus 
de statuten. menig tante van mijn familie van moederszijde was hier verzekerd 
van haar vrome laatste dagen. Ik herinner mij mijn tante marie met de papegaai, 
die haar geliefde vogel bij zich mocht houden op haar schemerige hooggezolderde 
kamer, die uitzag op de woeling van de Nieuwe Binnenweg, met het steeds 
drukker wordende elektrische tramverkeer van de Rotterdamsche Electrische 
Tram (RET). De tram veroorzaakte menig ongeluk omdat de kantoormensen die 
zich stadwaarts spoedden in de ochtendlijke uren geen of onvoldoende rekening 
hielden met de lange remweg die de loodzware dubbel-assers behoefden. Ze 
staken dus vaak over bij directe nadering van de halteplaats om nog mee te 
kunnen met de lijn van hun keuze en raakten onder het publieke vervoermiddel. 
Er waren altijd veel deftige heren bij met bolhoeden en vadermoordenaars om 
de nek, die dat overkwam. Dat gaf tante marie veel vertier. Ze zag er een zekere 
verdelende rechtvaardigheid in van Godswege, want nu had dat chique volk óók 
eens wat. Tante marie kwam uit het armlastige Delfshaven waar ze een vale 
voorkamer had bewoond. Haar vent was omgekomen bij een hijsongeluk in de 
Sint Jobshaven. Zonder veel pensioen. Nadien werd tante marie als pastoorsmeid 
uitgebuit door de hogere geestelijkheid. Ze gold als expert in het vloerdweilen 
en het boenwassen van parketvloeren. In deze expertise werd ze aangewend 
door de geheim kamerheer van de Paus, mgr. Kerkvliet, parochieherder van de 
deftige Sint Elisabethkerk aan de mathenesserlaan198. Zijn pastorie kende vele 
parketvloeren. maar dat gaf tante marie ook het privilege van een stallesplaats 
in het Sint antoniusgesticht met behoud van haar vogel als compagnon in de 
laatste dagen, zo was monseigneur wel. Hij was acht jaar rector geweest van 
het Sint antonius Gesticht en had heel wat in de melk te brokken in rooms 
Rotterdam199. Tante marie mocht gaarne mij onderrichten dat God ieder 
zijn deel gaf, onbemeten, en dat ook de RET in dat onbegrijpelijk heilsplan 
meewerkte, terwijl de papegaai zijn opgewonden krijsen deed galmen over de 
lange gang, belegd met granito en voorzien van hoge betegeling. Dat gaf het 
geschreeuw aanmerkelijke versterking, zodat de patiënten aan de achterzijde 
konden komen meegenieten van de sensatie die het ongeval teweegbracht. Tante 
marie was stokdoof. De middelerwijl op de kamer verschenen woedende non 
vermaande haar duchtig het gevederde mormel in toom te houden, het was hier 
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toch ook een ziekenhuis, maar tante veinsde niets te horen en niets gehoord te 
hebben. Het was er op een wat bedrukte manier rooms gezellig, daar in dat Sint 
antonius Gesticht. Het stonk er naar verstorven wierook, boenwas en spruiten, 
niettegenstaande de lysol. Dat deed mij zeer godvruchtig aan.
Terug naar het middeleeuwse gast- en stadhuis, onder dezelfde naam bekend. 
Die inrichting kent later allerlei nevenvestigingen, waaronder het gemeentelijk 
dolhuis, verderop in die Hoogstraat, meer oostwaarts van de middeldam. 
Het pest- en leprozenhuis komt, wegens besmettingsgevaar, buiten de 
omwallingen. maar binnen die muren komen de wees- en oude besjeshuizen. 
Het verzorgingsniveau is hoog. Rotterdam staat erom bekend. Het nadeel is dat 
daardoor ook allerlei geteisem van elders de stad komt teisteren, op hope van een 
bete brood en liefst meer dan dat. Dat weerhoudt stad en bewoners niet deze 
zorg toch te continueren op hetzelfde niveau, al wordt wel vaker gekeken naar 
ontlastbrieven van kennelijk potentieel armlastige lieden die de stadspoorten 
trachten te passeren. Ontlastbrieven, dat zijn de paspoorten die het geboorteoord 
van een persoon moet afgeven als hij zich bestendig verwijdert van de grond 
waar hij geboortig is. Die afgifte blijkt uit het doopregister, dat de pastoor 
houdt. Wil iemand zijn geluk elders beproeven, dan moet die ambtenaar een 
ontlastbrief uitschrijven: een extract van het doopregister met een verklaring dat 
de parochie betrokkene zal terugnemen als hij elders publiek armlastig wordt. 
De nieuwe verblijfplaats wordt dus van die zorg ontlast. De poortwachters van 
Rotterdam moeten, in onrustige tijden met veel verloop van platteland naar 
de stad, om dergelijke brieven vragen bij binnenkomst. Die brieven worden op 
het blote lijf gedragen en zijn te vies om aan te pakken. maar daarzonder kom 
je gewoon nergens binnen. Hebben ze zo’n brief dan mogen ze door; de cureit 
van de Sint Laurens schrijft dan de ontlastende plaats in in het kerkregister, als 
betrokkene om onderstand van de Heilige Geesttafelen komt vragen. Hij moet 
dus kunnen lezen en schrijven, die cureit, en dat kan een probleem zijn. Het 
klooster waarheen betrokkene verwezen wordt pleegt niet moeilijk te doen, 
dat geeft wel strozak en ondermelk en brood, maar de parochie is de pineut als 
de cureit de ontlastbrief niet heeft gecontroleerd. Het schijnt goed te werken: 
de hervormden nemen aanstonds, na 1572, het systeem over. Zelfs de naam 
der tafelen blijft doorgaans ongewijzigd en vaak de persoon der beheerders, de 
meesters, ook. Die worden dan hervormd, maar geld blijft geld en die ontlastbrief 
blijft dat garanderen. al is de inning per parate executie natuurlijk vaak een 
probleem, vooral als de ontlastplaats tot de grond toe is afgebrand of van de 
aardbodem verdwenen. maar ook dat pleegt in Schieland meestal niet het geval 
te zijn. Wel onder het Hollandsch Diep, maar daar kwam toch een normale 
sterveling niet over. En wat die Brabanders doen, daar kan een Hollander zich 
niet druk over maken. Zeker een Rotterdammer niet.
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Erasmus, het standbeeld op het Groe Kerkplein naast de Sint Laurenskerk
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Erasmus de Rotterdammer
Erasmus was een mythische figuur waarvan ik de grootste verwachtingen had.
Dat kwam ook omdat in de tijd van mijn jeugd Erasmus de naam was van 
het vlaggenschip van de Spido havenrondvaartdienst. Ik dacht dat Erasmus 
als persoon naar die boot was vernoemd. Het vlaggenschip had een grote 
schoorsteen en voer volledig op stoomturbine. Zo nu en dan stiet het een 
doorbassend geluid uit dat langdurig over de havenbekkens bleef hangen. Dat 
was bijzonder indrukwekkend. Het standbeeld van Erasmus viel mij dus zwaar 
tegen.
Erasmus is mij wel vaker een teleurstelling geweest, onder meer omdat hij het 
Roterodamus voert zonder dat daar veel grond voor was. Verwekt is hij te 
Gouda, door een man die als priester de celibaatgelofte had afgelegd. Hij is 
gebaard te Rotterdam179. maar is er niet tot de jaren des onderscheids gekomen. 
Vader en moeder stierven toen hij drie of vier jaren oud was. Hij is toen door een 
norse en onverschillige voogd uitbesteed aan het augustijnenklooster te Gouda. 
Eigenlijk heet hij ook geen Erasmus. Hij heet Geertgen Geertszoon, want zijn 
vader heette Gerrit. Ook het Desiderius is een latere zelfverzonnen toedichting, 
gewoon, om zichzelf gewichtiger te maken in het verkeer met hogergeplaatste 
wier gunst hij steeds zou trachten te verwerven om in zijn levensonderhoud 
te voorzien. Hoewel: voor geld was Erasmus uiteindelijk niet te koop. al heeft 
Rome het wel geprobeerd toen Erasmus een beroemdheid was wiens oordeel 
theologische debatten kon beslechten. Wat vreemd is, omdat hij zich nooit 
theoloog heeft gevoeld. Hij pretendeerde dat ook nooit.

Erasmus de Latinist

In Gouda heeft hij de basis gelegd voor zijn fabelachtige kennis van het 
hoogklassieke Latijn. In Deventer heeft hij het klassieke Grieks geleerd dat hem 
in staat zou stellen, later, de Vulgaattekst180, gesteld in het Latijn, te vertalen in 
dat Grieks. Erasmus deed dat teneinde misstellingen in de gangbare vertalingen 
te kunnen traceren en verder insluipsels te kunnen definiëren die later, na de 
zesde eeuw, in de teksten van vooral het Nieuwe Testament bij het overschrijven 
zouden zijn gekomen of bewust in de Vulgaattekst geïntroduceerd. Zonder dat 
nu werkelijk te beogen heeft hij het daarmee de Kerk van zijn dagen nog knap 
lastig gemaakt, omdat hij meende dergelijke falsificaten ook te kunnen fixeren 
in de passus waarop de Kerk haar jurisdictionele primaat doet steunen en haar 
macht tot zondevergeving. met naïeve argeloosheid benaderde Erasmus de Bijbel 
als een gewoon boek, een tekst waarop je allerlei filologische emendatiekunsten181 
kon loslaten alsof het een Grieks kookboek was. Daarmee maakte hij heel wat 
los in de kerkstrijd die in zijn dagen, 1466 - 1536, losbarstte.
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Erasmus de Augustijn

Hij werd augustijn, zeker, maar niet uit roeping. Hij werd het omdat hij nu 
eenmaal in dat Goudse klooster zat. Hij kwam daarmee in een tredmolen 
terecht die hem verzekerde van geregelde voeding, ligging en bewassing, een 
behoefte die vroeger mannen ook het huwelijk in dreef. Verder kon hij er naar 
hartenlust studeren, een drijfveer die zijn levensgang beheerst heeft. aan de 
wat pietluttige uitleg die destijds aan augustinus’ kloosterregel gegeven werd 
ergerde hij zich blauw. Rust, reinheid en regelmaat, bereidheid elkaar als 
individu te verdragen en het nastreven van het eigenbelang niet te overdrijven, 
dat moest voldoende zijn. Naast een initieel godsbesef en de overtuiging dat 
God het uiteindelijk met zijn mensheid goed bedoelde. Verder moest een mens 
niet overdrijven, dingen nemen zoals ze waren, vooral gewoon doen en elkaar 
niet proberen te veranderen. Vond men dat sommige mensen niet te harden 
waren, dan kon men beter verderop gaan en dat heeft Erasmus zijn hele leven 
ook vaak gedaan.

Erasmus de parochiaan van Sint Laurens

Had Erasmus nog iets met de Sint Laurens? Hij zal de zware luidklok hebben 
horen slaan. Toen had hij nog geen foliant in de kleine handjes, dus de boven 
aangeduide legendaire zegswijs kan daartoe niet herleid worden. misschien 
heeft hij, op zijn tenen staande op de dorpel van hun woninkje aan de Wijde 
Kerksteeg, over de Hoogstraat een processie of lijkstoet de weg zien inslaan, 
de hoek om, naar het kerkeiland. Dat was het dan wel zo’n beetje. Van 
Rotterdam had hij verder geen beeld, later, behoudens dan dat Hollanders 
botte kinkels waren die te veel aten, dronken en schreeuwden. Hij noemt ze 
in het algemeen Batavi en dat is bij hem geen erenaam. Of dat derhalve dat 
standbeeld rechtvaardigt op dat Grotekerksplein bij de Sint Laurens laat ik 
graag aan de lezer over. Rotterdam beroemt zich erop de geboortestad van 
Erasmus te zijn. En vaak is er dan meteen de suggestie dat Erasmus ook iets 
met de Laurenskerk te maken heeft gehad. Het kan zijn dat hij er gedoopt is. 
Zijn geboortehuisje stond vlak bij de kerk aan de zuidzijde tegenover het derde 
grote raam van de zijbeuk. Het was dus niet ver weg om er voor een doopje 
heen te gaan. En men doopte een zuigeling destijds graag onmiddellijk na de 
geboorte. Opdat het tot de Strijdende Kerk zou behoren, mocht het onverhoopt 
toch sterven. Dan ging het naar de hemel. Erasmus was drie of hoogstens vijf 
jaar, toen zijn moeder stierf. Tevoren waren ze naar Gouda teruggekeerd. In 
Rotterdam is Erasmus niet op school geweest. Zijn vorming geschiedde elders. 
In de Laurens hangt een scheepsmodel in de noorderbeuk. Van een schip dat 
ooit naar Erasmus genoemd was. Voor wie wil schept dat ook een band tussen 
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de eminente humanist en linguist en Rotterdam. Rotterdam is al vroeg trots, 
erg trots geweest op deze boreling binnen haar gemeentegrenzen. Het beeld 
en de benaming van zijn universiteit gewagen ervan. Het vlaggenschip van de 
havendienst SPIDO heette ook naar hem. En nu zijn bronzen konterfeitsel bij 
de Laurens een band tussen de man en de kerk suggereert ga ik toch even op 
de man en zijn beeltenis in.

De koperen Erasmus

We zien het beeld van De coopere Erasmus staan vlak bij de Laurens, vanaf de 
Delftse vaart gezien links. Het is van de hand van Hendrik de Keyzer uit 1622. 
Het is zeker niet het eerste dat gewijd is aan de humanist. Philips II kwam 
in 1549 naar Rotterdam om daar te worden ingehuldigd in zijn kwaliteit van 
Graaf van Holland. Landvoogdes maria van Hongarije leidde hem in. De 
vroedschap had iedere burger aangezocht om deze blijde incomste prinselijk 
te doen zijn. Philips ging op 26 september bij de Oude Hoofdpoort de stad 
binnen, aankomend uit Dordrecht waar hij óók chalereus was ontvangen – 
veel van de ontstemming onder de bevolking tegen het Habsburgse bewind 
zal niet tot deze keizerszoon zijn doorgedrongen – en kwam bij deze intocht 
een houten beeld tegen, dat Erasmus voorstelde. Het was van beschilderd 
hout. Het geleek goed, schrijven verslaggevers, het droeg het augustijns 
habijt, had een pen in de rechterhand en in de linker een bord met verzen. 
Kennelijk wist de elite hoe Erasmus er uit zag: kennelijk één van de vruchten 
der boekdrukkunst, een kunde die Philips II later zou vervloeken, want mede 
daaraan weet hij de snelheid waarmede de Lutheraanse ketterijen zich in 
zijn rijk verspreidden. Nu komt er iets eigenaardigs in het verslag. Het beeld 
strekt de linkerhand uit en spreekt! Het wordt gewoontjes vermeld. Het was 
dus niet iets kitscherigs of zo, men vond het kennelijk passend. men verhaalt 
later ook dat Philips elders ook sprekende houten beelden tegen kwam bij 
zijn eretochten, zo in antwerpen, waar op de Grote markt een sprekende 
Sus antigoon hem tegemoet trad met een gedicht. Willy Vandersteen, de 
schepper van Suske en Wiske, zou er recht schik in gehad hebben, want Sus 
speelt een hoofdrol in Op het eiland Amoras, ook al is hij al jaren dood. maar 
de antwerpenaren probeerden echt niet Philips in de rol te drukken van 
Lambik: het was een oprecht eerbetoon dat zij hem bereidden. Zo zagen het 
ook de omstanders. Hieruit kunnen we zien dat de herfsttij der middeleeuwen 
echt nog niet verstreken was in deze gouden najaarsdagen. In het beeld was 
een trekmechaniek aangebracht dat door een uitverkoren leerling van de 
Rotterdamse Latijnse school bediend kon worden terwijl hij via een trechter, 
waarbij het beeld een soort megafonische werking kreeg, door de mond 
Erasmus het volgende statig deed zeggen:
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Aan de doorluchtige prins van Spanje,
Philips, Heer van Bourgondië,
Desiderius Erasmus van Rotterdam:
Rotterdammer, dat ben ik, ’ k erken het volmondig.
Met mijn medeburgers sta ik hier: hunner één!
In hun opdracht, luisterrijk Vorst, is dit mijne bede: Voorspoed en heil zij 
Uw deel bij Uwe komst in de stad.
Voorts: met al mijn kracht beveel ik dit volkje,
Machtige zoon des Keizers, in uw bescherming aan.
U erkennen zij allen als Heer, U zien zij met vreugde
Als hun Vorst, boven U gaat hun niets op de aard.

Voor wie de spelling en uitdrukkingswijze hier wel erg modern vindt haast ik 
mij eraan toe te voegen dat het lofdicht in het Latijn182 was. De jongstudent, 
die dit met gebukt hoofd uit moest galmen heeft het uit zijn hoofd moeten 
leren; het metrum kan hem geholpen hebben, maar ontspannen zal hij niet 
achter het beeld hebben gestaan. Dat is ook zelden de bedoeling van dit soort 
plechtigheden. Ik denk evenwel dat de jongstudent die later in het hoogkoor van 
de Laurens de hooggezeten achtbaarheden van vroedschap, curatorium zijner 
school, kerkenraad, burgemeesterscollege en predikantencortège in het Latijn zal 
moeten toespreken het nog moeilijker heeft gehad. Ik las enkele deze aenspraken 
in het alleenzaligmakend Latijn, en ik verzeker u, dat dat niet makkelijk uit het 
hoofd te leren was; bovendien ontviel hier de jongeling het metrum. Daarbij 
waren de spanningen achter het koperen koorhek vaak met een mes te snijden, 
zoals ik nog zal uiteenzetten. Dat slaat op je stembanden.
Hoe het beeld er verder precies heeft uitgezien, weten we niet. Sommigen zeggen; 
de kop was van hout en verder was er een geraamte waarop men het augustijner 
habijt drapeerde – dat verklaart dan het gemak waarmee de linkerhand werd 
uitgestrekt, dat deed de jongeling die deze instrumentatie was toevertrouwd 
gewoon zelf, anderen gewagen van een ingewikkelder constructie. Ook wordt 
gesproken van papier-maché. Link, in ons regenachtig klimaat. We weten het 
niet. Het is kennelijk moeilijk om het daarbij te houden.

De Erasmus boven Het Steiger

In 1557 wordt er echt een Grote markt gebouwd boven de Steigergracht. Tussen 
de Hoogstraat en het Steiger, haven voor zeekarvelen, in. Over die gracht komt 
een bol verwufsel. men zet daarop een beeld van Erasmus van blauw arduin183. 
Het gemeentebestuur betaalt dat. Dat vinden latere toeristen opmerkelijk. 
Een heilige, een krijgsman, een vorst, dat daarvan een standbeeld op algemene 
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kosten wordt gemaakt, goed. maar een geleerde? En dan nog zo een die toch 
niet helemaal zuiver op de graat was? Toen kwamen de Spanjaarden in 1572 de 
stad binnen. Erasmus werd zwaar beschadigd. Ze schoten hun musketten op 
de arduinen geleerde leeg. Ze besmeurden het. Het hoofd werd van de romp 
geslagen. De reden daarvoor, daar is ook weer breed over gespeculeerd. Er was 
een Spaanse kapelaan, een legeraalmoezenier, die Erasmus een ketter noemde. 
Wat hij daarvoor aanvoerde, is niet bekend.184 Erasmus was wel iemand die 
van onrechtzinnigheid verdacht werd, ook al tijdens zijn leven. meestal is dat 
voldoende voor allerlei schimmige verdachtmakingen, beschuldigingen en 
roddels, vooral naarmate iemand minder van het naadje van de kous weet. De 
soldaten schoten dus enthousiast hun vuurroeren leeg op het beeld en gooiden 
het in de haven, het zeewater van Het Steiger. Er zijn van die gebeurtenis 
verschillende plaatjes en daarop staat steeds een Franciscaner monnik met de 
karakteristieke uitwaaiende pij en capuchon, heftig gebarend, te midden van 
de schietende militairen. Een heftige gebeurtenis.

Het uitzicht van Erasmus uit zijn kamer.

Die wordt geboekstaafd op verschillende plaatsen185. Het beeld kwam bij hevige 
eb soms droog te liggen en de kop was duidelijk herkenbaar, schrijft een toerist. 
Er kwam een nieuw beeld, op dezelfde plaats. Dat was weer van hout maar 
was blauwgepleisterd. Het werd vermoedelijk in 1583 opgericht. Er wordt bij 
gezegd dat dit nieuwe konterfeitsel nodig was, omdat de Spanjaarden dachten 
dat Erasmus een Lutheraan was. En daarom hadden ze het oude beeld vernietigd. 
Engelsen zien Erasmus in 1586 staan op dat verwufsel: ze weten meteen wie dat 
beeld voorstelt. Er waren natuurlijk in Engeland, waar Erasmus zich bijzonder 
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had thuis gevoeld in het gezelschap van Thomas morus, veel prenten van 
hem in omloop. Erasmus staat te preken in een soort kansel. Hij houdt een 
boek op en draagt een studiebaret. Zo wordt gerapporteerd. Eronder staat: 
Erasmus Rotherodame. maar in 1593 staat er een stenen beeld. Er is verderop 
het geboortehuis van Erasmus, aan de Wijde Kercksteeg, uitkomend op de 
Hoogstraat, zo vertelt een Engelsman. Buiten staat in een nis een (zand)stenen 
beeld van de humanist, maar binnen een houten. Dan moet je dus uitkijken 
wanneer een toerist zegt: “Ik zag ook nog het beeld van Erasmus. Het stond erg 
mooi daar in Rotterdam.” Want dan kan hij op drie beelden doelen. Inmiddels 
is er een zeer bekende houtsnede van Holbein in omloop gebracht, waarin 
deze kunstenaar al zijn zeggingskracht in de peinzende gelaatstrekken van de 
afgebeelde heeft gelegd. als dan iemand zegt: het beeld – in 1593 – leek erg 
goed, dan heeft hij gedacht aan die houtsnede. Vermoedelijk. Van nu af beeldt 
men Erasmus ook af met de zware kamertabberd – niet meer in habijt – met de 
geleerdenbaret – en niet meer met de bonnet – en met gelubde manchetten en 
een gestrikte ceintuur. Er staan nu door Rotterdam veel Erasmussen, want ieder 
wil in zijn eer delen. Er staat er een bijvoorbeeld in een nis boven de hoofdingang 
van het voormalige Cellebroedersklooster, dat op dit moment de stedelijke 
Latijnse school is. maar ook particulieren brengen aldus hun bewondering 
voor de humanist tot uitdrukking, natuurlijk hopend dat de voorbijganger 
denkt dat de bewoner van zo’n pand welzeker voortreffelijk Latinist moet 
zijn. Dan is er het boegbeeld van Erasmus, aangebracht op het scheg van het 
schip Erasmus, in 1598 herdoopt in De Liefde. Het maakte deel uit van een 
vloot en deed als eerste westers schip vanuit Europa Japan aan. Het schegbeeld, 
vermoedelijk uitgesneden en gebeeldhouwd in 1572, naar het effigie van Erasmus 
Roterodamus186 kwam terecht als Hollandse Barbaar in een Japanse tempel. Het 
model van dat schip waarmee Japan aangedaan werd, met dat schegbeeld, hangt 
in de noorderbeuk van de Laurens.

De Erasmus van Hendrick de Keyzer

In 1622 komt het er van: Hendrick de Keyzer zal een bronzen beeld ontwerpen 
van Erasmus. Er is flink wat koper voorradig sedert 1616 bij de burgemeesters, 
het kan er nu vanaf. Voor een goede legering is meer metaal nodig. Dat kost 
nog wat tijd, maar dan krijgt Johan Cornelis Ouderogge, geschutsgieter aan de 
Hoogstraat, een gietopdracht. Deze Ouderogge zal een graf krijgen in de Sint 
Laurens. Zijn zerk is er nog te bewonderen, iets aparts, want ze is met koper 
ingelegd.187 De zerk ligt nu in de derde kapel aan de noordzijde van de Laurens. 
Ze is verplaatst, na het bombardement en de daarop volgende restauratie. Geen 
van de grafstenen in de Laurens ligt nog op de oorspronkelijke plaats.
Eindelijk zal Erasmus dan het finale eerbetoon krijgen dat de maastad hem 
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verschuldigd schijnt. maar dan komen twee hervormde predikanten met de 
klacht dat deze Erasmus remonstrant was. Hij behoorde dus tot de factie van 
Van Oldenbarnevelt, zeggen die predikanten. Die remonstranten, die vinden 
dat de staat bovengeschikt is aan de kerk en dus aan de predikanten, zijn bij 
de Nationale Synode van Dordrecht in 1619 veroordeeld. Ze zijn ketters. En 
als Erasmus remonstrant was, dan was hij óók een ketter. Dus: geen bronzen 
beeld voor hem. De vroedschap neemt deze waanzin nog serieus ook, want ze 
gaat uiteenzetten dat deze Erasmus toch echt dezelfde is als die welke via het 
stenen beeld geëerd wordt; zijn nagedachtenis, dan. En tegen dat stenen beeld 
heeft de kerkenraad van de Laurens nooit geopponeerd. Trouwens, Erasmus 
was al lang dood voordat de Synode van Dordt de tegenstelling remonstranten/
contraremonstranten beslechtte, dus wat willen de heren nu? Dat zeggen die 
heren niet direct. maar later blijkt het wel: het beeld is gewoonweg heel erg duur 
geworden. Die De Keyzer rekent fors voor zijn ontwerp. Koper is verschrikkelijk 
duur, het is gewild. Het maken van de mal loopt ook in de papieren. maar het 
gieten van de legering, dat is helemaal ontstellend prijzig, ook al vanwege de 
infernale temperaturen die daarbij komen kijken en de afkoelingsbewerkingen. 
De pamfletpers heeft wat prijzen rondgestrooid: het is weer het oude liedje, op 
het stadhuis smijten ze maar met geld! allemaal voor prestigeobjecten. En dat 
terwijl de predikanten echt weinig verdienen: ze krijgen, maximaal vijfhonderd 
guldens ’s jaars. Dat is weinig, voor de intellectuelen die ze zijn. Een burgemeester 
gaat met het tienvoudige weg, buiten de emolumenten en hij is zo geleerd niet als 
een dominee. De predikanten van de Laurens zeuren al jaren om loonsverhoging, 
maar het kan er niet af. En dan ineens wèl die centen voor zo’n mal groot beeld? 
Het is een schande voor God, en daarom, ja dáárom is Erasmus remonstrant! 
Hij is nog ergens een paap óók, er wordt regelmatig voor het beeld geknield, de 
dominees hebben het zelf gezien van iemand die het gehoord heeft van de meid 
van de herbergier er tegenover! Een paap. En straks wordt hij ook nog heilig 
verklaard. Dan hebben we hier een Sint Erasmus op de Grote markt en maken 
ze reclame voor het pausdom.
Het bronzen geval wordt dan toch, op de Grote markt, na nog eindeloze palavers, 
op een sokkel gehesen met als opschrift: 

ERASMUS NATUS, ROTERODAMI, 

OCTOB. XXVIII, ANNO MIVCLXVII

OBIIT BASILAE, XII JULII ANNO, MDXXXVI. 

Deze tekst werd letterlijk overgenomen van het oude beschilderde stenen 
beeld. Vertaald: Erasmus, geboren op 28 oktober 1467 te Rotterdam, stierf te 
Basel op 12 juli 1536. Dat stond op het schild dat de betabberde stenen Erasmus 
ophield. De stenen gestalte was gepolychromeerd, zoals men dat destijds met 
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alle beelden placht te doen; het gelaat had dus een roze-achtige kleur, wat 
ons wat kermisachtig zou aandoen bij zo’n plechtig monument buiten op een 
marktplein. Want daar stond het, op de Oude markt, die Het Steiger destijds 
overwelfde. men vond dat destijds prachtig, naar-het-leven. De jaartallen zijn 
ontleend aan Erasmus’ opgaven zelf. De geleerde sjoemelde steeds met zijn 
geboortejaar. Het was hem er om te doen aan te tonen dat hij was verwekt toen 
zijn priestervader nog niet de celibaatgelofte had afgelegd. Hij heeft er steeds 
moeite mee gehad de onwettigheid van zijn intrede in de wereld als priesterzoon 
te erkennen. Tegenwoordig wordt als geboortejaar 28 oktober 1466 aangenomen. 
Te Rotterdam. Daar heeft Erasmus ook nooit doekjes om willen winden. Hij 
heeft zich de toevoeging Roterodamus aangemeten toen hij een zekere roem 
had verworven. Dat hij vroeger Geert Geerts zou hebben geheten of Gerhard 
Gerhards of Gerrit Gerritszoon staat niet vast. De Sint Laurenskerk vermeldt 
geen doop van een jongetje van die naam in 1466 of daaromtrent. Er waren wel 
doopboeken, maar die boekstaafden alleen de belangrijkere gevallen. De vicaris 
van dienst zal trouwens de schrijfkunst niet voldoende machtig zijn geweest of 
die niet hebben willen aanwenden voor zo’n volks geval. Het verplicht noteren 
van alle dopen is pas ingevoerd ná het Concilie van Trente in de Lage Landen. 
En de prins-bisschop van Luik heeft dat zelfs nooit willen doen. Daarom is het 
opvallend dat de grote historicus Johan Huizinga in zijn biografie van Erasmus 
vermeld dat Erasmus de doopnaam Erasmus had188.
Het oude stenen beeld wordt met het hoofd naar beneden ingemetseld op de 
kop van het Oude Hooft om daar als meerpaal dienst te doen. Het Rotterdams 
utilitarisme ten voeten uit. Ik denk dat Erasmus zich daardoor pas vereerd voelde.
Erasmus in het bombardement
Het beeld bleef staan aan de Grote markt, op dat verwulft. Er omheen werd markt 
gehouden, vaak een bloemen- en plantenmarkt. achter Erasmus rommelden in 
de negentiende en twintigste eeuw de treinen langs op het ijzeren viaduct, dat 
daar, over Het Steiger, een gietijzeren en stalen geklonken boogbrug had, zodat 
de rammelingen van ijzer op ijzer nog lang naklonken. aan twee kanten stonden 
grote gaslantaarns, ’s nachts een hommage brengend met hun pinken geelrood 
licht aan deze uitzonderlijke geest, aan wie Huizinga, Erasmus’ biografie 
schrijvend, nillens willens een steeds grotere hekel kreeg wegens zijn breidelloze 
opportunisme en plooibare agiliteit, om toch vooral nooit standpunten in te 
nemen. Ik denk dat Huizinga veel van zichzelf in Erasmus herkende. Toen 
kwam het onzalig bombardement van 14 mei 1940, waarbij de wereld rondom 
de bronzen figuur een hel werd. Het beeld, hoezeer van brons, doorstond de 
vuurproef. Het werd opgeborgen, omdat de Rotterdammer ambtenarij vreesde 
dat de Duitse bezetter wel eens op het idee zou kunnen komen om van het brons 
geschut of bomhulzen te gieten – de Teutoon bleek tot veel in staat. Daarna 
stond het nog een tijdje verweesd in een loods, totdat het naar zijn huidige 
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standplaats werd gezeuld aan het Grotekerksplein. Waar het de Laurensklok 
beter kan horen slaan.

Erasmus op zijn sokkel

Wat staat Erasmus op zijn sokkel189 daar precies te doen? Vanaf het begin af 
aan heeft men het ervoor gehouden dat Erasmus hier toch als geestelijke wordt 
voorgesteld, die ons uit de bijbel wil voorlezen. De linkerhand houdt een kloek 
octavodeel, het hoofd is er naar toe gebogen, vol attentie, en ook de ogen lijken vol 
concentratie op een passus gericht. De rechterhand houdt twee bladen vast. Het 
een tussen duim en wijsvinger, het ander tussen ring- en middelvinger. Erasmus 
geeft ons exegese uit een bepaalde passus, hij staat niet te peinzen, maar overweegt 
hoe hij ons onderrichten zal. Het is een omgevingsbewust beeld. Hij doceert. 
Hij staat op het punt dat te doen. Hij leest niet zo maar klakkeloos voor: de 
stand van zijn handen laat zien dat hij meer wil doen dan dat: hij wil emenderen, 
een uitleg tekstkritisch toelichten, zoals hij zijn hele leven deed. Is het de bijbel, 
dat boek? In Erasmus’ tijd kon je de bijbel al aan de kaft herkennen: het boek 
had zware hoekankers, dikke leerkaternen op de rug, beschermingsknoppen 
op de platten, enorme sloten en vaak tekstlinten, eruit hangend. Dit boek 
heeft dat niet. Het is een boek dat net uit de boekenkast is gehaald. Een boek 
met sloten en knoppen op de platten kon niet goed naast andere in een kast 
gerangschikt worden, dat lag steeds gereed op een lezenaar. als centraal ijkpunt 
voor vergelijking met naslagwerken en glossatoria die wel handzaam in- en uit de 
kast geschoven konden worden. Ik zou denken dat het boek zelf een tekstkritisch 
commentaar is met diverse bronverwijzingen naar parallel geschikte kolommen: 
Erasmus zoekt naar de teksten die hij ter vergelijking aan elkaar wil toelichten. 
aan ons. Zijn onbenoemd publiek, de komende en gaande man die even bij deze 
zonderling verwijlen. Die nog bladert: waar zal hij beginnen? De vulgaattekst, 
met de annotaties, en dan vergeleken met een vertaling in het Grieks, ook weer 
met glossen. De mensen onder aan de sokkel kijken nog even naar de inscriptie, 
het Latijn, halen de schouders op en lopen door, omwiekt door de duiven die op 
de baret flinke stralen poep hebben achtergelaten, dat de gemeentelijke ambtenaar 
straks, wellicht vloekend, zal verwijderen met een krachtige rinser. Wellicht 
vloekend. Want bij zo’n ambtenaar hoort óók een zekere gelatenheid: volgende 
maand moet hij weer reinigen. Die duiven blijven poepen. En als de ambtenaar 
een oorspronkelijk Turkse afstammeling is van een van de gastarbeiders die 
Rotterdam in de zestiger jaren van de vorige eeuw ronselde, zal hij er weinig van 
begrijpen hoezeer hij de kringloop der geschiedenis onbedoeld sluit: een Turk, 
die een paap in spijt van diens mis, aan zuivering onderwerpt. We zullen zien: 
de Geuzen trokken destijds immers ten strijde tegen de Kerk en diens Roomse 
tirannie onder de leuze: Li(e)ver Tur(c)x dan Paepsch (Paus)* Ende Spit De La 
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Mes(se) (Liever Turks dan Paaps ten spijt van de mis). aldus het randschrift van 
de Geuzenpenning190 die de veroveraars van Den Briel droegen op 1 april 1572. 
Zo stelde de Rotterdamse stadsarchivaris Robert Fruin vast191.

De sigaren van Erasmus

De nooit omgeslagen bladzijde

mijn vader had een Delftsblauwe asbak – overigens niet handbeschilderd – met 
een middenrond, waar men verondersteld werd sigaar of sigaret uit te drukken 
en af te tippen, waarop dit rijmpje stond: 

In dit Huys, 
Voor seer veele Jaere, 
Kocht Erasmus, 
Sijn Sigaere. 

Op de achtergrond een allerliefst Hans-en-Grietje-huisje, als uit de Efteling 
afkomstig, met een anton Pieck-achtig luifeltje. Uiteraard heette het dat de 
grote humanist en filoloog daar zijn rookgerei betrok. Een goedbedachte reclame, 
van een winkelier die in de Hoogstraat zijn welbeklante speciaalzaak had. mij 
was in het vooruitzicht gesteld dat ik het bronzen standbeeld178 van deze grote 
Rotterdammer zou mogen gaan aanschouwen (als ik braaf was) en dat ik dan 
zou zien dat deze augustijner Priester – we waren thuis katholiek, dus dat werd 
er altijd bij gezegd – het blad van zijn zware foliant die hij torste zou omslaan, als 
hij de torenklok van de Sint Laurens de uurslag hoorde slaan. We woonden op 
een flatje in de Hoogstraat. Vlak bij het Oostplein. De grote hoge stadsmolen 
stond er nog. mij heugt vagelijk dat ik het dramatische afbranden van die molen 
nog heb gezien. De wieken jammerlijk vlammend als armen ten hemel geheven, 
zoals het beeld Verwoeste Stad van Zadkine bij de Leuvehaven. Dus ver weg was 
Erasmus niet. Zijn standbeeld, althans. Erasmus zou dus omslaan. Ik heb daarop 
niet gelet, toen ik het bronzen beeld dat nu links voor de Sint Laurens staat 
mocht bewonderen. Ik was er te moe voor. Ik liep op mijn tandvlees. Want opa 
(die van moederszijde) was met mij naar het beeld gaan wandelen vanuit Oud-
West, vanaf de Hendrick Hoochstraat, zijstraat van de middellandsstraat. mijn 
vader had toch nooit tijd om Erasmus te bezoeken. Dus deed opa het maar. Het 
viel mij zwaar tegen dat Erasmus geen bolknak in zijn hoofd had, zoals mijn opa 
op zondagochtend, miskleur, met een gouden bandje. Dat geurde zo lekker en 
bij Erasmus had ik na alle verhalen verwacht dat hij tenminste een grote corona 
van de Heeren van Ruysdael zou roken, want dat deed mijn ome arnold ook 
en die had een zeilboot in de Kralingseplas leggen, zoals oma met grote nadruk 
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placht naar voren te brengen, mijn vader zijdelings veelbetekenend aanziend. 
Uiteraard had mijn vader dat niet. Hij placht er niet zichtbaar onder te lijden, 
evenals het hem niets kon verblotenkonten dat ik in Erasmus’ rookloze existentie 
zwaar teleurgesteld was. Ik was er niet braaf om geweest. maar ik had wel dat 
hele eind gelopen vanaf Oud-West, helemaal vanaf de hoek Vierambachtsstraat/
middellandstraat, ik geef het u te doen.
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Zuidertransept in de Laurenskerk, gewelfschotel
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De onrustige zestiende eeuw: geen Rotterdams 
pakkie-an

Persoons drijft mee een duivel uit

De rector van het liefdesgesticht in ’s-Hertogenbosch had nog wel wat 
meer te doen, dan hier met die Persoons te blijven rondmemmen. 
als die man dan niet aan zijn zielenheil wilde meewerken, dan moest 

hij dat weten: het was vrijdag, en dan kwam moeke Peels, van de muggenhoek 
met haar vaste klanten. moeke was beroemd om haar genezende krachten voor 
kwaaie hoofdklachten, duizelingen, Sint Vitustrekkingen en zware zinkings. Ze 
beblies. En dat hielp. maar nu had ze een kwaaie. Een vent uit Boxtel, die was 
hardsteke starnakel gek geworden, die zou, als dat niet beterde, aan het hoofd 
gesneden moeten worden via een hersenboring. maar dat was niet gering, dat 
was te begrijpen. Het kostte, en dan, vaak was het middel erger dan de kwaal. Nu 
had de rector veel ervaring met duiveluitdrijving. Dat wil zeggen: niet effectief 
zelf, maar op de Van arkelstichting, daar was een pater en die had er verstand 
van. En die had de rector vaak om assistentie gevraagd, vaak was een patiënt niet 
te houden en ging als een dolle te keer als het spanjute loskwam. Die pater was 
er niet, was op termijn, maar nou was het gezegd, de rector zou dat wel efkes 
doen. Dat zou hij, al had hij het nooit eigens gedaan, maar hij had nou zo’n 
buukske met de juiste spreuken. Wijwater had hij, griffioengif en een z ondagsei. 
Geen drakenwater, maar het kon ook hendig zonder, meende hij te weten. En 
anders deed hij wel wat urine in een potje, wisten die lui veel. Een ducaton zou 
hij krijgen als het lukte. Dat kon hij goed gebruiken, de tijden waren duur. Hij 
beurde de houten standaard voor het missale wat op, dichter bij het raam, straks 
moest hij zonder stotteren die formules en rimram kunnen voordragen, met de 
zegeningen, daar kwam nog wat bij kijken, daar had je geen gedachte van. Waar 
was nou dat zondagsei? De huishoudster was net weg, naar de markt, waar had ze 
dat ei nou verstopt? Nooit waren ze bij de hand als je ze nodig had, die vrouwen. 
De rector grommelde door de kamer en stiet de luiken verder open om meer 
licht te krijgen, hij kon zo geen hand voor ogen zien. De zware houten kleppen 
sloegen over de vensterbank tegen de muren, zijwaarts over het consolekastje 
heen, de voorwerpen daarop op de plavuizen vegend. Een doffe plof en een gore 
lucht deden het ergste vrezen: het zondagsei! Dat had daar verdimme gelegen. 
Een geelrode vlek deed wel uitkomen dat van dit ingrediënt niet veel over was 
gebleven dan een handvol scherven met uitgelopen drap. Wat nu gedaan?
De Geus zat vol belangstelling te kijken, onderwijl de bandages rond zijn buik 
wat rechtschikkend. “Zeg. mijnheer Pastoor! Ik hoop niet dat u dat ei nog wilt 
bakken en opeten”, kwam tergend het hooghollands geluid, “dat ei is rotter 
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dan een mispel, u zou uw maag zeven weken bederven!” De rector kwam 
blazend, hoogrood in het gelaat van de inspanning overeind. Dat bukkend 
neerhurken was hem niet meer gegeven met zijn buikje. Die Geus, genadebrood 
zat hij te eten en toch nog hoogmoedig terechtwijzend, wie dacht hij wel dat 
hij was. “Nee, beste man, dat wéét ik ook wel, ik heb dat ei nodig voor een 
duivelsbezwering. Straks komt er een patiënt van me, die is al weken bezeten 
door de Boze. Bezweringen, die doe ik wel vaker. En daar heb ik een zondagsei 
voor nodig, liefst van Beloken Pasen. Het is een specialisme.” De Geus keek 
ernstig naar de vlek op de vloer, het hoofd zo bukkend dat de rector de stiekeme 
trekking van de mondhoeken niet kon zien. Wat waren ze toch stom, die papen. 
Die geloofden nu letterlijk alles. “Tja, dat is niet te best dan. Vervelend dat u 
medicamenten te kort komt nu dat ei op de grond uiteen is gespat. Beloken 
Pasen! Dat klinkt of daar niet snel weer aan te komen is, aan zo’n ei. maar 
als u exorcist bent, dan weet u toch dat spuug op een katoenen doek van een 
Geus, vastgebonden om het hoofd van de bezetene, óók heel goed werkt? Dat 
stinkt niet zo. En ik ben u graag van dienst. Ik garandeer u, ik spuug u graag 
een doek vol en Geus ben ik, dat kan ik bewijzen.” Daar keek de rector van 
op. Toch, hij had er wel eens van gehoord. De duivel, die verdreef men met des 
duivels trawanten. men moest, dat was het basisidee, Lucifer met Beëlzebub 
uitdrijven, zo stond het in de aloude heksenhamer200 beschreven. Een uittreksel 
ervan had hij hier. Welnu: een Geus, dat was een ketter. Een bewuste ketter. 
Hij had zich intentioneel afgekeerd van de kerk. Sommigen hadden zelfs een 
bokkenstaart. Dat had de pastoor van de Vughter schuilkerk hem verzekerd: 
hij had het zelf gezien toen een Geus een behoefte deed zittend op de reling 
van een schip dat de Beerze bevoer. De zwavelstank was immens geweest na 
die vertoning. Spuug, dat kwam van de vierde humeur, uit je binnenste. Dat 
leerde Galenus. Spuug van een Geus, dat was dus ook duivels bocht, zoals de 
struif van een Zondagsei het gevolg was van ongeoorloofde activiteit op de 
Dag des Heren. Het kon werken. En zo’n Geus, die had misschien gestudeerd, 
die wist soms meer dan een rector, zeker waar het duivels betrof. Het was de 
moeite van het proberen waard, je wist nooit. En die Geus was nu hier en hem 
ter wille. Een doek, die lag onderin de schapraai. Hij klapte het deksel open en 
haalde het stuk textiel te voorschijn. En keek uitnodigend naar de Geus, die 
juist op dat moment zich devoot naar de muur keerde, een schokkende rilling 
over de rug. “Ik heb weer last van de zenuwen, Heer Pastoor” zei hij, “dat komt 
van de emoties van de laatste dagen. Een momentje, ik ben tot uw eerwaarde 
dienst.” De rector hield de doek op, totdat de Geus zijn aandoening te boven 
was en met spugen begon. Daar viel de klopper op de deur. moeke. met haar 
patiënt. Een grote sterke kerel die wild en vuilaardig keek, de mond volgepropt 
met vodden, een doek over de kaken tegen het schreeuwen. maar dat kon de 
rector niet alleen mannen. als de riemen los gingen en die vent zijn duivel werd 
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hels bij de eerste kruistekening, dan sloeg hij de rector tegen de plavuizen. De 
Geus, bevroedend wat het probleem was, tikte de rector op de schouder: “Helpen 
wil ik graag, Heer Pastoor. Ik houd die vent wel vast, als u uw wonderbaarlijke 
formule spreekt. Ik heb vroeger dollen ook weten te houden, bij overbrenging 
naar hun cellen in Rotterdam. als je torens hebt verzet, dan kun je de duivel 
ook wel de baas, ik verzeker het u. Zullen we?” Dat kon de rector niet weigeren, 
want moeke stond wat aarzelend te trepelen bij de deur en de huishoudster was 
voor dit soort trucjes nooit te porren. Hoe was de spreuk ook weer? Gelukkig 
dat die letters groot en rood waren in zijn missaal, de zon stond er net op, hij kon 
het makkelijk lezen. Even hardop: Exorcizo, te, immunde spiritus, in nomine 
patris et Filii et Spiritus Sancte, ut exeas! Exeas! Exeas! Horribele creatura et 
recedeas! Recedeas, Recedeas ab hoc famulo humiliato instantiter! Hic pausatur 
aliquantulum et genuflectuntur omnes si presentes. Ja, dat kwam er niet rottig 
uit, klonk goed. De Geus luisterde vol eerbied. “Volgens mij, eerwaarde, hoort 
dat laatste er niet echt bij. Dat is meer een regie-aanwijzing voor u, als exorcist 
en voor uw hulpje: het houdt in dat u moet pauzeren en dat wij drietjes moeten 
knielen, voordat u tot een tweede uitdrijving overgaat.” De rector verstarde als 
door de bliksem getroffen. Wat kregen we nou? Verstond die Geus Latijn? Hij 
durfde hem corrigeren en hij had nog gelijk ook. Dat werd link hier. als de 
kapelaan van het armenhuis nog eens wat wist? moeke kwam vol belangstelling 
naderbij. Een Geus die Latijn verstond en beter kende dan de rector? Want de 
rector wees die Geus niet terecht. Hij stond er wat verlegen bij aan zijn toog te 
frommelen. Kijk kijk, zo’n Geus toch. Ze moest nog naar de markt straks, dan 
had ze wat te vertellen. De rector, door een vreemdeling wat zijn Latijn betreft 
terecht gewezen, dat was weer eens wat anders. Een Geus bij de rector? Dat had 
ze bij de poort gehoord. Wat had een rector met een Geus aan te leggen? Was 
dat die kwibus die het stadhuis herstelde? Die eigenwijzerik? Hij scheen het te 
weten. De rector stond er voor Pjèr Snoo bij.

De komende scheiding tussen Zuid en Noord

Het is duidelijk dat de scheiding tussen Zuid en Noord in de Lage Landen, 
bevestigd bij het Westfaalse Verdrag waarbij de uiteindelijke Vrede van 
münster tot stand komt, de noordelijke Nederlanden en met name Holland 
economisch zeer ten goede komt. antwerpen wordt als handelsconcurrent 
voorlopig uitgeschakeld. De Westerschelde hoeft niet langer meer als 
geprivilegieerde internationale riviermond meer behandeld te worden. De 
handelsvaart op de Sinjorenstad is niet langer vrij. Spanje blijft de zuidelijke 
Nederlanden als protectoraatsgebied beheren onder het voogdijgezag van 
de Oostenrijkse Hertogen uit het huis Habsburg. Die richten zich naar 
de handelseconomische verlangens van madrid. En dat geeft weinig om 
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die verre wingebieden. De stukken van Vlaanderen en Brabant die aan de 
nieuwe republiek der Zeven Vereenigde Nederlanden worden toegewezen 
worden eveneens als wingewesten beschouwd. Kolonieën en een militaire 
barrière, die de Staten-Generaal naar believen kunnen beheren. Den Bosch 
hoort bij Brabant en krijgt te maken met een verzwaard belastingsysteem en 
tolheffingen. Dat verkleint meteen zijn debiet als regionale handelsstad. Haar 
handelsverkeer is vooral gericht op de aanvoer vanuit Luik, dat tot vijandelijk 
gebied gaat behoren. Het is vrijwel onbereikbaar. Wel voorziet de Raad van 
State, als bestuurlijk bewindvoerder van de zuidelijke wingewesten201 binnen 
de Nederlandse republiek, in de aanleg van meerdere grintwegen, met name 
die naar Eindhoven, over Hasselt naar Luik. Ik noem deze weg, omdat de 
Raad zich verrassend vaak met die verbinding bemoeid heeft, vooral omdat de 
tolheffing steeds opgeschroefd werd en daardoor de weg niet meer de door de 
Raad beoogde transitfunctie kon hebben202. Een functie, waaraan de Staten 
van Holland nu juist maling hadden. als locale autoriteiten difficulteren met 
de aanleg, komt de Raad bestraffend tussenbeide. De weg is noodzakelijk in 
het belang van de locale welvaart, de tol mag niet hoog zijn en de grintmassa 
moet goed onderhouden blijven. De Raad kijkt daarop toe. Hij eist jaarlijks 
rapport. maar Den Bosch moest het van de maas als transportader hebben. De 
Raad van State beheerde voor de republiek stukken van Brabant en Limburg, 
en ook Zeeuwsvlaanderen. maar over doorgaande waterwegen had de Raad 
niets te vertellen. De Raad was wel beducht voor de welvaart in Noord-Brabant, 
Staats-Brabant dus. Hij deed er veel voor om de infrastructuur te verbeteren. 
maar de Staten van Holland gaven daar niet veel om. Holland wilde geen 
concurrentie in de commercie. De grote, internationale vrachtvaart die de 
Hollandse havens aandeed. De Brabantse transitverbindingen hadden daar 
geen betekenis in. Dat was het enige, waar Holland om gaf203. Niet om een 
of andere protestantiseringspolitiek. Die was er wel. maar die ging uit van 
hogere ambtenaren, die zich in de wingewesten vrij veel konden permitteren. 
Soms hogere magistraten, gerechtsdienaren, bestuurders en ook dominees. Ze 
bereikten niet erg veel. Den Haag gaf ze feitelijk weinig steun. De Hollandse 
Staten zagen vrij spoedig in dat de bevolking van Staats-Brabant niet met 
dwang kon worden gewonnen voor het calvinisme. Ze wilde ook in repressie 
niet veel tijd, geld en prestige investeren. Ze lieten het zo. Tenzij katholieken 
echt rabiaat vervelend waren. Dan lieten de Staten de Staten-Generaal een 
strafrechtelijke resolutie aannemen. De dominees in Noord-Brabant vroegen 
daar veel om. De Raad van State moest dan vervolgingsbeleid ontwerpen. Hij 
voelde daar niet voor. Hij had lagere overheden, die dat moesten uitvoeren, en 
die dimden dat. Veel overlegportalen. Daar liepen die repressieve voornemens 
op stuk204. De dominees kwamen dan klagen. De Raad moest niet veel van ze 
hebben en poeierde hun rekwesten meestal af. De Staten van Holland stuurden 
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aan, via grote lijnen. Die moest de Raad van State invullen. In de Staten-
Generaal gaven die Staten van Holland de doorslag. De Staten van Holland 
reduceerden daarom Breda meteen na de Vrede van münster tot het tweede 
plan. Het had nog te veel transitbetrekkingen met antwerpen. Binnen de 
Nederlandse republiek zijn de gewesten in Holland voortaan oppermachtig 
bij het behartigen van handelseconomische belangen. amsterdam zal er van 
profiteren. Rotterdam ook, maar niet in de mate als de amstelstad die een 
republiek gelijkt als de Dogestad Venetië. Rotterdam zal er echter toch goed 
garen bij spinnen.
Deze constellatie is niet van gisteren. Brabant is al sedert het laatste van de 
vijftiende eeuw deerlijk instabiel. Sedert de volkomen verwoesting van Luik in 
1468205 is de staatkundige hiërarchie van het gelijknamige prinsbisdom verstoord. 
Publieke wanorde is het drastisch gevolg. In concentrische bewegingen breidt 
die zich uit tot over het hele prinsbisdom, dat is het hele gebied, uitgezonderd 
Zeeland, onder de grote rivieren. Brabant dus. Het luidt een langzame teloorgang 
in van deze gewesten. Gelderse troepen onder maarten Van Rossem teisteren 
de streek en niets houdt hen tegen of in bedwang. Duitse huurlingen deserteren 
uit de Gelderse rangen en verramponneren delen van Limburg, Brabant maar 
ook Holland. De locale overheid geeft toe niet meer in staat te zijn tot publieke 
rechtshandhaving en geen geweldsmonopolie meer te kunnen waarborgen. 
Eigenrichting is troef en dat is de doodsteek voor handel en nijverheid. De 
Kempen raken gedesoriënteerd, de handel en nijverheid stagneert, de landbouw 
ligt op zijn gat, want de velden worden vertrampeld door op- en afgaande massale 
legertroepen. De Unie van atrecht206, gevolgd door die van Utrecht, bevestigen 
slechts een langzaam opkomende scheiding: economisch, infrastructureel, 
cultureel en religieus. De opstand tegen Philips II is er eerder symptoom van 
dan gevolg. Rotterdam staat duidelijk aan de noordelijke kant, zijn geografische 
ligging en handelsextravertie konden tot niets anders nopen. En het gaat eigenlijk 
vanzelf. Het hoeft zich nauwelijks geweld aan te doen om de zijde van de 
opstandigen, dus van de protestanten, te kiezen in de chaotische periode die wij 
inboeken als de tachtigjarige oorlog (1568 - 1648). Het is een periode die leidt tot 
massale veldslagen tussen legerscharen van ettelijke duizenden in de Brabantse 
Kempen, waardoor het land voor eeuwen lamgeslagen wordt en de bevolking 
van iedere ondernemingslust beroofd. maar in Holland gebeurt dat niet. Er zijn 
slagen, kortstondige belegeringen, plunderingen van steden en brandschattingen 
op het platteland. Ellendig genoeg. maar ze duren geen decennia, ze drijven de 
bevolking niet tot bodemloze wanhoop al vestigen ze wrok en lust tot weerwraak. 
Rotterdam krijgt met Spaanse geweldpleging te maken. De Spanjaarden breken 
in 1572 hun woord dat zij Rotterdam niet zullen plunderen nadat de poorten zijn 
geopend. Ze doen het toch. Dat valt niet tegen. Van Spanjolen werd het verwacht. 
En omdat de papen zich toch niet volkomen van hen distantiëren, kunnen zij ook 
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de vinkentering krijgen. Er worden papen doodgeslagen, Spanjolen verdronken 
in de maas, Geuzen krijgen ondersteuning in alle opzichten. maar niet meer 
dan dat. Rotterdam gaat echt geen oorlog voeren. Niet in Schieland, niet in 
Holland en al helemaal niet in Brabant, al is daar het leger van de Spaanse 
koning verenigd. Het moest niets van de Spaanse regeerders hebben. maar dat 
betekent niet dat het nu aan natievorming gaat doen. De stad, daar komt het op 
aan. Die moet als politieke entiteit overeind blijven. Het hogere politiek bewind 
beviel de Rotterdammers al lang niet meer. De kerkelijke ambtsadministratie 
nog minder. Het eerste richt zich op een rijk waar het niets mee heeft en ook 
niets mee kan hebben, met dynastieke belangen die duidelijk tegengesteld zijn 
aan de stedelijke. De tweede, die ambtsadministratie, bestaat óf uit graaiers of 
uit a-morele slampampers die ziel en zaligheid verkopen aan de meestbiedende. 
Er zijn uitzonderingen. maar die kan je met een lantaarntje zoeken. En dat is 
Rotterdam niet van plan. Waarom zou het. Ben je zestig?

De bezwaren tegen de kerkelijke administratie

Betalen aan fondsen die nooit uitkeren binnen de stad, daar houdt de 
Rotterdammer niet van. En daar komen de roomse fundaties op neer. Een pastoor 
die zijn centen zit te pletten in Utrecht, Rome of voor mijn part Parijs, daar 
kopen we niets voor. De kapelaan bedoelt het goed, dat wel. Hij kan er ook niets 
aan doen, hij wordt ook maar gestuurd. maar dat hij zijn eigen onderricht goed 
begrijpt, dat gelooft geen mens, er is geen touw aan vast te knopen. Geen wonder: 
hij kan geen letter lezen, al is die groter dan een wagenwiel. Het Hanenboek kent 
hij niet, al kan hij wel rekenen bij de begroting van het kaarsengeld bij het lof. 
De nonnen en broeders van de ziekenhuizen, zorginrichtingen en weeshuizen, 
dat is andere koek. Die doen goed werk, dat kunnen we met eigen ogen zien. 
maar moeten ze daarvoor paternosters afwentelen en kaarsen branden uit de 
offergelden? Dat lijkt er niet op. Daar hadden we al lang iets tegen. Goed, ze 
hoeven niet weg. maar we beheren de Heilige Geesttafelen nu zelf wel. De 
pastoor en zijn hooggeplaatste betabberde kornuiten, daar spugen we op. Wat 
zien we van die lui? De pastoor is er nooit, je kan hem dus niet eens verwijten 
dat hij te laat komt. aan de koorheren kun je dat wel. Die zijn dan zelfs niet 
meer in staat maat te houden bij de antifonen, zo toeter als ze zijn. En niet eens 
een keer, maar steeds. Daar hebben we geen papen voor nodig. Dat kunnen we 
zelf wel. Het kost dan beduidend minder. Verder zien we niet in, waarom die 
kerk zo overdadig rijk gedecoreerd moet zijn. In het begin leek het wel aardig, 
de beelden zijn ook niet lelijk, maar het kan wel minder. Wat ons tegen staat 
is dat die sacramenten zo allemachtig duur zijn en vooral dat de goddelijke 
vergeving steeds prijziger wordt: is de genade Gods soms inflatoir? En dat je 
kwijtschelding van zondeschuld kan krijgen door te betalen aan iets wat een 
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nieuwe Sint Pieter moet worden in Rome, dat wil er bij ons niet in. Heksen en 
spoken moeten bestreden worden. Dat willen ook we wel, maar die rituelen, 
die kunnen we niet goed volgen. Zijn die niet soms zelf bedacht? Er komen er 
steeds meer van, waar haalt men die vandaan? Wie heeft toch bedacht hoeveel 
aanlenging wijwater verdraagt zonder zijn zegenende werking te verliezen? En 
als een lijk de wederopstanding moet afwachten in het graf, hoe kan de cureit 
dan grafrechten berekenen? En het graf roeren, als er niet gedokt wordt? Is de 
wederopstanding dan slechts voor geld te koop? We vragen het maar. maar we 
willen wel antwoord. En een dat we kunnen begrijpen. Dus niet in het Latijn. 
Vooral niet dat zelf bedachte van de cureit.

Lutheranisme als revolutionaire nieuwlichterij

Zieltjeswinnen uit winstbejag

maar hoe komt het dat een gemeenschap collectief een levensbeschouwelijkheid 
afzweert, weliswaar niet iedereen individueel bewust, maar gaandeweg, als een 
wegebbende, de levensgang beheersende, axiomatische veronderstelling? Je kunt 
nog eerder precies oorzakelijk uitleggen waarom Napoleon de slag bij Waterloo nu 
waarlijk moest verliezen. als iets wat militaire deskundigheid lang in de Duitse 
trant een noodwendigheid heeft genoemd. Een in ieder opzicht bevredigende, 
zeg: uitputtende verklaring, is niet te vinden. En om dat te camoufleren, die 
onmacht van de gedragswetenschappelijke historicus die het verleden causaal wil 
verklaren, zoals de marxistische, opent men zo’n betoog met de vaststelling dat 
men zulks multifactorieel moet zien te begrijpen. Wat een ingewikkelde manier 
is om toe te geven: we weten het (weer) niet. Begrijpelijk zijn veel dingen wel als 
bijdragende oorzaken. De leer van de tegen betaling verkrijgbare sacramenten en 
sacramentaliën, waardoor geldeloze stakkers uiteindelijk verstoken bleken van 
de tegen klinkende munt verkrijgbare eeuwigdurende zaligheid is er stellig één 
van. Het stelsel van functioneel absenteïsme gecombineerd met de onbeperkte 
ambtelijke cumulatie is een tweede. Vooral omdat het winstbejag en niet meer 
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dan dat zo een duidelijk drijvend motief was. De a-morele levenshouding, de 
gebrekkige opleiding van het priesterdom is bepaald een goede derde oorzaak. 
Rogier erkent het zondermeer, bij de omschrijving van de snelheid waarmede 
de reformatie zich in Schieland kon voltrekken: dáár waar priesters de imitatio 
Christi serieus namen en ook daadwerkelijk vóórleefden, in combinatie met 
incarnate integriteit bij de bediening en een gedegen opleiding – niet te 
verwarren met geleerdigheid – kreeg de hervorming veel minder en veel later 
greep op de mensen.

De levenshouding van de bedienaren

Leed een pastoor echt met de zijnen, droeg hij met eerbied en devotie de mis 
op, kwam hij de sacramenten bedienen als het nodig was zonder daarvoor per 
definitie geld te vragen, dan bleven de mensen echt wel katholiek. Een dominee 
kreeg er, ook later niet, nauwelijks een poot aan de grond. Daaruit verklaart 
Rogier de talloze katholieke enclaves die hij nog waar kon nemen op zijn eindeloze 
fietstochten door het Westland, Schieland, de bollenstreek en de bekende dorpen 
in Noord-Holland die later plotseling zovele zouaven zouden leveren toen paus 
Pius de werftrom deed roeren ter verdediging van de kerkelijke staat in 1865: 
medemblik, Lutjebroek, Volendam. De katholieke historicus Nuyens staat er, 
dorpsdokter die hij is en bekend met de spirituele geplogenheden der streek, 
zelf van te kijken. En Rogier toch eigenlijk óók. Verder is vierde factor geweest 
dat Rotterdam te maken kreeg met een nieuwe centralistische landsregering 
in madrid. Die wilde een nieuwe fiscale stelselhervorming doordrukken in 
het belang van de Spaanse eenheidsstaat. Een staat die duidelijk alleen de 
Habsburgse politieke belangen veiligstelde en niets had dat rechtvaardiging 
kon vinden in gewestelijke investeringen. Integendeel. De regering van Karel V 
maakte duidelijk: met gewestelijke rechten en privileges, hoe duur ook gekocht, 
hebben we niets meer te maken. Die schaffen we af, een eerbiedigingsbeginsel is 
van ons, ook niet in het overgangsrecht, te verwachten. Wat de belastingplichtige 
er mee doet, moet hij weten. Heeft Rotterdam de tollen op de rivieren en de 
doorgaande wegen afgekocht in Holland? Jammer, maar dat geldt niet meer, 
die tolvrijdom. En ook niet voor de stapeling bij enige overtoom.
Het is, alsof je huizenbezitters zegt: morgen aan de dag is er geen aftrekbaarheid 
meer van hypothecaire rentelasten. Stel je voor dat het huidig kabinet dat zou 
doen, zonder enige mildering via een overgangsstelsel. Het huis zou te klein zijn. 
Toch is dat wat Karel V in het vooruitzicht stelde. En Philips II, Karels opvolger, 
was er de koning niet naar om dat standpunt te matigen. Hij had geen geduld. 
Luisteren naar zijn adviseurs deed hij alleen, als ze zeiden wat hij graag wou 
horen. Gewestelijke voorrechten golden niet. Ook al waren verwachtingen in 
die richting locaal, door zijn zetbazen, wel degelijk gewekt.
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De Spaanse regering ziet Holland als wingewest

Het gevoelen was overheersend dat de nieuwe regering van Philips in Holland een 
goudmijn meende te vinden die nieuwe grensoverschrijdende ondernemingen 
kon financieren waar alleen madrid garen bij spon. Waaronder militaire, zoals 
de beheersing der alpenpassen. Wat had de havenstad Rotterdam daarmee te 
maken? De Kerk was overduidelijk een ambtsorganisatie van madrid. Ze was 
een gevolmachtigde van een bezettingsmacht. Zoals een Generalbevolmächtigte 
van Seysz-Inquart, de Duitse Rijkscommissaris van Hitler, in het Nederlandse 
bezette gebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook al sprak de cureit 
Nederlands en vermoedelijk plat-Rotterdams. Een vijfde motief is het sollen 
met het renteverbod geweest, dat wel bepaalde negotie remde maar voor het 
overige duidelijk neerkwam op Etikettenschwindel, dat moet iets zijn geweest 
waarvoor de koopmansstand zeer gevoelig was. Hoe je het ook wendde of keerde, 
renten werden geheven door de geldschieter, en dan was het beter daar geen 
doekjes om te winden. Verder kon ook de ex opere operato-doctrine de religieuze 
verdieping niet ten goede zijn gekomen bij de gangbare liturgieën. Een priester 
die tegen de altaarsteen aanhangt en mummelend formules afdraait, duidelijk 
ongeïnteresseerd en niet geïnvolveerd, als las hij een ambtelijke dienstregeling 
voor aan passanten. Die verklaringen geven wel enig inzicht. Een volkomen 
toereikende redengeving is daarin niet of nauwelijks te vinden. Tenslotte hadden 
de Rotterdammers zoiets al honderdtwintig jaar getolereerd, wel met morren, 
maar toch zonder breuken te willen forceren.

Stoffelijke nooddruft in Holland

Het ging tussen 1500 - 1550 economisch ook niet echt heel goed, er was een 
recessie merkbaar. Een teruggang in de bedrijvigheid en in de bereidheid 
gelden te investeren in projecten. maar van een crisis was geen sprake. Niet 
hier, in Holland en zeker niet in Schieland. Wel in Brabant, maar dat kwam 
omdat iedere onderneming daar onmiddellijk in de kiem werd gesmoord 
door de militaire conflicten die daar uitgevochten werden zonder met locale 
belangen rekening te houden. Was dan het lutheranisme een ideologie die aan 
een nieuw levensgevoel vulling kon geven, zoals het marxisme dat kon in de 
zestiger jaren van de twintigste eeuw via de alom geciteerde marcuse207 aan 
de maatschappijkritiese verwerping van het geëzel van het klootjesvolk? Er is 
misschien deze overeenstemming: destijds had men van het lutheranisme in 
brede lagen gehoord, zonder dat iemand wist wie die Luther208 was en wat hij 
betoogde. Wel, dat hij tegen de sacramentenleer en de sacramentalia was en 
eigenlijk ook tegen het pausschap209. Het fijne daarvan was onduidelijk. Dat 
kon ook nauwelijks, want lezen en schrijven kon vrijwel niemand. Bovendien, 
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voor de anderhalve man en de paardenkop die dat wel kon: Luthers Duits was 
nogal ontoegankelijk. Zijn Latijn trouwens ook.
Een vergelijking. In de zestiger jaren van de vorige eeuw beriep men zich 
ook op die marcuse, al had óók niemand ooit iets van hem gelezen en alleen 
gehoord dat hij tegen repressieve tolerantie was, veroorzaakt door een creatuur 
dat hij de eendimensionale mens210 heette. Wat die beide fenomenen waren, 
daarvan had niemand een concies idee en zeker geen, dat herleidbaar was 
tot gedachtespinsels van deze marcuse. maar het was fijn om met hem in te 
stemmen, want het was maatschappijontkennend en het establishment werd 
er door gerevolteerd – wat dat establishment dan ook precies mocht wezen. De 
gevestigde orde. Zeker. maar het enige wat duidelijk was, was dat de contestanten 
daar niet bij gerekend wilden worden. De samenleving onderdrukte het individu. 
Daar moest, hoe dan ook, een eind aan komen. Dat is bij onderdrukking per 
definitie het geval. maar hier houdt de samentreffende overeenkomst op: want 
als iemand maatschappijbevestigend was – ik zet marcuses terminologie voor 
de overzichtelijkheid maar even voort – dan was het de augustijner monnik 
maarten Luther. Luther ontkende volstandig het recht om in opstand te komen 
tegen het gevestigde gezag. Hoe onrechtmatig het ook op die plaats gekomen 
was en hoe wederrechtelijk het dat gezag ook verder uitoefende.211 alleen in zeer 
excessieve omstandigheden kon een revolutierecht ontstaan en dan alleen nog 
voor een intellectuele elite. Die schriftuurlijk zou kunnen beredeneren waarom de 
overheid het nu toch echt te bont maakte. De doffe massa zou zich in deemoedige 
gelatenheid moeten richten op het gezag, dat die massa als vóór-gegevenheid te 
accepteren had. God wilde dat gezag. Want als hij dat niet had gewild, was het 
er niet geweest. maar tegen dat gezag wilden de Rotterdammers nu eindelijk 
wel in het geweer komen. Vooral uit stoffelijke nooddruft. De leerstelligheden 
van Luther gaven daarvoor geen argumenten. God had de standen gewild, de 
stand waarin men geboren was, daarin moest men verblijven. Zo leerde Luther. 
Hiërarchisch gezag op basis van dynastieke legitimiteit, daar was hij voor. Hij 
zou er ook garen bij spinnen. Luther heeft steeds, wanneer het hem benard te 
moede werd, gekozen voor het wereldlijk gezag dat zich effectief handhaven 
kon. De legitimiteit van de gezagsuitoefening was bij hem nooit democratisch 
gefundeerd. Dat je de Bijbel in de landstaal moest kunnen lezen, maakte de Bijbel 
voor de heffe van het volk niet attractiever. Want lezen kon men niet. Daarom 
is de bewering dat het Hollandse volk voor een protestantse althans religieuze 
reformatie was eigenlijk ook zo’n bevreemdende werkhypothese.
Luther beschouwde men niet als de inspirator van breed opgezet volksonderwijs met 
een flexibel leermodel. Bij het Calvinisme, daar zou men veel meer instinctmatige 
aandriften als rechtvaardigingsgronden kunnen weghalen, maar dat was nog niet 
tot brede volkslagen doorgedrongen. Niet vóór de eigenlijke locale Rotterdamse 
omwenteling in 1572 toen de stad stomweg gewoon gereformeerd of hervormd 
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werd, beide uitdrukkingen waren nog één pot nat. Je kunt slechts zeggen: men 
had genoeg van de cureit, met zijn lamlendig voorbidden na kroegbezoek bij 
het Lof, het eeuwig meieren om nieuwe beelden en het gestadig ophogen van 
het kaarsengeld en vooral het uitstellen van de absolutie aan een sterfbed. men 
had de pest aan de onbekende pastoor die volslagen incompetenten aanstelde 
als kapelrector, vicaris van gilden en meester der tafelen, alleen omdat ze voor 
hun aanstelling dokten. En aan de huwelijksboeken en doodsregisters die, als 
burgerlijke standsregisters, eigenlijk gebezigd werden om belastingaanslagen uit 
te kunnen reiken voor doelen, waar men het belang niet van zag en waarover men 
ook niet geraadpleegd was. Die Luther, die was daar tegen. althans: dat was zijn 
wijde roep. Dus was men voor Luther. al had men geen idee wie hij was en waar 
hij in theologicis voor stond. De santenkraam in de Sint Laurens moest maar 
eens weg, de bedienaren daarvan ook. Dan zou men later wel verder zien. Verder 
keek men om naar nette personen, die dan het vacuüm dat daardoor ontstond in 
het rituele stadsleven behoorlijk en aansprekend konden invullen. Die zouden 
wel te vinden zijn. Bij iedere omwenteling staan rijen belangstellenden gereed 
om de daardoor vacant geraakte posten te vervullen. De nieuwe eisen aan die 
beambten te stellen waren nog niet duidelijk. Dat was van latere zorg. Voorlopig 
kon men tijdelijke arrangementen voorzien die continuatie der dienstverlening 
borgden. Want begraven moest er worden en Eeuwig Heil bleef een courant 
artikel. Dan zou men alsnog een opleiding in elkaar zetten om de nieuwe tijd 
voegzaam in te leiden. Daarbij zou men het onuitsprekelijke met het innerlijk 
tegenstrijdige kunnen verenigen, zoals men inderdaad in de nadagen van marcuse 
aan de Katholieke Hogeschool Tilburg een leerstoel in de marxistische theologie 
zou voorzien. met een groot aantal gegadigden voor de leeropdracht, waaronder 
de zelfbenoemde revolutionairen preferentie genoten, dat spreekt.

Het gewestelijke particularisme tegenover staatscentralisme

Stedelijke autonomie als streven

Rotterdam had belang zich te ontwikkelen als publiekrechtelijke rechtspersoon. 
Daar had het bij de Graven van Holland een tijd steun en heul bij gevonden. maar 
die graven, trouwens bijna alle locale edelen, hadden belang bij het handhaven 
van de feodale verhoudingen óf tot de Hertogen van Bourgondië óf tot de 
Duitse Keizer van dat immense Heilig Roomse Rijk. Dat Rijk, dat eigenlijk 
alleen in theorie bestond, maar waar een hoop legitimiteitaanspraken aan te 
ontlenen waren. De graven waren, door het gemanoeuvreer van de Habsburgers, 
die zich in de Bourgondische landen dynastiek ingevreten hadden, afhankelijk 
geworden van Keizer Karel V. Die had de Lage Landen als Bourgondische 
Kreits212 eindelijk ingekapseld en op een of andere manier waren de graven nu 
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daar feodaal onderdeel van: Karel zelf was immers de grootmeester van hun 
hiërarchie. Hij steunde hen, als zij hem steunden. maar dat was hij niet erg van 
plan: hij vond dat het nu tijd was om de territoriale soevereiniteit in zijn hele 
Rijk aan zich te trekken, met voorbijgaan van alle locale rechten. De steden 
wilde hij daarbij nauwelijks ontzien. Dat verhulde hij. maar van die verregaande 
stedelijke autonomie wilde hij op den duur af. De gewestelijke adel wilde hij 
enigszins sparen bij die operatie. Daarmee was hij bloedverwantschappelijk of 
aanverwantschappelijk toch genoeg verbonden.

Uniforme centrale belastingheffing

De adel had haar locale privileges, mede bestaande uit het recht tot allerlei fiscale 
heffingen. aan dat fiscale heffingsrecht moest een eind komen. De fiscus moest 
centraal worden georganiseerd. De administratie van de belastingplichtigen en 
hun belastbare feiten dus ook. Dat kon mooi: de Kerk was toch wel overtuigd 
geraakt, zij het nolens volens, dat haar organisatie niet goed functioneerde, dat 
haar ambtenaren redelijk corrupt waren en dat haar bedienaren hun sacramentele 
bedieningen te ver oprekten naar eigen vondsten en ook wel wat beter opgeleid 
moesten worden. Verder was het een euvel dat priesters en kloosterlingen hun 
celibaatsverplichtingen eigenlijk niet nakwamen. Dat ondermijnde de loyaliteit aan 
het ambtelijk kerkelijk apparaat: een pastoor ging gelden vragen voor sacramenten 
en sacramentalia die Rome niet goedkeurde, omdat hij toch in het onderhoud 
moest voorzien van zijn bijzit en het bijbehorend, vaak omvangrijke, kroost. Was 
dat ook niet Bijbels? Want stond niet geschreven: gaat en vermenigvuldig u? Een 
geperverteerd argument is óók een argument. maar de kerk als administratieve 
organisatie kon het niet aanvaarden. Een priester moest onbeperkt overplaatsbaar 
zijn in het apparaat, rouleren, zouden we zeggen, en verder zich concentreren op 
zijn ambtsplichten en niet op de toekomst van zijn onwettige zoontje. En zijn 
onwettige dochter wilde hij toch netjes uithuwelijken met een mooie bruidsschat. 
maar een gezinshoofd wil zich daarom blijvend vestigen. Vastigheid en debiet 
opbouwen. En anders zijn onwettige vrouw wel. Wat daaraan te doen?

Een internationaal gestandaardiseerde opleiding voor priesters

Wel, een uniforme, centraal gesuperviseerde opleiding met regelmatige visitaties 
kwam hier voor in aanmerking. Daardoor, door een degelijke en dus langdurige 
opleiding, kon de geestelijke discipline leren. Schoolse tucht. Hij kon zijn 
humaniora op een redelijk niveau doormaken. De geestelijke zou examens 
afleggen die centraal getoetst werden. Via een onafhankelijke schoolinspectie met 
hooggekwalificeerde gecommitteerden. Verder kon hij daar leren de burgerlijke 
stand beter te administreren zodat de Kerk zou weten welke gelovige waar was 
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(in welke parochie), wat hij deed en wat zijn draagkracht was. Dat kwam de 
Habsburgers goed uit, dat idee van het Concilie van Trente om die opleidingen 
maar eens internationaal te standaardiseren. En dat kwam Philips II helemáál 
goed uit. Want die wilde zijn onderdanen in zijn gecentraliseerde rijk beter kunnen 
onderwerpen aan repressief en preventief toezicht, vooral die ongezeggelijke 
tiepen van boven de Grote Rivieren. Die werden veel te zelfstandig. Die hadden 
een veel te grote mond over allerlei rare stadsrechten, vrijheden, immuniteiten en 
privileges die die poldergasten uit de nevelen dampten. Die moesten een toontje 
lager leren zingen. Daar zou dat gedisciplineerde kerkelijk apparaat, centraal 
gedirigeerd op ideologische basis, goed voor kunnen zorgen. Die konden dan bij 
jurisdictieconflicten mooi het locale recht nietig en van generlei waarde verklaren. 
Ze waren priesterlijk gebrevetteerd, dus wie zou ze wat maken? Dan had Philips 
zijn AIVD, zijn algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst in toog op een 
koopje. Dat leek de Heilige Stoel, de supranationale beheersorganisatie van de 
Paus, óók heel goed.

De reactie van de gewestelijke edelen

maar de edelen niet. Want ook die hadden omvangrijk kroost, wettig en onwettig 
door elkaar. De oudste, de wettige stamhouder, werd hoofd van het Huis. Die 
werd Graaf van Hoorne, bijvoorbeeld of van Egmond. maar de rest? Denk eens 
aan de tweede zoon, vaak een bastaard. Die werd, dat was gebruik, een hoge 
geestelijke. Vroeger werd hij militair. Sedert de legers massaal georganiseerd 
werden, met vuurwapens en zware artillerie, was dat óók zomaar een echt vak 
geworden waarvoor je krijgskundige studies moest doen. Nee, geestelijke, dat 
was een functie, daar waren geen objectiveerbare parameters voor. Een fijne 
sinecure, want via het stelsel van de fundaties en prebenden verdiende die 
ook goed. En titularissen genoeg in deze kerk vol rangen, standen, bijbanen, 
ereambten en honoraire ceremoniarissen. De functie liet je door je mensen doen. 
Zelf zat je op je buitengoed. Het toezicht liet je over aan je algemene waarnemer, 
je vicaris-generaal. Die kon goed schrijven, cijferen en calculeren. Daar was je 
als edele te goed voor, je had er geen tijd voor en geen zin in. Het was saai en 
moeilijk. maar als je nu ook al een echt erkend diploma van een universiteit 
moest hebben om geestelijke te zijn, dan was dat een probleem. En het Concilie 
was daarin niet kinderachtig: je moest echt voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs hebben gehad en een colloquium doctum hebben gedaan, verder 
een soort van propedeuse hebben doorstaan en dan nog, voor hogere functies 
een licentiaat op zak hebben. Om bisschoppelijk protonotarius te kunnen zijn 
moest je verdomme geschoold jurist zijn. En om een officialaat – voorzitter van 
de diocesane rechtbank, uiterst lucratief met al die verbeurdverklaringen – te 
kunnen vervullen moest je zelfs doctor zijn! Kijk, dat werd te gek. Verder werden 
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de cumulatiemogelijkheden drastisch beperkt, dus er kwam veel minder geld 
in het laatje. Terwijl een domproost toch zo zijn onkosten had via maîtressen, 
de jacht, kunstaankopen en dure kleren en een fraai stadspaleis met bedienden 
in livrei. En verder schafte madrid allerlei leuke emolumenten af: de rechten 
van windvang, zwanendrift, visserij op riviertjes, molenslag en duiventil. Wou 
madrid ze aan hun faillissement brengen? Dat wou het. Dat gaf het niet toe, 
maar die edelen, daar had het alleen maar last van. Net als van die autonome 
steden. Dat verenigde steden en edelen echter op hun beurt niet. Ook zij hadden 
tegengestelde belangen op dit niveau. In de priester duchtten de steden de geheim 
agent die mobiele inquisitie kwam brengen, in weerwil van de stadsrechten om 
zelf rechtspraak te mogen organiseren. als een interim-manager, die alleen maar 
banen kwam schrappen en naar zijn bedrijf overhevelde. En dan een flinke, 
nauwelijks narekenbare, declaratie indiende.

Handelsmogelijkheden door verlamming van Antwerpen

In de zuidelijke Nederlanden waren de machtsverhoudingen steeds chaotischer 
geworden. Ook tijdens het bewind van Karel v. Ook had de desorganisatie 
van het prinsbisdom Luik ook heel wat rechtsonzekerheid gebracht. maar 
nadat het Habsburgse rijk in 1555 eigenlijk in tweeën geknipt was, nam de 
onoverzichtelijkheid in het staatsbestel toe. En dat, terwijl de voogdes die in 
naam van Philips de oppermacht moest uitoefenen omringd werd door elkaar 
beconcurrerende edelen die steeds bij alles hun locale belangen voorop stelden. 
mede daardoor waren Gent, Brugge en antwerpen tot een zekere staat van 
inertie vervallen. De concurrentie met Engeland nam steeds meer toe. Brussel 
had de handen vol om het kerkelijk apparaat op die hoogte te brengen die madrid 
als ijkpunt nam. Verder kon margaretha van Parma niet overweg met de locale 
edelen die buiten het nieuwe regeringsapparaat gehouden werden maar toch 
steeds hun oude rechten opeisten. De haven van antwerpen floreerde nog wel, 
maar het aantal binnenkomende schepen nam af.
Het kwam amsterdam en Dordrecht in ieder geval ten goede. Want de intensiteit 
van het internationale handelsverkeer nam wel degelijk toe. En de Grote Rivieren 
waren, ook militair, de beste hindernis om Holland van militaire operaties op 
massale schaal te vrijwaren. Incidentele landingen konden gekeerd worden met 
inundaties, waar de invaller niet van terug had. En het sluizen- en ondergrondse 
waterlozingsysteem dat daarbij benodigd was beheersten de locale waterschappen 
en heemraadschappen beter dan wie dan ook. Dat bracht stabiliteit mee en 
vertrouwen in de naaste toekomst. antwerpen werd centrum van locale onrusten 
tussen papisten enerzijds en hervormingsgezinden anderzijds. Daardoor werden 
de havencomplexen niet meer naar behoren bediend. Schepen weken naar het 
Noorden uit. Uiteraard leverde dat de dichtstbijzijnde Hollandse havensteden 
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waar zeeschepen voortvarend geladen en gelost werden, uiteraard een voordeel 
op. Dordrecht, en, steeds meer opkomend, Rotterdam. Toen uiteindelijk door 
het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog de vaart op de Westerschelde voor 
koopvaarders een gevaarlijke onderneming werd, kwam dat de laatste stad 
uiteraard helemáál goed uit. Ze had er niets mee te maken, met die stremming. 
maar het kwam gelegen. Zeer. men overwoog juist havens te graven westelijk van 
de Lovehaven met meer capaciteit. De feitelijke afsluiting van de Westerschelde 
zou die aanleg en verdere uitbreidingen landinwaarts uiteraard aanjagen. Bij 
het Twaalfjarig Bestand in 1609 zou de bestendige juridisering – in keurige 
verdragsartikelen werd de feitelijke toestand als voldongen feit rechtens aanvaard – 
daarvan snel economisch vrucht dragen. Het is niet toevallig dat de Rotterdammer 
Johan van Oldenbarnevelt daartoe de initiatieven zou nemen. Winsten rook hij 
op kilometers afstand. Een waar Hollander. Net als Johan de Witt.

Economie: van agrarische naar handelsnatie

Holland schakelde langzaam over van een overwegend agrarisch gewest naar een 
handelsnatie. Daarbij kwam de nadruk steeds meer te liggen op de transportsector 
met zijn specialismen van stapeling, om- en overslag, tussenbewerking, 
gedetailleerde distributie en vervoer landinwaarts via secundaire wegen. 
De agrarische sector bleef belangrijk. Uiteraard met de bekende sedentaire 
specialismen van het fokken, hoeden en weiden van het vee, het veredelen 
van landbouwproducten en het distribueren van beider eindproducten. Voor 
Hollands welvaren kwam de nadruk steeds meer te liggen op de import van 
grondstoffen, de tussenbewerking ervan en de verdere vervoersbewegingen 
nadien. met de daaruit voortvloeiende verrichtingen van de dienstensector 
waaronder de financiële. Waaruit dan weer verfijndere specialisatie voortsproot. 
Natuurlijk was het achterland, als feitelijk afzetgebied, beperkt. Het Duitse 
Rijk was instabiel en de samenstellende bestanddelen waren steeds onderling in 
staat van burgeroorlog. De hervorming kwam het staatsapparaat daarvan niet 
bepaald ten goede. De rijksgroten kregen in Luthers leer een legitimatie om 
binnen hun interne, zeg: nationale, soevereiniteitspolitiek de religie dwingend 
op te leggen die hen het beste paste. Dat leidde tot een onpeilbare differentiatie 
in de verschillende rechtsstelsels. Het rechtsmassief dat het algemene canonieke 
recht, de voorzetting van het Romeinse recht, had teweeggebracht werd daardoor 
opgesplitst in verschillende sterk differentiërende rechtsgebieden. De cuius regio, 
eius religio-politiek (wiens gebied, diens godsdienst: de landsheer bepaalt de 
godsdienst van zijn onderzaten) van de vorsten en eigengereide landsheren was 
daar debet aan. In Wurttemberg kwam een ander rechtsstelsel dan in Saksen of 
Pruisen. De onderliggende legitimatienormen, altijd onlosmakelijk verbonden 
met de religie, begonnen uiteen te lopen. Rechtsversplintering dus, bevorderd 
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door eigen nationale overheden, die de onderlinge verschillen sterk articuleerden. 
maar dat impliceerde ook dat de Noordduitse Landen, tezamen een potentieel 
machtige concurrent van Holland op de Oostzeehandel, in dat Duitse Rijk 
werd uitgeschakeld door een fundamentele bestendige interne verdeeldheid. De 
meningsverschillen werden een uitgangspunt, een principe dat een gezamenlijke 
externe handelspolitiek vrijwel volkomen frustreerde. De Hanze-bond213 uit 
de middeleeuwen had laten zien dat in potentie zoiets wel degelijk mogelijk 
was, maar de realisering ervan werd door de voortdurende godsdienstoorlogen 
en daaruit weer voortvloeiende geschillen, die men nationaal zou gaan 
noemen, vrijwel volkomen verhinderd. Een in aanleg machtige concurrerende 
handelsassociatie werd uitgeschakeld zonder dat Holland er iets aan hoefde 
toe doen. Zelfs het vuurtje aanblazen hoefde niet. als Rotterdam zijn verstand 
bij elkaar hield zou het daardoor geweldige voorsprong kunnen krijgen, mits 
het de randvoorwaarden in de smiezen hield. Die demarrage veronderstelde 
boven alles interne stabiliteit van de samenleving, borging van het publiek 
vertrouwen in de munt en de officiële muntstelsels – waarbij complicerend 
was dat iedere stad eigen munten placht te slaan – en in de toonderpapieren. 
Voorlopig had Rotterdam vooral vertrouwen in de Rotterdamse en de andere 
Hollandse munten die men makkelijk kon inwisselen. Verder was vereiste een 
uitgekiende infrastructuur van transportmiddelen die regelmatige beurtvaart 
konden garanderen. Omdat Zuid Holland als het ware door de zee, rivieren 
en waterwegen werd veiliggesteld tegen invallen van buitenlandse agressors – 
mede doordat hier inundaties zo snel, veilig en zeker gesteld214 konden worden 
maar ook weer opgeheven, mits men het ingewikkelde stelsel van de waterstaat 
beheerste – waren hier daarvoor de optimale condities aanwezig. Via het water 
beheerste de Hollander als het ware zijn sociale en economische levensomgeving. 
Voor Rotterdam, met zijn stadsdriehoek, kon het eigenlijk niet beter. De door 
de monniken gestarte dijkages in de vroege middeleeuwen, gevolgd door een 
ingewikkeld systeem van waterlossingen, waterhuishoudingen, regulering van 
de waterstaat binnen- en buitengaats en inpolderingen begon een ongedachte 
vrucht te dragen voor iets wat oorspronkelijk een onbetrouwbare moerasdelta 
leek, waarvan men niet begreep dat iemand er zich wilde vestigen. De toren 
van de Laurens, nog altijd onaf, scheen er de triomfantelijke bevestiging van.

Sint Laurens altijd in het midden

Het publiek dat de Laurens placht te frequenteren, merkte er weinig van, zo 
rond 1540. men was katholiek. Wat zou men anders zijn? Dus men ging zondags 
naar de kerk. Er was op de markt en op de straat soms gezever over iets wat 
de secte Lutherane heette. Dat waren elitaire nieuwlichters die bijeenkomsten 
hielden waarop een vent, meestal uit antwerpen of uit middenuitslaand, een 
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verhandeling hield over wat een paar herrieschoppers vonden over de Kerk, de 
sacramenten, de pastoor – wie was dat eigenlijk op dat moment? – en het lezen 
van de Bijbel in de landstaal. Het landsbestuur deugde niet, dat bereidde nieuwe 
belastingen voor, daar mocht de stedelijke vroedschap wel eens beter op letten, 
wat er in Brussel, het regeringscentrum allemaal werd bedisseld. Want die 
nieuwe tarieven en het aanslagstelsel waren niet goed voor de handel. Er waren 
weer nieuwe accijnsverhogingen voor stortgoed, oliën en vetten, verfstoffen en 
grove wol dat nog gepluist moest worden, dat maakte allerlei halffabricaten 
spuug- en spuugduur. Dat van die Kerk, dat die van halvegare beambten aan 
elkaar hing, daar waren we hier wel van overtuigd, zwijgt er stil van, heb je die 
nieuwe cureit in de Oppert al ontmoet? Die houdt een bordeel, zeggen ze in de 
Hoogstraat, tegenover de Botersloot. En vloeken als een bootwerker, waar zou 
die school zijn gegaan? En de rector van de Heilige Geesttafel die onderlaatst 
verhuisd is naar de nieuwe uitleg bij het Haringvliet, over de sluis, die heeft een 
loterijkantoor in de nering waar hij heiligenbeeldjes, gewijde waskaarsen en 
zondagseieren verkoopt, het moest niet mogen. De Bijbel in de landstaal? Wat 
zou daar het voordeel van zijn? Snap jij dat nou Kees, ouwe duitendief? Heb 
jij wel eens zo’n Bijbel gezien? Ik niet, veel begrijpelijker van de Vulgaat van de 
kapelaan zal die wel niet zijn. En de kapelaan begrijpt die zelf niet eens. Het 
staat kennelijk allemaal gedrukt in het Hoogduits, kan je nagaan. Wat koop 
je daar voor? Koop-ie niks voor, kan jij lezen dan, Kees, ouwe schelm? Kees 
wel! Dat geloven we direct! maar dat Brussel, dat zit me dwars. Wat hebben 
we daar mee te maken, met die verre, verre bureaucratie? Die heffen allerlei 
nieuwe belastingen omdat ze dure kantoren willen oprichten ten koste van de 
simpele belastingbetaler zoals jij en ik, met die verhoogde accijnzen. Laat-ie 
fijn zijn. Een Geheime Raad, moet je nagaan. Wat doet zoiets dan, dan alleen 
gouwe handdrukken geven aan zoontjes van rijke niksnutten zoals die graaf 
van Brederode of hoe heet die piechem ook weer, de graaf van Egmond, laat 
me niet lachen, wat jij Kees, ouwe draadnagel en muntsnijer van me? En een 
centraal rechtseenheidcollege voor de justitie, kom, hoe heet het ook weer, iets 
met een Grote Raad. Wéér allemaal dure nakketikkers die iets zitten te doen 
waar een normaal mens niks aan heb, vertel mij wat. En die Luther, dat is zo’n 
augustijner monnik die gedrost is, kon zijn leuter niet in bedwang houden, 
hou maar op. Die is er vandoor met een non uit een klooster, moeten we zo 
iemand achterna lopen? Laat ie een net vak gaan doen, voor weinig, zeg jij nou 
eens wat Kees, ouwe zuipschuit en straatvechter. Die Luther, die zegt dat je 
altijd moet doen wat het Landsgezag beveelt, laat ie de pestpokke krijgen, zou 
die willen. Die wil zeker een graantje meepakken van die nieuwe belastingen 
op zo’n gloednieuw kantoor. Zo’n vent, die zou je toch rammele. maar die 
uitgenaste klerk van het stadsrekenkantoor bij de Nieuwe Kaasmarkt, die leest 
politieke pamfletten, die zegt dat er een nieuwe volksbeweging is die zegt dat je 
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best in opstand mag komen tegen nieuwe belastingen als de opbrengst helemaal 
buiten jou om besteed wordt. Dat staat ook in de Bijbel. Die pamfletten heeft 
die gast gelezen, nou ja, stukken eruit. Die belastingheffingen hoef je niet te 
betalen, mag je weigeren zegt de Bijbel! Dus voor oorlogen in Italië – hebben 
wij uit Rotterdam geen pest mee te maken – of voor een kasteel in iets wat 
Castilië heet, ligt helemaal in Spanje, waar die graven van ons ook schijnen te 
bivakkeren, lekker ver weg en met mooie wijven, moet je meemaken. En wij 
maar stompen bij die Sint Laurens. Kijk uit, daar is die cureit uit de Oppert met 
zijn uitgestreken smoel, let op wat je zegt, die wil carrière maken in Utrecht. 
Laten we even vroom naar de toren kijken, dat die nog steeds helt en niet af is, 
lekker in het midden. Dat dat gaat kosten. Over onze ruggen. maar dat van die 
belastingen, dat moeten we dus niet pikken. Helegaar niet. Zeg jij nou eens wat 
Kees, ouwe hangmankalant en tuchthuisboef!

De Laurenskerk, getekend omstreeks 1621 - 1645
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De reformatie in rustige omwenteling:  
revolte mag met mate

Een gepolitiseerde geschiedschrijving

In de negentiende eeuw hebben de historici die voor het eerst het vak 
Vaderlandse Geschiedenis op universitair niveau gingen doceren veel strijd 
geleverd over welke beginselen nu juist in Nederland zouden hebben geleid 

tot de omwenteling. De conservatieve revolutie die wij tegenwoordig rubriceren 
als de hervorming215. Ik veroorloof mij aanstonds erop te wijzen dat het bepaalde 
lidwoord de in deze inboeking (de hervorming) al duidt op een oversimplificatie. 
Er waren Nederlanders, die zagen hoe corrupt, vervallen en onethisch het 
katholicisme was. Hoe on-Nederlands dus. Geen wonder, het kwam uit Italië. 
Nou, dan weet je het wel. Daar moesten de Geuzen dus niks van hebben. Dat 
verwierpen ze. met wapengeweld, zeker, maar ja, dat kon nu even echt niet 
anders. Want tirannie en onderdrukking, daar houden met name de Hollanders 
niet van. God ook niet, trouwens. Ze wonnen natuurlijk, die Hollanders, want 
God was met hen en ze streden voor een goede zaak. Ze verwierpen de afgoderij 
van Rome. Dat kwam hun negotie ten goede en hun strijdlust en strijdbaarheid 
ook. Ze namen de juiste inzettingen Gods tot de hunne. Inzettingen. Wat dat 
zijn is onduidelijk. Dat moet ook. Het zijn gevolgen van Gods ondoorgrondelijk 
wilsbesluit. En als dat besluit al onbegrijpelijk is, dan zijn de resultaten dat ook. 
Laat dat duidelijk zijn. 
De burgeroorlog werd door de Hollanders gewonnen. Dat leidde tot economische 
opleving en vandaar de Gouden Eeuw. Want God, dat is zo treffend, ziet 
dat graag. Dat was het Calvinisme. Want dat strekt tot soberheid, zelftucht, 
beginselvastheid, zuinigheid en lijdzaam uithoudingsvermogen. Dat kwam 
de internationale handel ten goede. Calvinisten kan je vertrouwen. maar al 
was die opleving economisch mooi meegenomen, dáár ging het de Hollanders 
natuurlijk niet op de eerste plaats om: ze wilden God op de juiste wijze dienen, 
zijn Heilsplan, zijn Ordonnantiën: ze deden dat haec religionis erga. Dit 
alles omwille van de godsdienst. Zo is dat nijvere volkje. Dit is de zienswijze 
van Guillaume Groen van Prinsterer. Hij geldt als de oervader van de eerste 
confessionele politieke partij, de latere anti Revolutionaire Partij. Hij schreef 
een magistraal handboek van de Nederlandse vaderlandse geschiedenis. Het 
Handboek der Geschiedenis van het Vaderland. In zijn laatste bewerking, de 
vierde druk, voorzien van de Psalmwijding 78, verzen 4, 6 en 7 leeft Groen 
zich helemaal uit.216 Het heeft het bijzonder christelijk lager en voorbereidend 
onderwijs meer dan een eeuw beheerst. axioma is: net als het Joodse volk was 
het Nederlandse uitverkoren door niemand minder dan God. maar dan moesten 
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de Nederlanders – bij Groen zijn dat eigenlijk Hollanders – natuurlijk wel doen 
wat God zei. Net als de Joden zijn ze niet beginselvast. Ze verloochen dan mozes, 
de van God gegeven leider. De Nederlanders volgen ook niet consequent de 
trits God, Nederland en Oranje. Ze raken makkelijk op drift. Ze moeten in 
het gareel worden teruggedreven. Hun overheid moet ze aan de teugels wennen. 
Dat kostte moeite, maar Calvijn heeft de overheid geleerd hoe dat moest. Dat 
leidde tot voorspoed. maar Calvijn is een harde leermeester. De tucht verslapte 
menigmaal. maar sedert Oranje souverein staatshoofd is, sedert november 1813, 
lukt het aardig. aldus Groen. Dus gaat het de juiste kant op. Er zijn, dat is 
duidelijk, verleidelijke zijpaden links en rechts. Slaat het uitverkoren volk die 
kanten in, dan gaat het bergafwaarts. maar er zijn van God gezonden leiders, 
die het volk volgen kan. abraham Kuyper zou er best eens een kunnen wezen. 
Volgt zijn Bijbelinterpretatie, en zijn staatkundige inzettingen. Doet het goede. 
Vermijdt het slechte. Stort uw penningen in de bussen van het orgelfonds en het 
turffonds bij de middelste kerkdeur. En gaat dan heen in vrede. Wilhelmina, 
de geëerbiedigde Landsvrouwe tijdens de Tweede Wereldoorlog, kende dit 
Handboek van Groen van Prinsterer zo ongeveer van buiten. Riep zij: “Leve 
het Vaderland!” – op haar laatste publieke optreden deed ze dat nog bij het 
afnemen van een kinderdefilé – dan dacht ze aan dat Vaderland van Groen.

De meer profane historiografie

Hier tegenover staat de opvatting dat de revolutie langzamerhand is 
aangewakkerd ten behoeve van de gewestelijke vrijheden: de fiscale privileges, 
de stadsrechten, tolvrijheden, de autonomie van de waterschappen, polders, 
heemraadschappen en stedelijke besturen, die deze gaandeweg verworven 
hadden in hun voortdurende strijd tegen de locale edelen die alleen voos 
eigenbelang nastreefden. De hervorming op Calvinistische grondslag ging er van 
uit dat het landsgezag steeds doeldienstig moet zijn aan het voortbestaan van het 
algemeen welbevinden, het gemenebest, kortom: de res publica. De locale edelen 
van Bokel, die van Voorschoten maar ook een regionale potentaat als de bisschop 
van Utrecht deden dat sedert 1450 al lang niet meer. De onderdanen hebben 
dan van Godswege het recht om te waarschuwen en vervolgens in opstand te 
komen en de tirannie, die geen rechtvaardiging in enige res publica kan vinden, 
te verdrijven. Dat deden de Hollanders dan ook met als culminatiepunt de 
omzetting van het recht, de rechtsverzetting van 1572, die wij nu de hervorming 
noemen. Het was een echte burgeroorlog. Ze voerden die haec libertatis erga. 
Ze deden dat omwille van de vrijheid. Dat kan ook een religieuze stuwing zijn, 
zeker, maar in de eerste plaats is het een politieke. De vrijheden, daar ging het om, 
die waren nog wel niet grondwettelijk of constitutioneel geformuleerd, dat zou 
nog wel enige tijd duren, maar dat was het einddoel. Het Calvinisme was daarbij 
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dienstig. Calvijn erkent een verzetsrecht als dat proportioneel en subsidiair is 
voor dat doel. Het eerste betekent, dat het verzet evenredig is aan het staatkundig 
doel: verzet kan geweldpleging impliceren en die geweldpleging moet niet leiden 
tot vernietiging der samenleving. Die moet blijven en leefbaar zijn. Subsidiair: 
het moet echt niet anders kunnen. Verzet moet het enige overgebleven middel 
zijn. maar dan mag revolte. Deze historische benadering is die van Thorbecke, de 
grote staatsrechtgeleerde Theodoor Buys en Robert Fruin, de eerste bezetter van 
een leerstoel in de vaderlandse geschiedenis, die hij nogal juridiserend benadert. 
Dat mensen stomweg ergens genoeg van hebben, dat iets ze de strot uithangt 
zonder alternatieven te hebben, dat wil er bij onze Rotterdamse archivaris niet 
zo in. Hij had zelf ook zoiets nooit meegemaakt, in zijn deftige mooie huis op de 
hoek Heemraadsingel/mathenesserlaan, met dat fraaie arduinen raamtorentje. 
Nooit emotionele ontremmingen, steeds een rationeel motief. Helemaal Fruin.

Een samenloop van motieven en principes

Het is natuurlijk een mixtum compositum, een samenstelling, geweest van 
tegenstrijdige motieven. De mensen vonden dat het niet goed ging en daarvoor 
waren schuldigen nodig. De ambtelijke papen maakten het vaak veel te bont. 
Die kwamen er wel voor in aanmerking. Zondebokken waren ze stellig niet: ze 
waren vaak functioneel schuim. Er was in Holland een recessie, de Brusselse 
landspolitiek was te afstandelijk dan dat die in Rotterdam goed begrepen kon 
worden, en verder trok madrid zich in ieder geval hoegenaamd geen barst aan 
van wat de gewesten betoogden. De voordrachten tot benoeming van de nieuwe 
hoofdambtenaren van madrid, de nieuwe bisschoppen volgens het concordaat 
van 1559, waren er symptomatisch voor. De drie belangrijkste plaatsen voor 
deze nieuwe functionarissen waren Utrecht, Haarlem en Den Bosch. De twee 
laatste sprongen in de kijkert. Ze waren volkomen nieuw, daar was nog nooit 
een katheder gepland. Werkelijk iedereen die er toe deed bemoeide zich met 
de samenstelling der voordracht. Want de nieuwe bisschop was de drager van 
de nieuwe staatsvorm die madrid kennelijk voor ogen stond. En daarvan had 
men hier te lande geen uitgekristalliseerd idee. De persoon van de bisschop 
zou daarvoor een duidelijke vingerwijzing moeten zijn en wel meer dan dat. 
Wie droeg madrid ter benoeming voor? Drie mannen, waar tegen iedereen op 
gewestelijk niveau te hoop liep.

De nieuwe kerkelijke topambtenarij: vullis

In Utrecht een man die garant stond voor de continuering van de oude adellijke 
arrogantie tegenover de gewestelijke burgerij: ene Schenck van Toutenburg.217 Hij 
was een geestelijk kapittelbureaucraat van de oude stempel. Indolent, in deftige 
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kortademigheid, weinig bestuursijver en voortdurend beducht om eigen positie 
en prestige. maar verder nauwelijks volhardend, behoudens wat zijn eigen salaris 
betreft. Een echte hoveling, die naar boven likte en naar onderen trapte. Schenk 
was er alleen op uit zich in zijn bureaucratische werkelijkheid te handhaven. Een 
knipmessende dienaar van de Spaanse koning. In Haarlem kwam iemand, nu 
ja, die man was werkelijk de personificatie van de oude, hedonistische, corrupte 
kerkelijke ambtenarij. Het leek wel of madrid het er om deed. Een zuipschuit, 
een notoir alcoholicus, waarvan bekend was dat hij regelmatig stomdronken 
processies met zijn canonnikale aanwezigheid luister bij zette. In de volksmond 
algemeen bekend, ook te Rotterdam, als droncken Claesken (Carolus Ebrionus, 
aldus de menigvuldige acten). Nicolaas van Nieuwland,218 maar beter bekend 
onder de Latijnse aanduiding. Hij was van verscheidene zijden herhaaldelijk 
officieel berispt. Wat bezielde madrid? Wilde het tarten? En die man zou nu 
jurisdictie in Rotterdam krijgen? Rotterdam, dat immers onder het bisdom 
Haarlem zou vallen? In Den Bosch zekere Sonnius, een Pauselijk Inquisiteur.219 
Wist men dan niet te madrid hoeveel bezwaren men juist in de Lage Landen 
had tegen de inquisitie? Wist men niet dat die inquisitie onverenigbaar was 
met de gewestelijke jurisdictie-aanspraken, óók inzake politieke delicten? Wist 
men dan niet dat de gruwelen van de Spaanse variant hier in volkspamfletten 
breed uitgemeten was en dat Sonnius gebrandmerkt was om een vergelijkbare 
instelling hier op te zetten? Had madrid de talrijke bezwaren niet ingezien? 
maar het gaf geen sjoege.

De politionele acties van Madrid

Het zond slechts troepen voor politionele acties, die guerilla-activiteiten bij de 
burgerlijke bevolking moesten losmaken zoals Nederland dat óók deed bij de 
tweede politionele actie in voormalig Nederlandsch-Indië in 1947. Het had 
geen enkele bereidheid om met de leiders ervan aan tafel te gaan zitten. Dat 
was ook niet nodig, want de machtsaanspraken van Philips waren dynastiek 
legitiem. En sedert de pragmatieke sanctie van 1548220 waren er geen andere. 
Dus waar praatten we over? De nieuwe belastingen waren noodzakelijk, een 
kind kon dat zien, en ze waren stomweg lager dan de oudere, dat zou men 
merken. En dat was ook zo, maar toen waren de aangeslagenen al lang niet 
meer voor rede vatbaar. aan beide kanten had zich een forse oorlogspsychose 
ontwikkeld. Oorlogen, ook dat leert de ervaring, begint men makkelijk, maar 
het beëindigen ervan is moeilijk. En een ding is zeker: noch Brussel noch madrid 
had de troepen die zij inzetten bij de politionele acties in de hand. De aanvoerders 
waren te ver uit de controle van de zendmachten gelopen, de soldij kwam niet 
op tijd en de disciplinering en ravitaillering was naadje. Vanaf 1560, als Philips 
geconcentreerd bezig is de kerkelijke hiërarchie die overeengekomen is met Rome 
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voor zijn eigen justitiële en fiscale administratie door te drukken, loopt het 
mis. Daarvoor waren er allerlei incidenten geweest tussen wederspannigen en 
de zittende magistraten. De Lutheranen blazen de vuurtjes aan. Onrust speelt 
hen in de kaart. De stadsmagistraat heeft het daarom niet op hen begrepen. 
maar Spaanse troepen ter garnizoenering innemen wil de magistraat niet: dat 
middel bleek elders erger dan de kwaal. De soldaten plunderen. Ze trekken zich 
niets aan van de locale voorschriften. Ze haten de protestanten al weten ze niet 
precies waarom. Het zijn ketters. Daarom. 
Op 1 april 1572 komt bericht bij Rotterdam in dat er Geuzepiraten voor Den 
Briel liggen. Dat is vervelend: Den Briel is vaak tussenhaven voor schepen op 
Rotterdam. De schippers kennen die route. Dat de Geuzen daarna doorvaren 
ligt voor de hand, dan liggen ze straks voor de Lovehaven. Den Haag wordt 
gewaarschuwd: wat te doen, de Staten van Holland moeten troepen zenden. 
maar de bewoners van Voorne zetten hun eiland gedeeltelijk onder water 
zodat noch de Geuzen noch de regeringstroepen veel kunnen uitrichten. De 
Geuzen hebben hun piratenscheepjes en varen naar Rotterdam. Ze mogen niet 
binnen, maar de Spaanse regeringstroepen óók niet. De burgerij heeft van het 
voortdurend wangedrag van de huurtroepen van madrid gehoord: geen vrouw 
zal bij inkwartiering nog veilig zijn en geen burger zal zeker zijn van zijn have 
en goed. Een aantal vendels, onder schril gejoel van pijpers, hun zinkroerend 
afschietend, meldt zich bij de Oostpoort. Zij eisen toegang, in naam des Konings. 
Zij steken de trompet en laten een kanon in stelling brengen, de vuurmond op de 
gesloten poorten gericht, de tondel vonkenschietend bij de lont. De Rotterdamse 
bevolking verschijnt op de wallen. Spanjolen, kijk eens wat een tuig, dat zou 
binnen moeten? Over ons lijk! De magistraat doet een beroep op de pastoor 
van de Sint Laurens: kan die misschien een compromis bereiken? als ze de 
regeringstroepen echt niet toelaten komt er gedonder van: Brussel pikt dat niet. 
Hoe is het mogelijk: de pastoor is thuis! Hij had al lang weg willen wezen, maar 
de poorten waren gesloten, en verder is het buiten op het platteland onveilig. 
De pastoor had naar Utrecht willen vluchten, over de oude dijkage. maar hij 
had een gewapend escorte bedongen, hij ging niet alleen met al die Geuzen 
in de omgeving. En over de Oude Dijk moest hij gaan, de plaatselijke boeren 
hadden de sluisjes geopend. Overal stond het water al matglanzend te glimmen 
in de bleke avondzon. We weten niet wie deze functionaris precies was. Wèl 
dat zijn ambtsvoorgangers niet echt happig waren op het Rotterdamse ambt en 
hemel en aarde bewogen om bij de Sint Laurens weg te wezen. maarten Donck 
(martinus Duncanus) was de laatste regulier benoemde. In de zomer van 1572 
was hij er vandoor gegaan. Over Delft naar amsterdam. Daar werd hij op 23 
september 1572 als pastoor geïnstalleerd, geven de registers op. als dat klopt – 
maar de boekhouding uit deze verwarde dagen is onbetrouwbaar, vooral wegens 
de menigvuldige identiteitsverwisselingen – dan heeft die Donck hele goede 
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relaties gehad bij de bisschoppelijke curie. Want dat is onwaarschijnlijk snel: de 
vlucht was zonder meer irregulier. Een pastoor mag niet zomaar weglopen. Wil 
hij zijn post verlaten dan had daarvoor eerst ontslag aangevraagd moeten worden 
en overplaatsing bij de bisschoppelijke curie. In deze tijd duurt het maanden, 
zo niet meer dan een jaar, voordat zoiets goedgekeurd is. Donck staat in de 
boeken als de laatste pastoor van Sint Laurens. Die is in deze onzekere tijden 
van oorlogsdreiging en menigvuldige struikroverijen op de plattelandswegen 
zeker niet teruggekomen in Rotterdam. als er nu iemand was die in zijn plaats 
optrad, dan was dat een deservitor, een tijdelijke vervanger. Dat had dan ook 
in de Utrechtse boeken moeten staan, maar die mutatie kan vertraagd zijn. 
In Utrecht was het administratief een rommeltje. De bureaucratische lijntjes 
naar de provincie waren verstoord. Dat Huibert Duifhuys221 er nog was, de 
voorganger van Donck, is niet aannemelijk. Duifhuys was een onbetrouwbaar 
man in de ogen van Roomse Kerk en vroedschap222. Niet aanstonds. als hij 
benoemd wordt, staat hij als rechtzinnig bekend. maar hij is niet ongevoelig voor 
de nieuwe tijdsgeest. En hij is bereid in het geheim van alles te verdragen. Hij is 
opportunistisch, een man, beducht voor zijn maatschappelijke welstand. als iets 
daarvoor symptomatisch is, dan is het dat de hervormden na de overname van 
de Sint Laurens, verlegen om een weldoorlegde predikant, Duifhuys aanzoeken: 
is dat niks voor hem? Hij kan het mooi vertellen, voelt het gevoelen der massa 
fijn aan, geen scherpslijper, met hem kan je alle kanten op. Dat hadden die 
kerkmeesters niet gedurfd als ze niet wisten: die maakt geen moeilijkheden, 
ook niet met de nog belijdend katholieke leden van de vroedschap. Die waren 
er natuurlijk nog wel. En die deden zich wel degelijk nog gelden. Duifhuys 
konkelde al lang met de Lutheranen. Daar was hij om bekend bij het stadsbestuur. 
Hij provoceerde later openlijk, al legde hij zijn pastoorsbonnet ook weer niet 
af. Die hebben ze vast niet gevraagd: joh, ga jij eens naar de Oostpoort en regel 
dat eens met de burgerij, zodat we niet in moeilijkheden komen. Er komt wél 
een priester naar die poort, één die ook een mondje Spaans kent. Die pastoor 
overreedt de Rotterdammers om mild te zijn en redelijk. De Oostpoort wordt 
geopend. maar de binnendringende Spaanse soldaten zien er zó wellustig, 
vermetel en onguur uit, dat het volk de poort weer probeert te sluiten. Dat lukt 
niet: de soldaten zijn veel bruter, ze zijn op dreef, ze hebben honger en bespeuren 
lekkere meiden, ze hebben wapens en vooral zinkroeren, de nieuwste kleinere 
schietgeweren, handige pistolen die geweldig knallen en roken, wie binnen is, 
is binnen. De poort wordt krakend uit haar scharnieren getild en de afdelingen 
stampen binnen.

De Spaanse furie in Rotterdam

Dan begint, tot ontzetting van heel Holland, een massale plundering, 
verkrachting en moordpartij. De vijand krijgt de publieke opinie meteen tegen 
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zich, zoals de Saksische infanteristen in augustus 1914 in België feilloos de hele 
wereldopinie tegen zich in het harnas jagen. Dat soort brute agressors vergeet dan 
steeds dat ze van de locale voorzieningen afhankelijk blijft bij de ravitaillering. 
Ze hebben de mensen op locatie nodig. Voor de simpelste dingen. En bij guerilla 
zijn ze hun leven nooit zeker, want zij kennen de streek niet, de schuilplaatsen 
en de sluisstelsels die het krijgsmans-bestaan volledig kunnen verzieken. De 
Spanjaarden moeten echter ongedacht snel aftrekken omdat alva in het zuiden 
troepen nodig heeft: hij wordt aan de zeezijde ineens aangevallen door de Geuzen 
die zich met hun scheepjes razendsnel weten te verplaatsen. De Spaanse troepen 
verlaten de maasstad. Die heeft finaal haar bekomst van alles wat Spaans en 
Brussels is. Uit reactie wordt ze protestants, dus Calvinistisch, want die stroming 
keurt verzet tegen een legitieme koning goed. Op zondag 12 november 1572 
wordt in de Sint Laurens de laatste hoogmis opgedragen. Dan begint een keurige 
ontruiming en hermeubilering: alle meubilair dat herinnert aan het Roomse 
gedoe gaat eruit. Het wordt netjes opgeslagen. Het gaat verkocht worden, er zijn 
prachtstukken bij. De witkwast wordt gehanteerd om alle bijbelse stripverhalen 
weg te vegen. Op 15 november houdt de eerste calvinistische prediker – en ook 
van hem weten we niet wie dat was223 – zijn bijbels vermaan. Want de Here heeft 
grote dingen bij ons gedaan!
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Een Hollandse minister-president
De achterstelling van de katholieken

De romantische enscenering van de eerste kanselplechtigheid

Nu even terug naar de vaderlandse geschiedenisschrijver Groen van 
Prinsterer, die zo-even al ten tonele kwam. Die heeft geweldig 
zijn best gedaan om de idee ingang te doen vinden dat de Sint 

Laurens, zoals iedere grote stadskerk in Holland, dat dierbare kerkgewest 
van de straks zo wonderbaarlijk opererende Republiek der Zeven Vereeenigde 
Provinciën stampvol zat, die avond van de vijftiende november 1572 (want 
de vijftiende schijnt toch meer voor de hand te liggen dan de ongelukkige 
datum van de dertiende november). Groen laat ons geloven de Laurens vol 
zat met een schare innig gelukkige, vrome patriotten, de statige spierwitte 
kragen tegen de kaken, vergezeld van hun eerbare vrouwen, ook met fraaie 
kanten kragen versierd en met ernstige witte, plankgesteven huiven op. Een 
in religieuze vervoering verbonden extatische menigte die de polsslag van het 
moment aanvoelde. Een saamgevloeide congregatie die in vroom psalmgezang 
uitbarstte nadat de eerbiedwaardige rei van kerkmeesters en notabelen zich, 
elkander de precedentie niet betwistend, hadden geschaard op de extra-
ordinariszetels rondom de kansel. Welk een onuitwisbare diepe indruk maakte 
de toespraak des gevenereerden grijsaards die, het hoofd ontbloot – terwijl 
de vooraanstaanden aanvankelijk met gedekten hoofde de mededelingen van 
de scriba aanhoorden – de in gebed nedergezonken schare inprentte hoezeer 
de Here het behaagd had via hun strijdbare hand het Beest van Rome te 
overweldigen! Hier en daar het blozend gelaat van een jonge, onvoorwaardelijk 
blauwogige deerne tussen de streng gelakende menigte, waarin bij bewogen 
Bijbelcitaten een waterlander langs menige rechterwang biggelde! ach, Here 
Here, gij hebt ons aanhoord in onze diepste bekommernis al zijn wij niet jong 
meer. Zo stemde de vrome schare uiteindelijk in met het schallend vreugdelied, 
waarin, onder trompetgeschater, eindelijk de ware vrijheid des harten bejubeld 
werd. Ja, lezers, zo ging het in die dagen van de Jonge Republiek, toen de 
rechterhand nog geen steun zocht bij de rietstok die dezelve doorboren zou! 
Zo zag Groen dat vóór zich. Zo zegt andries Knevel het hem vandaag de dag 
na. De dominee sprak nog wel een beetje plat Rotterdams. maar nadat enkele 
generaties van Schuller tot Peursum academisch terdege werden opgeleid aan 
de Hogeschool van Leiden was dat euvel óók geleden. En hierin mogen wij, 
stelt Groen wederom, een handreiking van dezelfde Here Here zien.
Groen kon nog niet zo goed de voorstelling van zaken door woord en gebaar 
gestalte geven. maar dat kon abraham de Geweldige, abraham Kuyper de 
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leider van de calvinistische antirevolutionaire Partij wel. Die was niet zo elitair. 
En die kon het veelpijpige orgel der volksconsciëntie dan ook beter bespelen. 
De Rotterdamse kleyne luyden begrepen hun spontane leider en voorman. Er 
waren, ook dat is duidelijk, ineens geen katholieken meer, daar in dat dierbare 
Rotterdam! Gisteren nog wel, toen lagen ze nog te matten bij de Oostpoort met 
die Spaanse huurlingen, maar vandaag, toen de nieuwe religie eindelijk ruimte 
kreeg, waren ze weggegaan, die katholieken. met de muziek mee! Want die 
voelden wel: daar horen wij niet bij. Dit is zó ernstig, zó diepdoorleefd, zo één 
van toon, zo bestendig van hart, daar kunnen wij niet goed voeling mee krijgen. 
Dus we gaan maar ergens heen waar we ons kunnen thuisvoelen, Brabant of 
Vlaanderen of zo, daar vallen we toch niet op. Vloeken kunnen wij ook als de 
beste. Ze verdwenen, die katholieken. Dat was een goede aderlating voor het 
Hollandse volk, dat nu fier en vrij Europa eens een poepje ging laten ruiken 
via De Ruyter, Tromp en ook wel Piet Heyn, al vloekte die soms wel eens erg 
als een kanon niet goed afging. maar hij misbruikte nooit de naam des Here 
Here, dat moet gezegd. Ook niet als hij een splinter in zijn vinger kreeg.
Zó stond het, na 1830, jaar in jaar uit in de schoolboekjes en later ook in de echt 
grote historische werken van de Vrije Universiteit, en zo zou het dus ook echt wel 
gegaan zijn, anders had dat er niet gestaan. Zoals Colijn ook steeds met zekerheid 
wist: wij zijn een echt Geuzenvolk, als het erop aan komt. Uit de kanonnen van 
de vloot der opstandelingen, wegens hun primitieve makelij destijds ook wel 
houten pompen genaamd, zou in 1572, naar het tekenend woord van Busken Huet, 
het salvo wederklinken dat het saluut betekent aan de ware geestesvrijheid. Die 
om zelf via de Schrift deelachtig te worden aan Gods openbaring. Colijn zei het 
bijna bij iedere plechtigheid, dus ook dat werd deel van de volksconsciëntie, al 
wist niemand precies wat dat inhield.
Er zullen een aantal mensen hebben gestaan rond de kansel in 1572, daar in 
die immense, ineens erg kale kerk. De meeste gildealtaren waren inderdaad 
verwijderd, het hoogaltaar niet: te zwaar, te diep verankerd en ook te kostbaar. 
Dat moest als een geheel verkocht worden, dat bracht geld in de knip224. Er 
zullen een aantal mededelingen van praktische aard zijn gedaan. Er worden 
geen missen meer hier gehouden, trouwens, die vijf cureiten die hier nog waren 
zijn gisteren naar Utrecht vertrokken. We zullen zien dat er iemand komt om 
ons uit de Bijbel voor te lezen, voorlopig via een vertaling uit het Hoogduits. Er 
moet een kerkbestuur opgezet worden, u hoort er nog van. Onze stadgenoot Jan, 
die lezen kan, zal iets uit de Bijbel voorlezen. Kom maar boven Jan, ik steek een 
kaars aan, want het wordt al donker. U kunt zelf voortaan stoelen meenemen 
als u wilt, knielen hoeft niet meer Verder kunnen we beter even kijken of we 
iets veranderen moeten aan die werkbanken in het zuidertransept, want dat 
gehamer tijdens een lezing is geen gehoor. Een mens moet toch kunnen horen 
wat iemand zegt, dachten we. Ik dank u.
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De meerderheid bleef voorlopig katholiek

De meerderheid van hoog tot laag was katholiek. Niet bij keuze, maar zo waren ze 
generatie na generatie opgegroeid. Velen hadden het een rare beweging gevonden, 
dat katholicisme, vooral zoals de cureit uit de Oppert het bracht, maar om nu te 
zeggen dat ze protestant waren, nee, dank u, wat is dat eigenlijk? Gelukkig dat 
de Spanjolen weg waren. Was er nog kans dat ze terugkwamen? Natuurlijk kon 
niemand daar een zinnig woord van zeggen. Nou dan gingen ze maar eens, ze 
stonden hier te vernikkelen, jammer van dat enorme gat in het onderraam van 
het zuidertransept, het tochtte als de hel, kon daar niks aan gedaan worden? Ja, zij 
wisten ook wel dat zo’n Spanjool het kapotgeschoten had, maar het stadsbestuur 
kon daar toch wel wat aan doen? Het ging geld kosten, maar dat deed alles 
toch al, een duurte tegenwoordig, je werd er niet goed van. Wanneer kwam de 
groenteschuit uit Delft nu eens de stad binnen? Dat wist óók al niemand, fijne 
melankelieke beweging hier.
Het heeft lang geduurd voordat de staten van Holland een bepaalde koers 
uitzetten op het stuk van de godsdienstvrijheid. Dat daarin een bepaald algemeen 
standpunt voor heel Holland zou moeten worden ingenomen, is beslist op een 
Statenvergadering van Holland en West-Friesland, gehouden in Dordrecht van 
19 juli - 23 juli 1572225. Dus nog vóór de hier geschetste samenkomst in de Laurens. 
Willem van Oranje had hier, op de achtergrond manipulerend, het voortouw. 
Eigenlijk kon Philips II als enige deze algemene Statenvergadering bijeenroepen. 
Omdat Willem Philips’ zaakwaarnemer was kon hij het óók. Willems 
voornaamste agendapunt was: verzet tegen alva, de militaire bezettingsautoriteit 
van Philips. Dat verzet moest goed locaal georganiseerd worden. De opstand 
was al uitgebroken. maar die kwam steeds neer op ongecoördineerde acties. De 
geuzen bezetten verstrooide enclaves. Van daaruit deden ze uitvallen. maar een 
aaneengesloten front kon zo niet gevormd worden. De militaire energie werd 
verspild aan zinloze, geïsoleerde guerrilla-acties, waarvan de plattelandsbevolking 
het meeste te duchten had. Tijdelijke successen slechts. Er moest een centrale 
strategie komen. Een opperbevelhebber zou moeten worden aangewezen.226
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De politieke strijd om de soevereiniteit

Het ging vooral om logistieke kwesties. Er moest een beroepsleger uit de grond 
gestampt worden. Daar moesten de steden fondsen voor vrijmaken. Voor het 
staande leger was geld beschikbaar, via de omsmelting van liturgische kerkschatten 
uit de rooms-katholieke bedehuizen. Dat was geen blijvende inkomstenbron. Daar 
moest een centrale fiscale omslag voor worden beraad door de steden. Vooral 
omdat de katholieken zich met deze wijze van financiering niet konden blijven 
verenigen. Wel even. maar niet blijvend. Het ging om defensieafspraken. Niet 
om iets, wat een grondwet van Holland, laat staan van Nederland, genoemd zou 
kunnen worden. De afgevaardigden wilden juist niets nieuws. Ze wilden terug 
naar de oude situatie die bestaan zou hebben voordat Philips zich overal mee 
was gaan bemoeien. De steden wilden dat de oorlog kort zou duren. De geuzen 
moordden, plunderden en verkrachtten net zo erg als de Spaanse huursoldaten. 
Ze verstoorden het handelsverkeer dus waar de steden het van moesten hebben. 
Hoe eerder vrede, hoe beter. Dat was niet de insteek van Willem. Hoe langer 
de oorlog, hoe meer hij kans maakte op het opperbevelhebberschap227 van het 
veldleger. Dat was macht. Dat stond hem aan. Voorlopig zagen de steden in 
zo’n generalissimo niets. Willem kon hun stadhouder worden. Dat betekende 
dat de steden de band met Philips doorsneden. Philips zag Oranje echt wel als 
a artsketter en landverrader. Steden-stadhouder? Wat dat inhield, wist niemand. 
Hoe bonter de Spaanse huurlingen het maakten, hoe beter de kaarten van Willem. 
Willem wist dus zeker dat hij zijn politieke bevoegdheid bezigde voor een doel, 
dat Philips zou hebben afgewezen. Willem deed of zijn neus bloedde. anderen 
zouden wel de aandacht op zich willen vestigen en Willems zaakjes opknappen. 
Willem liet Filips marnix van Sint-aldegonde voorzitten. Die kreeg als instructie 
dat hij namens de stadhouder van Holland, Utrecht en Zeeland zou spreken en 
presideren. Namens Willem dus, al had Philips hem zijn functie van stadhouder 
ontnomen. Willem wist dat de katholieken óók de Spaanse politiek misachtten, hij 
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kende hun trouw aan hun gewesten. Hij wist dat zij óók naar de wapens gegrepen 
hadden toen Brusselse heethoofden de privileges opzij wilden schuiven van de 
gewesten. Hij wilde tolerantie tussen alle gezindten. De rijen van de opstandelingen 
moesten voorlopig gesloten blijven, zolang geen definitieve vrede met Spanje of 
de Habsburgers bereikbaar was. Verdraagzaamheid als interim-oplossing. De 
burgeroorlog woedde nog. De situatie was beslist niet gestabiliseerd.

Staatsgodsdienst of religievrijheid

De bewoners van de noordelijke Lage Landen konden dus beter hun geschillen 
van levensbeschouwelijke aard op sterk water zetten. Willem had er nooit veel 
in gezien, in alle ideologische scherpslijperij. Zelf was hij met gemak van de ene 
godsdienst naar de andere overgewipt, zolang zijn zakelijke en dynastieke belangen 
hem dat schenen te gebieden228. En hij wist heel goed dat de meerderheid van de 
bewoners van de Lage Landen gewoon katholiek waren gebleven229. De Spaanse 
vijand zou terugkeren en in ieder geval aandringen. Een landsbestuur zou opgezet 
moeten worden en een soort regeringscommissie samengesteld. Waarin Willem 
een belangrijke rol voor zich zag weggelegd. In ieder geval wilde Willem nú geen 
beslissingen over een staatsgodsdienst. misschien later. Hij zag er niet veel in, in 
een staatsgodsdienst. Het idee liet hem eigenlijk onverschillig. Hij was bekommerd 
over zijn eigen staatkundige positie. Hij was een graaf en een prins, zeker, maar hij 
was in feodale leenverhouding verbonden aan Philips  II. Die verhouding gaf hem 
positie en status. als die er niet meer was, waar bleef Willem dan in het staatkundig 
plaatje? Daarom wilde Willem niet dat Philips officieel werd afgezworen. Nog niet. 
Dat was voor later, als het echt moest. In 1581 kwam het ervan. Bij de veelgeroemde 
acte van Verlatinghe230. maar dat was een hamerstuk.
Op die Statenvergadering kwamen enkele protestantse fanatici tot de bevinding 

– ze waren nu toch gelukkig verenigd – dat zij ideologisch veel homogener 
waren dan de rest. Ze vormden een hechte fractie. En bleven, niettegenstaande 
de onvermijdelijke interne fricties, vereend. Ook later. Toen de Zuidelijke 
Gewesten – de tien overgebleven, zwalkende, provinciën – aanstuurden op een 
wapenstilstand met Spanje, met voorwaarden omtrent de godsdienstuitoefening. 
De calvinisten wezen ieder compromis af. De gereformeerde religie moest 
staatsgodsdienst zijn. Hun getal wies tijdelijk, ook al omdat uit het zuiden 
steeds meer protestantse emigrees nadrongen: Calvinisten, die in de Unie 
van atrecht van 1579231 een bedreiging zagen. Die Unie van atrecht was het 
voorlopig defensief verbond van de gewesten die de burgeroorlog niet wilden 
voortzetten. Ze sloten een onderling militair alliantieverdrag, om een bestand 
te kunnen sluiten met Spanje en de Habsburgers. Dat verbond erkende het 
katholicisme als het geloof van de meerderheid in de verbonden gewesten. De 
unie aanvaardde dat het katholicisme, mits contrareformatorisch gezuiverd, als 
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enige godsdienst van staatswege getolereerd werd. Dat was voor de calvinistische 
minderheid onaanvaardbaar. Het katholicisme werd door de Unie van atrecht 
geen staatsgodsdienst, de overheid gelastte geen onderricht erin en beval geen 
bekering, maar het zat er gevaarlijk tegen aan. Er kwam een tweede calvinistische 
vluchtelingenstroom naar het Nederlandse Noorden op gang. En deze emigrees 
konden wel lezen en schrijven. Ze waren politiek geïnteresseerd en konden, zoals 
politieke vluchtelingen meestal kunnen, hun standpunten goed verwoorden. Ze 
hadden geld en bijzondere kundigheden op allerlei terreinen en waren flexibele 
intellectuelen, die wisten dat eendracht macht kan maken en breken. Ze waren 
heftig anti-papistisch omdat ze veel te verduren hadden gehad van de katholieke 
Waalse landsknechten. Ze leerden door deze Dordtse Statenvergadering van 
1572 hun macht kennen tegenover de aarzelende, verdeelde, katholieke groep die 
géén bepaalde standpunten gefixeerd had. Een groep die alleen haar afkeer van 
Brussel en madrid kende als fermentatiepunt. In februari 1573 komt een nieuwe 
Statenvergadering. De Calvinistische minderheid heeft zich dan doeltreffend 
gereorganiseerd rond een achterban van gepolitiseerde emigrees. Deze minderheid 
bepleit een retorsiepolitiek, een weerwraakreactie tegenover de koers van de andere 
gewesten die verzoening met Spanje niet uitsluiten. De Hollandse religievrede op 
basis van het principe van tolerantie, waarbij de kerkgebouwen gelaten worden aan 
de relatieve meerderheid ter plaatse moet verbroken worden. De Prins van Oranje 
verzet zich, maar de minderheid weet via een vergadertijgertactiek, de agendering 
zo te beheersen dat haar standpunt het strijdpunt kan beslissen.

Handelsvrijheid moet verbindend principe zijn

maar dan stuit zij op de onverzettelijkheid van een speler in het spel uit Rotterdam. 
Een onbekende man, stug en vasthoudend. Hij wil niets van dat fanatisme weten. 
Hij zet een vrije handelspolitiek bij alles voorop, want hij komt uit Rotterdam. 
Willen wij de oorlog tegen Spanje winnen, dan moeten we geld hebben, weet hij. 
Een oorlogsvloot is verschrikkelijk duur. Soldaten hebben we niet van eigen bodem: 
wij moeten huurlingen werven. meest in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. 
Want een militaire dienstplicht vreten de Hollanders niet. Het soldatenvak staat 
laag in aanzien. Waarom dat dat zo is, weet hij niet. maar het is zo. Geen geld, 
geen Zwitsers. Dat is realiteit. Daarmee rekent hij. Vrije handel betekent ook vrije 
handel met Spanjolen. En met hun bondgenoten. Dat is misschien niet nobel. 
maar het is een feit. Verbieden de staten van Holland officieel het katholicisme 
in hun gewest, dan kan zo’n vrije handel er nooit komen: de Spanjolen zullen 
dan geen handelsconnecties, via Brussel of Londen, toestaan, niet middellijk 
niet onmiddellijk. Zonder die tussenagenturen geen florerende handel, dus geen 
winsten. maar dan kunnen we de oorlog alleen maar verliezen. Wil die minderheid 
dat? Dan moet zij nu spreken. Dan weet hij, net als zij, wat er gaat gebeuren. Hij 
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staat eenzaam achter zijn tafel, daar in de klamme bovenzaal, waar het daglicht 
slechts gefilterd binnen komt via groene gelode ruitjes. Hij spreekt met gedekten 
hoofde, hij, want hij vertegenwoordigt als substituut gedelegeerde en advocaat bij 
het Hof van Holland Delfland en Schieland en de daarin gelegen steden die geen 
eigen afvaardiging stuurden. Hij is dus een aanzienlijke. Want Rotterdam is niet 
minder meer dan Dordrecht. Hij spreekt zonder stemverheffing. Bits. Zonder 
modulatie. Beslist. Zelfverzekerd, in lange volzinnen met sluitende periodieken. 
Steeds een bedachtzame kuch aan het eind van een redenering, korte pauze. 
Geen bloemrijke taal, geen metaforen, geen geleerdigheid zoals de Vlaamstalige 
Kamerorator voor hem. Hij zet zich. Zijn betoog is ten einde. Zijn stoel krast 
over de tegels. De zaal kijkt verbaasd naar de man, hoog in de schouders. Bijtend 
waren zijn woorden. maar doeltreffend. Zijn naam is Johan van Oldenbarnevelt.232 
Stadspensionaris van Rotterdam in 1576. Vertrouweling van de Prins van Oranje. 
Om beide kwaliteiten of hoedanigheden straks bij de Calvinisten verdacht. Wie 
is deze man die de handel belangrijker vindt dan het geloof?

De figuur van Van Oldenbarnevelt

Deze man is het prototype van de self made man. met alle gunstige eigenschappen, 
maar ook met alle beheptheden van dien. Een nouveau riche. Hij laat het breed 
hangen. Later, al jaren raadpensionaris van de Staten-Generaal van de Republiek 
die zich dan gezet heeft tot een souverein staatsvorm zonder gekroond hoofd, een 
unicum in Europa, zal hij vorstelijke allures gaan krijgen. Hij gaat een zelfbedacht 
wapen voeren dat hij op de kroonlijst laat zetten van zijn fraaie grote huis op de 
Kneuterdijk, daar waar deze dijk een hoek maakt met wat nu de Parkstraat heet, 
maar wat destijds een romantische doorgang gaf naar het daarachter gelegen 
duingebied, het Nachtengaelenpad. maar tout Den Haag weet: die vent is niet 
van adel. Hij is zelfs niet van de betere burgermansstand. Zijn vader was een 
bedenkelijk sujet, een koopman te amersfoort, van de mindere soort en een 
pandjesbaas. Hij zoop als een ketter en werd verdacht van incest met zijn dochters. 
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In de wandeling Gerretgen Sleght genaamd. Hij was voortdurend in processen 
verwikkeld. Zijn broers en zussen staan daardoor in kwade reuk, al bracht één 
hunner het tot pensionaris van Rotterdam. maar van zijn zussen was het gerucht 
hardnekkig dat zij door ontucht in hun levensonderhoud voorzagen. Johan 
bezocht de Latijnse school te amersfoort. Hij deed het opmerkelijk goed. Hij 
erfde op jeugdige leeftijd een aanmerkelijk vermogen via moederszijde. In 1564 
ging Johan naar Den Haag. Hij werd daar praktizijn bij het rijtje advocatenfirma’s 
in de Praktizijnshof, vlakbij het Buitenhof. In het Binnenhof had je immers 
diverse gerechten. Het Praktizijnshof was op die locatie tot ver in de negentiende 
eeuw gevestigd, een soort geassocieerde kantoren zoals je die nu nog hebt in de 
omgeving van Strand—het gebied van de Temple in die stad – te Londen, in de 
nabijheid van de hogere rechtscolleges. In 1570 werd Johan toegelaten tot de balie 
bij het Hof van Holland. Ook daar viel hij op door zijn zelfverzekerd optreden 
en zijn pleitreden. In 1572 kwam hij in nauw contact met de Prins van Oranje. 
Die kon deze nuchtere, gematigde, praktische en ook wel opportunistische 
rechtsgeleerde goed gebruiken. Daardoor kwam Johan in nauwe aanraking met 
de betere kringen. Hij ging daardoor zich redelijk arrogant en hautain opstellen, 
overtuigd van zijn bijzondere kundigheden, waarvan hij hoog opgaf. Kortom: 
een man, aan wie de betere burgerij flink de pest kreeg, omdat hij zich, net als 
adam Kegge uit de Camera Obscura, zich een perfect goede kerel wist, die eigenlijk 
het burgermansmilieu (waarvan hij nooit deel had uitgemaakt) enkele trappen 
ontstegen was, geheel op eigen kracht, verdiensten en talenten. Hij werd advocaat 
voor het Hoogheemraadschap Delfland. Hij wist de suggestie te wekken ook 
actief en succesvol deelgenomen te hebben aan diverse krijgsverrichtingen tijdens 
de opstand na de overgave van Den Briel233, waarover hij, zonder in controleerbare 
details te treden, boeiend kon vertellen. Kortom, Johan liet niets na om de kring 
van vijanden te verinnigen en uit te breiden. In 1576 viel hem het pensionariaat 
van de stad Rotterdam ten deel, een gloednieuw ambt, waarvan eigenlijk niemand 
precies wist wat het was of zou kunnen voorstellen. Daarbij speelde het rijke 
huwelijk dat hij inmiddels, in 1575, had kunnen sluiten met de buitenechtelijke, 
dus onwettige, dochter maria van Utrecht mede een rol. Haar biologische 
vader had een flinke som gelds op deze spruit vastgezet. Waarschijnlijk had 
hij Johan aangezocht als beheerder ervan. maar Johan had vervolgens verder 
toegetast. misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht op 
zijn financiële pupil? aangetrouwd geld in ieder geval, dus. Johan schoffelde 
ijverig naar zich toe wat hij aan taken en competenties kon ontwaren binnen de 
vroedschap, die eigenlijk na de rechtsverzetting in 1572 niet precies wist waar de 
soevereiniteit in het buitengewestelijk staatsverband lag, wie nu extern namens 
de stad beslissingsbevoegd was en wat de gemeentelijke rechtskring was. De 
vroede vaderen wisten dat de bisschop van Utrecht niets meer te vertellen had. 
De jurisdictiekring van de bisschop van Haarlem was onduidelijk en in ieder 
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geval had die kerkvorst geen fysieke doorzettingsmacht (meer). Verder, dat de 
koning in madrid voorlopig niet gold als feitelijk binnenlands gezag, al had men 
hem nog niet afgezworen, en dat de Staten-Generaal van de gewesten ook nog 
naar hun constitutionele inbedding zochten. Ze wisten dus, waar het oppergezag 
niet was. Dat was al heel wat. maar het was toch ook goed te weten waar het (zo 
ongeveer) wel was. En daar kon de nieuwe stadspensionaris goed bij helpen. Hij 
was geweldig ijverig, die pensionaris. Zat hele dagen op het stadhuis, bij iedere 
vergadering. Hij notuleerde ze. En hij kon prachtig formuleren. De vroede vaderen 
keken er later van op, hoe puntig en deskundig ze soms dingen hadden gezegd. 
En hoe doordacht hun onuitgesproken uitgangspunten bleken te zijn! En hoe 
klemmend en logisch hun beslissingen waren. En aangezien iedereen het gelooft, 
als hem gezegd wordt, dat hij zich beslist niet onderschatten mag, tekenden de 
vaderen graag de besluitenlijst af voor akkoord en gaven het met een welwillend 
dankwoord terug aan hun onderdanige pensionaris die de Edelachtbare dankte 
voor hun acribie, zorgvuldigheid en beslistheid van oordeel. Daarna schreef hij 
de beslissingen uit in de dienovereenkomstige ambtelijke aanschrijvingen en 
dan was pas helemaal duidelijk hoe geniaal de vaderen eigenlijk waren! Vroede 
vaderen, inderdaad. Rotterdam bruiste van besluitvaardigheid, de dagen van 
Bram Peper gelijk. Ja, Johan en Bram, die leken wel op elkaar, ook in hun verdere 
carrière. Ze schreven zichzelf het graf in, de een in raadsresoluties en de ander via 
bonnetjes, maar het stadsbelang stond bij beiden op dezelfde wijze voorop. Johan 
werd dan ook vertrouwensman van de Prins van Oranje in 1582. Hij verhuisde 
met de Prins en de Staten-Generaal naar Delft. En daar ving zijn staatsrechtelijke 
carrière eerst goed aan. Ik geef er een korte indruk van. Want het gaat hier om 
de Sint Laurens, waar Johan uiteraard naar de dominee is komen luisteren. Zo’n 
gediplomeerde ambtsdrager met een theologisch brevet was er inmiddels wel. 
Johan kreeg, als stadspensionaris, verschillende belangrijke missies, onder meer 
om bij de Engelse Koningin Elisabeth te sonderen of deze de benarde republiek 
niet wilde bijstaan in haar strijd tegen Spanje. Dat wilde ze wel, maar alleen als 
haar gedelegeerde dan in het militaire een beslissende vinger in de pap kreeg. Dat 
vond Johan wel goed, als er niet te veel gevochten werd, want de boel kon wel 
kapot en kogels waren duur. Oorlog, goed, maar niet te lang en op een koopje. 
Dat was het uitgangspunt van Johan, en al kende hij geen goed Engels, dat wist 
hij toch verbluffend duidelijk uit te dragen. Zoals eigenlijk later iedere Hollander, 
uitgezonden om militaire allianties te sluiten of krijgskundige bijstand te vragen. 
Johan wilde eigenlijk zo gauw mogelijk een bestand met Spanje. Eigenlijk al toen 
de strijd nog niet goed begonnen was. Zo gauw Rotterdam uit de vuurlinie raakte 
en niet zo heel veel meer voor zijn handelsstedelijke existentie te duchten had, 
wilde Johan kappen. Holland was niet meer in last, en Londen was toch eigenlijk, 
als je goed erover nadacht, een concurrent. Ze konden daar nog navigeren ook, 
die waren eigenlijk gevaarlijker dan de Spanjolen. Gelukkig dat hun schepen een 



CO
N
CE

PT

CONCEPT VERSIE D.D. 15 maaRT 2018 - 11.05

Prof. mr. dr. G. a. m. Strijards

198

verkeerde metacenterhoogte234 hadden zodat ze niet goed wendbaar waren. maar 
ranker dan de Hollandse waren ze weer wel, dus uitkijken geblazen, dat bleef het. 
Bij vuren in de onderste laag schepten ze snel water, dat was dan wel weer een 
mazzel. Echte passeergevechten, die konden ze niet voeren, die Engelsen. Lag het 
aan Johan, dan stond de Graaf van Leicester eerder buitengaats dan Elisabeth 
lief was. Zo ging het dan ook.
Burgemeester Zimmerman (1906 - 1923), die het huidige paleis van een stadhuis 
aan de Coolsingel liet bouwen, had echt iets met Johan. Zimmerman liet dan ook 
in de raadszaal voor de burgemeester een soort troon bouwen, met daarboven 
een baldakijn. Enige treden lager de wethouders, vóór hem, als een soort nederige 
paladijnen. En ook Zimmerman was buitengewoon eigengereid, hautain en 
overtuigd van eigen gelijk. Hij kon dan ook niet goed luisteren. Zijn socialistische 
wederpartijders, de latere wethouders Heykoop en Brautigam, maakten vaak 
de kachel aan met het meubilair van de gemeenteraadzaal, niet letterlijk – het 
revolutionaire vuur was bij de oplevering gedimd – maar met het optreden van de 
burgemeester onder dat baldakijn bij de opening en sluiting. “De Zonnekoning!” 
placht arie Heykoop te roepen als Zimmerman binnen kwam. arie stond dan 
stram in de houding en salueerde. De burgervader kon het niet waarderen. maar 
erom gevraagd, dat had hij wel. En in zoverre had hij, meer dan hem lief was 
en de stad te stade kwam, veel gemeen met Van Oldenbarnevelt, die hij onder 
zijn burgemeesterskamer deed uitbeelden in de buitengevel, in een halve nis. 
Van Oldenbarnevelt steunt daar, krom, der dagen zat, op zijn onafscheidelijke 
wandelstokske, gekleed in zijn met bont bezoomde tabberd, zonder hoed op het 
hoofd. Dat de raadpensionaris zó uitgedost slechts het schavot besteeg in 1619, 
zijn doodvonnis tegemoet, heeft Zimmerman vermoedelijk niet bevroed. Johan 
stond erop in de vergadering der staten altijd in een extra-ordinaris zetel te mogen 
zitten: een brede stoel met leuningen en een hoge rug. Hij hechtte zwaar aan het 
privilege steeds met gedekten hoofde te mogen gaan en spreken. Zat hij, dan hield 
hij zijn ambtsbaret steeds op, ook als hij het woord voerde. Dat recht kwam hem 
toe. Vond Johan. maar veel afgevaardigden vonden dat hij maar een door hen 
gesalarieerde pennenlikker was. Een klerk met hoogmoedswaanzin. Ze lieten ook 
blijken dat Johan aldus echt te veel op hem niet toekomende strepen stond. Johan 
persisteerde bij een uitzonderlijk eerbewijs, dat men vaak beter niet vindiceren 
kan als men ambtenaar is, al is de rang hoog. Johan besefte dat niet. Zimmerman 
had wel meer niet in de gaten.

Johans staatsrechtelijke opkomst

Na de moord op Willem van Oranje in 1584 ontstond een machtsvacuüm, want 
wie zou in de plaats van Willem treden? Willem was tenslotte stadhouder geweest 
ten behoeve van Philips II in de Lage Landen. Die had men inmiddels als souverein 
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afgezworen. maar goed, wie zou dan een dergelijke functie gaan bekleden? Van 
Oldenbarnevelt was nu als adviseur van Willem erg belangrijk geweest. Hij had al 
verschillende vertrouwelijke missies gedaan voor de Staten van Holland en West-
Friesland, wier raadpensionaris hij was. Hij vond dat, voorlopig, prins maurits, 
wel stadhouder kon zijn. maurits was zestien jaar oud en keek erg tegen Johan op. 
Johan beperkte de stadhouderlijke functie tot het strikt militaire. Dat lag maurits 
ook. Hij voelde zich op-en-top soldaat. Bij de Staten-Generaal, die bijeenkomst van 
afgevaardigden van alle gewesten die aangesloten waren bij de Unie van Utrecht, 
stiet dat op geen zwarigheden. Er moest een veldleger zijn, voor de Unie, want die 
Unie was in oorlog. maurits werd stadhouder. De Staten-Generaal modderden 
nu voort als opperbestuur van de hele Republiek. Dat opperbestuur omvatte: de 
diplomatieke betrekkingen, het gemeenschappelijk defensiebeleid, de algehele 
buitenlandse handelspolitiek en de financiën die daarvoor vereist waren. meer 
niet. Er was geen gemeenschappelijk binnenlands beleid. Dat kon ook niet: de zeven 
provinciën die uiteindelijk overbleven om deze wrakke Republiek te vormen, waren 
alle intern souverein. Ze maakten zelf binnen hun gewesten wel de inwendige 
publieke rechtsorde uit. Daar waren ze heel na-ijverig op. Ze waren steeds bevreesd 
dat Holland, dat het meeste geld had, hen de wet zou voorschrijven. De kneep zat 
hem in het begrip gemeenschappelijke buitenlandse handelspolitiek. Wat viel daar 
precies onder? Het was een nieuw begrip. Het had dus een brede hermeneutische 
bandbreedte. als een Rotterdamse koopman aan de Westkust van afrika een 
handelspost vestigde, en daarvoor een octrooi of een licentie vroeg, moest hij 
dan te Rotterdam wezen of in Den Haag? aan zo’n vestiging van wat men een 
factorij noemde zat altijd een buitenlands aspect. Je zat gauw in het vaarwater van 
Spanje, Portugal en later van Engeland, die altijd bezwaren hadden te mekkeren en 
moeilijk deden. Dat kwamen ze dan in Den Haag doen. moest Rotterdam daarom 
tevoren overleg plegen met de vergadering van provinciale afgevaardigden in Den 
Haag? Waren daar richtlijnen voorop te stellen? Johan vond dat dat kon en dat dat 
moest. Dat ging niet zo makkelijk, want de afgevaardigden waren zo kribbig als 
poldergasten. De besluitvorming was navenant. Johan stuurde het er nu op aan, 
dat ook deze Staten-Generaal een raadpensionaris zouden aanstellen. Zo eentje 
als de (provinciale) Staten van Holland al hadden. maar dat ging niet door. Johan 
was echter ook namens Holland afgevaardigde in de Staten-Generaal, dus het 
Unieorgaan. En hij bewerkstelligde nu, dat hij mocht notuleren, de besluitenlijst 
mocht opmaken en de administratieve aanwijzingen mocht geven. Zoals hij dat 
ook, tot ieders bevrediging, in Rotterdam als stadspensionaris had gedaan. In 1586 
was die combinatie een feit. Formeel veranderde er niets. materieel trok Johan bijna 
alle macht bureaucratisch áán zich. Omdat hij ook nog de Raad van State wist 
te reduceren tot puur adviserend orgaan met een beperkte rechtsprekende taak. 
Hij kon steeds zeggen: ik beslis niets. Dat doen de provinciale gedelegeerden. Ik 
schrijf hun gedachten slechts uit, ik formuleer de consensus en geef slechts een 
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conceptbeslissing. Ik ben alleen maar de waterdrager en het potloodje van de 
Hoogmogenden. meer niet. maar in wezen bepaalde hij zo de besluitvorming en 
de buitenlandse politiek. Hij was het die eerst Elisabeth, de koningin van Engeland, 
lekker maakte om ook maar souverein van de Republiek te worden en vervolgens 
haar slechts verzocht om een militair contingent te zenden van zesduizend soldaten 
onder Leicester. Hij was het die Leicester zich bijna dood liet vechten tegen de 
Spanjaarden. Toen dat vrucht had gedragen, preste Johan Elisabeth haar troepen 
weer terug te nemen, omdat hij geen centraal bestuur namens haar in Utrecht 
duldde. En hij was het die de machtsconcentratie legde bij de Staten-Generaal, waar 
hij de woordvoerder van was. Dus bij hem zelf. De Rotterdamse stadspensionaris 
was de eerste Nederlandse minister-president met een gehinderde, wantrouwige 
volksvertegenwoordiging op de achtergrond. Was hij nu maar zo wijs geweest, om 
die machtsconcentratie niet al te opvallend in de schijnwerpers uit te oefenen, dan 
had hij nog lang kunnen blijven zitten op het pluche.
maar nee, hij ging staat voeren, op een te mooie stoel zitten, lakeien uitdossen met 
eigen livrei, een fraai karos laten maken, waarmee hij dat kippen-eindje van de 
Kneuterdijk naar de kolommen bij de Gevangenenpoort aan de Buitenhofzijde 
liet afleggen op vergaderdag. maurits zag dat grommend aan vanuit zijn donjon 
aan het Binnenhof. Die karos, daarin hoorde HIJ te zitten! En toen het wapen van 
Van Oldenbarnevelt in de kroonlijst van het Huis ter Naaldwijk op de Kneuterdijk 
óók nog eens naar beneden viel op een kwade dag, zag iedereen in de omgeving van 
maurits in: het wordt tijd dat die Van Oldenbarnevelt eens een toontje lager zingt. 
Wie denkt hij dat hij is? Dat is een vraag, waarop de Hollander doorgaans geen 
antwoord wenst. Zij blijft retorisch bedoeld. Zij wordt gesteld omdat iemand het 
onzegbaar bont heeft gemaakt. maar het zwijgend gegeven antwoord op die vraag 
is: De Koning. En die gezagsdrager hadden de Staten-Generaal nu net afgezworen. 
Dat moest zo blijven. Philips vervangen door Johan, dat was niet de vooruitgang 
die men voor ogen had. Daar was men geen oorlog voor begonnen.

De religieuze verhoudingen

In de eerste, beslissende periode, van de staatkundige wording van de Republiek is 
het Johan van Oldenbarnevelt geweest die steeds het standpunt heeft ingenomen 
dat de strijd tegen Spanje geschiedde haec libertatis erga. De strijd ging om de 
burgerlijke vrijheden. Om de klassieke grondrechten. Zó zouden we dat nu 
formuleren. De strijd ging niet om de vestiging van de juiste staatsgodsdienst. 
Vanaf 1584 heeft Johan van Oldenbarnevelt, tot zijn onthoofding in 1619, steeds 
dat standpunt uitgedragen. En vanaf 1586 tot dat jaar van zijn doodvonnis was 
hij in dat opzicht spraakmakend. Hij is niet daarvoor het schavot opgegaan. 
Zijn doodvonnis had betrekking op een soort van verraad van de Nederlandse 
zaak. Een soort van ondermijning van de staatszelfstandigheid.
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maar de rigide Calvinisten heeft hij steeds betweterige drijvers gevonden. Dat 
heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken, als hij weer eens een deputatie 
van waanwijze predikanten moest ontvangen. Hij vond dat zij zich vergrepen 
aan de actuele staatkunde, met hun rekesten en petities, en dat zij bij hun leest 
moesten blijven. De zijne was: de Republiek een actieve zelfstandigheidpolitiek 
binnen te leiden. Een die dat eigenaardige confederale staatsverband verre zou 
houden van alle militaire allianties die de beoogde volkomen vrijhandelspolitiek 
zouden kunnen frustreren. “Het is”, zo zegt de machtige landsadvocaat en 
raadpensionaris tegen de zoveelste deputatie van opgewonden predikanten 

“nooit de bedoeling geweest krijg te voeren tot handhaving van deze of gene 
religie.”235 als het kerkbestuur van de Laurens hem komt vragen om subsidies 
voor godsdienstplegingen in dat gebouw moet hij er niets van hebben. De toren, 
die is van de gemeente Rotterdam. Die is, als openbaar gebouw, subsidiabel. Wat 
er binnen gebeurt, moeten de kerkmeesteren of hoe die collegeleden zich menen 
te moeten noemen, zelf weten. Ze mogen geen openbare aanstoot geven aan de 
eerbaarheid, ze mogen geen haat zaaien en ook niet politiek opruien. Noemen 
ze zich hervormd? Prima. Hij, Van Oldenbarnevelt, is dat niet. Wat hij dan wel 
is, weet hij ook niet precies, wel, dat het gezag nooit absoluut bij een persoon 
gevestigd mag zijn. Hij noemt zich daarom vaak remonstrants. Dat heeft niets 
te maken met het theologische probleem van de predestinatie of de vrijheid van 
wilsbepaling noch met de genadeleer. Hij wil echter niet dat de kerk de gezegger 
is van de staat. Johan wil ook niet dat de theologie bepaalt wat het doel van de 
staatkunde zal zijn. Daarvoor is hij te veel een realist. Een Realpolitiker. Hij 
houdt niet van abstracte ideologieën. men moet naar bevind van zaken handelen. 
De wereld is niet maakbaar. misschien is er eeuwig heil. als dat bestaat, is het 
niet per reglementaire voorwaarden verkrijgbaar – of juist niet. Hij zal zich niet 
aanmelden als lidmaat van de club die de Laurens religieus meent te kunnen 
bedienen. De Laurenskerk mag geen gevaar zijn voor de openbare veiligheid. Dus 
als er iets op instorten staat kan de stad wellicht bijspringen. Willen de heren 
dat er geen seculiere activiteiten meer plaatsvinden in het gebouw, dan moeten 
ze daar zelf voor zorgen. Er is geen denken aan dat politie of justitie zich daar 
tegenaan bemoeit. Zoals er óók geen denken aan is, dat hij, Van Oldenbarnevelt, 
gerechtsdienaars erop af zal sturen om katholieken te vervolgen en te doen 
berechten. Geen pijnbank, geen tortuur om godsdienstwille. Dat is de primaire 
zetting van deze stadspensionaris. Die toonsoort stemt hij aan. Ze zal blijven 
klinken in het vaderlands liedbouck ondersteund door de Hemony-klancken 
uit het carillon waarmee eerstdaags de Laurenstoren bekroond zal worden. als 
de overheid protestantiseert, dat wil zeggen: een actieve bestuurspolitiek voert 
om mensen tot de belijdenis van het Calvinisme te nopen, dan is dat nimmer 
de toeleg geweest van deze eerste minister-president van de Republiek.
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De soevereiniteit der stad en die van de staten

Van Oldenbarnevelt maakte zich er druk over waar de macht in het publieke bestel 
precies lag. Publieke bestel: dat was die vreemde organisatie, die Republiek, die 
hij zelf mee hielp opbouwen. Net als zijn stad Rotterdam zag hij die Republiek 
ontstaan. Uit de blubber oprijzen. Een gemeenschap van personen, een universitas, 
net als die zieken- en armenfondsen in de maasstad, de Heilige Geesttafelen. Die 
gemeenschap heette hij publiek. Naar de drie laatste lettergrepen van Res-publica. 
Zó openbaar, dat niet één iemand eigenaar was. Niet die maurits, maar ook niet 
hijzelf, al schatte hij zich niet min. Die publieke organisatie kwam de ultieme macht 
toe. Die oppermacht was aan de staat immanent, het was een bevoegdheid mét de 
staat gegeven, niet ontleend aan enige menselijke goedkeuring of verdragsclausule. 
Een staat, zo vond Van Oldenbarnevelt, kon gewoonweg niet ontstaan op basis 
van een verdrag. Ze kon alleen bij verdrag bevestigd worden. Wellicht denken 
volkenrechtsgeleerden daar tegenwoordig anders over, getuige de aanhang voor 
de idee dat Palestina bij verdrag als staat opgericht zou kunnen worden via het 
Charter van de Verenigde Naties. maar zo dacht Van Oldenbarnevelt niet. Een 
staat ontstond zoals een polder, als een soort natuurverschijnsel via kwelders, 
aangroeiend tot gorssen en uiteindelijk omdijkt. Zo had hij dat bij het West-
Nieuwland gezien in Rotterdam. maar natuurlijk zocht Van Oldenbarnevelt wel 
naar de verdragsbevestiging dat de Republiek die Opperheyt terecht en rechtmatig 
uitoefende in het verkeer met andere staten of rijken. Dat zou de consummatie van 
de Republiek zijn, zo juridisch was Johan al inmiddels georiënteerd: de Republiek 
zou een rechtsorganisatie moeten zijn. Hij was met het oog daarop steeds op 
verdragssluitingen uit, namens de Republiek, want ieder verdrag bracht hem een 
beetje dichter bij dat einddoel. Ieder verdrag met een andere mogendheid, een natie, 
een staat, vorstendom of koninkrijk hield de erkenning rechtens in van de Republiek 
als volkerenrechtelijke rechtspersoon. Daarom had Johan het liefst een verdrag met 
het Koninkrijk Spanje. Wat dat Rijk had de staatszelfstandigheid van de Republiek 
consequent ontkend. Was Spanje bereid tot verdragssluiting met die Republiek dan 
erkende het haar als entiteit in het diplomatieke verkeer. Liefst een vredesverdrag. 
Want dan zou dat Spanje die Opperheyt ook nog volledig erkennen ook, dat zou 
helemaal mooi zijn. De Opperheyt236 om de interne openbare rechtsorde van de 
deelgenoten onderling vast te stellen. En die oppermacht impliceerde: het recht tot 
fysieke geweldpleging om deze rechtsorde te handhaven, op verzoek van private 
personen, maar ook ambtshalve, gewoon, omdat het moest. Het geweldsmonopolie 
was het ultieme symptoom van Opperheyt. Die Opperheyt kwam niet toe aan een 
Kerk, zeker niet aan al die kerkgenootschappen die hij gaandeweg, min of meer 
tot zijn leedwezen, zag ontstaan. De Republiek zelf was óók weer opgebouwd uit 
kleine republiekjes. De maasstad, die hij goed had leren kennen, die andere steden, 
de waterschappen, heemraadschappen, polderschappen, dijkschappen: ze hadden 
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allemaal locale oppermacht. De Staten-Generaal hadden de oppermacht om dit 
geheel van republiekjes naar buiten toe toe te vertegenwoordigen. En om daartoe 
geweld te plegen als het echt onvermijdelijk was: door oorlog te voeren. maar dan 
bepaalden die Staten-Generaal of die oorlog er moest komen, hoe die verklaard 
werd, hoe die gevoerd werd en hoe die zou moeten eindigen. Die Staten-Generaal, 
niemand anders. Daar zat de kneep: maurits wilde die uiterlijke Opperheyt aan zich 
trekken. Die wilde permanent opperbevelhebber worden van de strijdkrachten. 
En oorlog kunnen verklaren in zijn eigen belang. Dat was het conflict tussen Van 
Oldenbarnevelt en maurits en niets anders. Daar lag geen godsdienstig conflict 
aan ten grondslag. Oorlog, die moest dienstig zijn aan de steden. Die joegen de 
economie aan. Oorlog moest dus de handel der steden dienen, want steden waren 
handelsassociaties. Oorlog mocht niet dienstbaar zijn aan dynastieke belangen van 
een bepaalde clan, zoals de Oranjes. Waar kwam de Opperheyt vandaan? Van God. 
De God uit de Bijbel. Die iedereen moest kunnen lezen, al had men daarbij wellicht 
hulp nodig van iemand die Bijbelkunde had gestudeerd. Niet die Opperheyt werd 
niet ontleend aan de Kerk, niet uit haar traditie, zoals de roomsen leerden en zeker 
niet aan de Paus. maar als zij dat geloofden, die roomsen, dan moest dat maar. Op 
één voorwaarde: als ze daarom de externe Opperheyt maar niet uitbesteedden aan 
een andere organisatie dan de Republiek. Dat was het, wat Van Oldenbarnevelt 
ervan dacht. Een belijdenis was het niet, want het dunkte hem zonneklaar uit de 
geschiedenis van Holland voort te komen. aan theorievorming deed hij niet. aan 
theologie nog minder. Dan deden zijn wederpartijders en maurits ook niet. Dat 
zou Johan de Witt pas gaan doen. Via ene Huig de Groot, die boeken schreef. Dat 
deden de Rotterdammers niet, daar bij de middeldam. Veels te druk voor met de 
handel. Want daar koop-ie wat voor. Voor theorie niet. Hebbie niks an.

De buitenlandse handelspolitiek

Handel moest vrij zijn. misschien was dat Johans enige dogma dat hij ooit 
ontwikkelde. De Republiek was een handelsassociatie. Een grote. Handel was de 
doelbestemming van dat verzompte, verzilte en steeds droogbemalen stuk rivierdelta, 
waarin de zeearmen zo ver reikten. In Rotterdam had Van Oldenbarnevelt die 
noodzakelijkheid van vrije handel – stomweg om (in welstand) in leven te blijven 

– aan den lijve ondervonden. Van de landbouw en veeteelt zou Rotterdam, ook bij 
doorontwikkeling, nooit kunnen leven als zelfstandige entiteit. Rotterdam zou nooit 
via die weg voldoende eindproducten kunnen aanbieden om zekere volkswelvaart te 
kunnen garanderen. Zou het bij agrarische nijverheid blijven steken, dan zou het een 
min of meer onbeduidend vissersdorp blijven, opeengedrongen langs de middeldam. 
Via een systeem van dienstverlening, bewerking van grondstoffen en halffabricaten, 
die verder voor transit zouden worden aangeboden, zou Rotterdam méér kunnen 
worden. Wat microstructureel voor Rotterdam gold, gold macrostructureel voor 
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Holland. En wat voor Holland aldus bereikbaar was aan concurrentieverbetering 
door schaalvergroting zou uiteindelijk ook de Republiek begunstigen, al zagen 
de wederspannige oostelijke gewesten dat nog niet. Dan moest die Republiek via 
zijn steden met iedereen zaken kunnen doen. Via vrij loven en bieden. Dan zou 
die Republiek bezwaar moeten maken tegen staatkundige handelsblokkades van 
anderen, zoals Spanje die onderhield, steeds weer met een beroep op dat vermaledijde 
Verdrag van Cordesillas van 1494237. Spanje had op basis van dat verdrag aan de 
Hollanders al diverse exploratieve tochten verboden naar De Oost omdat dat 
door Paus alexander VI geconcessioneerd was aan de Koningen van Spanje en 
Portugal. Bij Concordaat, nota bene! altijd zat de Kerk de vrije jongens dwars. Die 
handelspolitiek was Spanje te stade gekomen in zijn ontwikkeling tot wereldmacht. 
andere rijken hadden dat ingezien en Engeland was voornemens en ook in staat 
om iets dergelijks te gaan ontwikkelen. Om die blokkades te breken zou Van 
Oldenbarnevelt met iedereen weer zaken willen doen. Private handelsconglomeraten 
bezag hij met scepsis als die de vrije marktwerking zouden ondermijnen. Zelf zag 
hij er geen been in, om midden in de Tachtigjarige Oorlog zaken te doen met 
Spaanse handelshuizen. De staat kon dat niet verbieden, dat was haar competentie 
niet. Ook niet als Van Oldenbarnevelt goederen liet vervoeren en aanbieden die 
duidelijk contrabande waren: grondstoffen om wapentuig te vervaardigen. Van 
Oldenbarnevelt was aandeelhouder in koopvaardijondernemingen die aan de 
Spanjaarden stoffen leverden waarmee vuurwapens en kanons zouden kunnen 
worden afgewerkt en vuur zouden kunnen geven. Schrootcontracten bijvoorbeeld, 
om schrootvuur af te geven bij passeergevechten, maar ook via krombaangeschut 
in het veld. Johan van Oldenbarnevelt verheelde het niet. Want deed hij het niet, 
dan deden anderen het. Hij was geen dief van zijn eigen portemonnaie. Hij vond 
oorlog onzin, maar als de mensheid er toch mee bezig was, zag hij geen reden om 
er niet aan te verdienen. men heeft het corrupt genoemd, want als raadpensionaris 
kon hij voorkennis krijgen, waar de gunstigste contracten te sluiten waren. maar 
voor corruptie is nodig dat men precies weet waartoe een ambtelijke bediening 
strekt. alleen dan kan van ambtsmisbruik gesproken worden. Wel, de bediening 
van een raadpensionaris was onduidelijk en heel vaag. Dat hij geen notariële, 
passieve, notulist meer was, dat was duidelijk, maar wat nu precies wel en niet 
mocht en wanneer zelfverrijking beslist ongeoorloofd was, daarover bestonden 
noch precedenten noch vaste, objectiveerbare criteria. De bestuurscultuur was dat 
heel erg veel mocht, dat zelfverrijking niet per definitie fout was – is het toucheren 
van salaris niet eo ipso zelfverrijking? – en dat niet van alles rapportage hoefde te 
worden gedaan. Die ruimte liet Van Oldenbarnevelt niet ongebruikt. En ook in 
zoverre lijkt hij veel op Bram Peper in zijn Rotterdamse periode. Ook in zijn maxime 
dat alles wat hij deed het staatsbelang diende, want als dat niet zo was, dan had hij 
het niet gedaan. En dan had hij daar nog een goed verhaal bij ook. Ja, ik blijf erbij: 
Bram en Johan, die zouden elkaar best hebben verstaan.
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De man van “ het stoksken”

Johan groeide te groot. Voor anderen. En voor zichzelf. Hij vond dat hij de enige 
was die het landsbelang goed zag. En dat hij de enige was, die daarin bestendig 
een bepaalde lijn volgde. Zijn public image interesseerde hem steeds minder, naar 
mate hij groter werd. Hij was altijd al een alleenganger, een binnenvetter, een 
luizenbroeier. Hij drukte anderen dood met zijn argumenten en luisterde nooit 
naar de hunne. Hij nam de houding aan dat hij altijd en overal gelijk had. Dat 
laat nooit na iedereen tegen je in het harnas te jagen, als de verpletterende eerste 
indruk weggeëbd is. maurits heeft Van Oldenbarnevelts private commerciële 
goochelarij in contrabande aangegrepen om de raadpensionaris te doen 
vervolgen voor hoogverraad,238 landverraad en corruptie. Voor een politieke 
rechtbank. Die maurits had samengesteld. Om een concurrent uit de weg te 
ruimen.239 Het lukte. Vooral omdat Van Oldenbarnevelt geen rechtskundige 
bijstand kreeg en de tenlastelegging niet mocht lezen. Het proces kwam neer 
op een welberaamde gerechtelijke moord.240 Zo heeft iedereen dat ook ervaren, 
destijds. Van Oldenbarnevelt had gratie kunnen krijgen, als hij erom gevraagd 
had. maar omdat dat schulderkenning impliceerde, liet hij het na. Hij werd 
de man van Vondels aanklacht in dichtvorm: het stockske(n)241: de eenzame, 
eerzame grijsaard die op die dertiende mei 1619 onmenselijk vroeg het trapje naar 
het schavot op strompelde, op weg naar de dood door het beulszwaard. Vóór de 
Ridderzaal op het Binnenhof. Zo staat hij afgebeeld aan de Coolsingel, steunend 
op het handgerief dat Vondel in ritmische zangen aan de eeuwigheid onttrok.

13 mei 1619, executie van Johan van Oldenbarnevelt
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Rotterdam en de Republiek
De acte van Verlatinghe: geen grondwet, maar een wettig verzetsrecht

Even terug naar die grijze novemberdag in 1572. Toen de eerste protestantse 
predicatie zou zijn gehouden voor een aandachtig luisterende massale 
vrome geloofsschare in de Sint Laurens. Het verhaal, waarin zoveel 

protestantse historiserende auteurs zich vermeid hebben en waarin zelfs een 
kritisch man als de archivaris Hazewinkel schijnt te geloven242. Ik gaf al aan, 
dat ik denk dat deze entourage anders is geweest. Een fictie die bewust in de 
negentiende eeuw in het leven is geroepen door de toenmalige hervormden, 
die vervolgens gekoesterd is door onderwijzers op de Rotterdamse scholen op 
hervormde grondslag. En vooral door antirevolutionaire politici en romantici, 
waarvan Conrad Busken Huet één van de bekwaamste literarische auteurs is.
Hoe komt het eigenlijk, dat zo’n hardnekkig, romantisch en vertekend beeld is 
ontstaan over die eerste protestantse dienst in de Laurens? Waarom wilde men 
de zuivering van de Laurens zó voorstellen? 
Even een excurs, vóórwaarts, naar de negentiende eeuw. Deze hervormde 
hervertelling van de Vaderlandse Geschiedenis vindt haar aanleiding in de 
Belgische Revolutie van 1830. In 1830 scheidt België zich af van het Koninkrijk 
der Nederlanden. men ervoer dit in Noord-Nederland vooral als een aanslag 
op het calvinistisch Nederland. Het Nederland van God en Oranje. Het vrome, 
sobere nijvere uitverkoren volk. Van Groen van Prinsterer, over wie ik al repte. 
Die aanslag roept een soort hertaling van de Nederlandse historie op. als een 
vorm van zelfbevestiging. Een plaatsbepaling. Want men is in Holland, mede 
door de houding van de mogendheden die het Koninkrijk in het leven riepen in 
1815 bij het Verdrag van Wenen, erg onzeker geworden over de zelfbestemming.
Lange tijd staat niet vast wat er van dat Koninkrijk zal resteren: de Engelsen 
zijn het niet langer genegen, zij duchten de economische concurrentie. Veel 
sympathie heeft het Koninkrijk niet (meer) in West-Europa, al ervoer men dat 
destijds niet aanstonds. Het lijkt erop dat alleen een rompstaat over zal blijven, 
bestaande uit de oorspronkelijke zeven geünieerde provinciën boven de Grote 
Rivieren. Willem I jaagt door zijn hardnekkige mobilisatie van zijn Veldleger 
waarachtig iedereen tegen zijn koninkrijkje in het harnas. Pas in 1839 besluit 
Londen dat Nederland zijn barrièreprovincies Noord-Brabant en Zuid-Limburg 
en Zeeuws-Vlaanderen toch mag houden en dat ook zijn koloniaal bezit voorlopig 
intact mag blijven. maar groot is die staat niet. Niet qua grondgebied, niet 
qua inwonertal, niet qua bruto nationaal product. Deze staat verkeert in een 
permanente identiteitscrisis. Een minderwaardigheidscomplex overvalt deze staat. 
Zijn plaats in het Europees Concert is niet vlak bij de concertmeester. Nederland 
is naar achteren gebonjourd, ter hoogte van het slagwerk. Het zal ondersteunende 
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geluiden mogen voortbrengen maar zelfs het vertrouwelijk knorren van de fagot 
wordt aan deze speler niet toevertrouwd. De triangel, en, soms, de glaspiano als 
het libretto dat voorschrijft. Het steekt de overspannen nationale trots die na 
de slag bij Waterloo in 1815 zo krachtig de kop op stak.
Daarom ontwikkelt de natie na 1839 een nationaal bewustzijn dat er op neer 
komt dat wij bij uitstek een Calvinistisch voortrekkersland zijn. En daarin kan 
zo’n icoon-achtig bouwsel als de Groote Laurenskerk te Rotterdam waarachtig 
een belangrijke rol spelen. Is dat nu niet Calvinistisch bij uitstek? Representeert 
dat niet architecturaal de grondtoon van ons volksbewustzijn? Zo orakelen de 
protestantse voorlieden, aangeraakt door Het Reveil. Zie zijn machtige sobere 
vormen, zijn massieve muren en helder lichtende raampartijen. De toren, als 
een vuist des Heren. De warsheid van opsmuk binnen. Het strenge koorhek, 
dat de standen der maatschappij naar Gods eeuwige ordonnantiën inprent. Het 
houten gewelf, geschikt om de Psalmen tegenop te zingen, zonder verwijfde 
nagalmen, maar gedempter tone zoals Dathenus243 – streng hervormd predikant 
uit de zestiende eeuw – dat wilde met een hele tel op de volle lettergreep. Ja, hier 
komt Neerlands volksaard volledig tot uiterlijke verschijningsvorm, zonder dat 
die Calvinisten het zelfs ook maar bewustelijk beoogden. Het welde op uit hun 
gelovig hart, als de vrucht hunner Synderesis, het ingestorte oerweten! Zó zal 
abraham Kuyper het weten te brengen, hij, de dominee uit maassluis, en zo zullen 
zijn broederen het hooggehoed en zwartgejast uitbazuinen in Tweede en Eerste 
Kamer, hoge colleges van staat, universiteitsaula’s en gemeentehuizen. De Here 
Here heeft grote dingen bij ons gedaan. Ziet op naar die Groote Laurenskerk. 
Stemt allen ARP. antirevolutionaire Partij. Zo zal de Kerk een politiek baken 
zijn, bijna honderdvijftig jaar lang: op koektrommels, beschuitbussen, op de 
kaften der leesmappen, in het leesmuseum, op tegeltableaus ter gelegenheid 
van bedrijfsjubilea, en wellicht, in glazen bollen waarin het kan sneeuwen, al 
verhoede God het. maar God verhoedt nu eenmaal niet veel.
De veelgeroemde acte van Verlatinghe uit 1581244, overigens een gewoon 
agendapunt op de Resolutierol van de Staten-Generaal der Gewesten, geeft 
al aan hoe improviserenderwijs de gewestelijke vertegenwoordigers in de 
Republiek te werk zijn gegaan. Ook op het stuk van de godsdienst. Ik gaf 
dat al aan, maar benadruk: het ontbrak de stichters van de Republiek van 
het begin af aan aan een theoretische toeleg. Laat staan een uitgesponnen 
dogmatiek. Die is later pas bedacht, toen de vrede al lang bevochten was en 
de staatszelfstandigheid een voldongen feit. men is toen in teksten allerlei 
dingen gaan inlezen. Eigenlijke bedoelingen, die niet gelukkig zijn uitgedrukt. 
maar van de stichters, als ze die rechtvaardigingen zouden hebben gelezen, 
raar zouden hebben opgekeken.
men constateert in het begin als betreurenswaardig feit, dat men in oorlog is. 
met zijn wettige koning. Eigenlijk is dat fout. Het zou niet moeten hoeven, dat 
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weten we best. Koningen moeten gehoorzaamd worden. maar deze Philips 
maakt het te bont. Hij misacht de rechten van zijn onderdanen, ook al heeft zijn 
dynastie die steeds aanvaard en bevestigd, óók tegen duur geld. Deze koning 
verbreekt dus een rechtsorde van wederkerige trouw. Dan hoeven wij dat ook 
niet meer te zijn: trouw. We zijn het zo lang mogelijk geweest. We ontbinden 
ook van onze kant onze trouwbelofte. We komen in verzet. Volgens het oude 
principe: als jij niet doet, wat jij beloofd heb, hoef ik het óók niet te doen. Dat 
is een kwestie van voorgegeven, hoger recht. Dat hogere recht, van Goddelijke 
oorsprong, roepen wij nu in. Het is de schuld van Philips dat we dat moeten doen. 
We zullen nu zelf onze zaakjes redden. Omdat Philips zich beroept op goddelijke 
rechten bevestigd door de Paus, maken we er een punt van die gemotiveerd te 
ontkennen en af te wijzen.
Wij plaatsen ons daarmee niet buiten de Christenheid. maar daarbinnen zullen 
wij onze eigen weg vervolgen. Het is geen grondwet, deze acte. Het is in de 
verste verte geen staatsregeling van een Republiek van zeven wederspannige 
en eigengereide provincies, die Spanje al tijden spuugzat zijn, al wordt dat 
vaak beweerd. men was in 1581 nog lang zo ver niet. De vraag was of Holland 
en Zeeland niet saampjes zouden afdrijven. Ze hadden geld, ze hadden 
buitenlandse contacten, ze hadden prestige om net als Venetië een klein maar 
fijn handelsrepubliekje te worden. Per toeval is het zo niet gelopen. men wist 
niet goed waarop men afkoerste. De acte is helemaal geen handvest van 
grondrechten. Ook nooit zo bedoeld. Het is een openbare verontschuldiging. 
met een verklaring, waarom die verontschuldiging nu, op dit moment, nodig en 
gepast is. We moeten wel, we wilden dit niet. maar we kunnen ook niet langer 
volhouden dat we wel trouw zijn aan de koning en dat hij misleid is door valse 
raadgevers. De koning weet wel beter en wij óók. De acte is een noodverband. 
meer niet. Het is ook geen geloofsverklaring waarin een verzetsrecht een 
calvinistische fundering wordt gegeven, zoals vaak wordt beweerd. En zo’n 
noodverband legt de bijeenkomst van 15 november 1572 in de Laurens óók. 
Jammer, maar helaas. We kunnen het niet beteren, maar dit moet even.
Terug naar de Laurenskerk, in dat najaar van 1572. Die schare toehoorders rond 
die kansel – als het geen keukenstoel was – in 1572 bestond uit verontruste 
Rotterdammers. Er waren er weinigen, die ter kerke togen. De Spanjaarden 
hadden huis gehouden in Rotterdam op een wijze die onvoorstelbaar was voor 
de tijdgenoten. Wij kijken er helaas tegenwoordig niet meer van op in onze 
verlichte eenentwintigste eeuw, maar toen was een moordpartij jegens ongeveer 
driehonderd onschuldige burgers in een paar uur opzienbarend. De meesten 
Rotterdammers waren thuis om hun verkrachte ega, dochters en huismeid soelaas 
te bieden, de deuren weer in de hengsels te hangen en de gapende raampartijen 
dicht te timmeren met wrakhout van andermans woningen die verramponeerd 
waren. Ze ruimden het gebroken huisraad bijeen, trachtten hun weggesmeten 
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meubelen terug te vinden in de bende op straat en hielpen bij het nablussen van 
wat elders nog smeulde. De toehoorders wilden geen Bijbelschrifturen, maar 
nieuwsmeldingen. Waar waren de Spanjolen heen? Komen ze nog terug? Brengt 
de vroedschap nu eindelijk een geregelde schutterij op de been? Komt een militaire 
commissie in actie via Delft of Den Haag? We kunnen de Spanjolen niet alleen 
de baas, doen de Hollandse steden samen aan troepenwerving? Komt er een 
burgerdienstplicht? Krijgt de stad schadeloosstelling? Of komt er fondsenwerving 
om in de directe nooddruft van de poorters te voorzien? Wie gaat dat dan doen? 
Die vragen zijn gesteld en de would be-predikant – als de man op de kansel dat al 
was – heeft geen bescheid kunnen geven. Wel heeft hij, wijzend op de onttakelde, 
slecht verlichte ruimte om zich heen wijzend, gezegd dat het papendom gedaan was. 
Dat de cureiten opgehoepeld waren. Dat de vroedschap nog besluiten zou, wat nu 
gedaan moest worden. Dat een plechtigheid zou worden gehouden aankomende 
zondag, op het tijdstip van de hoogmis. Die nooit meer gehouden zou worden. 
Dat men verder nog zou horen. En wellicht, ja, wellicht, heeft hij besloten met een 
troostende tekst uit het Nieuwe Testament, hopelijk uit de Bergrede, die voor dit 
soort aangelegenheden geschreven schijnt, omdat toen de spreker óók het getal 
der menigte zag en reeds daarom van ontferming bewogen was.

Het Calvinisme als publiek recht

Van Oldenbarnevelt nemen als exemplarisch voor de gemiddelde geloofshouding 
van de gemiddelde Rotterdammer is zo gek nog niet. Van het papendom had 
hij zijn bekomst. Het had het er naar gemaakt. Dat een samenleving niet 
zonder geloof kan, als samenbindende kracht en fermentatiepunt, daar ging hij 
voetstoots vanuit. In dit opzicht zal hij óók wel op Vader Kegge, de rentenierende 
steenrijke koopman uit de onvolprezen Camera Obscura van Nicolaas Beets 
hebben geleken. Kegge had tot uitgangspunt, dat hij veel van de godsdienst hield, 
want als de godsdienst er niet was, wat zou het dan van de samenleving worden? 
En omdat godsdienst en christendom identiek inwisselbare grootheden waren 
voor Van Oldenbarnevelt, zou er dus een christelijke levensbeschouwing moeten 
worden verkondigd worden van de nu leegstaande kansels. Daarbij waren hem 
drie dingen dierbaar.
Ten eerste: dat die godsdienst niet zou leiden tot gewetensdwang van anderen, 
hoe dan ook. 
Ten tweede: dat die godsdienst accepteerde dat de eerbare burgerij niet 
alles hoefde te tolereren van een overheid, wie zij ook ware. Zij moest een 
moraaltheologische rechtvaardiging kunnen bieden voor het recht om in 
opstand te komen tegen het wettige gezag, zodra zich dat aan machtsusurpatie of 
excessieve bevoegdheidsaanmatiging schuldig maakte. Dat moest die godsdienst 
billijkend aanvaarden, dat verzetsrecht, want verzet, dat was nu juist wat Holland 
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aan het plegen was. Tegen een wetmatige souverein. Niet gering. maar dat moest 
religieuze fundering krijgen. 
Ten derde: dat die godsdienst de vrijhandel aanvaardde, met al haar aspecten 
en dimensies, en dus het individuele winstbejag niet misprees. Vrijhandel, dat 
betekent: publiek vertrouwen, persoonlijk initiatief en bereidheid geld als 
rentedragend intermediair te aanvaarden. 
Een godsdienst die christelijk was, en die drie dimensies harmonieus integreerde, 
die wilde Van Oldenbarnevelt wel belijden. En dat was dan het veelgeroemde 
Calvinisme, al wist hij er het fijne niet precies van. Dat heeft hij ook nooit 
geweten. En dat kon hem ook niet schelen. maar dat je bij de Lutheranen niet 
terecht kon met dat verzetsrecht, dat had hij op zijn studiereizen in Duitsland 
geleerd. Dat de katholieke kerk maar wat rotzooide met het renteverbod, dat 
had bij hem steeds verachting veroorzaakt, en dat van die gewetensvrijheid, dat 
was hem met de paplepel ingegoten, al in Den Haag in zijn praktizijnshoek, waar 
hij veel met dat artikel te schaften had gehad. Er waren ketters in Den Haag 
verbrand en daar was hij niet gek op.
De weldenkende Nederlander, dus de zelf benoemde elite, zal zo ongeveer 
gedacht hebben, al is het wellicht hier nog te puntig geformuleerd. Zo 
ongeveer als weldenkend Nederland nu óók spontaan denkt als het gezellig is 
op een hoogdravend avondje van een borrelclub van gelijkgestemden als het de 
pluriforme samenleving beeldend uit de doeken doet. De volgende zondag in de 
Laurens zullen dergelijke weldenkenden wel weer gegroept hebben gestaan rond 
de kansel. Het gat in het transeptraam was gedicht, dus tochten deed het gelukkig 
niet meer. En toen hebben ze gezegd: wie gaat voortaan die kanselvoordrachten 
doen? Ze worden verdienstelijk geïmproviseerd door Geertgen Welzenesz. maar 
we weten: lezen kan hij nog niet zo lang en verder: die Bijbel, daar kent hij maar, 
moeizaam spellend, één hoofdstuk van. Dat van de Bergrede. Er moet toch 
een gestudeerd iemand komen. We vragen de pastoor van een jaar terug, die 
Duivenis of Duifhuys, als we die te pakken kunnen krijgen. Die vertelde toch al 
mooi wat we wouen horen. En doet die het niet, dan iemand die voor Calvinist 
heeft gestudeerd. Dan moet hij wel zijn diploma meebrengen, want we geloven 
niet meer zomaar iedereen. Dat laten we aan de papen over.

De stad aan de Maas als civitas deï

De aanleg van nieuwe havens in de waterstad

De revolte van 1579 - 1581, die volgde op de stedelijke rechtsverzettingen van 1572 
was een conservatieve. Geslaagde revoluties in Nederland hebben die strekking 
altijd. Daarom is de revolte van 1968 ook nooit wat geworden. Die greep naar 
nieuwe systeemperspectieven. En uiteindelijk moet je daarmee bij Nederlanders 
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nooit aankomen. Daar krijg je geen spaarpunten bij op je bonuskaart, bij die 
perspectieven. Wat is het doel geweest van de Rotterdammers tussen 1572 - 1581? 
Zorgen dat het op stedelijk niveau goed liep. Dat nu eindelijk de geprojecteerde 
havenuitleg ter weerszijden van de Lovehaven fors ter hand werd genomen, zowel 
buitengaats als landinwaarts, want de schepen werden groter en de handel was 
intensiever. Die ging, tachtigjarige oorlog of niet, gewoon stug door. Dat wilde Van 
Oldenbarnevelt ook. Daarom heeft hij de nieuwe oostelijke havenbekkens op de 
rechter maasoever doen graven, en de zijhavens van de Lovenhaven daarachter245. 
De verbreding van de Oudehaven, en de voorzieningen voor het conserveren, in 
wintertij, van opgelegde haringbuizen, het latere Buizengat. De haringvisserij 
was gaandeweg minder belangrijk, want de aanvoer van stoffen, goederen 
en halffabricaten begon steeds lucratiever te worden. Daarom moesten de 
haringbuizen – een speciaal soort platbodems – weg blijven uit de Oudehaven en 
de Nieuwehaven, ze bezetten daar maar ruimte die beter winstgevend kon worden 
gemaakt. De buizen werden naar een nieuw vergraven havenkom gedirigeerd, het 
Haringvliet. Daarvoor moest een stenen bekading worden gemaakt waarvoor 
weer grondophogingen door zandaanvoer noodzakelijk was. En die nieuwe haven 
vergden weer nieuwe bruggen, want het verkeer over land in de stad werd ook 
steeds intensiever. De eerste aanzetten tot de Wijnhaven, de Scheepsmakershaven, 
de Bierhaven, de Glashaven en de uitbouw van de verbrede Leuvehaven gepland 
door Van Oldenbarnevelt. De realisatie van dit ingewikkelde havenplan duurt 
tot zeker 1606. Want steeds bleken kaden niet sterk genoeg en stortten ineens in, 
hout voor de besteigering was niet duurzaam en niet sterk genoeg. Verder begon 
men steeds meer bezwaren te krijgen tegen uitgebreide bokkinghangen (lijnen 
waaraan bokkingen gedroogd werden) midden in de stad. De netten-taanderijen 
waren al lang van te voren uit de stad en de bebouwde kom gebannen. Je herkent 
overigens niet zo heel veel meer van dat zestiende eeuwse havenplan. Zeker na het 
bombardement van 14 mei 1940 zijn veel doorvaarten, verlaten, havenkommen 
en dwarssassen maar stomweg volgestort met puin – men moest het kwijt en men 
hàd een vervoersprobleem – zodat de situering van de havens en vooral, de functie 
ervan, tegenwoordig bijna niet meer te reconstrueren is. De Glashaven is er nog, 
aan de Leuvehaven, met drie in die haven uitstekende bedamde steigers. De andere 
zijn gedempt wegens overtolligheid of onbruikbaarheid – te geringe diepte – of zijn 
vergraven. Ook in dit opzicht is het middeleeuwse stratenplan met havencomplex 
binnen de oude stadsdriehoek niet makkelijk meer te reconstrueren.246

Is de overheid dienaresse Gods en wat betekent dat?

Navigare necesse est, varen is een noodzakelijkheid. Het staat op de amsterdamse 
Schreierstoren, maar op de kroonlijst van de Laurenstoren had het evenmin 
misstaan. En het had de doelstelling van het bedehuis niet miskend: het had mede 
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kunnen dienen als beursgebouw of schippersbeurs. Van Oldenbarnevelt had dat 
niet blasfemisch gevonden. De nieuwere kerkenraden wél. Die wilden dat de 
Laurens echt alleen bedehuis zou zijn, naarmate het Calvinisme wies en stedelijk 
meer voet aan de grond kreeg. Want dat kreeg het. De leerstellige uitgangspunten 
ervan werden gedefinieerd en als systematisch geheel beredeneerd. Er kwamen 
experts in dat systeem naar de maasstad: de universiteit Leiden leverde ze af 
en hier konden ze emplooi vinden. Wat zij, deze doctores sacrae theologicae, 
beoogden was: augustinus doctrine over de civitas dei, de stad Gods, stoffelijk 
verwezenlijken binnen de omwallingen van de maasstad. Die dat zo duchtig 
bevochten had. De stad, waarin men leeft naar de inplantingen des Heren, zoals 
uitgelegd door hen die de strekking der Openbaring recht konden verstaan: de 
predikanten. En dat betekende dat zij dat ook de vroedschap zouden kunnen 
uitleggen. Die moesten dus goed luisteren.
Daarmee kwam een geheel nieuw vraagstuk op daar in de schaduw van de 
Laurens bij de middeldam: is de Kerk bovengeschikt aan de publieke gemeente, 
de stad en haar bestuur? Of omgekeerd? Geeft de overheid – waar die ook zetelen 
moge – over de kerkelijke leer de laatste aanwijzingen? Dat zou dan inhouden, 
dat die leer een libertijnse zou zijn. Een tolerante leer zonder veel leerstelligheden, 
waarbij ieder die het met het lieve vaderland goed meende aan het avondmaal 
welkom zou zijn247. Het is duidelijk dat de predikanten het eerste vonden en 
de vroedschap het tweede248. En Van Oldenbarnevelt behoorde duidelijk tot 
de regenten. De bestuurden wisten het niet goed, die laveerden maar wat, ze 
konden van beide kanten klappen krijgen. Rond de kansel werd het, naarmate 
de papen niet duidelijk meer aanwezig waren, drukker. En drukker. Hoe kwam 
dat toch? Voor Rogier was dat duidelijk: de stadsregeringen voerden overal 
een protestantiseringspolitiek. Wie niet duidelijk liet blijken – door kerkgang 

– calvinistisch te zijn, kreeg geen subsidies, geen onderstand, geen leuke baan, 
geen diploma’s. Dat deden de vroede vaderen, dat was overzichtelijk: één stad, 
één volk, één kerk, dat is altijd iets wat machthebbers aanspreekt. Calvijn had 
in Genève tijdelijk de stad inderdaad met dwangmiddelen omgevormd tot 
civitas dei, en dat hield in dat de predikanten de publieke dienst uitmaakten. 
Zo wilden sommigen het in Rotterdam óók. Iedereen rechtgelovig, dus iedereen 
naar dezelfde soort preek. alleen jammer dat de nieuwe dominees het voor een 
eenvoudig mens zo moeilijk maakten. Niet alleen wat de leerstellige dogmatiek 
betreft, maar ook wat de ethiek, de moraal en het burgermansfatsoen betreft. 
Je mocht verdomme onder de hand niks meer! Dát was onder de papen toch 
anders. Dat vond de vroedschap nu óók. Trouwens, die waren echt niet collectief 
calvinistisch geworden. Er waren er bij, die waren ronduit katholiek gebleven. 
Ze droegen het nog openlijk uit óók. Hun collegae hadden er eigenlijk niks 
tegen. Die zaten wel in het kerkbestuur van de Laurens. En ze vonden het wel 
leuk, zoals dominee op zondag te keer ging, galmend slaand met de handen 
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op de kanselrand. maar de andere dag zaten ze toch weer in vergadering met 
hun katholieke ambtgenoten, met wie de verstandhouding gewoon goed 
moest blijven, reeds omdat ze connecties hadden met belangrijke katholieke 
handelshuizen. En daarom: van de rechtop-en-neer protestantiseringspolitiek 
kwam niet veel terecht. Op de eerste plaats waren er toch nog wel rooms-
katholieke priesters achtergebleven. als die eerbaar van levenswandel waren 
en oprecht vroom, dan bleven zij volk trekken. Een ervan was ene Jan Wijkraedt 
in de Oppert. Dat hij in Rotterdam de mis stiekem opdroeg was bekend. En hij 
had publiek. missionarissen van buiten bleven Rotterdam bezoeken. En ook zij 
trokken volk tegenover wie zij hun bedieningen konden verrichten. Ze moesten 
niet provoceren. Want de wet was verzet en heibel werd niet getolereerd zoals 
alle overheden bezwaren hebben tegen publieke ongeregeldheden. maar er kon 
veel. Want de vroedschap had te maken met belangrijke katholieke kooplieden 
die de stad regelmatig aandeden. De relaties met hen moesten goed blijven. De 
vroedschap zag graag dat zij zich metterwoon vestigden: dat was goed voor de 
negotie en leverde banen op. Er was tenslotte nog veel katholiek buitenland. 
Daar moest je zaken mee doen. Goed voor de handel. Goed voor Rotterdam.

De figuur Johan van der Veken

Een bekende Vlaamse koopman, gevestigd te Rotterdam, was Johan van 
der Veken249 uit antwerpen die ook menige buitenlandse associatie of firma 
vertegenwoordigde. Een haringmagnaat. Hij was ook bewindhebber binnen de 
Rotterdamse Kamer van de Oost-Indische compagnie250. Pakhuizen op het in 
volle ontwikkeling zijnde stadseiland tussen Scheepmakershaven en Wijnhaven. 
Hij handelde ook in wijnen en had op het Wijneiland ook pakhuizen. Officieel 
financier van Van Oldenbarnevelt en van de Republiek. Johan richtte mede de 
Rotterdamse Beurs op in 1598, de eerste in Noord-Nederland. De amsterdamse 
Beurs volgde pas zo’n tien jaar later. Hij hoorde echt tot het Rotterdamse patriciaat. 
Zijn borstbeeld in een portretmedaillon hangt dan ook op het middenrisaliet van 
het Rotterdamse stadhuis aan de Coolsingel. Boven het grote balkon, het vierde 
medaillon van links als je vóór de gevel staat. Van der Veken deelt deze eer met 
Desiderius Erasmus en Pieter de Hooch, beroemd kunstschilder uit de zeventiende 
eeuw. Je herkent Van der Veken aan de zware vooruitstekende Spaanse kraag. Een 
molensteen om zijn nek, lijkt het. Van der Veken sticht zelfs het Van der Veeken 
Hofje in 1609251. Hij bedeelt het hofje royaal. Hij bestemt het voor nette weduwen, 
die arm zijn. Johan denkt vooral aan zeemansvrouwen wier echtgenoten op zee 
bij de uitoefening van hun beroep gebleven zijn252. Nergens staat dat de weduwen 
katholiek moeten zijn. Ze mogen best veel kinderen hebben. Het enige wat hij 
bedingt is, dat het hofje niet weduwen mag weigeren, omdat ze katholiek zijn – 
kennelijk ducht hij dat toch – en verder dat het Rotterdamse stadsbestuur zich 
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met het beheer van het hofje niet zal mogen bemoeien. Het bestuur van het hofje 
moet bestaan uit degelijke katholieke personen253. Dat durft Van der Veken toch 
frank te laten relateren! In een openbare acte. Het hofje stond in de Vrankestraat 
bij de vestingwal. Het omvat zestien huisjes. Zijn rooms-katholicisme stak hij 
dus niet onder stoelen of banken. Johan van der Veken had aan zijn huis een 
kapel, waar mis gehouden werd op gezette tijden. De kapel genoot veel toeloop. 
Hij werd een milddadig gever aan het stedelijk Heilige Geestfonds ten behoeve 
van armen, zieken, krijgsgevangenen en verminkten. Waren de gevangen soldaten 
rooms-katholiek, dan zorgde hij dat ze geestelijke bijstand kregen en zelfs een 
behoorlijke begrafenis met lijkmis. Hij liet een vorstelijk stadspaleis bouwen aan de 
Hoogstraat, waar hij aan missionarissen maar ook aan bezoekende priesters gastvrij 
onthaal bood. In 1616 stierf hij. Hij werd binnen het koor begraven in de Groote 
Laurenskerk. achter het koperen hek, de plaats voor de notabelsten. Hij werd daar 
met veel statie begraven,254 waarbij een priester de absoute verrichtte. alleen de 
eigenlijke lijkdienst werd opgedragen in zijn huiskapel. maar de begrafenisstoet 
met lijkprocessie mocht openbaar verricht worden. als het baatte, was men tolerant. 
Of misschien is het beter te zeggen: dan maakte de religie niet veel uit. Dat heet: 
onverschilligheid. De onverdraagzaamheid kwam pas in de negentiende eeuw, 
toen de protestanten zich bedreigd wisten door de immer wassende en steeds 
belangrijker wordende katholieken, die zelf de provocatie bepaald niet schuwden. 
Door protserige kerken te bouwen tegenover protestantse bedehuizen of torens op 
te trekken, soms hoger dan die van de Laurens. Een soort competitie. Die in veel 
steden gehouden werd. En die de hervormden (soms) irriteerde. Wie kaatst moet 
dan de bal verwachten. al is het begrijpelijk dat Lodewijk Rogier dat anders zag. 
maar die had in de twintigste eeuw als belijdend katholiek dan ook moeilijkheden 
gehad om een benoeming te krijgen als leraar Nederlands aan een Rotterdamse 
gemeentelijke HBS. Terwijl zelfs de sollicitatiecommissie had gezegd: Rogier, 
daar kun je niet omheen. Dat gaat je niet in de kouwe kleren zitten. Nog in zijn 
professorale afscheidsoratie had Rogier het erover.

Hoe calvinistisch was Rotterdam eigenlijk?

Zo héél calvinistisch zou Rotterdam niet worden. De Laurens werd wel 
hervormd. maar dat is iets anders. Dat kwam omdat de hervormde kerk op de 
Synode van Dordt, later, zo wist te manoeuvreren dat het de heersende kerk kon 
worden. En de grote stadskerken mocht naasten – in eigendom opvorderen – 
krachtens de protocollen bij de Vrede van münster in 1648. Tot groot ongerief 
van alle andere plaatselijke confessies of geloofsrichtingen, ook al hadden die 
de relatieve meerderheid. De hervormden waren er altijd op tijd bij, op de juiste 
plaats en met de juiste personen. Die beter konden netwerken. Dat geeft altijd 
de doorslag. Niet wat je kunt. maar wie je kent.
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De Calvinisten – ik zal ze voorlopig hervormden255 noemen – wilden trouwens 
ook echt geen volkskerk vormen. Ze wilden een elitair groepje blijven. maar 
ze wilden wel een staatskerk zijn. Dat is in zoverre gelukt, dat de Staten-
Generaal de hervormde kerk als organisatie inderdaad erkende als partner in 
het publieke domein, en andere kerken, kerkgenootschappen en gezindten niet. 
Scheiding van kerk en staat is een postrevolutionair achttiende eeuws principe; 
de Republiek zou zoiets nooit gepromoot hebben. De Staten-Generaal sloot met 
die hervormde kerk overeenkomsten en stelde haar soms het geweldsmonopolie 
van de overheid ter beschikking. De hervormde kerk kon soms de deurwaarder 
en de schout ontbieden bij handhavingproblemen, ook bij de sanctionering 
van de kerkelijke tucht. maar steeds met mate, en zeker niet in dier voege dat 
die kerk echt een principaal orgaan werd van de staat, zoals de anglicaanse 
kerk dat werd na de afscheiding door de Engelse koning Hendrik VIII van 
Rome. De hervormde dominees, haar aangestelden en beambten hadden een 
ambtelijke status, zondermeer. Ze werden ook door de Republiek gesalarieerd 
en beschermd, zeker in Brabant, waar dat echt ook nodig was. Het door haar 
gesloten huwelijk was ook burgerlijk beslissend, de huwelijken gesloten door de 
andere kerken, waaronder de katholieke, niet.256 Die moesten dan overgedaan 
worden. Door de dominee ter plaatse, die daarvoor vaak hoge vergoedingen vroeg 
en aanleiding vond om de publieke overheid te interesseren voor deze paapse 
onderdanen – waarvan die overheid kennis nam, maar verder nauwelijks tot 
actie overging, of er moest iets te halen zijn. Volkskerk te zijn is nooit een ambitie 
geweest van de hervormde kerk. De hoge lat der kerktucht, uit te oefenen door de 
ouderlingen, was daartoe werkbaar instrument. De lagere klassen konden aan die 
maatstaven bijna nooit voldoen, vonden de Calvinisten. En deze sloten zich graag 
in hun religieuze bastion op. Het is altijd prettig tot een uitverkoren kudde te 
behoren. De Staten-Generaal van de Republiek hebben interne godsdienstvrede 
uiteraard heel belangrijk gevonden. maar dat is nog iets anders dan een uniforme 
staatsgodsdienst te willen bevorderen. Dat hebben zij dan ook landelijk nooit 
gedaan.257 Volkomen godsdienstvrijheid wilden de Staten-Generaal in ieder geval 
óók niet. Dat betekende chaos. Bovendien: wanneer is iets een godsdienst? Verder 
stond atheïsme zo goed als gelijk met anarchisme en dat heeft machthebbers 
en regenten nooit aangesproken. maar een uniforme staatsgodsdienst betekent 
bestrijding van andere godsdiensten, en daar moest je bij de overheden niet mee 
aankomen. Niet uit beginsel, maar het was te bewerkelijk, te duur en leidde tot 
onrust. Er waren fanatici die zo’n staatsgodsdienst toch wilden. De meerderheid 
konden zij niet verkrijgen. De Oranjes hebben uit dynastieke overwegingen wel 
hoofd der hervormde kerk willen worden en de leer dier kerk – die men dan de 
hervormde religie zou kunnen noemen – willen vestigen als staatsgodsdienst. 
Het is bij een streven gebleven. Het was daartoe ook te overduidelijk alleen 
gericht op dynastieke belangen: de Staten-Generaal van de Republiek waren er 
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zich te zeer van bewust, dat de Oranjes eigenlijk een erfelijke staatshoofdschap 
nastreefden – zonder van een koningschap te spreken – en daarvoor voelden 
de Hoogmogenden hoegenaamd niets. Het volk wel, maar dat had geen moer 
in te brengen. Wie veronderstelt dat de Republiek op democratische leest 
geschoeid was of naar een democratische staatsinrichting tendeerde moet zijn 
encyclopedie nog maar eens nakijken. Voor een Oranje als souverein vorst hebben 
de Staten nooit gevoeld. Ook niet op religieuze grondslag. Er zijn daarvoor te 
vaak stadhouders geweest die eigenlijk niet veel om de godsdienst maalden – de 
Koning-Stadhouder Willem III is er een prototype van – en te vaak perioden 
dat er geen stadhouders waren. Verder was de Nederlandse samenleving religieus 
gezien daarvoor gewoonweg te pluriform. Zeker in Rotterdam, de internationale 
havenstad. Er kwamen te veel zeelieden uit het buitenland met godsdiensten of 
levensbeschouwelijkheden, die zelfs met het christendom, laat staan met het 
eigenlijk gezegde Calvinisme niets uit te staan hadden. De Staten-Generaal waren 
op den duur bereid tot verdragen met de Turken of de moren en zelfs met de 
Japanners om Spanjaarden of de Engelsen een loer te draaien. Zo christelijk was 
de Nederlandse natie echt niet.258 Wél was het zo dat na de Vrede van münster de 
hervormde kerk kon beschikken over bijna alle roerende en onroerende goederen 
van de katholieke kerk, de zogeheten locale kerkfabrieken. De hervormden waren 
er weer op tijd bij, bij de onderhandelingen over die annexen en protocollen en 
hun overgangsrecht. En dat zonder schadeloosstelling. Verder kon de hervormde 
kerk beschikken over de daaraan verbonden fondsen (waaronder de al vaak 
genoemde Heilige Geesttafelen), stichtingen, inrichtingen, kloosters en kapellen 
en de daarmede verbonden aanstellingen, ambten en beambtenplaatsen. Wie 
schoolmeester, chirurgijn, ziekenmeester, wegkantonnier, commies ter poorten of 
stadsapotheker wilde worden, kon maar beter hervormd wezen. Zoiets bevordert 
eerst recht de rechtzinnigheid. maar dat is van veel later.

Soevereiniteit in eigen kring

Rotterdam werd zich gaandeweg bewust van zijn betekenis als handelscentrum. Het 
besefte, ook via Van Oldenbarnevelt, dat het in het nieuwe staatsverband een rol 
speelde. De koopvaardijvloot werd belangrijker, óók omdat soms schepen werden 
verhuurd aan die Republiek om bewapend en ingezet te worden als oorlogsbodems. 
Gaandeweg kreeg Rotterdam belangstelling voor die maritieme specialisatie, 
want over zijn oorlogsschepen wilde het zeggenschap houden. Dus ook over de 
commandanten ervan. Het begon dus een etablissement op te zetten, dat later een 
admiraliteit – centrale commandoplaats voor de gewestelijke oorlogsmarine – zou 
vormen. De logistieke organisatie was in handen van een bestuurscollege. Dat hield 
toezicht. Een gewest kon een admiraal benoemen. Een nationale staatsmarine was 
er niet. Dat was een principe. Want de beslissing welke handelsroutes dan beveiligd 
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zouden worden, wilde Rotterdam beslist niet aan amsterdam of Dordrecht 
overlaten. Zou de admiraliteit nationaal georganiseerd worden dan hadden deze 
steden de overhand gehad, want die brachten (voorlopig) de meeste financiën in. 
Later was dat alleen amsterdam. men zag echt wel in dat concentratie bij één 
nationale admiraliteit doeltreffender zou zijn, al was het maar omdat er dan één 
seinsysteem zou zijn. Rotterdam wou er niet aan. Het koesterde de admiraliteit 
De Maze259. Het vertrouwde de amsterdamse hoge heren niet. De verhouding 
tussen de centrale regering van de Republiek en de Rotterdamse vroedschap kwam 
dus onder spanning. Rotterdam ontwikkelde de gedachte dat Den Haag alleen 
aan zich moest trekken, wat echt op locaal niveau niet goed gedaan zou kunnen 
worden. Buitenlandse betrekkingen en buitenlandse militaire operaties, maar niet 
meer. In abstracto is dat makkelijk omschreven, in concreto weer niet. We zouden 
kunnen zeggen dat Rotterdam een stedelijke soevereiniteitskring ontwikkelde: een 
subsidiariteitsbeginsel dat de Staten-Generaal verbood dingen te gaan regelen die 
Rotterdam decentraal beter af kon doen. De Europese Unie kent het ook als leidend 
grondwettelijk beginsel in het Verdrag van Lissabon. De staten laten de Unie niet 
toe zaken of zorgen aan zich te trekken die beter op nationaal niveau geborgd of 
afgedaan kunnen worden. maar: wat is dan beter? Wanneer is iets beter? Brussel 
lijkt wel op het standpunt te staan: centraal is altijd beter. Daarom wil het eigenlijk 
een Unie-Openbaar-ministerie dat de strafvordering naar behoeven centraal aan 
zich kan trekken. Ongeacht het misdrijf. De lidstaten moeten daar doorgaans 
niet zoveel van hebben tenzij ze aldus al hun rommel over de schutting kunnen 
kwakken. Zoiets begon zich ook tussen de Staten-Generaal en de belangrijkere 
steden af te tekenen. Helaas ook op het stuk van de godsdienst. Daarvan kun je 
altijd zeggen dat die beter centraal afgeregeld kan worden, wegens de stabiliteit 
van de interne openbare orde en veiligheid. Niet wat betreft de inhoud van het 
geloof betreft. maar wat betreft de wijze waarop het geloof uitgeoefend zou worden. 
Enfin, het oude paapse onderscheid tussen id quod – datgene, waar het wezenlijk 
om gaat – en modus quo – de uiterlijke presentatie. Dat zou Rotterdam, met zijn 
flexibele, tolerante, opportunistische beleid op juist dit punt nog merken.

De Dordtse Synode

Remonstranten versus contraremonstranten

De vraag of de kerk staatsorgaan is, en of de staat de kerk dus gebieden kan, op 
het stuk van de godsdienst, de religie en in de politiek, kon op het hogere federale 
niveau van de statenbond niet uitblijven. Deze vraag stond centraal op de synode 
van Dordt, in opdracht van de Staten-Generaal belegd in 1618.260 Het antwoord 
was een splijtzwam aan het worden voor kerk, staatkunde en samenleving. De 
voorstanders van onderschikking van de hervormde kerk aan de staat hadden 
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daarover in 1610 een publieke verklaring afgelegd. De remonstrantie. Dat betekent 
eigenlijk: openbaar betoog. Het zelfstandig naamwoord remonstrantie houdt geen 
eigenlijke godsdienstige hoedanigheid in, óók niet bij implicatie. Een remonstrant 
is een demonstrant, iemand die openlijk stelling neemt. Het taalgebruik is 
verwarrend en verhullend, dat schijnt eigenlijk ook wel de bedoeling. maar de 
aanhangers van de verklaring gingen remonstranten heten. alsof het een nieuwe 
godsdienst gold. Wat het sedert de synode van Dordt nog is óók. De tegenstanders 
heetten contraremonstranten. De remonstranten wilden dat de kerk de centrale 
staatspolitiek steunde, althans niet openlijk tegensprak of tegenwerkte. De staat, 
de Republiek, had de hervormden vrij gemaakt, die moesten nu dankbaar zijn en 
die Republiek niet in de wielen rijden. En zeker niet op grond van religieuze of 
moraaltheologische gronden. De tegenstanders wilden dat de Republiek de kerk 
volgde, aanvaardde als het leergezag. Daarbij speelt, bij dit onderscheid, natuurlijk 
weer een heel ingewikkelde dogmatische kwestie een rol. Waardoor het een mens 
duizelt. De dogmatische kwestie is die van de uitverkiezing, de predestinatie 
zogezegd, goddelijke voorbestemming tot heil – of niet. De remonstranten vonden, 
dat god de mens uitverkiest tot geloof: als hij maar wil. Het geloof is kenbaar en 
beschikbaar, want god heeft het geopenbaard. Wil de mens, dan kan hij zich via 
het geloof verzoenen met god en zijn heilsplan. Dat is een genade. Die kun je 
verliezen. De contraremonstranten menen dat de vrije wilsbepaling er niet toe 
doet. De één krijgt de genade wel, de andere niet. Theologisch ging het daar over, 
in Dordt.

Nationale synode van Dordrecht in 1618
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Vrede of oorlog?

Waar ging het politiek over? De partij van Van Oldenbarnevelt had genoeg van 
de oorlog met Spanje. Spanje was uitgeput. De Republiek kon met continuering 
der oorlogstoestand niets meer bereiken. De Spanjaarden waren bereid tot 
vergaande compromissen. De remonstranten wilden die best aangaan. De anderen 
niet. Voorzover die compromissen inhielden dat men de Heilige Stoel ook als 
wederpartij zou moeten erkennen, is nog begrijpelijk dat de contraremonstranten 
er niets van wilden weten. Zij vonden Rome een oord van ketters. Een stad 
van verderf, moreel, ethisch, godsdienstig. Daar doe je geen zaken mee. maar 
madrid wilde in 1618 de zaak allang niet meer zo scherp stellen. Dat wist Van 
Oldenbarnevelt óók wel. als er een vredesregeling kon komen, waarbij die 
Heilige Stoel als supranationale entiteit erkend zou worden, was madrid wel 
akkoord. Die Heilige Stoel wás er, als organisatie. En zelfs de Republiek had 
dat onderkend. Niet gebillijkt. maar wel aanvaard. De Stoel wilde bepaalde 
legitimiteitrechten erkend en aanvaard hebben, maar was bereid te erkennen dat 
de Nederlandse kerkprovincie teniet was gegaan als openbare organisatie. Een 
restitutio in integrum – herstel in de vorige toestand – was al lang niet meer 
een politiek oogmerk van de Stoel. Was er op die grondslag nu niet te praten? Ja, 
zei Van Oldenbarnevelt. Nee, zei maurits, nee, zeiden de contraremonstranten: 
dan geef je alles weg, waarvoor wij de strijd zijn ingegaan. De zuiverheid van het 
ware geloof, dat alleen via de Schrift en de onvoorwaardelijke overgave aan het 
Woord bereikt kan worden. Daar ging het om, in 1568 toen de oorlog begon. De 
contraremonstranten wonnen in Dordt in 1618. Dus won maurits, die nu zijn 
leger in volle mobilisatiesterkte in het veld kon houden en daardoor niet slechts 
het krijgsbeleid, maar ook de buitenlandse politiek ging bepalen. Hoe men nog 
kan zeggen dat Dordt zich niet met politiek bezighield – en nog steeds wordt dat 
gehouden – is dan ook niet aanstonds duidelijk.

Maritieme geweldpleging onontkoombaar?

Voor Rotterdam hield het in dat het zich kon aangorden tot een zware zeestrijd. 
Van jaren. Want van het één kwam het ander. Een oorlog beëindigen, dat is 
moeilijk, maar in 1618 kon het. Van Oldenbarnevelt had dat best in de gaten. 
Het was het momentum: pakte Holland dat niet, dan werd de oorlog op grotere 
schaal voortgezet, want dan zou Spanje alles uit de kast gaan halen. Het wist 
dat Holland afhankelijk was van de handelsvaart ter zee. Spanje waande zich 
ter zee oppermachtig. Het zou een misvatting blijken, maar dat was destijds 
beslist niet voorzienbaar. Grote staten hebben nu eenmaal altijd de neiging 
om de status quo als bestendig uitgangspunt te nemen. Dat ligt voor de hand: 
iedere andere vooronderstelling gaat er vanuit dat de betrokken grootmacht niet 
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bestendig zal blijken en daarin kunnen machthebbers nooit geloven. Spanje had 
onmiskenbaar de grootste vaarklare oorlogsvloot ter wereld. Dus wat wilden 
die Hollanders nou? Ze konden net meekomen als kleine neringdoenden 
via die kleine rotscheepjes van ze op risicovolle routes. Die zou het machtige 
Spanje gaan afknijpen, met behulp van geallieerden. Daar zou Rotterdam 
zeker als handelsstad onder gaan lijden. Dat zag Van Oldenbarnevelt heel 
goed. misschien zou het glorieus worden, of zelfs triomfant, maar daar koop je 
uiteindelijk niet veel voor. Het minste wat men dan zou moeten doen zou zijn: 
het varen van koopvaardijschepen in konvooien. Begeleid door zwaarbewapende 
oorlogsschepen en dat zou duur zijn. De vorm van oorlogvoering zou anders 
worden en daar had de Republiek nog geen ervaring mee. Die maurits had 
makkelijk praten, maar hij hoefde het niet te betalen. Dat waren de Staten en 
Rotterdam. Nù geen vrede betekende: een gemiste kans, terwijl je echt niet wist 
hoe de knikkers gingen rollen. Dus peilloze voortzetting van de oorlog, steeds 
maar meer ter zee. Want op land was voor de Republiek niet veel meer aan 
triomfen te scoren. Het veldleger dan afdanken kon óók niet, dus de militaire 
lasten zouden exponentieel toenemen terwijl er weinig bij te winnen was. Een 
geheel maritieme oorlog dus uiteindelijk, op ongekende mondiale schaal. Niet, 
dat Rotterdam die niet aankon. De Laurens zou er prachtige monumenten 
aan overhouden ten behoeve van de nagedachtenis van viceadmiralen van 
Rotterdamse huize. Heroïek stervend in cararisch marmer. Of gemarmerd gips. 
als de centen op waren.

Een Rotterdamse Ambassade in Den Haag

De Dordtse synode was dus in zekere zin een theologisch bacchanaal waarin via 
Openbaringsteksten politieke strijdvragen werden beslist. Het viel op het eerste 
gehoor niet direct op. Het wemelde van citaten uit de Bijbel in de met luider 
stemme gevoerde openbare discussies. P.J. Oud heeft iets vergelijkbaars in zijn 
onvolprezen serie Het Jongste Verleden waarin hij de parlementaire geschiedenis 
van Nederland van 1918 - 1940 schetst meermalen geconstateerd261. Regent het 
in de Tweede Kamer Bijbelcitaten, dan wordt meestal een politieke beslissing 
die niets met enige godsdienst te maken heeft beslecht. Dan gaat het meestal 
om bezuinigingen, of de noodzaak van een Bioscoop- of Omroepwet, regeling 
van een pachtvermindering of Zuiderzeesteun dan wel de verlenging van de 
militaire dienstplicht of de vraag of wat de verhouding tussen verbruiks- en 
inkomstenbelasting moet zijn. De Dordtse synode toonde aan hoe ver de 
invloed van Den Haag via Dordt al reikte, want de buitenlandse politiek werd 
daar voor jaren vastgelegd. Dat had Johan van Oldenbarnevelt al veel eerder 
begrepen. maar pas toen de Staten constateerden dat Rotterdam de zevende 
handelsstad was geworden in de Republiek mocht het een afvaardiging sturen. 
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In 1586 mocht het een deputatie zenden. Daarvoor was Johan al voor de stad 
bezig geweest, maar via de Staten van Holland. Bij de Staten-Generaal, daar 
lag het wat moeilijker om daar tijdig de beslissingen stiekem te manipuleren. 
Johan zat overal boven op, maar de Rotterdammers kwamen pas kijken als de 
besluiten afgehamerd werden. Daar moest Rotterdam voortaan wat eerder bij 
zijn, want dat gehamer raakte de handelsstad direct. Ook bij die beslissing van 
de Staten om die synode te houden en dan nog wel op zulk een onbegrijpelijk 
vraagpunt. Omdat het belang van die vertegenwoordiging niet aanstonds 
duidelijk was, besloot Rotterdam klein te beginnen: het huurde een paar kamers 
in een stadlogement aan het Spui, om van daaruit de Staten van Holland en 
de Staten-Generaal te kunnen volgen. maar vanwege de duidelijke betekenis 
van de buitenlandse politiek van de Republiek voor de handel ter zee besloot 
Rotterdam, nadat de Republiek duidelijk internationaal geconsolideerd was als 
volwaardige staat, weliswaar zonder staatshoofd (een novum), in 1650 de zaak 
grondiger aan te pakken. amsterdam was al dertig jaar in het Haagse krachtig 
bezig zijn belangen te verzekeren, de maasstad kon niet achter blijven. De stad 
besloot een imponerende ambassade aan het Plein te openen bij het Binnenhof. 
aanvankelijk verhuurde Rotterdam er ook ruimtes in aan de griffier van de 
Staten-Generaal Nicolaas Ruysch. Dan hoorden de Rotterdammers nog eens 
wat, dat was goed bekeken. Zodat haar afvaardigingen direct konden aansturen, 
aftasten en sonderen in het vóóraanloopveld der besluitvorming zoals minister-
president Ruud Lubbers ooit dat proces eens wollig en onnavolgbaar verwoordde. 
aan de voorgevel is heel wat gesleuteld, het pand is verbreed en in de diepte flink 
verbouwd262 in de zeventiende eeuw, maar het – in 1678 aangebrachte  – wapen 
van Rotterdam prijkt nog fraai op de zandstenen voorgevel boven de hoofdingang 
met de zware roodgeverfde dubbele deuren met twee koperen leeuwenkoppen 
als kloppers en boomafsluiting , de entrade, waar thans alleen nog de minister 
van defensie en de hoogste paladijnen binnen mogen. Het werkend personeel 
achterom, svp. Zo was het nu ook gesteld met de eerste patriciërswoningen aan 
de Boompjes te Rotterdam, want een havenelite ging zich daar nu comfortabel 
vestigen. Voorlopig boven hun kantoren en pakhuizen. Slechts bereikbaar via 
marmeren trappenhuizen met meerijzende traplantaarn op een hydraulisch 
drukmechanisme, aan een roodzijden trekkwast. Het Venetië van het Noorden.

De Laurens daardoor in het midden

De Laurens veranderde duidelijk van functie en bestemming sedert 1572, de 
datering der stedelijke rechtsverzetting. Het jaar waarin Rotterdam koos voor 
de Hollandse opstand. Het was niet langer een multifunctioneel stadsgebouw 
met een subsidiaire liturgische bestemming. Het was een bedehuis waarin het 
Geloof onderricht werd voor hen die tot een bepaalde denominatie behoorden: 
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de lidmaten van de heersende, publieke kerk, die de Staten-Generaal erkende 
als draagster van het overheidsgezag. Ze had geen doorzettingsmacht. Wilde 
zij, dat de stadsoverheid haar geweldsmonopolie inzette om haar wensen af te 
dwingen, dan kon ze dat vragen. Die overheid was geenszins verplicht om haar 
executieve in te zetten op verzoek van de kerkenraad, het bestuur van de kerk 
en de aanpalende gebouwen en het kerkhof. Dat was vóór 1572 anders geweest: 
als de pastoor dat had verzocht, moest de overheid haar zwaardmacht inzetten. 
als de pastoor dat verzoek deed op last van de bisschop was er geen ontkomen 
aan. In andere gevallen was er nog een zekere opportuniteitstoetsing geweest: 
was het redelijkerwijs wel in het openbaar belang om geweld in te zetten en 
dwangmiddelen toe te passen? De vroedschap kon dan bepaalde feiten gedogen. 
Dat deed ze ook. Bijvoorbeeld als op vrijdag toch vleeswaren werden aangeboden 
op de markt en varkens de meent op werden geheud. Of wanneer Joden bij 
hun erediensten gerucht veroorzaakten dat het door de hele Oppert en op het 
Kerkplein te horen was. De overheid erkende de heersende kerk. Ze erkende dat 
deze kerk haar godsdienst openlijk en in het openbaar mocht uitoefenen. als 
enige. Er waren andere godsdiensten in de stad. Dat was een aanvaard feit. Ze 
mochten de uitoefening niet in het openbaar doen blijken. Dat was strafbaar. 
Dat kon vervolgd worden. De hervormde kerk kon daar om vragen. De overheid 
placht dat verzoek in te willigen. Ze zag deze hervormde kerk echter niet als 
haar meerdere. Veel vroede vaderen bezochten de kerkdiensten, maar zeker 
niet alle en sommige waren gewoon katholiek, al liepen ze er niet mee te koop. 
Het was aan te bevelen om aan het Heilig avondmaal deel te nemen, maar 
meer dan een loffelijke gewoonte werd het niet. De kerkelijke leertucht bleef, 
ook bij de heersende kerk, een interne aangelegenheid; de vroedschap wachtte 
zich wel om daar haar handen aan te branden. Ze was bereid in te grijpen bij 
ordeverstoringen, en katholieke omdrachten, processies en uitvaarten golden 
in beginsel wel als zodanig. maar omdat er meer welgestelde kooplieden waren 
als Johan van der Veken was de overheid beslist niet genegen om iedere vanaf 
een openbare plaats of openlijk waarneembare godsdienstige manifestatie die 
niet van de heersende kerk was, ambtshalve te keer te gaan of zelfs te verbieden. 
De dominees vroegen erom. De overheid was wel wijzer. Er waren teveel 
godsdienstige buitenlandse denominaties rond het kerkeiland vertegenwoordigd. 
Die buitenlandse godsdiensten werden duidelijk gehoed door de autoriteiten van 
de staat van herkomst – zoals Engeland, dat militaire afdelingen aan Holland 
ter beschikking had gesteld als een soort expeditionary force – en als die met 
dreunende dieptrommen rondtrokken over het Vasteland en hun godsdienstige 
zangen uitbulkten, zou de overheid wel gek zijn om daar tegen op te treden. 
Trouwens: Den Haag zou dan meteen ingrijpen, want dat was ook een kwestie 
van buitenlands beleid. En liet je die Schotse soldaten met hun doedelzakken 
rondjodelen aan de maas, waarom zou je dan de katholieke bedevaartgangers 
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hinderen die in Delfshaven hun wonderdoend Piet Heynskruis gunsten 
gingen afbidden? als ze maar niet luidruchtig werden en niet somber geklede 
ouderlingen, gehaast op weg ter lering of huisbezoek, bespotten. Dat deden 
die bedevaarders niet. Ze waren wel wijzer. Joden die op weg waren naar hun 
begraafplaatsje bij Schoonderloo konden dus ook best de Binnenweg passeren. 
Ook met hun gebedsmantels zichtbaar over de rechterarm. De Laurenstoren 
keek er grimmig en geducht op neer, midden op dat kerkeiland. De stenen 
wachter in het midden. Van Rotterdam.

Als een Geus het beveelt, gaat de duivel heus

Persoons grinnikte, want de beschaamde verlegenheid van de rector was hem 
niet ontgaan. Persoons hield wel van een gebbetje. Hij treiterde gezagsdragers 
graag. Hij moest het niet doen. Hij kreeg er moelijkheden door. Persoons wist 
het maar al te goed. als hij aan die beheptheid niet had toegegeven, had hij nog 
in Rotterdam gezeten. De huishoudster was inmiddels weer aangeland met 
zijn bullenzak met spullen, die de logementhouder had vrijgegeven. Gelukkig. 
Eindelijk zijn eigen scheermes, die stoppels begonnen te jeuken. moeke Peels 
duwde haar patiënt uitnodigend naar voren: “Zou-de-gij nie eens beginnen, 
war, mijnheer pastoor?” De rector had er duidelijk ineens geen zin meer in. Die 
Geus stond zo op zijn vingers te kijken, die vent was hem te gis. De huishoudster 
had inmiddels de drab van het gebroken zondagsei ontwaard op haar schone 
plavuizen. Sakkerend liep ze met een dweil af en aan, afgevend op die onte kerels 
die je geen minuut alleen kon laten of ze maakten het een rotzooitje van met hun 
vuile eigenaardigheden, zwijgt er van stil. De rector werd steeds bedremmelder, 
verdorie, was hij niet de huisheer, priester óók nog? Hij was toch de baas! maar 
ja, hij moest met dat karnalli wel uitkijken, want straks liet ze opzettelijk de 
mulkepap nog aanbranden, hij kende haar goed genoeg. De Geus stond maar 
te grinniken. Hij stond hier voor aap, hij, de geleerde priester, de beste van zijn 
jaar in Leuven. Het moest niet maggen.
Persoons keek zijn bullenzak door, zag zijn doos met meetinstrumenten in een 
hoek zitten. achter zijn onderdingen. Hij kreeg een idee: hij kon die rector uit 
de brand helpen zonder gezichtsverlies. Eerst maar eens flink onderdanig zijn, 
dat hielp altijd. misschien kon hij het zó plooien dat hij hier voorlopig onder 
dak kwam. Dan kon hij later verder zien. Het gekke was: hij barstte van het geld. 
Honderdduizend Rhijnlandse guldens had hij in een jute zak gepropt en die 
bij de lombardenjood bij de stadsmarkt in bewaring gegeven, onder voorgeven 
dat het hier meetinstrumenten gold. Zwaar gewikkeld in repen smarting en 
hennep, dat wel. Je kon van buiten niet zien wat er in zat. De Jood had de zak 
gekwikt op de balans en een ontvangstbewijs voor het gewicht af gegeven en 
het zaakje in een kluis gestopt, de bovenste sleutel omgedraaid en aan zijn klant 
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gegeven, de onderste gedeponeerd op het stadhuis. Bij een klerk, die Persoons 
kende. Die overigens Persoons wel op reputatie kende, maar niet precies wist 
wat zijn Rotterdamse achtergrond was. maar ja: met dat zuur gewonnen geld 
kon hij, Persoons, niet rond gaan lopen. Hij kon het nauwelijks uitgeven, hij, 
een Geus! Dan kreeg hij moeilijkheden met de schout, die de herkomst van 
de Rhijnguldens zou willen weten, het was hier geen courant betaalmiddel. 
Om razend van te worden! Hij was schatrijk, kon er geen gulden van besteden, 
tenminste, voorlopig niet. maar ja: hoe lang was voorlopig? Uit Rotterdam had 
hij niets meer vernomen. Zou die toren van de Sint Laurens dan toch deugdelijk 
zijn blijven staan? Zijn berekeningen waren goed, dat wist hij zeker. Nu ja. Eerst 
die duivel eens uitdrijven, was de rector ook uit de brand.

“U moet mij niet kwalijk nemen, Hoogeerwaarde, maar mag ik wellicht u een 
vrijblijvende oppering doen?” het was altijd goed zo’n ventje, dat zich héél wat 
achtte, flink te vleien: “Ik bewonder uw kundigheid als rooms priester. Ik heb 
heel veel gehoord over duivelsuitdrijvingen die de roomse Kerk zo kundig 
verricht, veel beter dan de Geuzen. Die kunnen nog heel wat leren van u en 
uw confraters. maar ik zou zeggen, vindt u het niet zonde van uw uitnemende 
kunde om die te verspillen aan deze sukkel? Die kan nog niet tot tien tellen. 
Zijn duivel, Hoogeerwaarde, verstaat vast uw fraaie Latijn niet. Die is vast ook 
niet slim, want anders had hij nooit het lichaam van zo’n boerenkwant gekozen 
tot woonstee. Staat u mij wellicht toe, dat ik u help? Ik ken natuurlijk de kneep 
niet zo goed als u, maar ik ken de taal der Kelten, die ook gnomen hebben op het 
platteland. Ik voer ooit op de eilanden over de Noordzee. En ik heb treffende 
handgrepen geleerd, waardoor een Keltische gnoom machteloos is voor tijden. 
mag ik het eens voordoen? Dan kunt u nog altijd beslissen of u uw hoogwaardige 
kundigheden wilt verspillen.”
Dat ging erin als Gods woord in de ouderling. De paap aarzelde niet. als die 
Geus aan het bezweren ging kon de rector geen figuur slaan. “H’m, h’m”, deed 
hij genadig, “Nu vooruit, laat maar eens zien, goede man. Wellicht is deze duivel 
inderdaad te stom voor mijn uitdrijvingskunde.”
Persoons bukte zich en opende langzaam zijn passerdoos. met de loodlijn en de 
winkelhaken en de ellenmaat. De passer lag bovenop. En de waterpas. Plechtig 
hield Persoons die pas voor de buik van de nog immer gebonden patiënt, die 
het met rollende ogen aanzag. Gelukkig, dat hem de mond gesnoerd was, hij 
zag eruit of hij het luidruchtig op een brullen kon zetten. Nu uitkijken: geen 
formules, die die paap ook kende, dus geen abracadabra of hocus pocus. Eerst 
de passer, langzaam, ja, zeer langzaam openscharen boven de pas, als ging hij 
een driehoeksmeting doen – dat hadden ze nog nooit gezien hier. Daarna de 
passer, geheel open, een cirkel laten maken over de buik, de borst, het hart. 
Driemaal, deed het altijd. Daarna de patiënt recht aankijken, diep in de ogen, 
zodat hij begon te knipperen. Heel lang. Doodse stilte, alleen het geknor in 
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de ingewanden van moeke deed de spanning van het moment vermoeden. En 
dan ineens: “I got the evil devil in het knorrehok, i am so sorry, i am so sorry!” 
loeihard, een geweldige stamp tegen de onderbuik van de patiënt en twee enorme 
kletsen om het hoofd, links en rechts. En dan, bijna teder, de doek van de kaken 
knopen en een zegening maken, gevolgd door een zacht “amen!”. De vent knikte 
dubbel, allicht natuurlijk, met zo’n knietje in de pens, en zeeg voor Pampus op 
de grond, rochelend en stuipend. “De duivel is eruit, Hoogeerwaarde, kijk, daar 
gaat hij.” En dan maar in den blinde een zwaai maken naar het raam, gelukkig 
stond het bovenluik open. “Ja”, bracht de rector met bevende stem uit, “Ik zie 
hem waarachtig gaan!” En moeke zag het óók. Wat waren die papen toch stom! 
Nee, hier zat hij geramd, voorlopig. Persoons voelde het aan zijn water.
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De Sint Laurens stadskerk: de publieke 
mausoleumfunctie

als er iets is, wat symptomatisch is voor de veranderde sociale functie van de 
Laurens, dan is het, dat het gebouw na 1618 een publieke mausoleumfunctie 
krijgt. Het wordt een instelling voor openbaar huldebetoon aan personen 

die, op een of andere manier de publieke zaak hebben gediend of begunstigd, 
geheel afgescheiden van hun godsdienstige overtuiging of van enige geloofsleer. 
Het wordt een zaal voor decoratieve gedachtenismonumenten van personen, 
zonder enige verwijzing naar hun plaats in enig universeel goddelijk heilsplan 
noch naar hun wederopstanding aan de rechterhand van de vader, de schepper 
van het al. Het mausoleumiseren gebeurt vanzelf. Gaandeweg. Langzaamaan. 
Spontaan. Een loskoppeling van het sacramentenliturgische hoofddoel dat 
dit gebouw onmiskenbaar eens had, gelet op het oorspronkelijk bouwplan. 
Dat zou voor de middeleeuwer, natuurlijkerwijs katholiek (wat zou hij anders 
zijn?), ondenkbaar zijn. Ook hij kende graven in de kerk. met eretekens erin 
gebeeldhouwd, grafopschriften, soms herinnerend naar een voortreffelijke 
levenswandel. maar nooit zonder verwijzing naar de onsterfelijkheid der ziel, de 
wederopstanding, het laatste oordeel, het verzoek om een gebed over de dolende 
ziel, al ware het slechts afkortingsgewijs. De situering van het graf was bepaald 
door de ordening binnen Gods heilsplan. Ondenkbaar was het, dat een niet-
geestelijke zou worden begraven binnen de sacrale omheining van het priesterkoor. 
Verder was van groot belang hoe dicht een graf zou liggen bij het hoogaltaar, en 
verder, of het rechts (a dextra) of links (a sinistra) daarvan gepositioneerd zou zijn. 
Dat wordt nu anders, het is schier van geen belang, evenals de vraag of inderdaad 
de stoffelijke resten liggen achter of onder het grafmonument. Dat is heel nieuw, 
het is een breuklijn in de religieuze beleving en de plaatsbepaling van de dood in 
het menselijk leven. En het opmerkelijkste is, dat het vanzelfsprekend gebeurt, 
bijna intuïtief en werkenderwijs. Verder worden de grafschriften vaak in het 
Nederlands gesteld, opwekkend tot navolging, prikkelend tot vaderlandsliefde, 
heldhaftigheid, krijgsmansmoed en onversaagd doorzettingsvermogen. Niet 
aanzettend tot godsvrucht, vroomheid, devote gelatenheid of bijzondere 
menslievendheid, maar prikkelend tot toewijding aan het gemenebest van stad 
en land. Zeker: ook in de katholieke kerk vond men grafmonumenten, waarbij 
de persoon van de afgestorvene geprezen werd en ter navolging werd gesteld, 
maar altijd in relatie tot de godsdienstige heilsbestemming via de dood. Geen 
paus, geen bisschop, geen prelaat in de Sint Pieter of hij wordt zó geroemd en 
aan de vergetelheid onttrokken. Ook in de Westminster kathedraal zal men 
een staatsman aldus geëerd vinden, maar steeds in relatie, soms alleen maar bij 
suggestie of afkortingsgewijs, tot zijn bestemming als creatie van zijn albestierder 
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en steeds in verbinding met een godsdienstige opwekking of aanblazing. maar 
hier niet. Het moet waarachtig geheel spontaan gebeurd zijn. In heel Holland 
weliswaar, want in Den Haag geschiedt zó eveneens met het mausoleum van Van 
Wassenaer tot Obdam, de mislukte vlootvoogd, en in de amsterdamse Nieuwe 
Kerk en de Noorder- en Westerkerk is het niet anders.

Het treffendst zien we deze moraaltheologische volte face in het Noordertransept 
van de Laurens tegen de Oostelijke muur. We zien daar het grafmonument van 
die Rotterdamse zeeheld, Egbert meeuwiszoon Kortenaer. De afgestorvene, 
wiens stoffelijke resten men hier tevergeefs zal zoeken, ligt voor ons in heroïsche 
pose, geharnast, de tekenen van zijn hoge militaire waardigheid en roem om 
zich heen. Op het fond kunstig uitgehouwen in de barokke stijl van die dagen 
schepen in linie-passeergevecht. Dan een Latijns opschrift. men zou verwachten: 
een kunstige gedichte aanprijzing van de man bij de Heer, een plaatsbepaling in 
de schepping van God, de loopbaan van de gestorvene, zijn kundigheden, zijn 
prestaties. maar neen. Eerst wordt vermeld wie dit monument opgericht hebben. 
De Edelmogende Heren van de admiraliteit van de maas. Dan de persoon 
van de geëerde: de onvergetelijke held Egbert Bartholomaesz263. Cortenaer, 
scheepsbevelhebber. En dan, in het Nederlands, het Nederduits, een opschrift 
op de sokkel. Een bede, een imploratie, een wijding? Helemaal niet. Een korte, 
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ritmische, samenvattende vermelding van de daden van deze man, van de hand 
van een dominee, Gerard Brandt, die er altijd als de kippen bij is om overal 
God en zijn wil bij te halen. Getuige zijn prachtige levensverhaal over michiel 
adriaenszoon de Ruyter, waarin God eigenlijk de boventoon voert en de admiraal 
niet meer is dan de arm waar Godt door stree. Wat lezen we hier, in Rotterdam?

De Heldt der Maes, verminckt aen oog en rechterhandt
En echter ’t oog van ’t Roer, de vuyst van ’t Vaderlandt,
De groote Kortenaer, de schrick van ’s vijants vlooten,
D’ontsluyer van de Sondt ligt in dit Graf beslooten.

Het is een treffend en pakkend gedicht, omdat het bondig is. Dat gebeurt niet 
veel in deze tijd, waarin steeds plechtstatigheid en wijdlopigheid bij dit soort 
vermeldingen de goede toon gevonden wordt. Verder: het monument ligt links 
van het hoogaltaar, links van het priesterkoor. a sinistra. Op het noorden. In 
de middeleeuwen betekende die plaatsbepaling echt wat. maar nu niet. Niet 
meer. maar toch blijft het koor in de apsis een verheven plaats, want niet iedereen 
wordt daar zomaar begraven. Dat kon men zien aan de rijkbewerkte grafstenen 
en grafmonumenten in dat koor. Jan Boezeroen had hier geen plaats. Ook niet 
vooraan in de kerk, in de zijbeuken of zijkapellen. Zijn plaats was dan in het westen, 
achterin. Die hoofdregel was beslissend, of de gestorvene moest, als Kortenaer, 
iets voorbeeldloos, iets geweldigs hebben gepresteerd – voor het gemenebest. En 
de sacrosanctie van het koor bleef intact – ook al was de apsis ontdaan van haar 
liturgische functie – via het later geplaatste koperen koorhek, dat nu achterstevoren 
nog in de kerk te bewonderen is: dat wil zeggen met de koorpoorten in zwaar 
gedreven koper, met haar kroonlijst naar de kooromgang in het oosten toe – 
heiligschennis in roomse ogen. Over dat koperen hek later meer.
maar om misverstanden alvast te voorkomen: wat er nú nog in de Laurens staat 
als koperen hek, is maar een deel van de oorspronkelijke afsluiting. Het hek 
is op dit moment met het meest bewerkte deel naar de trans, de kooromgang 
in het oosten, toegewend. En het sluit het priesterkoor van het oosten af. Dat 
is, vanuit de oorspronkelijke katholieke liturgische doelbestemming van dat 
koor, gek. Want juist daar moet het sacrament, het heiligen der heiligen, staan, 
liefst in een sacramentshuis, zonder toegang te bieden aan lekentred. Dat 
hek zou dan open moeten staan naar dat huis toe. Het zou dat huis moeten 
toelaten in het priesterkoor, de plaats van het misoffer. Het koperen koorhek, 
vóór de destructie door de brand veroorzaakt door het bombardement van 14 
mei 1940, was van de hand van de kopergieter F. van Douwe. Hij ging eerst 
in antwerpen kijken. Vervolgens in mechelen en amstelredam om te kijken, 
hoe koorhekken eruit moesten zien. Het hek was gevat in rijk bewerkt marmer 
dat in de kroonlijst oorspronkelijk de wapenen der kerkmeesters en dat van 
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de architect voerde, alsmede het wapen van Rotterdam. Dat alles is er, bij de 
naweeën van de Franse Revolutie hier in het Noorden – in 1795 uitgekapt, 
onder het citaat van de drieslag Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. Een 
triplet waar je toen al niet meer mee moest aankomen in Parijs. maar zo gaat 
dat in Nederland, waar alles ontijdig, te laat en onregelmatig gebeurt, en 
dan op heiligschennende schaal, waarvan wijzelf daarna het langdurigst spijt 
hebben. Ook hier wekt weer verwondering dat het wapens geldt van private 
personen, behalve dan dat gemeentewapen, dat inderdaad gespaard bleef. Geen 
Christusmonogram, geen Bijbelallegorie, geen Psalmcitaat. men kan zeggen: 
ja, maar daar stond de kerk al vol mee, op de wapenborden, op de graftekens, 
de wapenspreuken, de glasramen, de gebeeldhouwde ouderlingenbanken. 
De borden met de tien geboden, de orgelfestoenen en de omheiningen rond 
de gereserveerde banken. Het koorhek moest echter de aandacht van alle 
gelovigen en bezoekers trekken. men richtte het op om de betekenis van 
Rotterdam te doen uitkomen en als drager van de doelstelling van het gebouw. 
Waarom dan toch alleen die referte aan publieke functionarissen? Omdat de 
kerk slechts stadspaleis was? De preekstoel deed dat niet vermoeden.
De andere fraaie eretekenen zijn eveneens gewijd aan civiele of militaire helden 
zoals Cornelis matelief de Jonge.264 Hij is een van de grondleggers van het 
driehonderdjarig koloniaal bewind in Nederlands-Indië geweest. Eerst heeft hij 
daartoe de koning van Portugal verslagen zoals Rotterdam en de Staten hem ook 
in last hadden gegeven, een daad van ongeprovoceerde agressie, want Portugal 
had Holland voorshands niets in de weg gelegd in deze streken. De geschiedenis 
van Nederland gewaagt dan ook veel meer van ongebreidelde aanvalsdriften dan 
wij gaarne waar willen hebben. De tekst op het graf vermeldt dan ook trots dat 
De Jonge de koning besprongen heeft: er was geen inleidende oorlogsverklaring, 
geen casus belli, geen diplomatiek incident. Hij pleegde eerst een overval op 
de ten anker liggende vloot en zette een invasie op in malakka. Hij verdreef 
de oorspronkelijke bevolking van Ternate gedeeltelijk en na een slachtpartij, 
waarbij De Jonge kanons265 had en de anderen niet, veroverde hij een deel van 
Oost-Java. Ternate, een eiland in de archipelgroep van de molukken, dus in de 
Indonesische archipel, werd voorlopig zijn uitvalsbasis voor handelsoorlogen 
vanuit het fort Oranye (Oranje). Hij liet het in 1607 bouwen door de molukkers, 
die hij vrijwel onmiddellijk herkende als dappere, strijdbare soldaten, gevoelig 
voor de krijgsmans-eer en discipline. Hij wist ze te interesseren voor een 
dienstverband en bouwde aldus een harde kerk op van een plaatselijke militie, die 
later ook de beroemde of beruchte mobiele Manisee zou worden in Nederlands 
Indië. Manisee, een verbastering van Marechaussee, een elitekorps waarvan de 
kolonisatoren zich door de hele eilandengroep wisten te bedienen, vooral bij de 
latere pacificatieoorlogen in de negentiende eeuw. De molukkers waren niet 
kinderachtig met hun geweldpleging en De Jonge juichte dat ten zeerste toe. 
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Fort Oranje werd de eerste centrale thuisbasis voor de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie, een onderneming waarbij Rotterdam veel belangen had uitstaan. 
De Jonge werd daarop lid der Staten-Generaal, burgemeester van Rotterdam, 
raadslid en wethouder en overleed eerzaam in zijn bed in de maasstad. Het 
is een minder ritmisch gedicht dan dat voor Kortenaer, het is triomfantelijk, 
opschepperig en enige verwijzing naar christelijke deugden, rechtvaardiging voor 
de gerapporteerde geweldpleging of de beleidsvolheid van zijn bestuursdaden zal 
men ook hier niet aantreffen. Wel een bewijs voor de ontwikkeling inmiddels 
van het Nederlands als taal en voor de eigendunk van de Rotterdammers:

Cornelis Matelief de Jonge
Die Malacca heeft besprongen,
’s Konings vloot gebracht te schant,
9 Gallioenen genomen en verbrant.
De Ternatanen waren verdreven,
Wederom haer lant ingegegeven,
Was aldaer Admirael,
En hier State Generael.
Oock Burgemeester dezer Stede
Raet en Vroetschap mede.
Is den 17 October 1632 Overleden
En alhier begraven in Vreden.

moy Hendriks Lambertz was aartslelijk. Dus zijn bijnaam was een schot voor 
open doel. mooi Lambert of mooilambert. Geboren te Tiel ongeveer rond 1550. 
Gestorven te Rotterdam op 17 maart 1625 na een lang en welvarend bestaan als 
koopman. Ook weer bekend als een maritiem krijgsoverste van Rotterdam. Hij 
vocht mee in de slag bij Gibraltar en bestreed doeltreffend de Duinkerker kapers 
die Van Oldenbarnevelt al lang in het snotje had omdat zij de uitvaart naar de 
Indische archipel belemmerden door hun activiteiten in Het Kanaal. Lamberts 
strijdtoneel was van 1616 tot 1624 de middellandse Zee, waar hij de Barbarijsche 
zeerovers bevocht. Hij sloot vrede met de Bey van algiers in 1622. De Bey hield 
zich niet aan het verdrag, werd verpletterend verslagen in een strafexpeditie door 
mooie Lambert, en gedwongen honderden krijgsgevangenen, inmiddels gebezigd 
als christenslaven voor wie geen losgeld gebeurd kon worden, vrij te laten. moy 
Lambert kreeg een grote zerk in de Laurens. Ze werd bij de restauratie na de 
Tweede Wereldoorlog verwijderd. Ze zal herplaatst worden, buiten de kerk, in 
het grasveld dat achter de apsis omloopt, dat is het voornemen. De uitvoering 
daarvan is afhankelijk van de oplossing die gevonden wordt voor de verhindering 
dat marktbezoekers het grasveld waarin een geselecteerd aantal zerken zullen 
worden neergelegd, geheel tot een modderpoel vertrappelen. Op dit moment – 
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oktober 2017 – is er op vrijdag een vismarkt vlak achter de apsis. De bezoekers 
belopen het huidige veldje om achter de kramen te komen bij de uitbater van 
hun keuze, waarvan er enkele beroemd zijn om hun visbaksels, ook wel bekend 
als lekkerbekken en kibbeling. Die potentiële klanten trekken zich niets aan 
van het lage stenen muurtje, de bordjes “niet betreden!” en de paden die al zijn 
ontstaan door eerdere wederrechtelijke toegangsverschaffing. Ook al poogt de 
gemeentelijke plantsoenendienst steeds opnieuw een grasmat te leggen – inzaaien 
is zinloos – het blijft ter plaatse een rommeltje, óók door weggeworpen zakjes, 
plastic eetgerei en papieren servetjes die troosteloos fladderen in de wind. De 
vergankelijkheid van ieder menselijk bedrijf kon niet beter weergegeven worden. 
maar eerbiedig is het niet. Dat zou moy Lambertsz. toch ook gevonden hebben. 
Zijn eerbewijs gedoogt het niet. Lambertsz’ zerk is belangwekkend, omdat 
moy Lambert één van de eerste burgerlijke zeelieden was, die een graf kreeg 
in de kerk en zelfs op een ereplaats. In het hoogkoor nog wel, en zelfs in het 
midden daarvan!266 Hij was van lage komaf, maar werd ook niet echt hoog in 
de vlootafdeling, die werd samengesteld door de Rotterdamse admiraliteit in de 
gevallen dat de Republiek weer eens bedreigd werd in enig gewapend conflict. ’s 
Lands vloot was nog in opbouw toen Lambert dienst deed bij het smaldeel dat 
door Rotterdam werd verzorgd en haar status was nog niet heel duidelijk, omdat 
die van de Republiek dat ook nog niet was. Lambert hield zich vooral bezig 
met het konvooieren van koopvaardijschepen. Hij was eigenlijk meer kaper dan 
zeeofficier in dienst van een geregelde marine. Zijn grafmonument baarde daarom 
opzien, omdat het toch door de stad werd betaald. Gelukkig is het, hoezeer ook 
beschadigd door de brand die door het bombardement de gehele kerkvloer van de 
Laurens teisterde, bewaard gebleven. Het is veel meer een civiel monument dan 
een eerbewijs van staatswege. Daarom baarde het bij plaatsing bij buitenlanders, 
vooral toeristen, opzien. Het grafschrift kent woordgrapjes, het brengt daden van 
een burger in herinnering, verwijst niet naar ridderschap, adeldom of souverein 
rangen of aanspraken en werd toch door de burgerij een lieu de mémoire in de 
Groote Kerk gegund. Zie hier wat zijn grafmonument ons wil diets maken:

Hier lei in ’t graft. Een held manhaft,
Moy Lambert, Heindrikszoon,
Die in zijn tijd, tot Spanjaerts spijt,
Haer trots heeft ’t hooft geboon.
Zijn deftigheid was ook verbreid
Onder de Turksche natie,
Die hij dikmaal, door syn metaal,
Verwon in korte spatie.
Naervriend van Mars en Neptuin bars,
Een kaetser van den Donder,
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Kanary tuigt, Sint Thomas buigt,
Gybralt Duinkerkens Wonder.
Peilder der Zon, die niemand won;
Maer altoos heeft verwonnen.
Door schoot noch stoot, maar d’alder doot
Heeft hem op ’t laatst verslonnen,
’t Gebied der zee was hij na mee
Vys-admiraal, kloekhertig;
Heeft trouw het land
Gediend konstant
De jaren zes en dertig.
Dog doen hij heeft
Alhier geleeft
’t Seventig en vijf jaren;
Naar goede faam,
Is uit ’t lichaam
De ziel bij God gevaren.
Maar zeventien,
In’t jaar zestien
Hondert en twintig vijf.
Gerust eerbaar
Ende daar naar
In ’t graf gelegt het lijf.

In dit gedicht komt eindelijk wel een verwijzing naar het hiernamaals voor, 
getuige de mededeling dat moy’s ziel tot God is opgevaren. Veel is het niet op zo’n 
lang gedicht. De tekst valt overigens op door de inconsequente spellingswijze 
van woorden als naar (dat kan ook naer zijn en maar, dat later maer luidt). moy 
heeft het land gediend, zegt de dichter. Hij zegt niet de stad, en ook niet Holland. 
Kennelijk is in zestienhonderdzoveel duidelijk wat het land is. Het monument is 
opmerkelijk voor iemand die rond 1600 op het hoogtepunt van zijn carrière komt, 
want de Republiek was toch nog niet zo oud en verder waren zich maar weinigen 
echt bewust dat deze krijgsdienst in dat staatsverband gepleegd werd. met 
Kanary bedoelt de dichter dat moy de Canarische eilanden heeft onderworpen 
aan het Nederlandse juk dat deze groep dus daarmee tuigt (in het gareel, het 
tuig brengt). Bedoeld is dat Lambertsz. de Canarische Eilanden de macht van 
de Republiek doet respecteren. met Gibraltar – Gybralt – bedoelt de dichter 
dat moy, wonderbaarlijke overwinnaar op de Duinkerkers, de Spanjaarden 
daar flink klop gaf. Het is een gedicht dat nauwelijks toelichting behoefde 
voor de tijdgenoten, het gewaagt van de eigendunk van de Rotterdammers – 
we geven iedereen op zijn donder die ons te na komt – maar nederig, als in 
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Christus’ Bergrede, kan men moy niet noemen en zijn rijmelaar ook niet. Dat 
was kennelijk ook niet de eerbare toon die verwacht werd. Ook niet in een kerk.
De uitsmijter is een gedicht op het grafteken ter ere van Johan van Brakel267, 
opgenomen in het opgaand metselwerk aan de oostzijde van het Zuidertransept. 
Hij deed mee aan de ongelofelijke tocht naar Chatham, eigenlijk alleen 
ondernomen op het drijven van Johan de Witt, de raadspensionaris, die waardig 
treedt in de schoenen van Van Oldenbarnevelt. Eerst het Latijns lofdicht. Dat 
vermeldt dat dit monument is gewijd aan de schim en nagedachtenis van de 
onoverwonnen held Johan van Brakel, Schout-bij-nacht. Door deze steen wordt 
gedekt Brakel, de schrik van de oceanen, voor wie het vuur, het ijzer en de zee 
weken. Wij dwalen, nog spuwt hij vlammen, zie, nu nog! Hij die de ijzeren ketens 
verbroken heeft, zal uitbreken uit het stof. aldus de Latijnse tekst.
Ook hier geldt, dat de oprichters van het monument gewoon aannamen dat 
iedereen wel wist welke ketens hier bedoeld werden. Van Brakels krijgsbedrijf was 
het gesprek van de dag destijds, waaraan Vondel een opgewonden zegevierend 
lofdicht wijdde dat in brede kring verbreid werd.268 Het geldt hier de eigenlijke 
held van de tocht naar Chatham in 1667. Dat was een expeditie tijdens de tweede 
Engels-Nederlandse oorlog. De raadpensionaris Johan de Witt wilde een drieste 
stunt uithalen om de Engelsen in te prenten dat hun suprematie ter zee niet 
onbetwist was en dat de Republiek óók heel wat vermocht. Hij haalde de Staten-
Generaal over om goed te vinden dat de verenigde vloten de Theems op zouden 
zeilen tot nabij Londen en dat zouden bombarderen. als terreurdaad, laten we 
daar geen doekjes om winden. De Engelsen, die nogal weerbarstig waren bij 
de onderhandelingen te Breda om die tweede zeeoorlog te beëindigen – beide 
partijen sponnen er eigenlijk niet veel garen bij – moesten maar eens flink bang 
gemaakt worden: onkwetsbaar waren ze niet, de Republiek vermocht heel wat, 
al hadden de Engelsen daar geen idee van, die verwaande eilandbewoners. Het 
was dus een soort militaire razzia zonder direct strategisch doel, maar politiek 
zeer gewenst: eerst de verankerde Engelse vloot aantasten, dan de forten bij 
Sheerness beschieten, doorvaren tot in de havenbekkens en dan de dokken 
en het centrum onder brisantvuur leggen. En dan als de wiederweerga weg 
wezen. als de Engelsen maar weten: met die Hollanders moet je de kachel niet 
aanmaken. De toeleg lukt. Volkomen. Een arrogante Pepys, hoofdcomptabele 
van de Londense admiraliteit schrijft in zijn dagboek269: “Heb mijn Vader en 
mijn vrouw naar Brampton gezonden met dertienhonderd Pond goud. Run 
op de banken. In de stad een stemming als nimmer tevoren. men spreekt van 
verraad en dat wij omgekocht zijn. maakte heden mijn testament: Gans het 
land staat voor het hoofd geslagen.”
Jan Van Brakel voer de dubbele keten door die vijandelijke schepen de doorvaart 
over de Theems naar Londen moest beletten. Hij was eigenlijk de bevelhebber van 
een doodgewone brander, een voorloper van de torpedoboot. Hij was dus van lage 
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komaf, want die functie had dezelfde levensverwachting als een kamikazepiloot 
in de Tweede Wereldoorlog: de brander was geladen met ontplofbaar materiaal, 
werd kort te voren met een lont aangestoken, het vuur vrat zich in de buikdenning. 
De schipper en zijn schepelingen bleven zolang mogelijk te roer, aansturend op de 
vijand. Op het laatst, vlak voor de ontbranding van het getemperde eerste stuk der 
lading, was het zaak in een sloep te springen en als een dolle weg te roeien. meestal 
overleefde je het niet, want de vijand had inmiddels alle vuurwapens op brander en 
sloep gericht, een plotselinge onverwachte actie was de enige overlevingskans. Jan 
moet er erg goed in zijn geweest, want hij ondernam verscheidene brandertochten. 
maar een net persoon van goeden huize was daar doorgaans niet voor te vinden, 
meestal had men iets op zijn kerfstok. En Jan was een zeer opvliegend, ruzieachtig 
persoon. Niet zo erg als Witte de With, die hierna aan de orde komt, maar ook 
weer bepaald niet angeliek. Volgens de rapporten had de vloot veel van dat soort 
karakters op de rol. Van Brakel werd tóch kapitein van een fregat. En kreeg bij de 
tocht naar Londen de opdracht de ketting door te varen die de medway afsloot, 
een zijarm van de Theems. Dat lukte, die doorvaart, toen kreeg Jan heel typerend 
de kolder in de kop en overweldigde gewapenderhand het fregat The Unity. Hij 
wou het als prijs achter zijn schip hangen. Hij ging als het ware een sleepdienst, 
met alle complicaties bij het manoeuvreren van dien, uitoefenen. maar dát was de 
bedoeling niet: men kwam om terreur uit te oefenen en dat via een bliksemactie. 
Een prijssleep zou vertragen. maar er was weer heel wat overredingskracht voor 
nodig om Jan zijn prijs op te doen geven: die prijs kwam hem toe en wat binnen 
was, was binnen. Tegen de instructies in mocht hij het geval toch achter hangen 
van zijn eskader commandeur – die zag die roem óók wel zitten – en slepend 
met deze grandioze prijs kwam hij in Rotterdam aan. Hij kreeg er twaalfduizend 
guldens voor en een gouden ereketting van de Staten-Generaal, eigenlijk zeer 
inconsequent, want hij had toch maar insubordinatie begaan, onze Jan. michiel 
de Ruyter had tevoren als opperbevelhebber dit soort huzarenstukjes verboden. 
De Ruyter wist dat zijn ondercommandanten driest waren, op het roekeloze af. 
Hij had ze ingeprent: geen eigen initiatieven. Hij vond de tocht als strategische 
zet onverantwoord: hij kende de wateren als ondiep en met zich verplaatsende 
zandbanken die niet te cartograferen waren. Een politieke actie die overigens 
verder weinig opleverde. maar Holland veerde op:

Door ketens, donder, loot en staal en bliksemstraalen
Te vliegen, en een roof op ’s vijands grond te haalen,
Was Brakel’s werk, die zijn triomf rukt uit den brand,
Zijn naam en krijgsdeugd ciert zijn graf en Vaderland.

Dat staat op het grafmonument in de Laurens: het is niet zo’n groot monument, het 
hangt ook wat hoog. In het zuidertransept. We zien Jan met een grote allongepruik 
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op en een gouden admiraliteitsketen die hij kreeg als beloning voor zijn durf. Hij 
is uitgedost in een dracht die hij wel nooit bezeten zal hebben: een harnas. En met 
die pruik op zal hij ook wel niet op zijn branders hebben gestaan. Een erepalm 
omrankt zijn strenge gezicht en twee cherubijnen tillen de erevaandels en wimpels 
rondom hem op. achter hem de prijsgemaakte vijandelijke vlaggen, kunstzinnig 
gedrapeerd over een kanonsloop en een affuitstuk. Je kunt zeggen wat je wilt, 
maar het schuldeloze lam, dat zwaarden doet omsmeden tot ploegijzers – de 
apocalyptische verwijzing naar Christus als Verlosser – kan ik er niet in ontwaren. 
Dat was duidelijk ook niet de bedoeling. Dat lag Jan ook niet: hij trok zich van God 
noch gebod iets aan, was al diverse malen disciplinair gestraft wegens plundering 
en afpersing en placht superieuren een grote mond te geven. Hij schold michiel 
de Ruyter eens uit toen deze per ongeluk op straat tegen hem aanbotste. michiel 
zal zich verontschuldigd hebben. maar Jan niet, je moest hem niet te na komen 
en wie denkt die De Ruyter dat-ie is, dan? Eigenlijk een volmaakt Rotterdammer, 
Jan, en dát tiep wordt hier dan ook geëerd via Jan. men was lekker op dreef als 
staat en stad en liet zich niets gezeggen, dat moest iedereen duidelijk zijn. De 
mannetjesputters van Rotterdam. Zie ze marcheren, daar kommen ze an! Ik heb 
het vaak gehoord als de mariniers uitrukten. Het doet je wat.270

Praalgraf van Witte de With
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Uitzonderlijk is een praalgraf gewijd aan vlootvoogd Witte de With.271 maar 
deze is in de rij van de hier gedecoreerden dan ook wel zeer uitzonderlijk, niet 
zozeer wegens zijn dapperheid – die was groot, maar dat was die van de anderen 
ook – maar omdat hij een uitzonderlijk onaangenaam karakter had, dat direct 
in de menselijke omgang placht te blijken. Egoïstisch in hoge mate, buitenmate 
egocentrisch, volkomen van zichzelf vervuld en nooit bereid de schuld bij 
zichzelf te zoeken, noch genegen aan enig kritisch zelfonderzoek te doen, ook 
niet wanneer tal van blamages, mislukkingen en rampen zich onmiddellijk 
opdeden zodra hij zich in persoon ergens mee begon te bemoeien. meestal 
komt dit soort mensen erg ver. Inderdaad is het praalgraf van Witte de With 
het meest pompeuze in de rij. Verder is het grafschrift op het zwart marmeren, 
enigszins gebolde barokke loffestoen geheel in het klassiek Latijn. Wellicht dat 
men geen contemporain litterator of rederijker heeft weten te vinden die aan deze 
man in rechtuit Hollands enige positieve woorden wilde wijden. Kunstenaars 
zijn voor geld tot veel bereid, maar misschien kennen zelfs zij een grens. Want 
uitzonderlijk gehaat, onder alle lagen van de bevolking, was deze krijgsoverste 
beslist. Zijn loopbaan wordt gedetailleerd behandeld, iedere rangverhoging en 
bevoegdheidsuitbreiding staat vermeld, maar zijn persoonlijke hoedanigheden 
worden verder niet besproken, behoudens dan dat hij uitmuntte in de krijg ter 
zee. Uiteraard, anders was dit grafmonument niet aan hem gewijd. Van zijn dood 
zegt het festoen dat hij, “door al zijn krijgsmakkers verlaten, aan alle kanten door 
vijanden omringd, het lichaam met kogels doorboord, zijn krijgshaftige ziel aan 
de hemel wedergaf. De vijandelijke koning zond, uit nobele bewondering voor 
de dapperheid van deze tegenstander, het lichaam naar het vaderland terug.”
Daaronder, in wit marmer, een blanco wereldbol op standaard, daaronder 
de stervende held, in vol harnas, de geopende helm met opengeklapt vizier 
decoratief aan de linker gepantserde voet , iets uitstekend over de marmerrand, 
Neptunus en mars als wapendragers de admiraals- en prinsenvlag ophoudend 
boven en rondom het grafschrift, cherubijnen links en rechts rondom een blanco 
wapenbord. Want adeldom is deze held nooit verleend.
In de tijd dat Witte de With zijn eerste grotere commando’s kreeg van de Staten 
van Holland kwam het linie-formatiegevecht van massale vlootdivisies in zwang. 
Een vloot, samengesteld vaak uit meer dan honderd schepen, werd onderverdeeld 
in afdelingen, die op commando tegelijkertijd een bepaalde zwenking moesten 
maken bij de aanval op de vijand. maarten Tromp was er heel goed in, michiel 
adriaenszoon een meester. Onder zijn leiding ontstond er een vloot-choreografie. 
De vloot formeerde als het ware slaglinies, met front en zijdeflanken, waarbij de 
afdelingen in een toegewezen segment tegelijkertijd moesten wenden of keren, 
zelfs soms honderdtachtig graden. De opperadmiraal dirigeerde dit ballet vanaf 
zijn vlaggenschip via een buitengewoon complex seinstelsel. De viceadmiralen 
en schouten-bij-nacht moesten zich daaraan onvoorwaardelijk onderwerpen. Ze 
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moesten de seinvlaggen van hun opperbevelhebber dus steeds nauwkeurig in de 
gaten houden, een hele kunst op zichzelf al, want de schepen vuurden met zwaar 
rokend kruit. Een vloot was inderdaad tijdens een treffen in een dichte nevel 
van kruitdampen gewikkeld. De onderbevelhebber binnen een kwadrant moest 
dus de discipline hebben om van eigen initiatief af te zien, ook al meende hij in 
zijn segment, hem in de slaglinie toegewezen, te kunnen scoren. Hij moest dus 
afzien van een tactische wending, die hem op dat moment in staat zou stellen 
om een voltreffer met de gehele laag uit te brengen op een admiraalsschip. De 
strategische beleidslijn van de opperbevelhebber ging altijd vóór. Die was tevoren 
uiteengezet bij de krijgsraad vóór het treffen, bezwaren hadden toen ingebracht 
kunnen worden, maar eenmaal vastgesteld was die lijn tiranniek bindend. Dat 
was mede een gevolg van de moeizame tussentijdse communicatiemogelijkheden 
tussen de schepen onderling. Een algemeen seinboek was er vaak niet. De 
gewesten hielden doorgaans aan hun eigen seinsystemen vast. De dreiging 
van buitenlandse overweldiging moest heel groot en direct zijn, wilden de 
gewesten dat laten varen. Elkaar beschreeuwen kon niet, als het kanongebulder 
was losgebarsten kon de roerganger zijn schipper al nauwelijks meer verstaan. 
adviesjachten inzetten impliceerde: de vaart verminderen om de ordonnans 
uit te zetten en de terugvaart van de boodschapper was allerminst verzekerd. 
mobiel telefoonverkeer was niet goed mogelijk, wil ik maar zeggen.
Witte de With was een impulsief en zeer opbruisend man. Ongeduldig en uit 
op eigen roem. Die passeerdiscipline opbrengen kon hij eenvoudig niet. Zag 
hij de kans zich te onderscheiden, dan verliet hij stomweg zijn linie, viel de 
tegenstander aan – met succes, doorgaans – en verwijderde zich al vechtend 
met de terugtrekkende vijandelijke schepen aan de horizon. Hij opende 
daarmee een gat in de defensieopstelling. De With bracht zijn deelgenoten in de 
liniemanoeuvre in grote verwarring door zijn onverwacht gedrag en liet schepen 
achterop lopen of oplopen, want zo’n volgetuigde driemaster onder volledig zeil 
even stilhouden en afremmen, dat was er natuurlijk niet bij. Kortom: Witte de 
With liet hele vlootoperaties mislukken. Niet eens één keer, maar voortdurend. 
De opperadmiraal stond te vloeken en te tieren op zijn campagne als een 
krankzinnige, maar Witte was weg en Witte bleef weg, alleen hoorde men hem 
in de verte duchtig kanonneren, want als hij de tegenstander bij de strot had, 
dan liet hij niet meer los. Het kwam voor dat hij dagen later terug kwam. Hij 
had dan meestal een aantal goudgegalonneerde admiraals krijgsgevangen aan 
boord en sleepte het commandoschip van de vijandelijke vlootvoogd als trofee 
achter zich aan, maar echt blij werden Evertsen, De Ruyter en Tromp niet van 
hem. Tijdens de acties stond hij verder iedereen doldriftig uit te schelden, te 
vervloeken en met ophanging te bedreigen. Dat kon hij erg goed: het Hollands 
dat hij beheerste stelde hem in staat minutenlang een stroom van verwensingen 
en vervloekingen uit te braken zonder ook maar één tel in enige herhaling te 
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vervallen. Dat deed hij zonder onderscheid des persoons. Ook tegen vlagofficieren 
of hoge staatsbeambten die meegezonden waren om hem in de gaten te houden, 
want hij was ten slotte in dienst van den lande. En ook waar iedereen bij was, 
waarbij hij vaak de spijker op de kop sloeg, ook dat nog. Deze beheptheid week 
niet toen hij opperadmiraal van ’s lands vloot was geworden, ook al was hem te 
verstaan gegeven dat hij juist in die kwaliteit zich diende te matigen: de provinciën 
beschikten over de eigen vlootonderdelen, overreding was hier het enig mogelijk 
bindmiddel. maar het was De With niet gegeven, noteert Warnsinck in zijn boek 

“Drie Zeventiende-eeuwsche admiraals”: “Godvreezend en deugdzaam man, als 
Tromp is, spreekt hij zijn volk niet aan als honden, duivels en duivelskinderen, 
maar als kinderen, vrienden, kameraads. als men dan zoo een bemind en ontzien 
hoofd uit den armade houdt, en daartegen die stelt, die bij het volk onaangenaam 
zijn, zoo ziet men, wat onheil en ongeluk zulk een baard met zich sleept.”
Witte de With was een van de weinigen die De Ruyter binnen korte tijd 
buiten zinnen kon krijgen en verder een van de weinigen, tegen wie de hele 
vlootbemanning in opstand kwam zonder vooroverleg. “Wij hebben de hooy 
aan De With en mogen niet lijden dat hij te boord komt.” zo deelde het volk van 
vooronder eenvoudig De Ruyter mede op diens praaien (aanroepen van vaartuig 
tot vaartuig op zee), waarom geen zeil werd gemaakt, De Ruyter wilde wel eens 
uitvaren. De Staten-Generaal informeerde nadien waarom De Ruyter daarop geen 
strafmaatregelen had ondernomen. Daarover hoefde de admiraal niet heel lang 
over na te denken. Omdat zij gelijk had, uwe Hoogmogenden. Die bemanning, 
bedoelde hij. Vermoedelijk kon dat allemaal niet in dat zwartmarmeren lofschrift 
in de Laurens en heeft men zich daarom beperkt tot enige Tacitaanse volzinnen.

Oorlogsschepen in linie
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De Laurens aan de Binnenrotte
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De Toren
De eerste geleding

De eerste geleding is, zoals gezegd, gelegd in 1449. Daarover zijn de 
oorkonden wel duidelijk. maar ik betoogde al: het is onjuist om te 
zeggen: toen kwam de Laurens tot geboorte. als kerk. Ecclesiologisch 

en liturgisch geschiedde dat toen een hoogaltaar in gebruik werd genomen 
als vaste offerplaats waar voortaan bestendig de consecratie werd voltrokken. 
En dat was in 1436, verderop, waar later het huidig priesterkoor zou verrijzen, 
verder oostwaarts, tegen de Rotte aan. De kade van de Binnenrotte, dan. Ik zeg 
dat met nadruk, omdat Besemer, die zo nauw bij de technische bouwkundige 
activiteiten en architecturale herleiding van de gebouwelijkheid betrokken 
is geweest en wiens deskundigheid in dat opzicht onbetwistbaar is, steeds 
hardnekkig bleef stipuleren: in 1449 was het geboortejaar van de Laurens.272 
Het was als het ware, gek genoeg, een geloofsartikel voor deze ingenieur, wiens 
beschouwingen door de technische overdetaillering voor een gemiddelde leek 
nauwelijks begrijpelijk zijn. maar juist daarom, door hun onbegrijpelijkheid, 
zijn ze een mysterieus HOCUS POCUS voor de niet ingewijde lezer – en dat 
zijn de consecratiewoorden óók, zoals u las – en daarom ligt de reactie voor 
de hand: hier begrijp ik niks van, dus dat moet wel waar zijn. Vooral als dat 
alles ingeleid wordt met zinswendingen als: dat het toch geen betoog behoeft 
dat (of, nog erger: het springt in het oog dat) … Besemer geeft te aangehaalder 
plaatse een bouwkundige karakterisering van de torengeleding en de torenhal. 
Ik verwijs daarnaar. Een torenhal was geen onderdeel van de liturgische 
wijdingsruimte van een kerk als gebedshuis. Ook daarom situeer ik de geboorte 
van de Laurens in de tijd anders dan Besemer. En verder is de instelling van een 
koorkapittel, ter ondersteuning van de verplichte getijdengebeden volgens het 
locale brevier, een liturgische en geen sacramentele daad, zoals ook het zingen 
van die getijden niet noodzakelijk behoeft te gebeuren in de kerkruimte die 
daartoe in bezit genomen is: dat zou ook in een kapittelzaal of refter kunnen 
geschieden. Omstreeks 1460 heeft men besloten: zo is het voorlopig welletjes. 
Functioneel is die toren hoog genoeg. We hebben een uitkijkpost, het geval kan 
functioneren als centrale defensietoren en we kunnen er een vuur op stoken. 
We zien wel verder, later, als er weer meer centen zijn. Dat zien we elders ook. 
Er is een stompe torendekking op gekomen. We zien prenten uit deze perioden, 
en daar heeft de Laurens zo’n vierkante spits met ingezwenkte zijden, die wat 
aan de Kempische defensietoren doet denken uit de vergelijkbare periode. Er 
was een grote omloop met balustrade. Dat was een bogenfries van natuursteen 
op consoles in gotische trant. Een zware massieve steenklomp, dus. machtig, 
veelzeggend ten hemel gebarend. Er kwam een klok erbij. Waarschijnlijk niet 
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in die toren. maar ernaast. Voorlopig. In een bellefort of luidhuis. maar iets 
anders kan ook best, ze kan omhoog getakeld zijn en in de spits gehangen zijn. 
maar daarvoor waren dan weer dure tijdelijke voorzieningen nodig zoals een 
luidspleet. De klok heette Laurentius. Randschrift:

LAURENTIUS IS MINEN NAEM: 

MYN GELUYT IS GODE BEQUAEM

ANNO DOMINI MCCCCLXI

Vermoedelijk ter plaatse gegoten, zo’n ding was nauwelijks te vervoeren over grotere 
afstand destijds, ook niet per vaartuig. We weten niet wie de gieter was, al doen 
ook daarover allerlei namen de ronde. Opvallend is dat geen Latijnse spreuken zijn 
ingegoten als FIDELES VOCOR, MORTUOS PLANGOR, DIABOLOS DETERROR 

(Ik roep de gelovigen, ik beween de doden, ik verjaag de duivelen). meestal deed 
men dat wel in deze periode, men was gek op dit soort wijdingsspreuken. En 
het ging in één gietronde mee, dus duurder was het niet. maar Rotterdammers 
hebben altijd beweerd niet van veel woordomhaal te houden.

De tweede geleding

De tweede en derde geleding zijn vermoedelijk in één voortgezette bouwcampagne 
gereed gekomen tussen 1547 en 1557. maar bij de bouw van de tweede geleding 
moesten eerst bijzondere voorzieningen worden aangebracht om de inmiddels 
duidelijk merkbare verzakking naar het noordoosten te compenseren. Die heeft 
men willen wegwerken via de tweede geleding, door camouflage. Opvallend is 
dus, dat men die imperfectie gewoon aanvaardde en niet is begonnen met haar 
volkomen te corrigeren. Dat had niet anders gekund dan door het basement van 
de eerste geleding op te krikken. Door opnieuw te heien, maar nu dieper, en verder 
door de enorme vlotbalken, spoorbielzen gelijk, te verleggen. Enfin, de operatie 
die men in het midden van de zeventiende eeuw wel gedwongen was alsnog uit 
te voeren. Dus later, maar nu veel ingrijpender. Het was onontkoombaar. Het 
hele gebouw was danig naar het noordoosten aan het verzakken door de druk 
van de inmiddels uit vier geledingen bestaande toren op het gehele zuidwerk. Die 
verzakking is gecorrigeerd. Tegen aanmerkelijke meerkosten en buitengewoon 
eigenaardige experimenten. Daartoe heeft de al opgevoerde en ingeleide, wat 
astrantige en hyperassertieve Jeremias Persoons zijn inventiviteit bijgedragen. 
En de burgers hun centen. In 1550 wordt een zware zoldervloer aangebracht ter 
hoogte van de overgang van deze tweede, inmiddels gerealiseerde geleding naar 
de derde. Daarop komt een grote klokkenstoel met klampen en luidassen: de 
oude Sint Laurentiusklok gaat naar boven en een tweede klok komt er naast. 
Het is duidelijk: er zal voortaan inpandig geluid gaan worden, als de derde 
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geleding af is. En dat betekent dat die in ieder geval van galmgaten voorzien zal 
worden. Dat betekent inmiddels dat het in- en uitluiden van lijken gewoonte is 
geworden, onderdeel van een begrafenisritueel. Dat was het voordien nog niet. 
Het was geen noodzakelijk onderdeel.
Wel, in de roomse tijd, het oproepen per klok ter uitvaartmis, dat deed men 
bij iedere liturgische plechtigheden nu eenmaal, opdat de burgerij door haar 
aanwezigheid de plechtigheden luister zou bijzetten. Een begrafenis vereiste 
nu eenmaal niet per definitie een kerkelijke viering, laat staan een volledige 
lijkmis. De één kreeg zo’n mis wel, de ander niet. Dat was een kwestie van 
rang of stand. Het bezigen van het schip bij de lijkvaart, de lijk-ontwijding 
om de rondzwervende ziel te verjagen via wijwatersprenkeling, dedicaties en 
aanroepingen en via meerstemmig gezang, was geen noodzakelijkheid. Het was 
een statuskwestie, net als de hoeveelheden gebrande waskaarsen – in ponden 
wordt nauwgezet vermeld hoeveel was werd gebrand, waar en op welke wijze – 
evenals het opdragen van de mis, wel of niet met assistentie, misschien wel door 
drie celebranten. Voorschrift was dat niet. Wie het kon betalen deed dat, maar 
niet met het oog op – men houde dit in het oog! – het eeuwig zielenheil van de 
afgestorvene. Daarvoor waren de sacramenten van de laatste oorbiecht – het 
spreken van de laatste schuldbelijdenis in het oor van de biechtvader –en die van 
de reiniging via het Heilig Oliesel wèl noodzakelijk. Die waren onontbeerlijk 
om de ziel vaardig te maken voor zijn opperrechter te kunnen verschijnen bij 
de wederopstanding. maar die sacramenten werden niet in de kerk toegebracht. 
Dat was logistiek ook vaak een onmogelijkheid. De stervende was thuis. Hij was 
niet transportabel, hij was vaak lijdende aan een mogelijk besmettelijke ziekte, 
hij stierf ook vaak in de in de nacht. Een requiemmis was echt ad pompam atque 
ostentationem – slechts ter uiterlijke vertoning – om den volke de doorgronden 
van de notoire notabiliteit van de overledene. Was er zo’n mis, dan werd er in 
ieder geval geluid. Dat deed men bij missen nu eenmaal, omdat Christus zich 
zou transsubstantiëren in de hostie en het bloed in de kelk. Luiden kon langer of 
korter. Natuurlijk waren daar ook weer aparte tarieven voor: voor niks gaat de 
zon op, die wijsheid is helaas aan alle godsdiensten universeel. De luidtarieven 
verliepen in Carolusguldens, het was dus een opulente luxe. maar dat waren 
grafstenen óók. En die heeft de Laurens altijd geherbergd, in de roomse en in de 
hervormde periode. maar in ieder geval: je kon ook geluidloos op het kerkhof ter 
aarde besteld worden. Liever niet. We willen allemaal wat zijn. Lijkstatie slaat 
vaak veel meer op de rouwenden in de volgrijtuigen of volgauto’s dan op de dode. 
Dat is menselijk, helaas.
Tegen de overdreven uitgedoste Lijkstatie wordt ook gepreekt omdat veel mensen, 
om toch maar mee te kunnen doen, hun familie tot over de oren in de schuld 
staken. Dat léék dan wel weer profijtelijk voor de kerk, maar was het vaak niet, 
omdat de weduwe vaak de termijnen voor de schulden niet kon betalen (renten 
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inbegrepen) en dan kwamen de kinderen via de Heilige Geesttafelen toch 
weer ten laste van de kerk. Niet van de pastoor en zijn kapelaans, maar van de 
zorginstellingen. Dat was ongewenst.
Dat wordt nu na 1572 gaandeweg anders, nu de hervormde gemeente de kerk kan 
gebruiken ter benadrukking van de bijzondere publieke status van de hervormde 
geloofsrichting. De sacramenten hebben nu niet de betekenis die de roomse Kerk 
eraan gaf. Ze zijn lidmaatschap-bevestigend. Ze geleiden niet op bovenzinnelijke 
wijze nader tot het goddelijk Heilsplan. De hervormde gemeente is inderdaad 
een uitverkoren gezelschap. Ze is exclusief. Dat wil ze blijven. Ze heerst met 
machtiging der Staten-Generaal. Een volkskerk wil ze niet zijn. Dat kán ze 
niet zijn. Daarvoor schroeft ze de leertucht-eisen opzettelijk te hoog op. Zeker 
na de afloop van de Synode van Dordt. Daar overwint de strengste leerstellige 
groep, die van Gomarus. De functie van de Laurens wordt daardoor principieel 
anders. Het gebouw vermaant de gelovigen: er is een groep rechtgelovigen die 
door de Here aan het roer gesteld is. Zij kerkt hier. Haar klokken roepen HEN. 
Zij vermanen aNDEREN: gij zijt niet als de rechten in de leer. Bij begrafenissen 
wordt daarom het luidritueel anders van strekking: een dezer uitzonderlijken 
is heen gegaan. Het gelui dient niet om de ziel te verwijzen naar zijn tocht naar 
het onzienlijke hiernamaals, haar te vermanen weg te blijven uit het lichaam van 
de afgestorvene. De klokken moeten de tweedeling der samenleving andermaal 
beklemtonen. Er komen daarom aparte lui-tarieven en voorschriften voor het 
beluiden van overledenen. Die uitdrukking raakt in zwang. Ze is tekenend. De 
overledene wordt beluid. De persoon. Die onvergetelijk dient te blijven. Die 
persoon was niet mis. Hoort, welke een voornaamheid is gestorven. Zie op 
ten hemel, deze gestorvene is u ten voorbeeld. al kunt gij niet worden zoals hij. 
Het luiden was voordien een gemeenschapsdienst. men verjoeg spokende zielen. 
Zoals later, in de negentiende eeuw, gemeentelijke reinigingswagens lysol- en 
chloorwater komen spuiten ter verjaging van de besmettende bacillen, die ergens 
zaten – zover was men al – maar we wisten niet precies wáár. Dat betekent 
dat luiden voortaan niet meer. En daarom bepaalt de – meest hervormde – 
vroedschap hoeveel men voor het beluiden van overledenen met de grote klok 
aan stuivers moet betalen. met de kleine klok in ieder geval tien stuivers. Niet 
goedkoop. Dat moet ook niet. Die klokken luiden niet voor ons allemaal! Dat 
moet iedereen goed weten. En dat blijkt al helemaal als de Laurens echt die 
publieke mausoleumfunctie krijgt.

De derde geleding

In 1551 komen er op de tweede geleding de aanzetten voor de derde, met 
het oog op een achtkantige lantaarn, waarbij men de bekroning van de Sint 
maartenstoren van de Utrechtse Dom op het oog heeft. Er is duidelijk sprake van 
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een competitie tussen de steden. men houdt elkaar goed in de gaten. Die lantaarn 
moet op de geleding komen. Die zal dus aanmerkelijk verzwaard en verlengd 
worden. Daarom mag ze wat korter blijven en iets boven de galmgaten eindigen. 
Er komen vier opgemetselde hoektorentjes zodat het geheel wat speels zal blijven. 
De lantaarn zal de lengte en het uiterlijk aanzien van de torenbekroning bepalen. 
Er zal op de lantaarn een kap komen. Een piramidevormig tentdak voorzien van 
een hardstenen balustrade, opgesloten tussen pinakels op de hoeken. Ik denk 
dat men een afbouw in gedachten had zoals bij de toren van de basiliek van 
Zaltbommel. Het is steeds de gedachte geweest het niet bij de derde geleding te 
laten. Tenminste, in deze afbouwperiode. Daarvoor wellicht wel: de driedelige 
geledingen beoogden immers de goddelijke triniteit te versymboliseren. maar 
dat idee heeft men werkenderweg bij de Laurens losgelaten, zoals zoveel 
oorspronkelijke conceptuele plannen die veel meer met de religieuze bestemming 
van een godshuis te maken hadden dan in de zestiende eeuw de vroede vaderen 
nog tussen oren hadden zitten. De derde geleding heeft een rijkere gotische 
vormgeving en leidt naar een volgende etage, een die het bouwwerk een 
bekroning moet geven, in de stedelijke strijd wie de grootste en de mooiste en 
de duurste stadskerk kon bouwen en onderhouden. De architect is bouwmeester 
Cornelis Frederiksz geweest die door heel de noordelijke Lage Landen treffende 
staaltjes van burgerlijk zelfbewustzijn heeft neergezet. Hij was een steenhouwer 
van professie, een echte stadsmeestertimmerman die van onderop begonnen 
is. De stad begint de Laurens steeds meer te zien als stedelijk icoon, goed voor 
de handelsbetrekkingen, symptoom van het vernuft en de kunde van de gisse 
handelslieden, de managers van de duiten. Zoals later de Euromast. Die moet 
de havenbedrijven promoten. Niet God de Vader.

De spitsafdekking

Op de derde geleding kwam een provisorisch laag tentdak. Het was van hout. En 
een ding stond vast; het hele zaakje moest hoger worden en indrukwekkender 
dan de Dordtse toren, met een lantaarn. De stedelijke vroedschap besliste dat 
in een groot timmerwerk moest worden voorzien met een uurwerk, binnen een 
hardstenen ommegang met balustrade. De balustrade met gangpaden kwam 
gereed in 1619. In 1613 is er een uurwerk opgeleverd, maar dat gaat nog niet 
naar boven. Het wordt opgeslagen, want de plannen voor de bekroning met 
spits worden steeds imposanter. De beroemde bouwmeesters van amsterdam, 
Hendrick de Keyser en Cornelis Dankersz worden uitgenodigd om advies 
voor een bekroning te geven. Dat kunstwerk mag in hout, of in steen of in 
een combinatie van beide worden uitgevoerd; er moet een klokkenspeelwerk 
in kunnen. Dat óók al. De Keyser geeft een weldoortimmerd advies. En krijgt 
de opdracht. Er komen alweer zes zware balken op de derde geleding om een 
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zolder te kunnen dragen waarin het horlogie – dus het torenuurwerk – moet 
kunnen staan. maar de steunbalken om de houten kroon te kunnen dragen 
die De Keyser in het hoofd heeft moeten ook op die balkwerken kunnen staan. 
Er komen inklemmingen van metselwerk waarin die stijlen voor de kroon 
kunnen geplaatst worden. Het uurwerk wordt opgetakeld en geplaatst op 20 
april 1618. Dat vermeldt een steen in de uurwerkzolder op die balkenlaag. Nu 
komt de spits. Dat werk wordt uitgevoerd door de meester-timmerman adriaan 
adriaanszoon Vermeer. Hij begint op 6 april 1620. men verwijdert eerst de 
leien van het tentdak en begint fluks te timmeren. Er komt nu een achtkantige 
lantaarn die doorzichtig is. Een soort houten oprijzend torenbalkon. Er is in de 
winter langdurig vorstverlet. Op 15 maart 1621 hervat men het timmeren. Op 
10 juli is het hoogste punt bereikt. In 1621 op 19 augustus worden bol, kruis 
en haan gezet. In 1621 gaat een nieuw gegoten slagklok voor het uurwerk naar 
boven. De klok weegt 9417 pond. Die wordt in de onderste geleding van de 
achtkantige bekroning gehangen. De klok is dus van alle kanten zichtbaar en 
hoorbaar. Daarna worden de lantaarnstijlen met lood bekleed en overigens met 
leien afgebiesd. Vervolgens wordt het nog blootliggend houtwerk geverfd. Het 
uurwerk krijgt vier wijzerplaten in het onderste octogonaal.
maar het houtwerk blijkt voos. De houtsoort is van inferieur gehalte. Onder 
de loodafkleding rot het weg, waar je bij staat. Kennelijk hebben de aannemers 
vriendjes ongecontroleerde leverantiën laten verrichten, suggereert de 
gemeenteraad. Er moet maar een nieuwe bekroning komen. Een vierde geleding, 
eigenlijk, en daarop dan toch maar weer een spits.

De vierde geleding

In 1642 begint men met afbreken van de houten bekroning. Er moet maar een 
stenen bekroning komen. Vierkantig, in Hollandse renaissancestijl met stenen 
wijzerplaten in de vier gevels, een volkomen nieuwigheid. In 1644 accordeert 
de vroedschap het plan. maar steen, dat is zwaar. men wil ook nog een volledig 
carillon in deze vierde geleding: kan de toren dat wel hebben? men raadpleegt 
vijf architecten. Die weten dat de vroedschap dit prestigeproject zielsgraag wil. 
Dus: ja hoor, dat kan gerust, tot wel zeventig voeten273 hoog. Dat is fijn, want het 
oude plan strekte maar tot veertig voeten hoogte. Laten we die verhoging maar 
doen. In 1646 is die geleding gereed met hardstenen balustrade, hoogte: dertien 
meter. Het is een mooie torenkop: een menging van gotiek en classicisme, een 
vroegtijdig staal van eclecticisme. Nu verder: er moet een achtkantige lantaarn 
komen, opengewerkt, want daarin graag een klokkenspel. maar nu is de toren 
echt topzwaar. De verzakking naar het noordoosten begint te werken. men 
begint gemetselde voorzieningen te treffen. Het gehele torenlichaam begint te 
hellen. En het gaat steeds sneller.
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Het luidcarrillion

maar men bestelt toch een carillon. Francois Hemony, klokkengieter, doet in 
1645 een gunstig aanbod. Hij levert voor een koopje negentwintig speelklokken 
met toerusting in de vierde geleding. En ook al is het probleem met de verzakking 
nu acuut, hij begint toch met gieten, al heeft de gemeente Rotterdam de bestelling 
nog niet gefiatteerd. Hij levert in 1660. Dertig klokken in speelhuis, met een 
apart automatisch voorslagmechanisme, opgesteld op het provisorisch dakplat 
van de vierde geleding. Hij gaat zelf enige dagen achtereen in de klokkenstoel 
zitten en speelt de ene melodie na de andere, want hij weet: de vroede vaderen 
willen zo’n beiaard nu eenmaal hebben. Hij durfde dus heel wat aan, Hemony, 
want op dat moment van feitelijke opstelling – leverantie uit hoofde van een 
contract is het niet – is het gevaar dat de toren bedreigt beslist nog niet geweken. 
Integendeel. Er is dus een heleboel rond de toren wat bijna onbegrijpelijk is. 
men heeft gezegd: Hemony heeft de vroedschap gewoon voor een voldongen 
feit willen stellen. Die zouden de samenklank van klokkenspel met de drie 
klokken in de derde geleding onweerstaanbaar vinden. En kopen. maar die 
toren, die helde. Levensgevaarlijk. En tóch, terwijl bouwmeesters berekeningen 
maakten over instortingsgevaar, laten de vroede vaderen Hemony de ene na 
de andere zware klok ophijsen bovenop een uiterst risicovolle vierde geleding. 
Claes Jeremias Persoons heeft dan al lang ingegrepen met een ongelofelijk 
takelspektakel: hij heeft de hele Laurenstoren in haar vier geledingen in geweldige 
eikenhouten bokken opgehesen. Hij heeft gebruik gemaakt van tegengestelde 
radwielmechanismen die het gevaarte – zestig meter hoog, nota bene – in zware 
kettingen tergend langzaam omhoog vijzelden. De toren kwam dusdanig vrij 
te hangen, dat een burger, van naam Jan Welsenesz, eronder door kon lopen. 
Hij deed dat, Jan, om later aan zijn kleinkinderen te kunnen vertellen, vertelt 
hij de inderhaast toegeschoten sensatieverslaggevers, voor hun pamfletten. Het 
staat dan zwart van het volk op het kerkeiland.
Wie is-t-ie dan, Persoons? Een meester-metselaar. Hij heeft hoofdschuddend 
staan kijken naar het geklooi van architecten, hei- en bouwmeesters van naam 
en reputatie. Want in 1650 dreigt de toren waarachtig over het noordoosten in 
het langschip te vallen over de lichtbeuk. Dat heeft Persoons al lang aan zien 
komen. De vroedschap raakt in paniek. De vroedschap ontbiedt het ene genie na 
het andere. Tevergeefs. Er dreigt een ramp. Koppen zullen rollen. De stedelijke 
bestuurstop is de kluts kwijt. En dan komt Persoons, de kalmte zelf. Hij zal het 
karweitje klaren. Hij vertelt niet hoe. Dat is zijn geheim. Hij zal ook niemand 
verder toelaten op het werk, bij de bouwput. maar hij flikt het. Zijt maar gerust. 
maar hij moet er honderdduizend Rhijnlandse guldens voor hebben. alleen 
omdat men in pure paniek is, omdat men geen uitweg meer weet, slaat men toe: 
doe het dan maar, Persoons. En Claes flikt het. In vier jaar. De toren staat dan 
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op het eerste zicht loodrecht, zij het enigszins, vanuit het schip bekeken, als men 
bij het priesterkoor naar de westwand kijkt, enigszins scheef in de schipruimte. 
Persoons maakt er geen triomfantelijke overdrachtsplechtigheid van. Persoons 
tikt aan de pet, en strekt de vereelte knuist uit: HIER met de poen. Hij vangt 
zijn zilverlingen. En wil tot de orde van zijn dag overgaan. maar zo gaat dat hier 
niet. Terwijl men eerst, bezwaren nonchalant weglachend, doorlopend risico 
na risico genomen heeft, met het optrekken van de ene geleding na de ander, 
het verzwaren van het bovenwerk, het plaatsen van het zware carillon, ziet men 
nu overal gevaren, scheuren, potentiële verzakkingen, werkingen, men hoort 
kraken en de minste bladdering van de kalklaag in de zuiderzijbeuk leidt tot 
een banjir van beschuldiging in de richting van Persoons, die veel te veel gelijk 
had in één keer. Hij is de incarnatie van onkreukbaar vakmanschap. De leden 
van de vroedschap kunnen hem niet zien of ze denken aan hun eigen blunders. 
Ze herinneren hun grootsprakigheid, hun hoogmoed. Persoons heeft geen leven 
meer. Niet in Rotterdam, het schouwtoneel van zijn ambachtelijke perfectie. 
Niet alleen wekt bloei nijd (Invidia Florenti Infesta) zoals op het rozet van een 
raamlantaarn van een der koopmanshuizen aan de Rotterdamse maaskade staat. 
Volstrekt gelijk doet dat óók. Persoons’ leven zal er door getekend worden. Zoals 
hij ons nog komt uiteenzetten. Want Persoons muilkorven, dat is nooit gelukt.

De versnelde verzakking naar het noordoosten

De verzakking van de Laurenskerk was ’s jaarlijks in duimen274 te meten. En de 
deskundigen verzekerden dat die verzakking niet zou ophouden. Voorlopig zag 
men van de torenverhoging op de balustraderand af. Een zware zuidwesterstorm 
zette het Rotterdamse stadsbestuur voor het blok. Tijdens een avondkerkdienst 
in november 1650 kwamen, terwijl die storm het gebouw deed schudden, 
grote brokken stenen en kalk naar beneden. Enorme paniek brak uit onder 
het vergaderde kerkvolk. men drong en masse naar de uitgangen. mensen 
dreigden in de tochtportalen vertrappeld te worden. Dominee Wilhelmus 
Soestius wist de emoties enigszins te bedaren door galmend uit te roepen dat 
niemand gaan zou vóór zijn tijd. De overlevering wil dat deze bezwering hielp. 
Zelf vind ik zijn vermaning weinig geruststellend. Want het leek er waarachtig 
wel op of ieders tijd inderdaad gekomen was. In ieder geval kon de vroedschap 
er niet omheen: de toestand was levensgevaarlijk geworden. Het regende 
adviezen, snode plannen en bouwkundige voorstellen. De vroedschap deed op 
11 maart 1651 een rondschrijven uitgaan, gericht tot allerlei architecten. Hoe 
de ontstane euvelen op te lossen? Toch weer rijkelijk laat, dat schrijven, maar 
ik zei al: de hele gang van zaken rond de verzakkingen heeft iets duisters, iets 
ondefinieerbaars. De vroedschap wist al geruime tijd van de verzakkingen. Er 
waren grote sommen besteed aan halve maatregelen, camouflagetechnieken 
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waren bij de vleet toegepast, en toch deed het bestuur of er eigenlijk niet veel 
loos was. maar de Laurenstoren stond wel midden in het stadscentrum. als die 
omviel, dan was dat niet zomaar wat. Deemoedige gelatenheid was niet direct 
een overheersend kenmerk van Rotterdams stadsbestuurders. Zo van: als God 
het wil, moet de toren maar vallen. Prestige was natuurlijk in het geding, altijd 
een slechte raadgever. En mensen geloven nooit dat ze hun eigen bananenschil 
zijn, dat is ook waar. maar de vroedschapsleden zaten toch wel heel dicht op de 
bevolking. Ze woonden midden tussen de bestuurden, wel in de betere wijken 
aan de maas, maar toch. molest was zo berokkend. Er moet op 3 april 1651 een 
samenkomst zijn geweest van bouwkundige experts ten stadhuize. Rotterdam 
had zich dus al de Nederlandse beheptheid eigen gemaakt om voor een ernstig en 
imminent probleem een commissie in te stellen en daarin al een groot deel van 
de oplossing te vinden. Op 6 april moet men besloten hebben dat het probleem 
niet opgelost kon worden zonder het basement opnieuw volkomen te onderheien. 
amsterdam wordt verzocht het grootste hei-apparaat dat het heeft uit te lenen, 
met een koperen heiblok, en een bekwame heimeester. Het geval moet dienen 
om een grondonderzoek te verrichten: men wil weten hoe diep het welzand ligt. 
Dat is de vastste onderlaag van puur zand onder de toren. Ik gaf al aan: dat was 
nagelaten in 1446, toen had men gevonden dat grenen heipalen van negen meter 
gevat in eikenhouten roostervlotten het zouden moeten doen, maar – voeg ik er 
aan toe – toen was men ook niet van plan de toren zo hoog op te trekken. Laat 
staan dat men toen aan zo’n Hemony-klokkenwerk dacht bovenop de toren. 
Er kwamen allerlei voorstellen. Beperken we ons tot dat voorstel, dat de 
vroedschap het geschiktste leek. Dat was dat van Jacob van Campen. De 
bouwmeester van het amsterdamse Stadhuis. Die werd pas later gevraagd, 
vermoedelijk omdat zijn autoriteit nodig leek. Rotterdam ging ook toen al 
niet graag in amsterdam te rade, maar goede raad was nu wel erg duur en 
noodzakelijk. Van Campen is op dat moment op zijn uiterlijk hoogtepunt. Hij 
heeft een geweldige reputatie. Innerlijk is hij dan op zijn retour. Dat weet de 
buitenwereld niet275. Hij heeft al geweldige restauratieve ingrepen op zijn naam 
staan: die man kan nu letterlijk alles. als die het niet aan kan, dat probleem met 
die verzakkende toren, dan kan niemand het. De vroedschap wil op zijn advies 
blind varen, ook bij voorraad anticiperend op de problemen die ongetwijfeld 
komen gaan. Want de noodzakelijke herstellingen, indien al mogelijk, zouden 
heel duur worden. Dat was al duidelijk. En de koppen van sommige vroede 
vaderen lagen op het hakblok. Ineens. Dan is het goed een bekwame externe 
deskundige bij de hand te hebben. Gaat het alsnog fout, dan heeft hij het 
gedaan. Wellicht kunnen de bewindspersonen die de zaak versloften dan op 
hun pluche blijven zitten. Komt de expert dan ook nog van elders, dan vloeit er 
nauwelijks bloed, want de vreemde expert krijgt de zwarte piet en het kaartspel 
gaat voorlopig weer verder. Van Campen kwam uit amsterdam, dus die kon 
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niet deugen. Ging het fout, dan kon men naar de amstelstad wijzen, daar kon 
men toch al niet goed mee door een deur. In Rotterdam huilt men immers niet 
als een amsterdammer is dood gegaan?

De eerste richtingspoging Van Campen

Op 12 juni 1651 arriveerde Van Campen.276 Hij had haast gemaakt. met hem 
kwamen nog twee andere architecten aan. De stadsarchitect van amsterdam, 
Daniël Stalpaert, met een onbekende assistent. Zij bekeken de situatie. De 
Rotterdamse burgemeester Van der meyden was er ook bij, en die had een 
pertinente visie op de zaak. Hij brak liever de hele zaak af, dan dat hij ontoelaatbare 
risico’s voor de bevolking nam of deed nemen. Ging men zorgvuldig te werk, 
dan kon men, als de toren weg was, de verzakkingen in de zuiderzijbeuk met 
technische hulpmiddelen stremmen. Vermoedelijk met keggen, krikken en 
stempels. Dan zou de druk op het kerklichaam afnemen. Daarmee zou de totale 
verzakking verminderen in noordoostelijke richting die de torenmassa anders 
te weeg zou blijven brengen via het schip in de oostlengte. De toren was men 
dan kwijt, inderdaad een aanmerkelijke verliespost, maar dan kon men verder 
zien wat te doen. Bij Van der meyden stond voorop, dat men nu voldoende 
potentieel onheil had afgeroepen over de omwonende van het kerkeiland, dat 
moest afgelopen zijn. Dat was een wijs oordeel van deze burgemeester. Het 
moet, zoals de Rotterdammers plegen te zeggen, als het zwaard van damesklets 
zijn blijven hangen. Over de aanstaande overleggingen en de nieuwe plannen, 
waaraan Persoons een ongedachte draai zou gaan geven. Want de meerderheid 
der vroedschap wilde de – inmiddels verschrikkelijk dure – toren behouden. Niet 
koste wat het kost, maar toch zo enigszins mogelijk. Een waardeloos standpunt 
als men de bandbreedte daarbij niet aangeeft. Zo ongeveer het advies handel 
bestens zoals menig politicus uit zijn ministeriële (roodschrijvende277) pen weet 
te persen op departementale nota’s in crisissituaties waarin het kan vriezen, maar 
stellig ook dooien. Om inlichtingen moet je dan als onderhebbende niet vragen. 
Dat heeft Van Campen dan ook niet gedaan: hij wil de vroedschap ter wille zijn 
en daartoe zijn reputatie in de waagschaal stellen. De vroedschap formuleert 
het dilemma als volgt: óf we stutten de toren óf we breken dat geval af, zodat 
de kerk onttakeld wordt. Wat dunkt u? Van Campen kan uit de redactie van 
de vraag aflezen dat de vroedschap vindt dat de toren behouden moet blijven. 
Hij adviseert dus de toren te verseeckeren. Dát willen de heren horen. Op dat 
moment nog wel. Er komt een vooroverleg waarbij, conform het inzicht Van 
der meyden, besloten wordt prioriteit te geven aan het wegnemen van de druk 
op het kerklichaam. Op voorstel van het vroedschapslid Van Couwenhoven, 
tevens meester der kerkfabriek278, komt later die dag een technische subcommissie 
bijeen. Van Couwenhoven heeft dus opdracht moeten geven tot de menigvuldige 
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reparatiën in het kerklichaam waartoe de verzakkingen al noopten. De toren, 
dat is een andere zaak: die is van de gemeente. Die is ook steeds verzakt, maar de 
gevolgen in het torenmetselwerk viel onder de bevoegdheid van de gemeente, niet 
onder de competentie van de kerkmeesters. Hier is dus een competentieconflict: 
want de verzakkingen in het kerklichaam kwamen, dat zegt Van Campen 
aanstonds, doordat het basement en het eerste segment (dus het onderlichaam) 
van de toren tegen de zuiderbeuk begon aan te dringen. Van Couwenhoven 
moet daarover ook bij de andere leden geklaagd hebben. De architecten, vier 
burgemeesters en twee vroedschapsleden en twee meesters der kerkfabriek komen 
bijeen. De kerkmeesters hebben getracht, dat mag men aannemen, de gemeente 
aansprakelijk te stellen voor het gepruts aan de toren, en deze, op hun beurt, 
zullen iedere claim bij voorraad van de hand gewezen hebben. Dat staat (weer) 
nergens. men placht dat niet te notuleren: vroedschap en kerkmeesters waren 
doorgaans één pot nat. Een ding staat vast: de kerkmeesters hadden niet om 
het carillon gevraagd. Ze hadden er ook niet mee ingestemd. En ook niet om 
die hardstenen vierde geleding gevraagd. En dat die het geval onaanvaardbaar 
topzwaar hadden gemaakt, dat geeft zelfs Van Campen toe. De gemeente was 
zijn opdrachtgever, niet de kerkmeesters en ook niet de kerkenraad, en wie de 
koorden van de geldbuidel beheerst, beheerst de opdracht en de lasthebber van 
dien. Wat er nu gebeurt is, in het zicht van de verantwoordelijkheid voor komende 
gevolgen en de aansprakelijkheidsstelling, zeer begrijpelijk: Van Campen brengt 
een plan naar voren. Een plan dat de gecommitteerden bevalt. Van Campen mag 
dat voorlopig uit uitwerken. De kerkmeesters en de fabriekmeesters mogen de 
materialen inkopen om dat plan te realiseren, als de vroedschap het aanneemt. 
Doet zij dat, dan zullen de kerkmeesteren de werkzaamheden laten uitvoeren. 
aldus de tussenbeslissing. men vraagt zich dus af: wat, in aller heidenennaam, 
was dan dat plan? Dat staat niet in de stukken. Dat is natuurlijk opzet geweest. 
Wie het politieke zwartepieten kent van nabij weet: iedereen heeft precies geweten 
wat Van Campen bedacht had, ook technisch, maar wie dat netjes notuleert – en 
overigens zijn de gemeentestukken opvallend gedetailleerd – geeft meteen aan 
wie straks, als de rapen gaar zijn omdat de restauratie niet lukt, de aansprakelijke 
partij is. De aanzittenden kunnen hoofdelijk aansprakelijk zijn, dus die branden 
hun handen nergens aan. Hier hebben we nu een politieke dimensie te pakken in 
de technische beraadslagingen die iemand als Besemer zich maar niet realiseert. 
Besemer snapt daarom allerlei onduidelijkheden niet uit het voorbereidend 
overleg.
Een ding treft: de stukken memoreren uitdrukkelijk dat kerckmeesters 
en fabrijksmeesters geauthoriseert worden. Kijk, daar hebben we wat aan: 
geautoriseerd tot wat? Om tussentijds werklui in te huren en materialen aan te 
kopen. maar dán heeft Van Campen dus kennelijk gezegd: mensen, ga als de 
wiederweerga dat kerkschip herstellen en losmaken van de toren. Want anders 
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was het de vroedschap geweest die die autorisatie had gekregen. De toren was van 
de gemeente. Liet men die volledig staan, dan werd de gemeente aansprakelijk 
voor de algehele herstelling. Van de toren en het kerkschip, want dat zou door de 
toren uiteindelijk vernield worden. Liet men de zaak aan het kerkbestuur over, 
dan zou dat het schip willen redden. maar dan moest de toren rechtsgesteld 
worden. Het één kon niet zonder het ander. Dan zou dat bestuur voor de hele 
toren de aansprakelijkheid opgedrongen krijgen, als het herstellingsmateriaal 
zou gaan inslaan. men beslist: koop – onbepaald – materialen in. Nu al vast. 
Begin met dat schip. Dat zou zinloos blijven als niet ook de toren zou worden 
aangepakt. En dat aanvaardt het kerkbestuur dus impliciet door de autorisatie 
te aanvaarden. Kortom: ook Van Campen moet hebben gezegd: het euvel zit in 
de toren, daar valt niet aan te beteren. Dat is dus het standpunt Van der meyden. 
De toren slopen, er zit niks anders op. Dat wil het gemeentebestuur eigenlijk 
niet, maar voor de gevolgen van de beslissing om de toren toch maar intact te 
laten, moet het kerkbestuur de verantwoordelijkheid nemen. Door materiaal 
te bestellen voor restauratie. Voor slopen hoef je geen materialen bij voorraad 
te gaan kopen. Twee burgemeesters willen aantekening van hun mening, dat 
de vierde geleding afgebroken moet worden en wel meteen. Dat wijst ook in 
die richting. De rest vond dat de toren moest blijven, zoals de toren was, maar 
dan rechtgesteld. met alle risico’s van dien.
Op 28 juli 1651 begint men met werkzaamheden. men begint met het schip 
af te schutten. Daarna wordt een aantal banken verplaatst. Daarna worden 
de graven rond de torenvoet geruimd. Boeiend is dat dat kennelijk voetstoots 
kan. Dat zou in de roomse tijd niet zomaar hebben gekund. Want dat had 
inbreuk op de gewijde kerkhofvrede betekend: een lijk op een gewijd kerkhof 
moest dáár en nergens anders, de wederopstanding afwachten. Hervormden zijn 
daarin wat genuanceerder. Op 12 augustus 1651 begint men met het uitgraven 
van de torenvoet. En wel in de noordoosthoek. Dat is de meest bedreigde zijde. 
De uitgraving geschiedt tot de bovenzijde van de oude, middeleeuwse, grenen 
palen. Er komt een heimeester, zekere Claes Claesz. Er komen nu eerst zeer 
zware zijdelingse schoorbalken ter stutting van de zijbeuken van het schip. Je 
kunt op je vingers natellen dat de verzakking van het torenbasement door de 
uitgraving toeneemt. De klokken mogen nu niet meer geluid worden, zo wijs 
is men inmiddels al. Nu besluit men, op aanwijzing van Van Campen, om de 
vierde geleding lichter te maken door stenen weg te nemen. Verder maakt men 
de toren los van de muren der middenbeuk. Die druk op dat kerklichaam moet 
immers weg. Dus wordt die middenbeuk op grote hoogte losgemaakt van de 
toren. En dit is het moment dat Persoons, die de hele tijd hoofdschuddend en 
zich verbijtend op de steigers heeft toegekeken, ineens tussenbeide komt. Heeft 
hij de beuk zien sidderen? Of de derde geleding zien wankelen? Hij treedt op 
als een waarlijke deus ex machina.
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De tweede richtingspoging van Persoons

Hij moet het prutswerk hebben gevonden, dat gedoe van Van Campen. Hij 
is naar de fabrieksmeester Van Couwenhoven gestapt. Samen zijn ze naar de 
werkkeet bij de bouwput gestapt. Ze hebben de rondlummelende werklui eruit 
gejaagd en de deur met een harde slag dicht geslagen, terwijl de kokmeeuwen 
juichlachend joelend gokkerend ten hemel stegen. Ze zijn een hele tijd bezig 
geweest, daarbinnen. Vuistslagen op de ruwhouten tafel, mijnheer, beslagen 
ramen. En ineens is de deur weer met een knal opengeslagen, de panelen met 
een dreun tegen het beschot, en Van Couwenhoven is met een rood hoofd 
op de drempel verschenen. Hij heeft naar de meeuwen gestaard, buitelend 
door de grijze zilte lucht, de schouders opgehaald en is weg gebeend. De deur 
heeft nog lang hangen zwiepen in de hengsels, piepend klagend. En toen is 
Claes verschenen. Heeft het zweet van het voorhoofd gewist, de pet vaster 
aangetrokken op het voorhoofd, de deur gesloten op de grendels, bedachtzaam, 
en heeft een enorme schop tegen de schutting van de bouwput gegeven. En is, 
de handen op de rug, het hoofd wat voorover gebogen, de zwiepende plank over 
het Kerckewater gelopen voor een ommetje via Oppert naar de Hoogstraat, 
achterom, langs de Binnenrotte. Naar zijn logement.
De volgende dag grote consternatie op de werkvloer: Van Campen is met de 
eerste postkoets naar amsterdam vertrokken. Persoons is nu opzichter der 
werkzaamheden. Hij zal de toren richten. Dat zal hij. Voordat de toren hem 
ten gronde richt. Wat ze, op een of andere mystieke wijze, toch wel zal doen.
Er was een buitengewone raadsvergadering geweest. Er is met luider 
stemme gesproken. Van Campen is binnengeroepen. En heeft uren moeten 
buiten staan. Van der meyden heeft buitengestaan, toen Van Campen is 
binnengeroepen. Van Couwenhoven heeft daarna wat staan drentelen in 
de Hoogstraat. Daarna heeft iemand hem komen vragen weer ten stadhuize 
te verschijnen. De nacht was reeds hol, toen is de vergadering beëindigd, de 
bode is naar Claes gezonden met een lastgeving. Van Campen heeft zitten 
zuipen in een taverne in de Hoogstraat. En was daarna spoorloos. Claes, 
Baas Claes, komt, over de zwiepende plank, het bouwterrein op. Hij kijkt 
niemand aan. Hij wijst op de schoppen die op een hoop geworpen staan te 
roesten in de motregen. Hij zegt: “Graven maar weer. Tot ik ho! zeg”. En 
pakt de bovenste spa. Trekt zijn kraag op, in die zeikregen. En graaft een 
sleuf in de torenhal westwaarts langs de noordbeuk. Bij de torenvoet. Hij 
legt niets uit. Hij graaft.
De bode vertelt later, geheimzinnig, dat Claes nu opperbouwmeester is, hij 
heeft hem zelf de last gegeven en een gezegeld papier. Daarin zal de last wel 
staan. Niemand mag het weten. maar het is iets ongelofelijks, mensen! Die 
Van Campen is de laan uitgestuurd. Die man uit amsterdam, wiens woord 
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wet was! Hoe heeft Claes dát voor elkaar gekregen? De vroedschap is om! 
Het heeft lang nageijld in het Rotterdamse. Want nog op 23 juli 1652 komt 
de vroedschap ertoe Van Campens plan ter prullenbak te verwijzen, omdat 
het werck van den tooren zeer excessivelijk komt te costen. maar, zo voegt men 
er aan toe, van het heiwerk van Van Campen zal ook Claes Persoons moeten 
uitgaan279. maar hij zal zich, in tegenstelling tot Van Campen, toch écht 
moeten beperken tot oplapwerk, reparaties van binnenuit. Het is heel wat, 
dat men partij kiest tegen zulk een aanzienlijk bouwmeester en vóór een 
stadsmetselaar, derhalve: ruchtbaarheid moet er niet aan gegeven worden. 
Dus alle werklieden weten het binnen de kortste keren. En graven met hun 
baas de torenvoet in drie richtingen bloot. Noord, west en zuid. Van het 
schip afblijven. Dat is het parool. In het Gemeentelijk archief vindt men 
een proces-verbaal, kennelijk opgemaakt door een klerkenhand, waarin 
de werkzaamheden onder leiding van Persoons zijn genotuleerd in een 
globaal verslag. Het heet: memory wat daer ghedaen is aen den toren van 
Rotterdam sedert jaer 1651, tot het jarer 1655 toe. Het is één gaaf doorlopend 
handschrift, kennelijk gedicteerd aan een klerk ter griffie en wel achteraf280. 
De klerkenhand is goed te lezen, er worden geen afwijkende afkortingen 
of destijds afwijkende maten of gewichtdata gebezigd – met een gangbaar 
lexicon over het zeventiende eeuws Nederlands kwam ik een eind. 
maar het verslag heeft voor een nauwkeurig chroniqueur feilen. Het is achteraf 
opgesteld. achteraf, het redeneert vanuit de succesvolle voleinding van deze 
Sisyfusarbeid en niet per dag. Het verwijlt dus niet bij wat er misgaat en rept 
ook niet van ontreddering. Het legt verantwoording af. En moffelt veel weg, 
deswege. Het is oppervlakkig, zo zegt het niet gedetailleerd hoe men op de 
werkvloer precies dingen doet. Het is een politiek geschrift: de vroedschap 
legt verantwoording af via de steller en bedekt dus miscalculaties. alles is 
goed gegaan, zoals men verwachtte, en dat deelt men nu even mee. maar goed, 
het biedt onmiskenbaar een oppervlakkig relaas waaraan ook niet te veel mis 
mocht wezen, want dan zou stellig opnieuw verdere navraag volgen. 
Bijvoorbeeld daar mensen die de keuze voor Persoons misplaatst vonden, om 
welke reden dan ook. Persoons moet veel vijanden hebben gehad. Omdat 
de keuze voor hem zo in ging tegen het standsbewustzijn van destijds. men 
begon met graven, dat is vast, en dat ligt voor de hand. maar hoe diep en 
hoe men die put droog hield, dat staat er weer niet bij. Daarmee moeten 
moeilijkheden hebben bestaan: men groef in veengrond. midden in waterrijk 
en waterig gebied. maar dit verslag vermeldt alleen. Dat is dan het gebrekkige 
aan dit rapport. men ging dus graven.281

Pas in een volgende stap komt het tot een uitgraving aan de oostzijde. Persoons 
gelast tot 6.50 meter onder de vloer van het schip te graven. De oude fundering 
van de houtvlotten ligt nu bloot. Persoons gelast de buitenste beukenhouten balk 



CO
N
CE

PT

CONCEPT VERSIE D.D. 15 maaRT 2018 - 11.05

De Toren

255

van het roosterwerk te verwijderen en de buitenste elzenhouten plaatsjes uit de 
oosters te trekken met hefbomen. Nu heit men palen van twaalf meter lengte, 
nadat men zich verzekerd heeft dat men op de welzandlaag daaronder stuit kan 
slaan. Naast de oude fundering die men intact laat. men bereikt een diepte van 
ongeveer 17.50 meter onder de kerkvloer. Deze nieuwe grenen palen – de oude 
waren van elzenhout, zoals gezegd – moeten zo dicht mogelijk ingeheid worden 
op de opgaande massa van de toren. Ze worden met ijzeren schoenen aan de 
paalpunten verzekerd. Het is een riskante werkwijze. Want de toren helde al 
in oostelijke richting.282 De toren had nu helemaal kunnen omvallen over de 
schiplengte. Dan was dus van de kerk een ruïne overgebleven.
Op 26 september 1651 begint Persoons de noordzijde van het basement 
onderhanden te nemen via de versleuvingen. Hij laat palen heien, net zoals aan 
de oostzijde. Hij begint in het midden. Hij werkt van uit dat midden naar beide 
buitenkanten naar de buitenste hoeken. Hij begint aan de buitenste randen en 
werkt zo naar binnen. Heeft men een vak van ongeveer anderhalve meter in de 
lengte geheid, dan komen er zware leggers over de palen283. Rondom de toerenvoet 
ontstaat een krans van houten palen. Die krans is aan de noord- en oostzijde 
minstens 2.50 meter breed. En aan de zuid- en westzijde ongeveer twee meter. De 
palen die nabij de torenvoet staan worden rechtstandig geheid, maar de buitenste 
schuin, zodat ook zij vanuit de ondergrond een schorende werking krijgen. De 
leggers worden voortdurend gecontroleerd. Ze verschuiven horizontaal, als de 
druk door de keggen te groot wordt. Verder worden ze via de keggen aangewigd 
als het heien verticaal heeft doorgewerkt op de leggers. Het basement wordt min 
of meer opgedrukt. men meet. Persoons weet te melden: er is een oprichting van 
acht duim, dus om en nabij één meter. De toren is rechter gekomen.284

maar nu moeten we weer heel goed opletten. Hoe heeft Persoons dát gemeten? 
Er was, laten we wel zijn, niets recht meer in het gebouw waaraan hij deze meting 
kon ijken. Heeft hij een meetpaal in het midden van het schip geslagen285? 
maar die acht duim, zo kort al op de werkzaamheden-Persoons, ik heb mijn 
twijfels. De toren werd zeer krachtig opgedrukt. Dat gebeurde via de keggen 
die geherkegd – dus: door nieuwe keggen andermaal gewigd – werden, waarbij 
een enorme kracht moet zijn uitgeoefend via takelingen. Die toren heeft tijdens 
dat opdrukkend herkeggen bewogen, dat kan niet anders, en echt niet alleen 
maar in de richting die Persoons wilde. Heeft hij dat gecompenseerd? En hoe? 
De vroede vaderen hebben alles geaccordeerd; Persoons, jongen, goed werk, ga 
voort! Ja, allicht. Die wilden alleen maar goed nieuws. Op papier. Want ging 
het dan tóch nog fout, dan had Persoons de boel belazerd. Niet van ons soort 
mensen, Persoons, weet u wel? Je kunt ze ook niet vertrouwen, die metselaars. 
Weer kun je merken dat Besemer verbaasd is, dat Persoons niet uitvoeriger heeft 
hoeven rapporteren. Hoe weet u dat, kunt u het voorrekenen, en mogen we de 
rekenmethode even vernemen. Dat wou geen lid van de vroedschap. Die hielden 
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allemaal hun kruit droog, voor als het toch nog fout ging. Want het ergste, dat 
voelde iedereen op zijn klompen aan, moest nog komen.286

Op 9 februari 1653 werd een nieuwe meting verricht, De toren was toen rechter 
komen te staan van het noordoosten naar het zuidwesten met drieën-een-halve 
voet. De schoren werden toen nog vaster geslagen. Want hierbij zou men het 
laten. Het vastslaan kostte veel tijd. In oktober 1653 ging men verder met het 
verzwaren van de binnenzijde van de torenfundering.287 Dat werd gedaan 
met een kruis van zware houten balken dat onder het grondwaterpeil werd 
aangebracht. Dat kruis werd met zware gesmede ijzeren ankers verbonden met 
het metselwerk. alle leggers die nu in de zware torenvoet staken werden door de 
torenvoet naar buiten verbonden door balken. Die gingen dus dwars door de voet 
heen en staken aan de buitenkant uit. Daar zou een nieuwe voet op gemetseld 
worden, zodat een enorme trapeziumachtige voet buitenom zou ontstaan: dat 
ziet men ook aanstonds als men nu gaat staan bij het bruggetje aan de Delftse 
Vaart: de eerste geleding is gevat in een enorm schuinopwaarts lopen gemetseld 
basement. Dat verbindt de toren met de twee middenbeuken. Dat basement is 
ingemetseld in de oude voet via vertandingen. In het buitenomlopend basement 
zitten schuine schoren in de geleding, waarbij op verschillende hoogten grote 
blokken natuursteen werden ingevoegd. meestal in twee lagen op elkaar. Dus om 
de oude voet werd een enorme massieve nieuwe voet gemetseld. Ik memoreerde 
al, dat de Laurens iets breeds hurkerigs heeft, alsof het massale gebouw op zijn 
hurken zit om weg te sprinten: die indruk komt aan de voorzijde vooral door de 
enorme massieve verbreding van het basement. Binnenin zit het oude, dat aan vier 
zijden spaarbogen had. Die steunden op het al meermalen genoemde roosterwerk 
van zware balken. Dat nog steeds door de afgraving bloot stond. Persoons liet 
daar opnieuw spaarbogen metselen van acht tot negen voet wijdte. Deze bogen 
steunden op lange buitenwaarts gerichte schoren. Tijdens deze periode kon men 
onder de toren doorlopen onder de bogen door. Persoons bracht vervolgens royaal 
ijzeren muurankers aan op verschillende hoogten om het torenlichaam met de 
voet als het ware samen te smelten. Hij begon met het inmetselen onderaan, onder 
het grondwaterpeil ter hoogte van de kruisbalken van de vlotten. En hij ging 
met dat verankeren naar boven door. Daarbij begonnen de verankeringen steeds 
binnen het veld van de vorige twee verankeringen daaronder. aldus ontstond een 
verloop met een patroon als een gigantische ritssluiting. Tot boven het maaiveld. 
Dat hele veld van verankeringen werd weer afgedekt door zandstenen blokken van 
twee tot drie voet hoog die als klauwstukken diep in de toren grepen. De toren 
was op die manier van onderen ongelofelijk zwaar geworden.288 De toren stond op 
een kolossale voet die als een soort contragewicht fungeerde bij nieuwe hellingen 
van het torenlichaam. Dat heeft de druk van de vierde geleding natuurlijk 
aanmerkelijk gecompenseerd. Die bleef daarna staan, in de verzakking die geremd 
was, maar niettemin een verzakking. Dat kan men ook zien, buitenaf. Nu is het 
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volgende vreemd: de ellende met het verzakken is begonnen met het veel te zwaar 
uitvallen van het basement in 1449. Ik gebruikte het beeld van de badspons die 
uitgeknepen wordt. Die komt krom te staan door het gewicht van boven. Dat 
gewicht was nu alleen maar toegenomen. Toch rept niemand meer van verdere 
verzakking: door de drainage van de afgelopen tweehonderd jaar moet dus de 
veenlaag onder de toren zozeer zijn ingeklonken dat de speling in de veenlaag 
vrijwel tot nihil was gereduceerd. Want anders is niet te verklaren dat de toren nu 
niet verder verzakt.289 En men krijgt de indruk dat dat stomweg geluk is geweest. 
Dat heeft Persoons dat niet in zijn calculaties opgenomen. Die heeft gedacht: ik 
sla een houten korset via houten schoren om de toren voet heen. Nadat ik de toren 
eerst door grof gewicht opgekrikt heb via de keggen in de schoren binnenwaarts. 
Ik blijf net zolang slaan totdat de toren, omhoogkomend draait in zuidwestelijke 
richting. Bij dat slaan heeft hij krachten gebezigd via tegengestelde katrollen, 
die aangedreven zijn geweest door wielmechanismen beneden die katrollen. 
Hij kan moeilijk louter mensenhanden schuins omhoog zoveel kracht hebben 
laten uitoefenen dat de toren daardoor én omhoog kwam én wat draaien ging. 
Zoveel handen kunnen op één punt een hamersteel niet omvatten die de keg 
opwaarts indrijft. Hij heeft kennelijk houtblokken onder de keg doen opdrijven 
met stomp mechanisch geweld via een stotende beweging, elke keer opnieuw. als 
hij dat zo deed, dan heeft hij schokkende trillingen veroorzaakt tegen een reeds 
beschadigd schiplichaam. Dat dat is blijven staan, is een mirakel. misschien is 
de redding geweest dat de gewelven, de ruggengraat van dat schiplichaam, van 
hout waren. Dat heeft dan speling gehad en sidderend bij elke slag die druk en 
draaiing veroorzaakte méégegeven. Bij een stenen kruisribbengewelf had je dat 
niet hoeven proberen. Heeft Persoons dan die speling van tevoren opgenomen in 
zijn calculaties? We weten het niet. We weten dat geconstateerd is, dat het schip 
door de draaiing en opdrukking beschadigd was. Dat kon ook niet anders. De 
vroedschap heeft Persoons toen opdracht gegeven de beschadigingen te herstellen. 
Dat is gebeurd en dat is buitengewoon begrotelijk geworden, kennelijk viel dat 
iedereen tegen. Persoons vermeldt daarover verder niets in zijn rapportage. Hij 
is gewoon begonnen.
Kennelijk hebben vroedschap en Persoons de overeenkomst tot aanneming van 
werk zo gelezen dat Persoons een resultaatsverbintenis aanging voor het richten 
der toren. Dat resultaat bereikte Persoons. Persoons heeft op zich genomen dat 
de toren recht kwam. Dat garandeerde hij. En verder zou hij zijn best doen 
de schade te beperken. Hij zou het schip opknappen, scheuren dichten en de 
buitengevels aan elkaar doen aansluiten. Voor zo lang als dat duren zou. Het 
schip was door de oprichting van de toren gaan werken en werkte, ook gezien 
de zachtheid van de veengrond, nog volop na. Over de gevolgen op langere 
termijn daarvan kon niet gezegd worden. Dus voor het overige heeft men hem 
een inspanningsverbintenis toegedacht. In ieder geval: zo is dat kennelijk enige 
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tijd uitgelegd. De toren helde niet meer, nu moest het lichaam verder hersteld 
en dat zou lang duren. Bij de restauratie ná de brand van de meidagen 1940 is 
gebleken dat Persoons beide westgevels van de beuken ter weerszijde van de 
toren grotendeels heeft weggebroken. En wel tot op de fundering. Lees je nu 
de verslagen nog eens na, dan is dat iets wat Persoons Van Campen verweet: 
Persoons begon zwarigheden te ontwikkelen, toen hij zag dat Van Campen 
opdracht gaf het schip aan de westzijde los te maken van de toren – die toen 
nog helde. maar nu deed Persoons dat zelf ook en in ieder geval drastischer dan 
Van Campen ten uitvoer had kunnen leggen. Vanaf dit moment beginnen de 
moeilijkheden met Persoons te ontstaan. Ik stel mij het gesprek van Persoons 
met Van Couwenhoven zó voor: “mijnheer, die man breekt eigenlijk de hele 
kerk af ten gerieve van de toren, die overigens nog helt. Zó kan ik het óók. Het 
gevaar zit in de toren, niet in de kerk, mijnheer!” Dat was wat Van der meyden 
ook zei. Paniek, want dat stond Van Couwenhoven óók al een tijdje te denken. 
De vroedschap werd van de juistheid van Persoons zienswijze overtuigd en 
bonjourde Van Campen de laan uit. Persoons kreeg de kans. maar wat hij deed, 
verschilde dat nu alles wel zoveel bij wat Van Campen van plan was geweest? 
We weten het niet, want Van Campens plan is niet geopenbaard. Nu kon Van 
Couwenhoven tegen Persoons zeggen: “man, wat jij daar nu doet is minstens net 
zo erg als wat die Van Campen wilde doen. Je hebt mij belazerd, en bovendien, 
die toren, die staat nu op een basement dat net zo duur is als de hele toren zelf en 
twaalf tot zestien meter de grond in is gedreven. Dan had ik liever de hardstenen 
kop afgebroken. Ben jij gek?” maar dat kon Van Couwenhoven, denk ik, uit 
prestigeoverwegingen niet doen. Nu niet meer.
Het is als met sommige ICT-projecten die de Rijksoverheid aanbesteedt bij 
externe bedrijven. De bedrijven beloven van alles. Een hardware, u zult er van 
staan te kijken. De software wordt apart aanbesteed. Het duurt en duurt maar, 
het hele overheidsapparaat anticipeert al op de nieuwe hardware, en dan blijkt 
de bestelde software toch nog niet volkomen ontwikkeld. Er komt wel software, 
maar die blijkt niet voldoende dóórontwikkeld te zijn. Dat gebeurt wel, maar 
inmiddels worden aan de ICT weer andere programma-eisen gesteld, ook al 
omdat de wetgever van inzicht is veranderd over wat verwerkt en opgeslagen 
moet worden en voor welk doel. maar geen zorg, excellentie, we zijn bezig, komt 
goed, alleen: het wordt een ietsiepietsie duurder. alleen even wat noodverbandjes. 
Die worden aangelegd, maar nu blijkt de begroting weer overschreden. En 
de termijn van oplevering duurt ook langer, bovendien is er alweer een beter 
softwareprogramma, kun je beter niet laten schieten. Want doe je dat niet, dan 
is het ICT-systeem eigenlijk onvoldoende. Het werkt niet goed. Die minister 
denkt: geef ik dat toe aan de Kamers, dan komt er een interpellatie, kan mij 
de kop kosten. Geef ik niets toe, dan loopt het óók fout, maar dan zit ik niet 
meer in het kabinet. Laat ik dus maar meegaan met deze nieuwe offertes, maar 
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schoften, dat zijn die computerjongens wel. Zoiets is het geweest. De minister zit 
klemvast op de doofpot, want hij krijgt een tweede termijn. maar dan blijkt de 
desastreuze begrotingsoverschrijding, en verder gaat het ICT-bedrijf over de kop. 
maar wat kan de minister dan doen? De directeur-generaal die erover ging eruit 
trappen. maar meestal heeft die de schuld al kunnen leggen bij twee directeurs. 
De worden meteen ontslagen. Dan vloeit er bloed. Er is geslachtofferd. De Kamer 
is tevreden. Zoiets stond Persoons te gebeuren. Hij was verder niet echt aardig. 
Dan kan zoiets makkelijk. Het veld mort niet. anders is dat wegwerken wat 
lastiger, maar lukken doet zoiets altijd.
Goed voor de werkverhoudingen is zoiets niet. Persoons ging repareren. maar 
het had er veel van weg dat hij een halve nieuwe kerk stond te bouwen. Hij 
verwijderde de rechtstanden van de beukgevels, en ook de geveltoppen. Hij had 
nu ruimte voor die nieuwe kolossale voet beneden, die nu in het schiplichaam 
werd gewerkt. De toren kwam bijna helemaal in de kerk te staan en stak nog 
maar voor minder dan een kwart uit de voorgevel. Dat kun je goed zien in de 
kerk. Zit je in de kapellen naast de toren of in de doorgetrokken zijbeuk, dan 
zie je duidelijk: ik zit tegen een inpandige buitenmuur aan te kijken. Je ziet ook 
raampjes in die muur om daglicht te vangen. Dat doen ze ook. maar binnen, 
via het eindraam in de beukgevel. De toren was eerst ook wel inpandig, maar 
gedeeltelijk en toen viel het niet zo op. Binnen niet. En buiten veel minder. 
Nu zit de toren méér in het schip dan er buiten steekt. Persoons is weer gaan 
opmetselen rondom de nieuwe enorme voet. Hij gebruikte daarbij het oude 
bouwmateriaal, maar financieel kon dat zijn restauratie niet echt redden. De 
vroedschap werd steeds narriger. Ze heeft op een gegeven moment gramstorig 
gezegd: deze kosten zijn excessievelijk. Plank de boel verder maar dicht. We 
wachten wel op een nadere geleegenheit. Steeds opnieuw komt Persoons met 
meerkosten aandraven. Hij vult de schacht van de noordooster traptoren met 
puin, tot op de volle hoogte van de nieuwe kolossale voet. Je kon die trap dus 
niet meer gebruiken. Het is een soort steunpilaar geworden met raampjes. 
Waardoor niemand ooit kan kijken. Er kwam daarom een houten traptoren 
in de torenhal, waarin een deur kwam, op de etagehoogte waar de toren nog 
wel bestijgbaar was. De kolommen in de middenbeuk, dus het schip, moesten 
verplaatst worden en in de torenmuur gemetseld worden als halfkolommen. Elke 
keer als Van Couwenhoven in de bouwkeet komt, overhandigt Persoons met 
staalhard gezicht een nieuwe rekening met meerkosten. Natuurlijk met benauwd 
gemoed, maar toch met een gezicht van: er is niets aan de hand, hier mee had u 
moeten rekenen. Het kan ook wel zonder bijkomende reparaties, maar ja, dán 
garandeert hij niks. Dan kan, hij zegt het toch maar even, toch dat schip weer 
scheuren, net als dominee staat te oreren. 
Vanuit aannemersoogpunt is Persoons niet eens zo’n vreemd iemand. Hij zag een 
klus, meende die goed aan te kunnen, had kritiek op een gevestigde reputatie 
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en wist die grondig te ondermijnen. Hij kreeg de aanneming. Toen kon hij 
zijn gang gaan. Hij kreeg trouwens een vaste aanstelling als stadsbouwmeester. 
misschien heeft de vroedschap daar later spijt van gekregen, want de kerk bleef 
maar meerkosten genereren, steeds, als er iets aan de status quo van het gebouw 
werd veranderd. Zo bestelde men na enige tijd een pracht van een orgel. Dat 
werd geplaatst, maar toen bleek dat de organist zijn klavier niet kon bereiken 
omdat Persoons de traptoren had doen volstorten. Dus moest een buitentrap 
aangelegd worden, ik vermeldde het al, via de torenhal. En zo was er steeds iets, 
want Persoons deed op den duur maar wat. Verder: hoe heeft hij toch die dingen 
geflikt, waarvoor eigenlijk mensenkracht niet volstond? Ja, via paardenkracht, 
zeker, dat kan niet anders. maar hoe dan? Hij deed graven op heel grote diepte op 
een eiland. Van veen! Dan moet hij het grondwaterpeil extreem hebben verlaagd. 
maar dan moet hij pompen hebben gebruikt. Dat moeten dan tonmolens zijn 
geweest. Of rosmolens. maar die moeten dan dag en nacht gedraaid hebben. 
Want de gutsen water die dan opgevoerd moeten zijn, die logen er niet om. Dan 
moet hij paardentractie hebben ingezet via schoepentreden. Dat heeft hij bij 
het via keggen opkrikken van de toren ook moeten doen. maar dan heeft hij 
een verticale beweging omgezet in een schuins-opwaartse. Dat kan hij alleen 
hebben gedaan, via katrollengeleidingen. Waar heeft hij dat geleerd? En hoe 
heeft hij dat becijferd? Of deed hij maar wat? aan zijn langdurige herstellingen 
nadien te zien zou je het soms zeggen. Hij heeft enorme zandstenen blokken 
omhoog moeten hijsen en dan, in één beweging plaatsen – in de gleuven die in 
de muren waren ingehakt – in de voetklomp op ettelijke meters hoogte, terwijl 
de bouwput openlag. Je kunt zo’n blok niet laten hangen in de touwen, dat moet 
in één ruk horizontaal doorgeschoven worden. Ook weer paardenkrachten? 
Ook weer katrollen listig opgesteld?

De verdere afwerking tot de restauratie-1915

Uitwendig was de Laurens nu klaar om de eeuwen te trotseren. Niet op de 
wijze die de middeleeuwse ontwerpers zich voorstelden. Laat dat duidelijk zijn. 
Die hadden gedacht een gemeenschappelijk stadsgebouw te doen ontstaan – 
werkenderweg, niet volgens één vooropgezet dwingend concept, maar volgens 
een voortgaande evolutie waarbij meerdere doeleinden een rol mochten spelen 

– waarbij het Latijns kruis basisidee zou zijn. Want de liturgische functie zou 
principaal doel zijn. Dat betekent dus: subdoelen, reeds geïntegreerd in de 
uitvoering van het idee, via aanbouwsels, verleggingen van de buitenmuren naar 
buiten, verlengingen van de kerkzaal. Een publiek timmerhuis, een beurs, een 
praathuis, een gemeenschapsruimte waarin ook aan politiek zou worden gedaan. 
De jaren na de revolutionaire omwenteling in 1572 verandert de functie van 
het centrale gebouw. Onderricht in het juist verstaan van de Openbaring 
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wordt principaal en dwingend doel. Het wordt een plaats van samenkomst 
voor een wel bepaalde elitaire schare. Die zeker is van publieke privileges, mits 
zij onderling de kerkelijke leertucht – de leerstellige orthodoxie – handhaaft. 
De stadsoverheid is haar wederpartij. maar dat is een andere entiteit. Er is nu 
onderscheid, zeer sterk merkbaar in het dagelijks leven, tussen kerk en staat. 
Die relatie tussen beide is er één van tegenovergesteldheden. Ze hebben elkaar 
nodig uit legitimiteitoverwegingen. De kerk moet de handelwijze van de 
publiekrechtelijke gemeente billijken en rechtvaardigen. aanvaarden ook, als 
het kan, maar dat kan niet steeds. De kerkelijke gemeente is er zich van bewust 
dat de publiekrechtelijke gemeente, extern vertegenwoordigd door schout, 
gerechtsdienaren, burgemeesters, vroedschap en stadssecretariaat uiteindelijk 
haar goedkeuring nodig heeft. Dat geeft haar macht. De stadsregering zal er veel 
voor over hebben om die goedkeuring te verwerven en te behouden. De kerk, 
als gebouw, kan aan de legitimiteitaanspraken van de stadsregering bijdragen 
door de leden daarvan ereplaatsen te gunnen bij haar plechtige samenkomsten, 
hun stoffelijke resten een plaats te gunnen in het voormalig priesterkoor 
en aan uitzonderlijke beambten en ambtenaren monumentale erkenning 
binnen haar muren te bieden. Die legitimiteitbevestiging wordt een belangrijk 
subsidiair doel. maar ondergeschikt aan het principale: het verkondigen van 
Gods Woord. Komt er conflict tussen het principale en subsidiaire, dan heeft 
uiteraard het principale het primaat. De publiekrechtelijke gemeente, dus haar 
regeringsdienaren, moet bijschakelen. Die beambten kunnen hun erezetels 
in de banken kwijtraken. Ze kunnen naar achteren geplaatst worden in de 
eregalerij bij de geloofsonderrichtingen. Ze kunnen zelfs, wat god verhoede, 
uitgesloten worden van bepaalde plechtigheden, al zal de kerkenraad er zich 
voor wachten dat te doen in gevallen, waarbij een andere censure mogelijk zou 
zijn. Want ook de stadsregering kan sancties uitoefenen. De kerkenraad kan 
dat immense gebouw nooit zelf onderhouden. Het is trouwens te groot. Die 
raad moet subsidies krijgen bij het verwarmen, en is het nodig, dan moet hij 
de gewapende macht van de regering kunnen inroepen, bij uitzettingen van 
personen die de leertucht niet onderhouden uit de diaconiehuisjes, bij inning 
van tienden, huren en onderhoudsgelden, bij beslagleggingen ten behoeve van 
de Heilige Geestfondsen die nu private ziekenfondsen zijn geworden voor hen 
die de hervormde, heersende, religie zijn toegedaan. En voor geen anderen. De 
kerk houdt dus de staat, de stadsregering in haar ban. En de staat de hervormde 
kerk. Van elkaar meugen ze niet. maar bij elkaar deugen ze niet.
Ze weten het: hun doelen zijn niet dezelfde. Ze zijn soms tegenstrijdig. Ze moeten 
afstand houden jegens elkaar. Dat kan de hervormde gemeente alleen door zeer 
exclusief en elitair te zijn. En dat laat ze zien door de inwendige meubilering 
van het gebouw. Geen gezellige santenkraam meer. Geen in- en uitlopend volk. 
Geen doorgang voor publiek overpad van het ene transept naar het andere. Een 
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afgeschot gedeelte als een collegezaal, met houten getraliede omheiningen op 
minstens manshoogte. De tribunes amfitheatersgewijs rond de kansel, waarop 
Gods Woord, vervat in de Staten-Bijbel, die kloek en veelbetekenend op de rand 
ligt van het pupiter van de kanselkuip. De Bijbel is van God, maar de vertaling 
is van de Staten-Generaal, dat geeft het unieke spanningsveld weer van de hier 
betrokken, tegengestelde machten. Binnen de omheining komen alleen zij die 
genodigd zijn tot de maaltijd des Heren. Zij kennen daar hun plaats naar stand, 
rang binnen die stand en precedentie. Dominee is hun beambte, zij hebben hem 
beroepen. Hij onderricht hen, want als exegeet is hij hun meerdere. maar als 
beambte – hoezeer door de stadsregering gesalarieerd – is hij hun onderhebbende. 
Hij is zijn kerkenraad verantwoording schuldig. Voor zijn bediening. Hij is geen 
gezondene, met een sacramentele missie, zoals men van de rooms-katholieke 
priester gewend was. Hij is een beroepene. Die weggezonden kan worden. als 
hij, voorafgegaan door het plechtig cortège van kerkmeesters en ouderlingen de 
gehoorzaal betreedt zal hij de trapwenteling naar de spreekplaats pas opgaan 
ná een rituele aarzeling, waarbij hij de baret even op ooghoogte houdt voor het 
gelaat, afbiddend Gods bijzondere onverdiende ontferming. Want God is ook 
een God der Wrake. De kerkenraad is naar de letter en houdt de geboden. En 
beiden dienen, dat valt niet steeds mee. Dat prenten ons het strenge houten 
kerkmeubilair, de grote blanke ramen die rammelen in hun ijzers onder het 
minste zuchtje wind in de witte vlakke muurpartijen in. Een zelfde les leren 
de borden met de geboden, spreuken en psalmen, de met een zoevende zucht 
dichtvallende zware tochtdeuren in de transepten.
De kerk is klaar, als gebouw. De verhoudingen tussen stadsbestuur en kerkenraad 
zijn nog onduidelijk. Dat blijkt bij de diverse onderhoudsbeurten die de kerk 
moet ondergaan. Daarbij moeten steigers aangebracht worden, aanbouwsels als 
aanslibbingen der tijden moeten worden wegebroken. Versterkingen moeten 
worden voorzien in verbindingen, gewelfaansluitingen en gewelven. maar de 
uiterlijke verschijningsvorm van de kerk blijft intact. Tot een zeer ingrijpende 
restauratie in 1915 noodzakelijk is. men besluit dan, naar de toenmalige inzichten 
nopens de Brabantse Gotiek, tot wijzigingen die ook op de vorm ingrijpen. maar 
dat is nog niets vergeleken met de enorme, intense en aangrijpende herbouw 
van de Laurens vanaf mei 1952. Die herbouw is het gevolg van de brand, die 
weer het gevolg was van het bombardement van 14 mei 1940. En daarbij kan 
de vraag gesteld worden: was dat (nog) een restauratie of eigenlijk niet meer? 
Op beide bouwfasen afzonderlijk gaan we nog in. Voor ons is de tweede, totale 
herbouwing na de Tweede Wereldoorlog, waarbij het gebouw toch eigenlijk ook 
gemoderniseerd werd, ook al werd het middeleeuwse grondplan geëerbiedigd, 
natuurlijk het belangrijkst. Want in het gebouw, dat die operatie opleverde, loopt 
de huidige bezoeker rond. Hier alvast de opmerking dat het gebouw toen vanaf 
de grond af eigenlijk opnieuw is opgebouwd, ook met gebruik van moderner 
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materiaal en moderne technieken, waarbij hier en daar de gotische idealen zijn 
geperfectioneerd in een vorm en op een wijze die de oorspronkelijke conceptuele 
ontwerpers nooit hadden kunnen realiseren. Het is het aloude verwijt dat de 
reconstructeurs van een gebouwelijkheid altijd treft, wanneer zij weinig anders 
meer voor zich hebben dan het casco van het oorspronkelijk gebouw. Dat is 
ook het geval geweest met de Laurens. De buitenmuren stonden nog overeind, 
de toren was nog herkenbaar in zijn oorspronkelijke gedaante. maar van het 
inwendige was zo goed als niets meer over. Niet ten gevolge van bominslagen 
en eventueel vertraagde explosies. maar door een infernale brand die door het 
bombardement ontstond. De toren stond weer eens in de steigers. Die vatten 
vlam. Daardoor vrat het vuur zich in de houten gewelven. De brandweer had 
geen toereikend materieel, bovendien was de waterdruk voor de grote spuiten 
weggevallen. De inventaris werd prooi van het woekerend vuur, het orgel smolt: 
het tin van de pijpen lag als een dunne film over de verpulverde plavuizen en 
gebroken of gebarsten zerken. Het koperen koorhek was zo goed als gesmolten, 
behoudens grote delen van het hoofdhek met festoenering. Geen muur, of hij 
was zwart geblakerd, geen raam was nog heel, geen montant of hij was door de 
hitte via de inwendige ijzerverbindingen getordeerd. Het houten gewelf was naar 
beneden gevallen. Het had preekstoel, ouderlingenbanken, vroedschaptribunes, 
wandborden, wapen- en psalmspreuken, doophek en houten vloeren aan de 
baaierd van de vlammen prijsgegeven. Ik bespreek met u een niet meer bestaand 
interieur. En ben er daarom kort en oppervlakkig over, omdat dat hetzelfde is als 
woordelijk proberen uit te leggen hoe een gebroken Stradivarius ooit geklonken 
heeft. Wat u ziet in de Laurens is dát interieur niet. al zijn er nog onderdelen 
van op een soms wat bevreemdende manier in verwerkt. Niet dat ik dat onjuist 
vind. Het hangt er echt vanaf wat je onder restauratie wilt verstaan. Wil men 
dat dat neerkomt op een gave imitatie van het oorspronkelijke inwendige uit 
1660, dan kijkt u, bij bezoek aan de kerk binnen, niet naar een gerestaureerde 
Laurens. U kijkt nu naar een Laurens die nog zoveel mogelijk recht doet aan 
wat dat inwendige was in de periode van het hervormde monopolie, met de 
beperking dat het originele onherroepelijk teloor is gegaan.

Het probleem der wisselende eigendomsverhoudingen

De eigendomsvraag als privaatrechtelijke kwestie

Van wie was de Laurens oorspronkelijk als gebouwelijkheid? Wie was juridisch 
eigenaar? Die vraag kan gesteld worden ten aanzien van alle middeleeuwse grote 
stadskerken. Het is een technisch-juridische vraag naar eigendomsverhoudingen, 
niet naar de morele binding om het gebouw op een bepaalde manier te gebruiken, 
gelet op de intenties van schenkers van stenen, gelden, arbeidsbijdragen, fundaties, 
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altaren, meubilair, schilderijen en opsmuk. En in de middeleeuwen is die 
eigendomsvraag eigenlijk nooit gesteld. Er was immers geen strikt onderscheid 
tussen de rooms-katholieke Sint Laurensparochie als canoniekrechtelijke 
rechtspersoon enerzijds en de stadsregering als publiekrechtelijk lichaam 
anderzijds. Zo’n onderscheid kun je eigenlijk alleen maar maken als kerk en staat 
(en dus de staatsorganen; een stadsgemeente is nu eenmaal een staatsorgaan) 
ook duidelijk gescheiden zijn. En dat was niet zo. Dat is al meermalen aan de 
orde gekomen. Voor Karel V en Philips II gingen die twee bestanddelen van 
de samenleving naadloos in elkaar op. Dat moest ook zo zijn. Dat het anders 
zou kunnen zijn, kwam niet in hen op. En in de opstandelingen, de Hollandse 
oproerlingen tegen het Spaanse gezag, evenmin. Die vonden alleen maar dat 
de Spanjaarden niet de bovenliggende partij moest zijn.
Eigenlijk is dat onderscheid tussen kerk en staat heel duidelijk pas in het leven 
geroepen bij de vrede van münster in 1648. Tussen 1572 en 1648 tekent het zich 
wel steeds duidelijker af, maar juridisch is dat pas rechtsgeldig bevestigd toen 
de slotakte van de Westfaalse Vrede290 werd ondertekend in münster. Toen 
werd de Republiek erkend (als volkenrechtelijk perfect rechtssubject) tegenover 
de keizer- en koninkrijken en de Heilige Stoel. als autonome rechtspersoon, 
zonder duidelijk dynastiek staatshoofd, maar verder evenwaardig aan de andere 
deelnemers aan het internationale (rechts)verkeer: de territoriale staten die hun 
eigen interne rechtsorde samenstelden zonder inmenging van andere staten. 
De stad Rotterdam was duidelijk een inwendig orgaan van die Republiek. 
Zij was publiekrechtelijk rechtspersoon. De Republiek kreeg bij de vrede de 
bevoegdheid – die zij feitelijk al lang uitoefende, zeker al bij de inwerkingtreding 
van het Twaalfjarig Bestand in 1609 – om intern de publieke rechtsorde samen 
te stellen. Daartoe behoorde de bevoegdheid om te bepalen welke religie(s) zij 
intern zou toelaten. Het is belangrijk, ook voor de rechtspositie van de Sint 
Laurens als publiek gebouw, om te weten dat de Vrede van münster niet inhoudt 
dat kerk en staat in de interne staatsrechtelijke verhoudingen van de Republiek 
voortaan gescheiden zou zijn. Dat is niet de strekking van het verdrag, dat 
gewoon een oorlogstoestand wil opheffen, waarbij ook Spanje en Frankrijk, 
beiden oerkatholiek, partij en garanten zijn. Het verdrag houdt alleen maar in 
dat de Republiek gemachtigd is om intern orde op zaken te stellen wat betreft 
de godsdienstverhoudingen. Hoe de Republiek dat wil doen, dat gaat de andere 
verdragspartijen geen snars aan. En al helemaal niet, dat één bepaalde kerk 
staatskerk zal worden. En nog minder dat de hervormde kerk dat wellicht 
zou worden. Wel is het zo, dat Spanje en Frankrijk billijkend aanvaarden dat 
de hervormde kerk – toentertijd: de Nederduytsch Gereformeerde Kerck – 
dat zal worden. Dat wisten ze ook: dat hadden de afgevaardigden niet onder 
stoelen of banken gestoken. En ze wisten ook dat de Republiek van plan was de 
openbare uitoefening van het rooms-katholicisme te verbieden. En verder dat 
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ze de intentie had, alle goederen die de rooms-katholieke kerk in de Republiek 
bezeten had verbeurd te verklaren ten behoeve van het gemeen, en wellicht 
over te dragen aan een andere kerk. En dat dan die hervormde kerk zou zijn, 
daar maakten de Spaanse ambassadeur en de Franse gezant zich geen illusies 
over. maar dat er daarbij best te schipperen zou zijn, dat was in münster ook 
al publiek geheim. maar als de Republiek zou gaan verbeurdverklaren – en er 
stond dus nergens dat ze dat moest (wie zou daarop ook kunnen toezien, en 
trouwens welke partij in münster zou daar belang bij hebben) – dan zou ze 
dat doen zonder schadeloosstellingen en schadevergoedingen. Dat moesten 
Frankrijk en Spanje dan maar duidelijk maken, verder, aan de Heilige Stoel, 
want die was er ook.291

De overname door de Staten van Holland

Dat moest de Republiek allemaal verder zelf maar weten: tot het wezen 
van de interne soevereiniteit behoort, dat men bij dat soort vraagstukken 
geen interventie van buitenlandse machten duldt. Verder behoorde het tot 
die inwendige soevereiniteit dat de Republiek, als zij in dit opzicht keuzes 
zou maken, zelf zou bepalen welke rechtsgevolgen ze aan die keuzen wilde 
verbinden. Ze hàd dus kunnen kiezen om géén godsdienst aan te wijzen als 
de van staatswege erkende. Dat zou wel heel nieuw zijn geweest, maar het had 
gekund. De Republiek had ook geen dynastiek staatshoofd, dat was helemáál 
gek. maar daar legden de andere staten zich ook bij neer: iedereen had tabak 
van de oorlog. maar de Republiek koos wel. De hervormde godsdienst, die zou 
het worden. Kennelijk waren de hervormde lobbyisten in Den Haag weer tijdig 
geweest, waar ze zijn moesten. Die inhoud van die hervormde religie moest nog 
wel verder gedefinieerd worden, maar dat zouden de regeerders later verder wel 
zien. Dus Rotterdam kreeg te horen – het had daarbij ook een stem gehad – dat 
die hervormde godsdienst nu de publieke godsdienst zou zijn. al was de stad 
redelijk autonoom in het intern administratief beheer, het was ondenkbaar dat 
ze niet die keuze verder zou gaan implementeren binnen de gemeentegrenzen. 
Dat was nu eenmaal een soort axioma: de staat heeft een godsdienst, de gewesten 
en steden dus óók. De cuius regio, eius religio-politiek als automatisme: wiens 
gebied, diens godsdienst. Rotterdam kiest voor de hervormde religie, want het 
ligt in de Republiek. Betekende dit nu ook dat de Laurens als gebouwelijkheid 
in private eigendom zou worden toegescheiden aan de hervormde kerkenraad, 
als vertegenwoordigend lichaam van de hervormde geloofsgemeenschap? 
Nou, eigenlijk niet. Niet zonder meer. maar natuurlijk kon de vroedschap die 
consequentie daaraan verbinden. Dat heeft ze feitelijk gedaan door te gedogen, 
dat deze geloofsgemeenschap zich ging gedragen als feitelijk eigenaar.
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De vroedschap schuift de eigendom door

Ze had de eigendomsoverdracht ook kunnen regelen bij een officiële 
rechtshandeling. De vroedschap had een acte van naasting kunnen opstellen: 
wij accepteren dat de hervormden, daartoe bevoegd vertegenwoordigd, het 
kerkgebouw in eigendom overneemt en aanvaardt om niet, dus zonder 
betaling. Of de rooms-katholieke kerk had het kerkgebouw tegen een 
flutbedrag kunnen verkopen aan de hervormden. Dat deed ze niet. De 
kerkmeesters gingen over de terreinen, de gebouwen en het kerkhof 
beschikken als waren ze eigenaars. Ze verkochten grafrechten, ze inden 
huren van opslagruimten die van de Laurens-parochie waren geweest (en die 
die parochie ook gekocht had), deden herstellingen en gaven aan kloosters, 
kapellen en ziekeninrichtingen nieuwe bestemmingen, terwijl dat soort 
percelen eerst waren geadministreerd door rooms-katholieken. Helemaal 
duidelijk was het tussen 1572 - 1609 nog niet, hoe dat nu precies lag, want de 
kerkmeesters plachten toen rekeningen voor onkosten gemaakt in verband 
met dat soort beheer stomweg door te sturen naar de gemeentesecretarie. En 
die betaalde ook nog. De publiekrechtelijke gemeente trad toen dus toch op 
als eigenares. En de kerkenraad als beheerder. 
maar na 1609, toen steeds duidelijker werd: die Spanjaarden blijven weg en de 
suprematie van het katholicisme komt nooit meer terug, ging de kerkenraad de 
rekeningen ook zelf betalen voor de onkosten. Dus gaandeweg trad iets op als een 
verkrijgende verjaring: de kerkenraad verkleurde langzamerhand tot rechtmatige 
eigenaresse. Zonder dat de katholieken schadevergoeding of schadeloosstelling 
kregen, dat sprak zo vanzelf dat daar geen woord aan hoefde vuil te worden 
gemaakt. Toen in 1648 de hervormden hun positie als publieke geloofsbelijders 
kregen, was die verjaring al lang ingetreden, maar die werd nu, om zo te zeggen, 
constitutioneel bevestigd.

De toren blijft gemeentelijk eigendom

alleen de toren van de Laurens, dat was een andere zaak. De eigendomsverhoudingen 
hier waren niet duidelijk. Was dat een godsdienstig gebouw en was die nodig 
voor de inwendige eredienst? Hierbij speelde, helaas, een rol dat die toren een 
financieel zorgenkind was. Die toren, die was in onderhoud duur. Heel erg duur. 
De eigenaar was dus zwaar de pisang als dat geval ook nog eens verzakte. Dus 
was het beter, voor de kerkenraad, dat de publiekrechtelijke gemeente eigenaar 
was. Die gedroeg zich ook zo, al jaren, want die deed van alles met die toren uit 
prestigeoverwegingen, om bijvoorbeeld Dordt en Utrecht naar de loef te steken. 
Dat was toch geen religieuze doelbestemming of godsdienstige zorg. Kortom: 
die toren was dan van de stad. 



CO
N
CE

PT

CONCEPT VERSIE D.D. 15 maaRT 2018 - 11.05

De Toren

267

De stad onderhout den geheelen toorn van onderen tot boven, soo van metsel 
als timmers, smitswerk en lootgieter. De selve onderhout nog het groot oor-
logie met haer clocke soo van het luije als speelwerck clockspel en wijser op 
en dependentie van dien soo daggelden als tractementen van ’t selve werk. 

aldus een aantekening in de resoluties der notulen van de vergadering van de 
kerkmeesters uit 1703.292 Het is een constatering. Het is geen opmerking over wat 
de stad zou behoren te doen. Ze doet het. Die stad moest dus ook alle overige 
onderhoudsrekeningen maar betalen en ook de schadeposten die de toren aan 
derden berokkende. Gelukkig voor de heer Persoons, zoals we zagen, dat de 
stad zich daarbij ook steeds neerlegde. 
Ook de rekeningen voor het herstel aan het schip en de zijbeuken bij het richten van 
de toren gingen naar de gemeentesecretarie. Die betaalde. Dus was de stad eigenaar 
van het kavalje. Zou je denken. maar dat nemen de kerkmeesteren toch duidelijk 
niet tot uitgangspunt. Deze gevolgen zijn veroorzaakt door de toren, en daarom 
is in dit geval de stad aansprakelijk. maar ze betalen al jaren uit de kerkenfondsen 
het groot onderhoud van de Laurens. Dus zijn ze eigenaar van de kerk.

De opstelling van de kerkenraad

Hier redeneert de kerkenraad vicieus. Niet iedereen die een onroerend goed 
onderhoudt, is er (daarom) ook eigenaar van. Huurders moeten vaak hun woning 
onderhouden. maar ze blijven huurders. Bij vruchtgebruik doet zich dezelfde 
rechtsverhouding voor. De onderliggende rechtsverhouding wordt niet bepaald 
door de onderhoudsplicht, laat staan door het feitelijk onderhoud; dat zou wat 
moois zijn. maar partijen deden nu eenmaal alsof het zo was. En uiteindelijk 
sluit het burgerlijk recht zich daarbij aan. Dat is nu eenmaal op den duur een 
opportunistisch systeem dat slechts op feitelijkheden reageert. Gek was het in 
zoverre allemaal weer wel, dat de toren vastzat aan het schip van de kerk, want 
dat schip was duidelijk religieus van doelbestemming, en daarover gingen de 
kerkmeesters. En hoe zat het met het kerkhof om de kerk? Van wie was dat, 
privaatrechtelijk gezien? Dat kon men ook later nog zien. Zolang daar alleen maar 
hervormden lagen, was daar niks mee aan de hand. alleen begon men nu ook al 
private woningen op en aan dat hof te bouwen, en dat was weer ingewikkeld. Wie 
gaf die percelen dan rechtmatig in eigendom uit? De kerkenraad: die woningen 
lagen op het voormalige hervormde kerkhof, doe niet zo moeilijk.

De zegeningen van de Bataafsche Revolte

Het ging allemaal wat rommelig en op zijn elf-en-dertigst, maar dat werkt in Holland 
altijd het best. Totdat de Fransen de zegeningen van hun revolutie kwamen brengen 
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in Holland in 1795. De goede oude Republiek van zeven verenigde provinciën werd 
opgedoekt, er kwam een geheel nieuwe staat: de Bataafsche Republiek. En die 
nieuwe staat ging alles opnieuw aanpakken. Op grondslag van de veelbesproken 
Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. Jazeker. De uitgangspunten van de Franse 
Revolutie. Evenwel: opnieuw berijmd en geschikt gemaakt voor oer-Hollandse 
verhoudingen, dus veel bloed vloeide er voorlopig niet uit. Toch kwam er, in naam 
van deze principes, een nieuwe centrale wetgever, een echte volksvertegenwoordiging, 
de vergadering van volksrepresentanten. Het hoogste lichaam van de Bataafsche 
staat: de representanten hadden dan ook een prachtige paarse sjerp om, voorzien 
van het opschrift volksrepresentant in goudgeborduurde letters, met gouden kwasten 
aan de linkerzijde afhangend. Eerst vestigde dit souverein lichaam (aan mooie 
aanduidingen geen gebrek, zoals bij de meeste revoluties) de totale seculariteit van 
de staat. De staat was neutraal. Die hàd geen godsdienst te hebben. Dus was er ook 
geen heersende of publieke kerk. Dat was altijd al een excessieve machtsusurpatie 
geweest van de hervormden. Wie was eigenaar van de Laurens? Van dat schip en 
die beuken en dat koor, dan? De heersende kerk was het antwoord van de oude 
staatsrechtsgeleerden. maar die heersende kerk was er niet meer, die had afgedaan. 
De nieuwe grondwet van de Bataafsche Republiek had nu een verschrikkelijke 
ingewikkelde regeling wie de Laurens – evenals alle andere grote stadskerken – zou 
mogen naasten, dus in eigendom opeisen. In alle steden, dorpen en gehuchten van 
de Bataafsche Republiek speelde zich hetzelfde drama af. Dat zou de godsdienstige 
gemeenschap mogen doen die ter plaatse de relatieve meerderheid had. Dat was dus 
tellen geblazen. Waren de hervormden in Rotterdam die meerderheid? Dat was nog 
niet zo makkelijk vast te stellen. Het wemelde van de godsdienstige denominaties 
in de maasstad, moest de vroedschap tot haar ergernis constateren: ze kwamen als 
kakkerlakken onder een inderhaast verschoven deurmat uitschieten. Sommigen 
ervan waren gewoonweg illegaal. De katholieken, bijvoorbeeld, die waren eigenlijk 
een ongeoorloofd kerkgenootschap, maar die bleken getalsmatig onverwacht sterk 
vertegenwoordigd. Gelukkig dat niemand de Laurens wilde naasten. Het geval 
was ongelofelijk duur in het onderhoud. En eigenlijk ook veel te groot, ook voor 
de katholieken. Er kwam dus niemand op af, op deze mogelijkheid tot naasten. 
maar beslissend was dat niet, dat niemand zich opdeed. De additionele artikelen 
bij de Staatsregeling-1798 – de nieuwe grondwet van wat nu ineens het Bataafsche 
Gemeenebest heette – voorzag niet wat nu rechtens was. Voorlopig bleven de 
hervormden dus maar doen of ze eigenaar waren. Wel van de kerk. Niet van de toren. 
En van het kerkhofje gedeeltelijk. Want inmiddels begon het kerkeiland aardig vol te 
raken met private woningen. De onderliggende percelen waren door de kerkenraad 
verkocht, maar als de toren eigenlijk van de stad was, was die verkoop dan wel 
rechtmatig? Want het nog vrij liggend kerkhof lag voornamelijk om de toren. Hoe 
zat dat dan? Ik kom erop terug bij het behandelen van de Bataafsche omwenteling, 
een schertsvertoning in drie bedrijven voor het amateurtoneel, de daaropvolgende 
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drie staatsgrepen, de Republiek van Rutger Jan Schimmelpenninck293, vervolgens 
het Koninkrijk Holland onder het konijn van Holland294 en de inlijving van 
Holland bij het Franse Keizerrijk. allemaal nieuwe staatsvormen, allemaal nieuwe 
wettelijke regelingen over de verhouding tussen kerk en staat, een mens werd er 
tureluurs van. De eigendomsverhoudingen zijn nooit duidelijk geworden en de 
vraag is of Rotterdam dus wel eigenlijk eigenaar is van deze stadskerk. maar we 
kunnen doen alsof. Voorlopig is dat voor de Laurens het beste.

Het interieur

De kansel centraal

Het ligt voor de hand dat de hervormden – ik gaf al aan dat deze benaming destijds 
niet de gewoonlijk gebezigde was, men sprak veeleer van de Nederduytsche 
Gereformeerden – een preekstoel het belangrijkste meubel vonden in een kerk. 
Dat hangt samen met de opvatting over de bronnen der geloofsopenbaring. Hoe 
komt het ware geloof tot de mens? Hoe kan hij daar kennis van nemen? En hoe 
komt het dat hij dan toch dwaalt? 
Die bronnenleer was bij de katholieke kerk knap ingewikkeld. Nog, trouwens. 
Er is de bijbel of heilige schrift. Daarin openbaart God zich. maar daarnaast 
is er de overlevering of traditie van de Kerk. Ook daardoor openbaart God 
zich. God heeft de Kerk de opdracht gegeven hem te doen kennen en in haar 
manifestaties als leerstellige organisatie legt de Kerk Gods openbaring verder uit. 
Zij heeft daartoe het gezag gekregen van Christus. Dat gezag wordt uitgeoefend 
door haar bedienaren, de gewijde geestelijken. Dat gezag komt anderen niet toe. 
De bedienaren mogen en moeten daarom de bijbel lezen. maar niet zomaar: 
de kerk moet hen daartoe opleiden. Want de bijbel is een moeilijk boek. Je 
moet de juiste kennis hebben van de taal die gebezigd wordt en je moet de 
toenmalige gebruiken en zeden kennen die de taal uiteraard beheersten, toen 
de Bijbelteksten opgeschreven werden. men moet daartoe gebrevetteerd zijn. 
En dat brevet reikt alleen de Kerk uit. Leken krijgen het niet, Ze mogen de 
bijbel niet lezen. De traditie mogen zij ervaren en ondergaan. maar ze moeten 
haar in gelovige onderwerping aan het kerkelijk leergezag aanvaarden. Tot de 
traditie behoort welke samengestelde redeneringen en daaruit voortvloeiende 
gevolgtrekkingen mogen worden gegrond op een Bijbelpassus. Dat beslist de 
Kerk. Haar beambten en ambtenaren: de geestelijken. Onder supervisie van de 
Paus. Deze beslissingen moet de gelovige aanvaarden.
Daartegenover leert het protestantisme dat de bijbel de enige bron van openbaring 
is. maar natuurlijk: ook binnen het protestantisme weet men hoe moeilijk 
de bijbel te verstaan en uit te leggen is. Je moet er voor studeren, letterlijk: je 
inspannen, want het is een complex geheel, ook uit taalkundig oogpunt. Iedereen, 
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die zich echter daartoe inspant zou het moeten kunnen. De bijbel begrijpen. 
Tenminste, daar waar het gaat om de bestemming van de mens in het goddelijk 
heilsplan. Je kunt daarbij deskundige hulp goed gebruiken. Die kan de dominee 
je geven. Hij heeft ervoor gestudeerd. maar het is de gelovige die de bijbel moet 
lezen en op zich moet laten inwerken. Het is onzin om dat over te laten aan een 
leergezag van een organisatie. 
Trouwens, als dat de Kerk is, dan weten we wel, hoe vaak die er naast gezeten 
heeft, de roomse dan. Die maakt er maar een potje van. Vaak uit laagstaande 
motieven. Bovendien staat in de bijbel nergens een aanknopingspunt dat dat 
kerkelijk leergezag, waarin aan de traditie een bepaalde draai gegeven wordt als 
openbaringsbron, door Christus als zodanig is erkend. Goed, je kúnt het erin lezen, 
als je wilt. maar je kúnt in de bijbel wel zoveel lezen, als je wilt. De louter menselijke 
wil is pervers. Een voorbeeld: Hitler las in de bijbel dat Christus overduidelijk een 
Ariër was. Christus was immers door de Heilige Geest verwekt. En dat was geen 
Jood. Dus was de rassenleer christelijk gefundeerd. Natuurlijk: dit was een aberratie. 
maar er waren zovele aberraties zó gefundeerd. Deze, die van de Germaanse of 
arische superioriteit, is recent. Het is een goede illustratie hoe je de bijbel kunt 
misbruiken. Hitler had van de bijbel natuurlijk geen diepgaande studie gemaakt. 
Hij haalde uit de Bijbelteksten wat hij er tevoren in stopte: dat Christus natuurlijk 
géén Jood kon zijn. menig paus heeft, over de band van het kerkelijk leergezag, de 
openbaring pervers gemanipuleerd. Daarom worden de protestanten niet moede 
te beklemtonen: sola scriptura. alleen de bijbel, de schrift. alleen het geloof dat uit 
die schrift rechtstreeks en onmiddellijk voortvloeit via het geweten, die invalspoort 
waarlangs Gods geest zich van de mens meester maakt, kan leiden tot heil. Sola fides. 
alleen dát geloof. De santenkraam, de sacramenten, de sacramentaliën, allemaal 
mensenwerk net als dat veelbezongen leergezag. Dus imperfect en dat is: zondig.
Dan is bijbelvoordracht en bijbeluitleg dus het belangrijkste. Dan is het 
meubel waarvandaan dat gebeurt het belangrijkste in de kerk. Dat moet uit de 
rangschikking van het interieur blijken. En als het even kan, ook uit de uitvoering 
en ornamentatie van de kansel. In de zuidzijde van het schip, bij de tweede pilaar 
vanaf het transept, komt dus een preekstoel die geschikt is om iedereens aandacht 
te vangen. De eerste is van 1580.295 Erom heen staan balustrades, daarvóór gaan 
de ouderlingen zitten. Zij letten op, of dominee uitlegt conform de juiste 
uitgangspunten. Die weer in synodaal verband zijn vastgesteld, zoals later in 
Dordt. Het is een sobere kansel. In 1707 wordt die vervangen296. Er komt een 
fraaiere, met veel schrijn- en beeldhouwwerk op trapbalustraden en kanselkuip. 
Eigenlijk vrij weelderig. Deze kansel is teloorgegaan bij het bombardement van 
1940. Op deze plaats in de kerk heeft men niet opnieuw een vergelijkbaar meubel 
opgericht. Er staat wel een stenen kansel, links, bij de opgang naar het koor. maar 
die is sober. En lager. De prediking is wel een verheven activiteit, maar dominee 
hoeft de menigte niet te ontstijgen.
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Terug naar de kansel van 1707. Op de drie kanselzijden staan de gezangen die 
aangeheven zullen worden: welke Psalm en welk vers. Deze kansel heeft een 
enorm klankbord. Dat is nodig: er is nog geen geluidsinstallatie. De prediker 
staat hoog verheven boven zijn gehoor. De plaatsing van de kansel moet de 
gelovigen inprenten, dat de nadruk ligt bij het Woord. De Openbaring. Niet 
bij sacramenten en sacramentaliën. Daarom is de meubilering nu zo ingericht 
dat het priesterkoor en hoogkoor als het ware buiten de aandachtsconcentratie 
van de toehoorders valt. men zit of staat naar het kanselmeubilair toegekeerd 
en wendt zich dus automatisch af van het oosten, waar vroeger – in katholieke 
tijden – sacramentshuis en hoogaltaar prijkten als objecten van voortdurende 
veneratie. En dat is natuurlijk opzet: de mensen moeten afleren die kant op te 
kijken. Dáár, in dat koor, gebeurt het niet. Dat is in zoverre jammer, dat nu het 
Latijns kruis eigenlijk functieloos is als grondplan dat het Offer dat verzoent 
moest verzinnebeelden. De transepten zijn nu min of meer loze ruimten. maar in 
het begin, toen de hervormde kerkgemeente tegen een eindeloze traditie moesten 
opboksen die de mensen in Rotterdam in de genen zat, is het begrijpelijk dat de 
hervormde kerkmeesters er alles aan gedaan hebben om de aandacht juist uit de 
Heilige Linie te trekken. Dat ligt nu anders. aan deze reactieve opstelling is nu, 
na de Tweede Wereldoorlog, als de oecumenische idee opgang maakt, wellicht 
minder behoefte. Daarom is het begrijpelijk dat men bij de restauratie na de 
Tweede Wereldoorlog het weer heeft aangedurfd om de kansel en de ambo, het 
spreekgestoelte rechts in de zuidzijde van het middenschip op het hoogkoor, waar 
men bijvoorbeeld een tekst kan voorlezen die niet direct uit de bijbel komt, weer 
op te nemen in de viering – dus: het kruispunt van het schip en de transepten – 
ter weerszijden. En wel in de lengterichting naar het priesterkoor toe. De kans 
dat een Rotterdammer, binnenkomend voor een dienst, in de rechterknie een 
korte knicks maakt en een kruisje slaat oostwaarts, is nu niet meer zó groot. In 
de zestiende eeuw misschien nog wel. maar nu is die reflex de protestant vreemd.

De bankenrangschikking als gehoorzaal en het gehoor

Alleen de belijders die leertuchtig zijn

De kerk is een gehoorzaal. De tribunes staan in rijen rondom de kansel. maar 
er zijn rangen: eerste klas, tweede klas, er zijn staanplaatsen. De gehoorruimte 
is gescheiden van de overige schipruimten via balustraden van eikenhout op 
manshoogte. Er zijn een soort poorten. Om binnen deze ruimte te komen. 
alleen zij die lidmaat zijn van de hervormde gemeente en de belijdenis bewust 
onderschreven via een plechtige openlijke bevestiging mogen door die poorten. 
De koster – custos – bewaakt dat. De koster heeft ook een staf om onbevoegden 
tegen te houden. Wie lidmaat is, aanvaardt de leertucht. Hij moet leven naar Gods 
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voorschriften zoals de kerkgemeenschap die verstaat. Dat moet gecontroleerd 
worden. Door de ouderlingen. Er is niet zoiets als een private levenssfeer die 
de ouderlingen in acht moeten nemen bij die controle die in de kerk, maar 
ook door huisbezoek plaatsvindt. Eigenlijk is er geen moment waarop het lid 
niet aan de leertucht onderworpen is. Dus is die controle ook overal en altijd 
gerechtvaardigd. De lat ligt hoog. Dat doet de – redelijk autonome – kerkenraad 
opzettelijk. Hij beoogt een klein kuddeke uitverkorenen te vormen, homogeen, 
gestaald in gezamenlijke plichtsbetrachting en doortrokken van een moreel 
superioriteitsgevoel. De gemeente moet bestaan uit zuiveren. matigheid in alles, 
altijd en overal. Dronkenschap is onvergeeflijk, ook thuis, als het als status niet 
openlijk zichtbaar of waarneembaar is, en dus helemaal als die toestand openlijk 
is of vanaf een openbare plaats kan worden waargenomen. Voor ontucht geldt het 
zelfde, ook als het mogelijk slachtoffer zich niet meldt als belanghebbende partij. 
Daden die aanstoot kunnen geven aan de goede zeden – ruim genomen, ook in 
niet-geseksualiseerde zin – zijn eveneens zondig. Deze categorie is onbepaald. Ze is 
vaag. Want de eerbaarheid en goede zeden zijn rekkelijke begrippen. Oneerlijkheid, 
corruptie, ambtsmisbruik, lichtvaardigheid in oordeelsvorming, zeker, dat 
kunnen vergrijpen zijn tegen de voorschriften des Heren. Ook dat zijn op hun 
beurt weer ruime diskwalificaties. Er is geen uitputtend lijstje op te maken. De 
lidmaten moeten elkaar in de gaten houden en de ouderlingen waarschuwen 
als zij menen dat er redenen zijn iemand te vermanen. De kerkgemeenschap 
heeft disciplinaire straffen wanneer de vermaande niet betert; uitsluiting van 
het heilig avondmaal is een der ergste. maar er zijn ook stoffelijke sancties, zoals 
uitsluiting van onderstand, openbaarmaking van de vermaning in de kerk met 
beboeting. Het aantal censuren – kerkelijke straffen – is onbeperkt, tenzij voor de 
tenuitvoerlegging ervan de bijstand van de openbare burgerlijke gewapende macht 
noodzakelijk is. De stadsoverheid ziet die strikte observantie eigenlijk niet zo graag.

De kerk als politionele organisatie

Want zij ziet de kerkelijke gemeente mede als een instrument tot publieke 
rechtshandhaving. De stadsoverheid weet dat haar straffende hand vaak 
tekort schiet: de schout heeft maar weinig gerechtsdienaren tot zijn 
beschikking en strafvorderlijke opsporing is duur. Verder zijn de gerechtelijke 
vooronderzoeksmethoden gebrekkig. men moet het hebben van directe 
getuigenverklaringen. De burgerij werkt daaraan niet graag mede – de 
stadsgemeenschap is klein en verdachten weten getuigen heus wel te vinden – en 
verder is het tijdrovend, bezwarend en soms kostbaar. men kan bij onwilligheid 
in gijzeling genomen worden, dan heeft men zelf rechtskundige bijstand nodig en 
al de tijd dat men het gerechtelijk vooronderzoek moet afwachten, mag men de 
stad niet verlaten. Het zou dan prettig zijn als de kerkelijke gemeente de overheid 
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vóór zou zijn met zelf al strafrechtelijk te interveniëren via kerkelijke repressie. 
De kerk zou de policie mede moeten garanderen: policie, dat is de geijkte term 
voor de borging van de openbare orde, rust en veiligheid. Ze kan superviseren 
over het maatschappelijk gedrag en heeft adequate sancties. Ze kan lastpakken 
uitsluiten van de bedeling. Niet mis. Ze kan ze openlijk voor schut zetten, ze 
oormerken. Ondermijnend, in het moderne jargon. Ze kan ze weren bij plechtige 
bijeenkomsten. Stigmatiserend. maar dan moet de kerk ook een volkskerk zijn 
om dat effectief te doen. Korte slag-sancties moeten breed uitgedeeld kunnen 
worden. maar daar lijkt de hervormde kerk in de zeventiende eeuw niet op, op 
een volkskerk. De burgerij doet niet zo gauw openbare belijdenis. Ze krijgt dan 
de spiedende ouderlingen over de vloer en sommigen daarvan zijn berucht om 
hun kwezelachtige verdachtmakingen en hun al te benepen moraal als het gaat 
om wijntje en soms ook trijntje. Want daar draait het allemaal natuurlijk weer 
snel op uit. De ouderlingen grijpen niet gauw censurerend in als een lidmaat 
al te schrieperig is, vrekkig is jegens de milddadigheid die in het christelijk 
maatschappelijk hulpbetoon past en bij contractuele verplichtingen steeds het 
uiterste van de debiteur vergt. maar wél als iemand op een gezellig avondje uit de 
dienstmeid iets te gulhartig op de bilpartij heeft geslagen na een goede dronk, al 
was de fooi bijzonder royaal. En ook al was het niet die meid die daarvan melding 
maakte. Het was de snibbige buurvrouw die op het gerucht aan de straatzijde van 
Het Hang eens kwam kijken wie zo laat nog gerucht maakte terwijl de klepperman 
al driemaal had geroepen dat de klok tien had. Die betere burgerij kijkt wel uit.

Een elitair instituut

Die betere burgers komen wel in de kerk. maar blijven buiten de tribunes, betalen 
dus geen plaatsen- en stovengeld, maar horen dominees sermoen van terzijde aan, 
onderwijl elkander fluisterend onderhoudend over de stand van de fondsen en de 
winsten op de retourreis van de Verenigde Oostindische Compagnie wier De Drie 
Gebroeders gisteren toch nog onverwacht de Lovenhaven binnenviel. Zij werpen 
wel enige munten in de armenbus bij de tochtdeur naar de Oppert. Ze zijn voor 
het laatste gezang reeds op de Kerckenbrug, want er zijn vedelaars en luitspelers 
in De Gouden Ton en die weten een mens aardig te animeren. Zij blijven daarom 
liever liefhebbers. Ze luisteren wel naar de predicatie, maar voor kerkelijke censuren 
passen ze en daarom komen ze slechts kort en soms zelfs maar zo nu en dan. Onder 
de kansel blijft het daarom vaak leeg, en daarover wordt geklaagd, al helpt dat 
niet. Vaak wordt op de kansel gefulmineerd tegen de roomsen. Dat is fijn, want 
de liefhebbers voelen zich reeds daarom beter: ze zijn niet rooms. maar verder 
moet dominee het niet te bont maken. Ook niet ten laste van de niet-aanwezige 
roomsen, want ook met hen loopt handel. Het zijn misschien schurken zonder 
eind, maar te sjacheren met hen blijft steeds winstgevend. Het is moeilijk om een 
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verhoudingsgewijze schatting te maken tussen de getrouwe en bestendige lidmaten 
en de rest der inwonenden, want niet de gehele bevolking is geregisterd. Burgers 
zijn geregistreerd. Voor de belastingkohieren en om hun burgerschapsrechten 
geldend te maken. maar in een internationale handelsstad als Rotterdam lopen 
veel anderen, niet officieel toegelatenen rond. Ze zijn illegaal. maar ze maken ook 
meestal geen gebruik van de officiële voorzieningen. Het aantal lidmaten op de 
gehele bevolking percentueel proberen te schatten is daarom een slag in de lucht. 
Wie zegt, dat ongeveer de helft van de Rotterdamse burgerij tot de hervormde kerk 
behoort kan zulks niet staven met objectiveerbare cijfers uit een gemeentelijke 
basisadministratie.297 men kan zeggen dat het aantal stijgt in de achttiende eeuw. 
maar dan zijn de eisen voor de kerkelijke tucht ook gaandeweg verlaagd. En een 
volkskerk, ik gaf het al aan, is de hervormde gemeente van de Laurens nooit geweest. 
Symptomatisch is, dat men eigenlijk graag zich beroemt op geleerde dominees. In 
het begin zijn die er nog niet. Er zijn personen die de bijbel duchtig bestudeerd 
hebben en hele concordanties uit het hoofd kennen. Die kunnen dominee 
worden: de Duytsche clercken heten zij. Ze waren kleermaker, meubelmakergezel 
of chirurgijn. Ze moeten examen doen voor het consistorie,298 dat zich laat bijstaan 
door predikanten van elders. Ze kunnen dan het ambt van bedienaar des woord 
bekomen. maar dat gebeurt alleen in het begin. als Leiden zijn theologische 
faculteit heeft kunnen ontwikkelen tot een gezaghebbend academisch lichaam 

– en daar gaan decennia overheen – willen de Rotterdammers in hun Laurens 
alleen nog academisch gepromoveerden op de kansel. De Rotterdammers, dat 
staat hier niet zonder reden. Zeker, de kerkenraad benoemt. maar zij wil nadien 
de toestemming hebben van de vroedschap voor de eigenlijke benoeming. En 
die wil geen scherpslijpers. De kerkenraad heeft inmiddels ook veel op de schrift 
gestudeerd dus die nieuw beroepene heeft het nadien niet makkelijk. Voor hem 
pleit dan dat hij in taalvaardigheid en geleerdigheid ver boven de kerkenraadsleden 
uitsteekt en helaas is onbegrijpelijkheid daarbij een voordeel. Ook publicaties, liefst 
in een buitenlandse taal, doen het goed. Die zijn indrukwekkend, onverstaanbaar, 
kunnen daarom geen kwaad en blijven derhalve citabel. Zelfs als je ze niet begrijpt. 
Je gehoor doet dan vermoedelijk óók niet. In de achttiende eeuw lijkt derhalve de 
gehoorstribune van de Laurens vaak op een universiteitsaula bij een academische 
inaugurale oratie. De redenaar zet hem op, schittert met de ijdele pauwenstaart 
van zijn vernuftige belezenheid, verwijlt dikwerf bij autoriteiten die niemand ooit 
eerder hoorde en kan daarom, in ademloze stilte, komen tot de meest averechtse 
conclusies die in ieder geval niet tot concrete daden hoeven te leiden. men kan dan 
na afloop vaststellen dat het een boeiende en prikkelende oratie was. Toegegeven, 
men begrijpt nog niet helemaal het fijne ervan, gelukkig dat er ook een gedrukte 
tekst uitkomt. Dat laatste gebeurt bij de Laurens ook soms op hoogtijden. Dat zijn 
de preken waar je iets van meeneemt en waarop dan ook nog vaak op familiefeesten 
en begrafenissen met gerede vrucht beroep kan worden gedaan. Eén ding staat 
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vast: de hervormde dominee die op die kansel staat, heeft een opleiding gehad 
waarbij die van de gemiddelde Rotterdamse pastoor – en die zijn er in het geniep 
nog steeds – in het niet zinkt. Ook na toepassing van het seminariedecreet van 
het Concilie van Trente. Het niveau van het grootseminarie, dat overigens in het 
buitenland moet worden doorgemaakt, is nog steeds niet erg hoog, al komt het 
niet meer voor dat een volslagen analfabeet priester van de universele moederkerk 
kan zijn in Holland. In Holland, dat moet er wel bij.299

De ornamentatie via burgerlijke eretekens

De Laurens moet men zich ná 1572 nog steeds voorstellen als met een wijde, 
kale ruimte in het schip. Rondom de kansel balustraden.300 Daar zitten de 
kerkelijke ambtsdragers op hun zetels. Tegenover de kansel. De afscheiding 
waarin zij bevinden heeft ten doel de waardigheid van hun ambt te benadrukken. 
Hun afgescheiden tribune, waar men binnengaat door een koperen hek, heet 
in de volksmond het huisje of de dooptuin. Ouderlingen en diakenen zijn hier 
gezeten. De lidmaten van de gemeente zitten of staan verderop in de kerkruimte; 
aanvankelijk tussen het gewone volk dat eens naar de preek komt horen, maar 
gaandeweg krijgen ook zij hun eigen omheinde tribune en vaste stoelen. De 
koster, staande bij de poortjes naar deze ruimere tribunes, ziet erop toe dat 
niet-lidmaten buiten blijven. In het huisje staat het doopbekken. maar er is ook 
het verhoog voor de voorlezer die profane teksten ten beste geeft. Teksten over 
wereldse zaken. Hoeveel heeft de turfcollecte opgebracht en heeft iemand een 
gouden scharnier van een slotje van een bijbeltje gevonden? De weduwe Barzelaar 
zou het graag terughebben. De koster ontvangt het graag.
Terzijde van de preekstoel staan de eretribunes van de notabele wereldlijke 
gezagsdragers. Zij hebben eigen tribunes naar hun ambtelijke waardigheid. 
Ze bezetten die naar precedentie. Degene die het ambt het langst bekleedt zit 
vooraan rechts. En zo verder naar linksachter, waar de jongste zijn plaats vindt. 
Er is de burgemeestersbank. Die laat de tekenen der burgerlijke waardigheid der 
inzittenden zien via een fraai gestoken kroonlijst. Daar zit een hoog rugschot 
aan en een gesloten houten borstwering, met aan beide zijden sluitdeuren. Dan 
is er tegen de noordwestelijke vieringskolom een schepenenbank. En er komt een 
verheven bank voor de autoriteiten van de admiraliteit De maze. Die bank komt, 
uiteindelijk, ten oosten van de preekstoel. Die plaatsing is uitdrukking van hoge 
waardigheid. men herinnert zich dat het Latijnse kruis, het grondplan der kerk, 
ook de belangrijkste offerplaats oostwaarts richtte. Dat nu de admiraliteitsbank 
oostelijk staat van de preekstoel heeft een dienovereenkomstige betekenis. 
Het is het opper-eregestoelte. Komt de stadhouder wellicht, dan heeft hij als 
opperbevelhebber van land- en zeemacht op deze bank de voornaamste plaats. 
Ook deze bank is zwaar geornamenteerd en heeft een verhoogd rugschot met 
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kroonlijst. Ze staat dus het zicht op het oorspronkelijk priesterkoor behoorlijk 
in de weg. Deze admiraliteitsbank breekt als het ware het Latijnse kruis van het 
kerkgrondplan in tweeën omdat ze dwars door de schipruimte staat waar het Woord 
op de tribunes wordt aanhoord – de zogeheten preektuin of preekkerk. Dat kan 
nooit bewust het oogmerk zijn geweest van de kerkenraad. maar veelbetekenend 
is het wel. De preekkerk is, zoals marcuse, die ik al eerder citeerde zou zeggen, 
maatschappijbevestigend. Hier is het establishment gezeten. Dat wil het weten. 
Buiten de preektuin staan en lopen de mensen tijdens de dienst rond. Soms zijn 
er honden bij, dat schijnt niet te deren. Er zijn er ook die dan staan te kletsen, 
bedenkelijk naar een mededelingenbord staan te turen, de rug naar dominee toe. 
Oneerbiedig schijnt dat niet te zijn. anthonie De Lorme301 en Lieve Verschuier302 
schilderden dergelijke taferelen in de Laurens wel. De mensenmenigte geeft de 
inwendige meetkundige verhoudingen goed weer. En verder maakt die menigte de 
voorstelling levendig. Zij hebben in dat rondwandelen, kletsen, pilaarhangen en met 
de rug naar de kansel staan, niets vreemds gevonden. De schilder schilderde deze 
taferelen vaak in opdracht van vroedschap of kerkenraad. Je moet toch aannemen 
dat zo’n schilder niets aanstootgevends heeft willen weergeven. In het koor, achter 
een hoge sluiting, staan de banken voor de supermachtigen. als dominee geen 
woordduiding of Bijbelexegese geeft op de kansel, vinden hier speciale plechtigheden 
plaats waar de notabelsten, gezeten op hun aanmerkelijke zetels, luister bijzetten 
louter door hun aanwezigheid. Boven de zetels van de aanzienlijkste machthebbers 
prijken grote houten baldakijnen en luifels, voorzien van wapenen en bijbehorende 
decoratieve brullende leeuwen, wapperende bandeliers en vaandels. Er komen op de 
witte wanden grafborden en rouwvaantjes. Op de borden eventuele familiewapens, 
banderollen, inscripties, eretekenen. Dat gaat niet zomaar: je moet bewijzen aan de 
kerkmeesters dat je recht hebt op die insignia. En verder moet je voor het hangen 
van dat wapenbord jaarlijks flink betalen. Vaak hangt dit bord nabij het graf van 
de betreurde overledene. Ze brengen na de eerste periode verlengingsgeld in het 
laatje: voor het recht ze nadien te laten hangen moet de familie alweer behoorlijk in 
de buidel tasten. Per wapenkas303 – vierkant bord met een heraldisch wapenschild 

– geldt een tarief voor iedere voet in ’t vierkant, zegt het reglement, en die prijs 
wordt na de eerste termijn geïndexeerd304. We zien dat hun getal vermeerdert 
naarmate de jaren verstrijken. Verder komt de mode op om overal Bijbelteksten 
op houten wandborden aan te brengen, voorzien van ornamentatie en lijsten. Veel 
vergulde letters op zwarte ondergronden, maar ook wel wit op rode fonds. De lijsten 
zijn voorzien van vooruitspringende kolommetjes, sierlijke consoles en bovenop 
soms obeliskachtige pinakels. Kleurrijk, dat is het minste wat men er van zeggen 
kan. Op den duur – leren diverse schilderijen – gewagen de muren, waarheen de 
kerkbezoeker de blik ook richt, van een dergelijke bonte wemeling, dat men zich 
afvraagt: waarom dan die oude santenkraam opgeruimd? De kerk begint weer op 
een ouderwetse stoomcarrousel te lijken. Dat waren we toch beu, hier in Rotterdam?
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Geen stadsgehoorzaal maar tribunaalplaats voor de notabelen

De notabelen komen om gezien te worden in hun publieke waardigheden. Ze 
komen niet primair om het ootmoedig hart uit te storten voor een opperwezen 
in wiens bestierend albeheer zij zich machteloos weten. Ze komen evenmin 
om de smarten uit te plengen die hun ziel te weeg brengt in hun gemoed ten 
gevolge hun tekortkomingen. Ze komen nog minder om ter aarde te vallen, 
in het overweldigend besef hunner stoffelijke geringheid in de aanraking met 
Gods openbaring. Er zijn geen knielbanken en ook geen knielstoeltjes waarop 
men zich, gebogenhoofds, in de binnenkameren der ziel kan afzonderen. 
Staat de Rotterdamse oorlogsvloot, vol getuigd, de bovenste kanonluiken 
geopend voor de rituele afscheidsgroet, op uitvaren, dan vergadert zich hier 
het hoge kerkvolk op de zetels die Gods inzettingen hun aangewezen hebben: 
de vertegenwoordigers van de admiraliteit, gegalonneerd, besabeld, belakeid, 
stijgen ten troon der ere. De liefhebbers, het mindere volk, beneden in de kerk, 
buigen en mompelen: here, here. De regeringsbank is belegd met roodzijden 
zitkussens met gouden kwasten, de autoriteiten worden herwaarts geleid door 
de custos, die met een buiging de zijdeur opent en zorgt dat de heren met hun 
degens niet blijven haken bij de opstap. De hoogsten moeten zitten onder de 
vlechtbandversiering met bovenaan de wapens van Holland en Rotterdam305; 
zit eenieder naar rang en reverentie dan herschikt de custos de kruiden die op 
de bidrand, waarop ook de hand-Bijbels zijn gerangschikt, zijn gestrooid om de 
lijkenlucht te verminderen die soms penetrant kan opwasemen tijdens de zitting. 
Dominee komt, als de dirigent van het Concertgebouworkest te amsterdam als 
laatste op. Dominee is in later tijden gedekt met een fraai gekrulde allongepruik. 
Hij zal het hebben over de moed als teken van mannelijkheid, de bereidheid om 
het leven veil te hebben voor het lieve vaderland en op persoonlijke weedom 
niet te achten, zorgvuldig erop lettend dat zijn pruik niet geschroeid wordt 
door de brandende kaarsenhouder naast de statenbijbel. Die hoofdtooi is van 
paardenhaar, extreem brandbaar en heeft heel wat gekost.

De graf- en zerkcultuur in het teken van rangen en standen ter 
maatschappijbevestiging

Ronduit deftig is het, om in de Laurens begraven te worden. Wie dat bereikt, 
heeft het maatschappelijk echt gemaakt. Zulk een personage is, in meer dan 
één opzicht, letterlijk binnen. al is het ook weer niet zo, dat die situering 
van de stoffelijke resten duidt op een verwijl in Gods eeuwige aanschouwing, 
zo primitief is het calvinisme niet. Het graf in de kerk wijst erop, dat het de 
begravene maatschappelijk goed is gegaan, maar dat betekent niet zondermeer 
dat hij zich aan de eeuwige verwerping Gods heeft ontworsteld. alleen zegent 
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god hen die hij geroepen heeft doorgaans met maatschappelijke welstand, als 
zij maar met de genade Gods medewerken. De grafcultuur is daarom ook weer 
maatschappijbevestigend. In de katholieke periode werden niet-geestelijken, leken, 
maar zelden in de kerk begraven. Priesters die de kerk bediend hadden konden 
daarentegen verzekerd zijn van een graf in hoog- of priesterkoor, maar nu ter 
benadrukking van de uitzonderlijke staat die het priesterlijk ambt aan de mens 
voltrekt. De priester ligt dus met het hoofd oostwaarts gericht naar het hoogaltaar 
om via zijn stoffelijkheden nog eer te brengen aan het wonder dat zich daar 
bestendig voltrekt na het lichten van de dag. Het is niet de mens die hier geëerd 
wordt naar zijn levenswandel. Het is de genade van god die zich neersloeg in de 
priesterlijke volmacht die een eeuwigdurend merkteken is.

Het koorhek

toelichting

alle menselijke berekening is betrekkelijk en daarom vervallen deze eeuwigdurende 
rechten vrijwel direct na de reformatie in 1572. De calvinistische zerkcultuur 
verdringt haar: zij kent geen verschil in sacramentele bevoegdheden en geen 
deelachtigheden deswege in Gods eeuwigheid, zij kent slechts maatschappelijke 
geplogenheden, hechte conventies. Het graf en de zerk in de kerk bevestigen 
de plaats van de gestorvene in dat ingewikkelde sociale systeem. Verder is het 
kerkhof steeds meer verkleind. Wie dicht bij de zijnen op stand wil verwijlen tot 
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in eeuwigheid kiest daarom voor een genummerde grafzerk in de kerk. Binnen 
dat gebouw is de nagedachtenis beter gegarandeerd dan daar buiten, want het 
kerkhof wordt heel vaak geruimd en geroerd. Omdat de woningbouw oprukt. 
Het aantal kerkzerken bedraagt er op den duur meer dan veertienhonderd. 
De grond voor het graf wordt om niet ter beschikking gesteld aan belijdende 
lidmaten der hervormde gemeente door de kerkenraad. Op deze regel zijn 
nochtans uitzonderingen. We zagen dat de katholieke Johan van der Veeken een 
mooie plaats kreeg binnen de omheining van het priesterkoor. Niettemin moeten, 
bij een begrafenis in de kerk, aanmerkelijke kosten betaald worden. De vloer moet 
open, een zerk is duur. Vooral het hakloon en het beeldhouwen van grafschrift 
met ornamentatie en familiewapen is prijzig. De kerkvloer verzakt bovendien 
van dat steeds maar openbreken en verleggen, er moet dan met zand opgehoogd 
worden en de kerkvloer moet geëgaliseerd worden. Er is een rangensysteem. 
En dat is gek genoeg toch weer aan de papen ontleend, die hadden toch wel 
winstgevende tradities. Wie in het priesterkoor willen liggen wachten op zijn 
wederopstanding betaalt de hoofdprijs. Wie in het afgeheinde hoogkoor aldus 
wil verwijlen, mag ook wel in de buidel tasten. Wie met minder genoegen neemt 
kan nog altijd uit de eerste rang stalles kiezen: rechts, en anders links. maar op 
een koopje ligt men zich nooit in het laatste oordeel te verbijten. alles bij elkaar 
zijn er vijf grafpanden in de kerk. men houdt daarvoor een afzonderlijk grafboek 
bij. Noordpand, middenpand, Zuidpand, Hoogkoor en Trans. Verschillende 
tarieven. men kan in één grafplaats meerdere lagen bestellen. De laatste kist 
in de laag ligt soms dicht onder de afsluitende zerk of steen. Er hangt dus bijna 
steeds een vage lijkenlucht in het godshuis, een ondefinieerbaar aroma. Blijft het 
heel lang warm of ontbindt een bepaald lijk iets heftiger (bijvoorbeeld doordat 
bij leven bepaalde medicamentatie is gebezigd of doordat verkeerd gebalsemd 
is), dan is het soms niet te harden. men is niet voor zijn plezier op de wereld. En 
zeker niet in de kerk.
Bij de grote brand in de kerk die veroorzaakt werd door het bombardement van 14 
mei 1940 – dit is een zinsnede die ik helaas nog veel moet herhalen – zijn de meeste 
zerken zo zwaar beschadigd dat ze vrijwel niet herplaatsbaar waren bij de grote 
restauratie van 1952 en de twintig daarop volgende jaren. Vele zijn gewoonweg door 
de hitte verpulverd, bijna alle zijn gebarsten. De meeste zijn centraal opgeslagen 
door de Rijksdomeinen, over herplaatsing in de omgeving van de Laurens wordt 
stug nagedacht. Er zijn vijf grafzerken die ons nog wat zouden kunnen zeggen, 
en die we makkelijk kunnen vinden.
De eerste is die welke herinnert aan de Rotterdamse schilder, kaarsenmaker en 
schoenlapper Pieter Jacobszoon Buytenwech. Die zerk ligt nu in de zuiderzijbeuk, in 
een gildekapel die nu ook wel collectantenkapel heet. maar Pieter lag vroeger in zo’n 
kapel in de kooromgang en wel op nr. 77, dus achter de apsis aan de oostzijde. Zijn 
zoon Willem, die er ook lag, schilderde ambachtelijk leuke tafereeltjes op bestelling, 
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net als Pieter de Hooch en Hendrick Sorch. Hij is veel bekender dan zijn vader, zijn 
genrestukjes zijn gewild en dus kostbaar. Naar die drieën zijn dan ook in de wijk 
Delftshaven, waar ze vandaan komen, straten genoemd. Pieter wordt herdacht op 
deze zerk in kapel III in de trans – dat is die kooromgang – en hij was begraven 
in vak E10. maar van zijn lichaam is in deze kerk niets meer te vinden. We lezen: 

HIER LEYT BEGRAVE PIETER JACOBSZ. 

BUITEWECH STARF DEN III FEB. ANO 1615.

Pieter had kennelijk een wapen, dat in 1795 is uitgekapt – gevolg van de 
Bataafsche omwenteling – met een helmteken en daarop nog een bos struisveren. 
Zijn zoon lag ook onder die zerk. We lezen:

HIER LEIT BEGRAVEN WILLEM PIETERSZ. BUITEWECH STARF DEN 

XXIII SEPTEMB. ANNO 1624.

Willem had vier kwartierschildjes in de rand. Voor wat het waard is; er was toen 
geen hoge raad van adel, dus iedereen kon wel een wapen voeren of schildjes 
bij elkaar fabrieken.
De tweede zerk die men kan opzoeken is die van Dirck Jansen Pesser. Die was 
brouwer en had een grote brouwerij aan de Leuvehaven. Deze brouwerij heette 
De Swarte Leeuw. Voor het hedendaags proeflokaal in de Laurens, links om het 
hoekje bij de toren, als men binnenkomt via de toreningang, heeft men dezelfde 
naam gekozen. Pesser heeft zijn zerk in de kapel waar ook de memoralia staan 
voor de zendeling naar Formosa (het huidigeTaiwan), antonie Hambrouck, 
ook aan de zuidzijde in de zijbeukkapel. Diens levensloop en smartelijk einde 
worden daar plastisch in de muur herdacht. Onze brouwer heeft daar zijn zerk. 
In die Hambrouck-kapel. We lezen:

HIER LEYT BEGRAVE DIRCK JANSEN PESSER IN SIJN LEVEN BROUWER 

IN DE SWARTE LEEUW STERF DEN 1EN SPTEMBER 1651 OUDT 64 JAEREN.

HIER LEIT BEGRAVEN HASIE JACOBS KLEIJBURCH HUISVROUWE VAN 

DIRCK JANSSEN PESSER STERF OP PAESDACH DES JAERS 1641 OUDT 

SIJNDE 58 JAEREN.

Daaronder oorspronkelijk twee wapens uitgekapt tussen twee Engelen gevat, met 
een helmteken bestaande uit een leeuwenkop gevat in een heraldische vlucht. 
De ornamentatie is weggekapt in de tijd van de Bataafsche Revolutie. En dan:

HIER LEYT BEGRAVEN JACOB PESSER OUDT 31 JAEREN STERF DEN 31 

MEY OP PYNSTERNACHT IN DEN JAERE 1648.
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Paasnacht tegenover pinksternacht, het klinkt poëtisch, maar een meer dan 
toevallige betekenis is er toch niet aan te geven, in ieder geval niet in bijbelse 
zin. Wel kan men zeggen dat Pesser het maatschappelijk erg ver had geschopt: 
hij lag in het hoogkoor. En daar lagen niet de geringsten onder onze gelijken. 
maar de zerk is ná het bombardement en bij de restauratie die vervolgens nodig 
was verplaatst naar hier.
men vindt verderop, aan de andere kant van het schip in de noorderbeuk, 
de vrouwen van de zeeheld Tromp. Hij ligt zelf in Delft begraven, maar zijn 
vrouwen liggen hier in Rotterdam, waar hij oorspronkelijk ook begraven dacht 
te worden. De vrouwen lagen ook in een transkapel van de Laurens, maar de 
zerk is nu hier in het noorderdeel van de beuken neergelegd. We lezen:

hier leit begraven aeltgen jacobsd. van arckenboudt de 
tweede huisvrou van den ed. heer marten harpersz. tromp 
admirael over holland ende westfrieslandt is gestorve op 
den 13en april anno 1639 oudt sijnde 36 jare.

We zien twee wapens: het eerste oorspronkelijk (op zilver) een fluitspelende 
(rode) aap op een (groene) achtergrond met voor zijn voeten een lier (dat wil 
zeggen: een harp, naar de tweede naam van de admiraal). Het wapen is uitgehakt. 
Het tweede wapen: drie hazen boven elkaar, elk lopende op grasgrond; een 
helmteken boven een uitkomende aap met een fluit in de rechterhand. Dan de 
tekst betreffende Tromps eerste vrouw:

HIER LEIT BEGRAVEN DINGNOM CORNELISD. HUISVROW VAN 

CAPITEIN MAERTEN HARPERSZ. VAN DER TROMP STARF DEN 20E 

NOVEMBER ANO 1633 OUT 34 JAREN.

Vlak daarbij de zerk van de vrouw van Piet Heyn, jawel, van de zilvervloot en 
het lied (Piet-Heyn, Piet-Heyn, zijn naam is klein, zijn daden benne groot, hij 
heeft gewonnen de zilvervloot). We lezen:

HIER LEIT BEGRAVEN JOFFR. ANNA NICOLAESD. DE REUS WEDUWE 

VAN DEN ED. HEER PIETER PIETERSZ HEYN IN SIJN LEVEN ADMIRAEL 

LUTENANT GENERAEL OVER HOLLANT ENDE WESTFRIESLANT IS 

GESTORVEN OP DEN 10EN NOVEMBER ANNO 1640 OUD SIJNDE 75 JAREN.

merk op dat deze vrouw de titel juffrouw (joffer) krijgt toebedeeld. Een aanduiding 
die alleen de dames van de gegoede burgerij toekwam. De grafplaats was dan 
ook in het hoogkoor in vak D11 nr. 226. maar het bombardement heeft ook 
hier nivellerend gewerkt: de juffrouw ligt nu noordwaarts. Op een plaats die 
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de admiraal stellig niet aan de maat gevonden zou hebben. In de noorderbeuk.
In de vierde noorderkapel vinden we een uiterst merkwaardige zerk van de rector 
van de Rotterdamse Latijnse school, geheten Henricus Zwaerdekroon, rector 
van 1 november 1634 tot in 1651. Hij komt ook in dit boek aan de orde, omdat 
hij eigenzinnig was en remonstrants van confessie. Hij vond dus dat de kerk de 
dienaresse was van de stadsregering en niet andersom. Hij had derhalve met de 
kerkenraad van de Laurens bonje, want hij ging geen openbaar conflict uit de 
weg, terwijl hij als rector publieke gezagsdrager was. Hij liet bij de promoties 
in de Laurenskerk remonstrantse predikanten binnen via het koorhek op het 
hoogkoor, en daar kwamen moeilijkheden van. Zijn zerk is verplaatst. In ieder 
geval is de rector te Noordwijk overleden en begraven. Waarom dan toch die zerk 
uiteindelijk hier geplaatst is, is niet erg duidelijk. maar het bijzondere is dat er 
een Kor-an-spreuk op gebeiteld staat in arabische lettertekens verwijzend naar 
Surah 14 (zie de olielamp en het bekransd doodshoofd306). Zwaerdekroon kende 
klassiek arabisch. In de banderol boven de uitgehakte wapens lezen we:
 

NAE HET ZWAERT DE CROON. 

Natuurlijk is er later heel wat te doen geweest over deze Kor-an-spreuk: 
onvermijdelijk was de discussie of zoiets wel passend was in een christelijke 
kerk, waar alles alleen aan de openbaring via de bijbel moet doen herinneren307. 
De arabische tekst heeft betrekking op de tocht die de menselijke ziel moet 
maken vanuit zijn stoffelijke beperking naar het eeuwig al waar zij eens 
toe behoorde. De tekst vermaant: voorzie u van teerkost onderweg; de beste 
teerkost is de godsvrucht. De arabische tekst moet ongeveer zò uitgesproken 
worden: taxawadu inna hair-az-zad- at-takwa. Henricus was in zijn dagen de 
uitgesproken lastpak waar de mensheid doorgaans zo behoefte aan heeft. Hij had 
weinig op met de contra-remonstrantse (hervormde) gemeente van Rotterdam 
die de Laurens als haar thuisbasis bezigde. maar eigenlijk óók niet met de 
opportunistische, al te wendbare remonstranten met wie een akkoordje altijd 
wel mogelijk was als geldelijk voordeel in het vooruitzicht lag. Hij was echter nog 
meer tegen het veroordelende, frikkerige, pedanterige en geborneerde neigingen 
van de tegenpartij, de contraremonstranten, dus de hervormden. Daarom wordt 
hij meestal als remonstrants ingeboekt. Hij was niet onbemiddeld. Hij kon 
zich dus eigenzinnigheid veroorloven. Hij was een goed leraar, geloofde in de 
beschavende werking van de klassieke taalkunde, was diep onder de indruk van 
de arabische beschaving en geloofde niet dat god in institutionele dogmatiek te 
vangen was. Kortom: a man for all seasons. Iemand om mee uit vissen te gaan 
maar ook iemand om overal moeilijkheden te krijgen, ook al zocht hij bepaald 
ruzies niet. Hij kreeg van velerlei zijden het dringend advies noch de hervormde 
kerkenraad noch de Rotterdamse vroedschap op de kast te jagen – maar hij bleek 
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dat dan al lang, werkelijk onbewust, van de prins geen kwaad wetend, gedaan te 
hebben. Wat hij niet hebben kon was dat iemand achter gesteld werd omwille 
van het geloof of omdat hij een verkeerde vroomheid had. Hij had derhalve in 
zijn onrustige en onverdraagzame tijd de handen vol. aan deze arabische spreuk 
hechtte hij zeer, hij vond er niets verkeerds aan en wilde haar op zijn ultieme 
rustplaats. En het siert Rotterdam dat de zerk intact is gebleven, al die woelige 
jaren nadien. Ik kom straks nog even op Hendrick terug. Hij was een belangrijk 
notabel als rector van de Latijnse school in Rotterdam. Hij organiseerde de 
promotieplechtigheden achter het koperen koorhek in de Laurens. En nodigde 
daar dus allerlei lieden uit, die de kerkenraad niet kon luchten of zien. Hij scheen 
te jennen, en niet zo zuinig ook, maar wie met hem sprak werd met de grootste 
hoffelijkheid en wellevendheid te woord gestaan. Hij joeg allerlei lieden het 
schuim rond de lippen, maar bleef zelfs steeds angeliek kalm.
Tenslotte eveneens in de noorderbeuk de zerk van Jan Ouderogge die, zoals we 
zagen, het beeld van Desiderius Erasmus goot, dat buiten staat op het kerkplein. 
Hij gebruikte daarvoor als spijs het brons van buitgemaakte Spaanse kanons, 
gevoerd door de Spaanse Zilvervloot die Piet Heyn wist te overmeesteren, aldus 
de legendaire vertelling. Naar zijn wereldlijke stiel en professie heeft Ouderogge 
daarom een in koper gegoten memoriaal op de zerk en daarin een halve leeuw 
als wapenteken en als helmteken drie pluimen, alles op koper:

HIER LEIT BEGRAVEN JAN CORNELISSEN OUDEROGGE GESCHUT- EN 

CLOCKGIETER TOT ROTTERDAM STERF DEN 29 AUGUSTUS AO. 1625.

Het koorhek als statusbevestigend symbool

In het koor, omvattende de ruimte tussen de bogen achterom in de apsis en 
tot de lijn tussen de hoeken noord- en zuidwaarts waar de transepten op het 
schip uitkwamen, was na de reformatie een houten koorhek geplaatst. maar 
er was behoefte aan het neerzetten van meer vaste stoelen voor het koor in de 
viering. En het koorhek wilde men dan maar wat naar achteren verplaatsen. 
Er kwamen verschillende ontwerpen voor een nieuw hek bij de kerkenraad 
ter tafel. men besloot tot een monumentaal frontaal koorhek van koper, dat 
een aparte ruimte zou doen ontstaan in priesterkoor en hoogkoor tot aan de 
viering, waarin alleen de allerbelangrijksten zouden zitten. En alleen bij bepaalde 
plechtigheden. De apsis zou dus steeds afgesloten zijn door dat koperen hek, 
vanuit het schip gezien. Francois Douwe kreeg in 1711 de opdracht om het te 
ontwerpen. Kennelijk was zijn beeldhouwwerk aan de kanselkuip zeer in de 
smaak gevallen. In 1715 stond het hek er. Het is uitvoerig beschreven in diverse 
studies. Het gieten van het hek was een klus voor de Rotterdamse geelgieter 
Quirijn de Visser Willemszn. Hij ving de som van 19 stuivers en 6 penningen 



CO
N
CE

PT

CONCEPT VERSIE D.D. 15 maaRT 2018 - 11.05

Prof. mr. dr. G. a. m. Strijards

284

per pond te rekenen tegen het zogeheten Rotterdamsch ligt gewigt. In 1713 is 
men met de funderingswerkzaamheden voor het hek begonnen. In het totaal 
kostte het hek de kerkenraad 32.000 guldens308. En dat was heel veel. De stad 
was de raad financieel zeer ter wille met leningen309. Het middenhek had twee 
koperen portaalvakken met links symbolen voor het Oude Testament310 en 
rechts voor het Nieuwe. Het was een grote eer voor Hervormde Rotterdammers 
om achter het hek hun huwelijksbevestiging te doen plaatsvinden. Dat was niet 
de oorspronkelijke bedoeling ervan: die was om de meest achtbaren te kunnen 
verzamelen in een buitengewone vergadering om plechtige beslissingen te nemen 
of te bevestigen. maar in de zeventiende eeuw was het de gewoonte om op zondag 
drie godsdienstoefeningen te doen plaatsvinden. En dan kwam daarbij nog het 
avondgebed. De kerkenraad moedigde de gelovigen aan al die tijd in de kerk 
te blijven. Dat gebeurde. maar het ging daarbij vaak bijzonder luidruchtig toe 
en soms ontaardde de samenkomsten daarom tot een soort Poolse Landdag of 
Belgische Kamerzitting. Dat kwam de devotie niet ten goede en ook niet de 
status van de kerk. Dat blijkt uit regelmatig uitgevaardigde ordebepalingen en 
uit boetes. Je vraagt je, als je dat leest, of er ook ergens een tapperij was, want 
er ging heel wat dronken baldadigheid om. Nu was het in de hervormde ritus 
gewoonte om huwelijksbevestigingen alleen des zondags te doen plaatsvinden. 
Ik merk even en passant op dat het bij de roomsen juist andersom is: wil je op 
zondag trouwen, dan heb je juist weer bisschoppelijke dispensatie nodig. Waar 
dat verschil hem nu precies in zit, is mij niet duidelijk. maar dit terzijde.
Het moge duidelijk zijn dat de trouwlustigen niet zeer gecharmeerd waren om op 
zondag hun bevestiging in de kerk te doen plaatsvinden als de ruimten galmden 
van boert en jokkernij. Tal van gelovigen prefereerden dat dan ook te doen in 
een dorpskerkje elders, maar dat ging niet zonder geldelijke bijdrage aan de 
Rotterdamse kerkenkas. Er kwamen strubbelingen van: men vond dat de raad 
dan maar iets moest doen tegen al die achtergrondherrie. Dat was kennelijk niet 
goed te doen. Zodat men dan maar besloot om de huwelijksbevestiging voortaan 
achter dat koperen hek te doen plaatsvinden. Dat hield de herrie niet tegen. 
maar voorkwam wel dat de plechtigheid verschoond bleef van de opluistering 
door baldadige kwanten. Op andere dagen kon het ook, dan gewoon in de kerk, 
maar dat kostte merkwaardigerwijze nog méér. Ik moet zeggen, dat mij deze 
wat prozaïsche achtergrond van dat hek wel weer wat tegenvalt, maar zo ziet 
men: alle mens is toch maar van slijk.311

Het koperen hek is in 1940 gesmolten in door de al veel besproken brand. alleen 
de hekdeuren bleven gespaard. Het marmerwerk was duchtig aangetast. Het was 
geblakerd en deels door de hitte verpulverd. Het wás al beschadigd, onder meer 
doordat in 1795 ook hier de wapens van notabelen uit de marmeren kroonlijst 
waren gehakt. men heeft de hekdeuren nu naar achteren in het koor geplaatst 
met de deuren naar de trans toe. De deuren staan nu dáár waar vroeger het 
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hoogaltaar stond in de roomse tijd. Ik gaf al aan, dat dat een beetje vreemd is: 
het hek beoogde vroeger met statie de notabelen toegang te verlenen tot hun 
ambtszetels. Liturgisch heeft het achterin de apsis geen enkele functie. En ook 
voor burgerlijke plechtigheden is het daar misplaatst. Een hoge gezagsdrager 
kan bezwaarlijk achterom binnengeleid worden. maar goed, het hek moest 
ergens blijven. Rondom het koperen hek stond een lager ijzeren hekwerk om 
brutalen te weerhouden het koperen gevaarte erachter te betasten en eventueel 
te beschadigen. Dat ijzeren hek liep helemaal rondom het koor. Het had nog 
een deur voor de predikant en voor bruiden en bruidegoms, want deftige 
huwelijken werden immers in het koor gesloten. Het oude houten koorhek werd 
meteen, toen het koperen opgesteld kon worden, weggegeven. De apsis is nu vrij 
toegankelijk vanuit het schip; daaruit komend ziet men rechts een ambo voor 
een voorlezer en links een kansel met klankbord, allebei van steen. De heilige 
linie, die de middeleeuwers zo dierbaar was, is dus in zoverre hersteld.
Een belangrijke functie had het koorhek bij de jaarlijkse promotie van de 
Latijnse School312, het latere door Rotterdam zo gekoesterde Gymnasium 
Erasmianum. De klassen kwamen één keer per schooljaar vol statie in het 
hoogkoor achter het koperen hek bijeen voor een promotieplechtigheid in de 
Laurens, waarbij de besten van de klassen werden bekend gemaakt, terwijl de 
allerbeste van de hoogste klasse een allerloffrijkste aenspraek mocht houden 
tot Hun EdelAegtbaeren in het Latijn. Die gelauwerde student mocht dus de 
Rotterdamse vroedschap, de kerkenraad én de curatoren van de Latijnse school 
toespreken. Het spreekt vanzelf dat dit een zeer grote eer was. De jongeling 
die dat te beurt viel, had waarschijnlijk de nacht te voren niet goed geslapen. 
De pronte student moest zijn toespraak óók nog eens uit het hoofd doen. Hij 
moest er niet bijstaan als een slappe Tinus. Nee, hij moest Cicero imiteren. 
Veel gesticulaties, verheven, smartelijke, gezichtstrekkingen en flitsende blikken 
terwijl hij verondersteld werd daarbij ook duchtig met de handen te werken. De 
Latijnse volzinnen moesten ondertussen vloeien. En dat allemaal met de nagalm 
die de Laurens zo kenmerkt. Deze ceremonie in de Groote Kerk, de jaarlyxkse 
promotiën vergrootten het aanzien van de stedelijke Latijnse school zeer. De 
familie van de laudandi – zij die als primi inter pares (eersten onder hun gelijken) 
gelauwerd dienden te worden – waren er buitengemeen op gesteld officieel 
plechtig binnen de omheining van het koperen hek genood te worden. Onder 
daverend orgelspel kwamen de uitverkoren laureaten in een cortège vervolgens 
binnen. De organist had instructie sedert 1777 om een entrade te spelen, met veel 
schetterende chamade-fanfares om daar deze telgen gelegenheid te geven zich 
neer te zetten op het eergestoelte. De aanwezigen rekten de hals om de eerste 
onderscheidene te zien plaats nemen op een naar voren geschoven harangueer-
stoel – een dubbel spreekgestoelte, waarbij de rector in een hogere erezetel zat 
boven de plaats van de lezenaar, waarachter de primus moest gaan staan – en 
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een zelf bewerkte Latijnse redevoering te horen afsteken die later ook in druk 
zou worden uitgegeven313. Tout Roterdame nam er dan kennis van. Vermoedelijk 
was de aldus onderscheiden leerling voor zijn medeleerlingen voorlopig niet te 
harden en als aankomend jongstudent voor enkele jaren bedorven – totdat hij 
in Leiden alsnog door ontgroening hardhandig van zijn kapsones genezen werd.
Kortom, ik kan niet beter doen dan wederom de onvolprezen Nicolaas Beets 
te citeren, waar hij de jongstudent Witse het woord doet voeren op zo’n 
prijsuitreiking in Rotterdam, waarbij het verslag over deze prijsuitreiking 
afkomstig is van mevrouw Vernooy, die de jonge Gerrit Witse de hemel in wil 
prijzen. Ze wil de jonge Witse immers koppelen aan de guitige en mooie Gelderse 
Klaartje Donze:

“Hij heeft zeker de hoogste?” vroeg mevrouw Vernooy. “De hoogste wat?” 
vroeg haar man. “De hoogste … och, hoe hiet het ook weer? Ik meen het 
hoogste, weetje, het allerhoogste, zooveel als, zal ik maar zeggen, zooveel 
als primus is op ’t Latijnse school. Hij was alle jaren primus. Weetje wat 
primus is, Klaar?”

“Neen, tante!” zei Klaartje, die het zeer wel wist, maar met een 
allereenvoudigst gezicht. “Primus is,” antwoordde tante op goelijken, 
onderwijzenden toon, “als men de hoogste is van zijn klasse, maar dan 
op ’t Latijnsche school, weetje. Dan is er prijsuitdeeling in de Fransche 
kerk, en dan doen al de primussen gratiassen. Weetje wat een gratias 
is?”, “Neen, tantelief.”, “Heden, weet je niet wat een gratias is?” vroegen 
mevrouw Vernooy en haar echtgenoot tegelijk. “Waarlijk niet.” “Gunst, 
weet je dàt niet?” ging de tante voort, “het is een bedankje voor den prijs. 
Ik ging altijd met mevrouw Witse mee, als het prijsuitdeeling was; maar 
het heette dan eigenlijk promotie. Jongs, Gerrit deed het zoo mooi; maar 
me hart kon kloppen als hij op moest komen. Ik heb lang geweten wat de 
rector dan zei: hoe was het ook weer?” “Ja,” zei Vernooy, “Hoe was het ook 
weer? acide Witse …” “Et excipe pryzia,” viel de gedienstige echtgenoote in. 

“Ja Klaar, ik ken ook me Latijn. (…) Ik mocht het graag zien. Dan wees hij 
met zijn handen op de tafel, waaraan de … hoe hiet het ook weer? zaten”, 

“Curatoren” vulde Vernooy aan. “En dan lei hij zijn hand op zijn hart, en 
dan stak hij ze rechtop, want er kwam van den hemel in; en alles zóó netjes, 
zóó knap, en zóó gracieus…”314

Zulk soort plechtigheden organiseerde de Latijnse school ook in de Laurens, 
waarbij regelmatig conflicten tussen vroedschap en kerkenraad plaatsvonden. 
Deze predikanten wilden de vertoning geheel plaatsen in het kader van de 
hervormde religie. De Latijnse school moest, als publique school volgens de 
geestelijke heren een planthof van de waare Christelycke religie zijn. Daar was de 
vroedschap niet van gediend. Dat zou betekenen dat andere christelijke gezindten 
niet tot de promotie zouden kunnen worden toegelaten, tenminste niet als 
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laudandi, dus als leerlingen die ook beprijsd werden, en dat was de bedoeling 
niet. De prijsboeken die uitgedeeld werden, werden door de Rotterdamse 
stadsregering ter beschikking gesteld – de prachtexemplaren daarvan waren in 
gewast velum gevat met harde platten, voorzien van het Rotterdamse stadswapen 
in goudopdruk315 – en het was niet de bedoeling dat alleen hervormde pupillen 
die zouden kunnen krijgen. Er waren ook remonstrantse leerlingen op de Latijnse 
school. Hun ouders gingen niet akkoord met deze achteruitstelling. Die kon ook 
de vroedschap niet waarderen want velen van hen waren belijdend remonstrant. 
Zij kloegen dus indien het koorhek alleen statiglijk zou openzwaaien voor 
belijders van de waare religie. Bovendien vonden zij dat de monopoliepositie 
van de hervormde kerk niet mocht impliceren, dat alleen hervormden het 
rectoraat der Latijnse school konden bekleden. als een remonstrant – er zijn 
voorbeelden van – overduidelijk als Latinist of Graecus boven zijn hervormde 
concurrenten uitstak316, wie waren dan de kerkmeesters om de benoeming van 
de beste in de humaniora te verbieden? Of om toe te laten, dat hij benoemd 
werd, maar bij de officiële promotie de koperen hekken voor de rector dicht te 
smijten nog vóór het cortège het hoogkoor had bereikt? aan dat hek zijn dan 
ook vele jurisdictieconflicten verbonden. Het was geen religieuze afscheiding, 
zoals de balustraden die preektuin, dooptuin en het huisje omvatten. Het was 
een afscheiding vanwege de publique eere, dus honoris causa. maar zo bezien 
zou iedere godsdienstige denominatie die tot grote publieke waardigheid zou 
zijn opgeklommen óók achter dat hek mogen zetelen. Dan was het hek toch 
wel van de dam, meende de kerkenraad. Was er dan ineens een niet-hervormd 
reservaat voor in achtbaarheid gevorderden? Jammer dat er niet een katholiek 
admiraal is gesneuveld op het golvend veld van ere, waarbij de Republiek een 
beslissende overwinning tegen Engeland zou hebben behaald, dat zou de zaak 
op scherp gesteld hebben. Het conflict dateert niet specifiek vanaf het moment 
dat het koperen hek werd opgericht: ook bij de houten voorganger deed zich het 
jurisdictieconflict al gevoelen, zij het, dat het toen wat minder hoog gespeeld 
werd. maar dat koperen hek, dat was zo opvallend, zo imponerend, zo decoratief, 
dáár wilde iedereen die een veer weg kon blazen wel achter zitten. Daarom werd 
het godsdienstig conflict dat smeulend was, ineens weer laaiend actief. Het is 
als met het bijwonen van de matthäus Passion
van Bach in Naarden. Wie wat is, wil daar gezien worden, al weet men niet 
wie die matthäus is en in welk elftal Jan Bach ook weer linksbinnen was en al 
hoort men liever de trap schrobben dan dat men de vier uur contrapuntische 
geweldpleging uitzit. Stel je voor dat de Rijksoverheid zou stipuleren dat alleen 
protestantse denominaties zich hier al die tijd beschaafd zouden mogen zitten 
vervelen. Dan zou het bijwonen van het muziekspektakel eerst een klassiek 
grondrecht worden dat verbatim in de grondwet zou moeten worden verankerd. 
Zo was het ook met het zitten-achter-het-koperen-koorhek-in-de-Laurens.
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Het koorhek heeft, laat ik het even benadrukken, nooit een doxaalfunctie gehad 
in de Laurens. Het hek had, alweer, de functie de maatschappelijke elite te 
profileren. Het ging de stad erg goed. Dat wilden de notabelen gewoonweg 
uitdragen. En ook, dat zij daarvan de teweeg brengers waren. Ze hadden geen 
religieuze intenties. maatschappijbevestiging, dat was het. En dat is allerminst 
de strekking van een doxaal. Een doxaal sluit het priesterkoor en het eventuele 
hoogkoor af met het oog op de sacrosanctie, de ultieme heiligheid, van de 
altaartafel. Het is een afsluiting, meestal in hout maar soms ook in steen, 
voorzien van grote doorgangspoorten, vaak voorzien van traliewerk. als de fase 
van het canongebed aanbreekt, culminerend in de consecratie, plachten de niet-
gewijden daardoor de koorruimten te verlaten, de deuren dicht te werpen en te 
knielen voor dat doxaal. meestal met flambouwen, dat maakte het nog plechtiger. 
Op het doxaal stond vaak een koor opgesteld. In Nederland is er in het klooster 
bij Ter apel een fraai laatmiddeleeuws voorbeeld van te zien. gotische doxalen 
zie je hier te lande verder niet veel. In Lier, bij antwerpen staat een bijzonder 
fraai doxaal in barokke stijl. Den Bosch had er één in de Sint Jan, tot 1866. Toen 
werd het verkocht aan Londen, het Victoria en albert-museum, dat had zoiets 
nog niet. Het doxaal paste niet in de opvattingen over wat gotiek moest zijn, 
destijds, in de negentiende eeuw. men veronderstelde dat vrij zicht op de apsis 
daarvoor essentieel is. Dat heilige linie-idee veronderstelt dat wel. maar dat een 
bombardement die restauratie in de Laurens teweeg moest brengen – zodat vrij 
zicht op het koor kwam – is natuurlijk meer dan treurig.

Triomf der waarachtige religie

Zo werd de Laurens een geloofsbastion. alleen voor Nederduyts Gereformeerden. 
Doopsgezinden317, Evangelisch-Luthersen318, alsmede Remonstranten319 hadden 
hier geen bedehuis. Ze konden elders terecht. En raakten dat gewoon. Doorgaans 
werd hen niets in de weg gelegd. De Laurens was niet langer een universele 
stadskerk. Geen multifunctionele stadskerk. Slechts een per definitie kleine elite 
kerkte er echt. Er liepen liefhebbers in en uit die wilden delen in de voordelen van 
de triomf der ware religie. En om wettig te kunnen huwen moest eenieder zich er 
laten registreren en een formele samenbindingsplechtigheid ondergaan. Die dan 
elders kon worden overgedaan als men voor zichzelf godsdienstige bevestiging 
wilde van deze burgerlijke band met belangrijke vermogensrechtelijke gevolgen. 
In de kerktuin konden maar weinigen legitiem doordringen en velen wilden dat 
ook niet of liever niet. maar soms was het om den brode, om wettig aanzien te 
verwerven, om kinderen te echten of te kunnen erven gewoonweg noodzakelijk. 
De kerk was een burgerlijk instituut van de Republiek als staat geworden. Haar 
macht was groot. maar bepaald niet alomvattend. Haar oogmerken waren stellig 
niet totalitair. al wilden de predikanten het niet, er was voor een ieder in de 
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civiele samenleving ruimte genoeg op zijn eigen wijze aan de eigen ontworpen 
zaligheid deelachtig te worden. Wie die ruimte handig uitnutte kon best 
een verdienstelijk burger zijn. Rondom de Laurens manifesteerden diverse 
godsdienstige denominaties zich merkbaar. De publiekrechtelijke overheid 
gedoogde het uit onverschilligheid als ze er geen last van had. men kan dat 
tolerantie noemen. maar dan één, waarbij sommigen dezer andersoortige 
denominaties duidelijk gedegradeerd waren tot tweederangsburgers, waaronder 
in ieder geval de belijdend katholieken.

Persoons zou best een borrel lusten

maar na al deze rare vertoningen zou Persoons een goede neut wel op prijs 
stellen. Zijn buikwond stak, en al was die duiveluitdrijverij verrekte geestig, hij 
had wat anders te doen. Hij wou nou eindelijk wel eens aan zijn centen kunnen 
komen. Het was om je te verdoen. Een burgermansvermogen wachtte op hem, 
eerlijk verdiend, en hij kon er geen gulden van uitgeven. Rijnlandse guldens, 
die waren hier in Den Bosch geen pasmunt. Ze betaalden in ducatons hier, 
Spaanse rijers. Of oortjes daaruit. als hij zo’n gulden op tafel dorst te tikken, 
dan zou dat opzien baren. maar goed, ze hoorden natuurlijk meteen dat hij 
niet van hier was, zoals de Brabantse sukkels dat uitdrukten. Een Hollander, 
die betaalt in guldens. maar als hij dat blééf doen, dan zou hij teveel in de 
kijkerd lopen, dat wist hij zeker. Dan zou de overheid via de schout wel eens 
navraag kunnen gaan doen naar de bron van zijn inkomsten, zeker nu de tijden 
buiten Den Bosch nog zo onzeker waren en oorlogsdreiging acuut was. Straks 
namen ze zijn duiten nog als mogelijk vijandelijk vermogen in beslag, de stad 
duchtte terugkeer van de Franse troepen en had geld nodig. Eerst die borrel 
maar eens. Die rector had nu respect voor hem. moeke Peels was er weer vandoor 
met die hufter, die nog steeds duizelig was van de enorme optaters die hij had 
gekregen. De huishoudster had subiet het bovenluik gesloten zodat de duivel 
niet kon terugkeren en was sissend eieren aan het bakken. met spek, dat rook 
goed. “Eerwaarde, zou u voor een eerlijke duivelbezweerder een borreltje kunnen 
missen? Het heeft me nogal aangegrepen, ik ben wat zwakjes door verlies van 
mijn magische krachten.” Dat was niet aan dovemansoren gezegd. De geestelijke 
had terstond een mandfles gegrepen uit de bijkeuken en klokkend twee kleine 
glaasjes volgegoten met bruinrood drab. “augustijnse kloosterelixer!” zei hij, 
wervend, het glaasje uitnodigend naar Persoons schuivend over de tafel, “Komt 
van de Eindhovense monniken uit mariënhage, een zallefie voor de ziel! Proost!” 
En met een krachtige slikbeweging ledigde hij het glaasje, lellerige rode kop en 
nek achterover als een haan. De Geus aarzelde even. Hij moest nu ook weer 
niet lazerus worden, bij de pinken blijven, Claes! De rector, Persoons’ aarzeling 
bespeurend, verklaarde: “Stabrechtse hei-honing, doorgegist op zwarte bessen 
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met kloosterkruiden! Je weet niet wat je proeft. Ik neem al jaren één neutje 
voor het slapen. Geen goud zo goed!” Dat klonk niet slecht. Persoons klokte 
het glaasje naar binnen, ervoer een fikse tinteling neerwaarts glijdend in de 
slokdarm. Crimineel! Dat deed goed. Dat was wat anders dan die uilenzeik die 
ze hier Diezebier noemden, dat had hij al lang niet meer geproefd, zo’n neut. De 
rector, de waterige oogjes slim toegeknepen, schonk weer eens in. “Het angelus 
heeft nog niet geluid, dus één voor de aanroeping van de Engel des Heren en 
zijn Boodschap, dat is niet gepiest en toch nat!” Zo was het, dacht de Geus, 
het werd nog gezellig hier. En die rector, die had hij in zijn zak. Die kon hem 
mooi helpen, hoe zijn lorrenbaal bij de Lommerd weg te krijgen zonder dat 
navraag werd gedaan en een deel van de guldens om te wisselen in ducatons, 
desnoods via een offerblok. misschien dat van maria Sterre der Zee, daar werd 
veel kleingeld in gekieperd door de komende en gaande man. Es even kijken, 
hoe dat handig ingepikt? Die borrel was niet slecht, had hij net nodig na al dat 
gedonder vannacht in die kroeg. Hij was ook veel te veel een opsnijer, als hij 
zatjes was. Dat wist hij. Hij moest gewoonweg eigenlijk helemaal niet over zijn 
Rotterdams verleden praten. Hollanders, daar hielden ze hier niet van. Grote 
bekken, en altijd demonstrerend dat ze die Brabanders eigenlijk niet aan de maat 
vonden. Vond Persoons ook. maar hij zat er nu een keer tussen. En de schepen 
terug naar Rotterdam, die had hij achter zich verbrand. Wat wou die rector nou 
weer? Of hij nog een borrel wou? ach ja, waarom ook niet. Hoe zatter die werd, 
hoe meegaander, kon hij die kwiebus er straks op uit sturen. En die borrel, die 
was niet gek. augustijner elixer, hoe bestond het!
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De andere denominaties in de schaduw der 
stadskerk na 1648

Liever Turks dan Paaps

De Geuzen hadden, in hun oproerige periode toen ze staatsrechtelijk 
ook echt opstandelingen waren320, zoals we hebben gezien, als leus 
gevoerd: “Liever Turckx dan Paeps”321. Ze droegen in de strijd een 

bronzen medaille in de vorm van een Halve Maen, met een speld op muts 
gestoken. Daar stond dit als wapenroep op. Het was eigenlijk geen religieus 
symbool. De Halve maen zèlf als symbool drukte wél een bepaald commercieel 
doel uit. Het vestigen van koloniale macht buiten de atlantische sfeer, en dat 
tegen de verdragen, met name dat van Tordesillas, in die Spanje meende te 
kunnen inroepen om zijn wereldheerschappij te kunnen claimen, met name in 
het Verre Oosten. Deze jurisdictieverdragen van Tordesillas en Zaragoza kwam 
hiervoor al aan de orde. Op de vaart daarheen, naar dat Verre Oosten, claimde 
Spanje een monopolie. Het gold het gebied, waarvoor ook Rotterdam rond 1600 
belangstelling begon te krijgen. Het rustte Compagnieën Van Verre daarheen uit. 
Om handelsfactorijen te stichten. In de Indonesische Eilandengroep die Spanje 
en Portugal als exclusief exploratiegebied claimden met machtiging van de Paus. 
Om specerijen, vooral nootmuskaat en peper te kunnen halen. Nootmuskaat 
gold als hét middel tegen de pest. Een begeerd medicijn. Niet zonder reden 
voerde het vaartuig dat ten behoeve van Holland de Noordwestelijke doorvaart 
zou moeten gaan exploreren de naam De Halve Maen. Dat stond voor een 
mondiale handelspolitiek, waaraan Van Oldenbarnevelt zijn staatkundig lot 
had verpand. En dat was een politiek, die Rotterdam boven alles dierbaar was. 
De halve maan was óók symbool voor de Turkse natie, waarmee die politiek 
tezamen in vereniging verwezenlijkt zou worden.
Die maan stond weer niet op de Geuzenpenning die de Heer Hendrick van 
Brederode om de nek had hangen toen hij op de markt in Brussel de overvolle 
roemer hief op het verzet tegen Philips II, zijn belastingen en zijn plakkaten. 
Brederode, de landrot, had geen idee van maritieme operaties en commerciële 
handelsvaart, anders dan Van Oldenbarnevelt. Hij wilde zijn adelprivileges 
terug. Had hij die weer, dan was voor hem de kous eigenlijk wel weer af. Zijn 
belangen leken niet op die van de Hollandse steden. Op zijn Geuzenpenning 
stond dan ook het konterfeitsel van Philips II, en de spreuk dat Brederode 
en de zijnen – waaronder destijds ook Willem van Oranje nog best gerekend 
mocht worden – in alles tot op de bedelstaf trouw aan de koning wilde zijn en 
blijven322. Het halve hemellichaam gaf vorm aan de eenvoudigere medailles 
die Lu(y)mey en zijn piraten om hadden toen zij de poorten van Den Briel 
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ramden. Dat was eveneens hun wapenroep, waarmee zij aanlandden voor het 
stadje Leiden en de bestorming inzetten, aldus Jan Fruytiers323. Zij wensten 
zich de Ottomanen, de Turken derhalve, als geallieerden tegen Philips. Deze 
Turken bestreden de Spaanse koning over de hele toenmalig bekende wereld met 
veel vrucht. De Ottomanen verplichtten Philips zijn veldheren troepen uit de 
Nederlanden terug te trekken ter bestrijding der oprukkende Ottomaanse legers 
en vloten. Zij ondermijnden zijn ravitailleringslijnen via gedurfde piraterijen 
in de middellandse Zee, waarvan zij het westelijk bekken vrijwel geheel en 
het oostelijk geheel beheersten. De Ottomanen remden Spanjes koopvaardij 
via de zeerovers van algiers en de drieste piraatfelouken even buiten Gibraltar 
op de atlantische oceaan en in het Kanaal. De koning had al legerafdelingen 
moeten terugtrekken uit de Hollandse steden zoals Den Briel, Dordrecht en 
Schiedam, om zich te kunnen concentreren op de strategische manoeuvres van 
de Ottomaanse krijgsoversten324. Philips durfde zijn bevoorradingsschepen 
niet goed zonder konvooivaart nog noordwaarts te zenden. Zo kwamen zijn 
expeditielegers zonder munitie, voedsel, soldij en bivakmaterieel te zitten. Die 
legerafdelingen gingen, door nooddruft gedwongen, plunderen – ze verrekten 
van honger en dorst – en aldus joegen ze de nog steeds vrij katholieke bevolking 
flink tegen zich in het harnas. Zó kwam Rotterdam ook aan de kant van de 
Geuzen en de prins van Oranje te staan, zoals we zagen.
met de Ottomanen kon je de Spaanse papen dus het effectiefst bestrijden. men 
wilde liever moslim zijn dan paaps, als men aldus maar doeltreffend zich van Philips 
kon afscheiden. Dat treffend standpunt stijfde de Heilige Stoel natuurlijk in de 
visie dat hier satanische krachten aan het werk waren en joeg de katholieken in den 
lande verder behoorlijk op de kast, terwijl zij tegen Philips heel wat zwarigheden 
hadden. maar de Geuzen wilden toch liever Turks zijn. Hierbij zat mede voor 
dat men het Ottomaanse imperium voor redelijk tolerant hield op het stuk van 
de godsdienstvrijheid. De sultan van Istanboel, zo heette het, was wel hoofd der 
Islamitische geloofsgemeenschap, maar liet andere godsdiensten religieus toch 
betrekkelijk ongemoeid als zij de openbare orde, rust en vrijheid in het immense 
rijk maar niet aantastten en zich schaarden naar de Islamitische publieke wet. In 
veel pamfletten en politieke hekeldichten325 werd die tolerantie bezongen, en in 
de briefwisseling tussen Willem van Oranje en zijn politieke vrienden werd die 
Turkse tolerantie tot voorbeeld gesteld. De Turken brachten niemand om het geloof 
op de brandstapel, terwijl de papen daar een dagelijks ritueel van maakten, zo 
werd geschimpt. Die tolerantie zou ook uitgangspunt moeten zijn bij een publiek 
akkoord, te slaan als de zeven opstandige provinciën besluiten konden tot een 
confederatief verband. De Unie van Utrecht heette daarop gestoeld te zijn.
In de veertiger jaren van de zeventiende eeuw waren de hervormden wel zodanig 
geconsolideerd dat zij durfden eisen dat de hervormde religie de staatsgodsdienst 
zou zijn. met als nevenclaim dat die godsdienst de enige zou zijn. Geen ruimte voor 
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andere denominaties. Zonder daarbij dan aan te geven wat voor rechtsgevolgen 
dat monopolie dan staatkundig zou hebben. maar wel dat het positief belijden 
van het katholicisme neer zou komen op landverraad, als opzettelijke ontkenning 
van de interne soevereiniteit van de Staten-Generaal. De publieke regering wou 
er niet aan. Niet op confederaal niveau, niet op gewestelijk gebied en al helemaal 
niet in het stedelijk areaal. Dat van die heersende godsdienst, dát was goed dan. 
De regering erkende de dominantie van een kleine groep goed georganiseerden 
die ideologisch homogeen was. De groep had niet de meerderheid, maar had zich 
uiterst hecht aaneengesloten. Dat had de groep kunnen doen omdat de Spaanse 
troepen grotendeels uit Holland verjaagd waren. De andere religieuze groepen 
hadden zich gewoonweg niet zo goed georganiseerd, vooral de katholieken niet. 
Die waren van hun bestuurlijke administratie beroofd en wisten niet goed meer 
wat ze aan elkaar hadden. Ze waren onzeker geworden. Vooral omdat ze steeds 
als landverraders waren uitgekreten door de calvinisten. Ze waren schuw en 
introvert. Dat gold, mutatis mutandis, eigenlijk ook voor de Luthersen, de 
remonstranten alsmede wederdopers en doopsgezinden. Die dominantie van 
de hervormden was een feit. Dat was geen staatkundig principe. Bij de Unie 
van Utrecht326 was in 1579 niets anders bepaald dan dat iedere provincie zelf de 
interne godsdienstige aangelegenheden zou regelen. Iedere provincie zou daarin 
vrij zijn327. De godsdienst zou een kwestie zijn van interne soevereiniteit. De 
gewestelijke interne soevereiniteit, wel te verstaan. Dat is de strekking van het 
veelbesproken artikel XIII van de Unie van Utrecht328. De Staten van Holland 
hadden deze beleidsvrijheid gebruikt, om aan de Nederduyts-Gereformeerde 
religie politiek de voorrang te geven. Die mocht openlijk en in het openbaar 
gepraktiseerd worden. Want die religie werd beleden door de groep, die 
staatkundig het meest gedreven was en andere godsdiensten het fanatiekst 
bestreed en dat nog het meest doeltreffend óók329. De Staten constateerden dat 
feit. Dat feit werd door niemand geloochend, en ook niet dat dat consequenties 
had. Die consequenties waren dat de andere religies – en dat die er waren, 
werd óók niet ontkend – nu voortaan van het tweede garnituur waren, dat de 
heersende kerk de randvoorwaarden mocht bepalen waaronder deze andere 
religies openbaar uitgeoefend werden, dat sommige van deze religies alleen 
uitgeoefend mochten worden op basis van een overheidsvergunning en dat 
de katholieke religie verboden was om openlijk uitgeoefend te worden. Die 
katholieke religie moest voortaan ondergronds gepraktiseerd worden. Hoe ze 
verder beleden werd door het individu, daarin kon de overheid verder niet treden. 
Van dat verbod mocht de overheid zelfs geen ontheffing geven. De overheid 
moest daarop nauwkeurig toezien en dat verbod strikt handhaven. al moest 
het handhavingarsenaal niet te veel kosten. Zó was het in Holland. In de andere 
gewesten was het weer anders. Wat Holland aanging, gold het volgende. De 
dominees waren ambtenaren, maar hun wedde bleef povertjes. De predikanten 
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moesten zich tot de kansel beperken, hun domein, maar de rest was flauwekul. 
andere religies mochten er gewoon best zijn, al konden ze niet zomaar hun 
openlijke gang gaan. Wie zich gedeisd hield, de belastingen betaalde en geen 
rellen veroorzaakte, kon verder wel zo ongeveer doen wat hij wou, alleen niet in 
het openbaar en niet zichtbaar op of vanaf een voor het publiek toegankelijke 
plaats. Dat was, speciaal in Rotterdam, goed voor de negotie. Zo was het al jaren 
geweest, ook toen de Laurens nog paaps was, al waren er toen niet van die lastige 
religieuze nieuwlichters geweest. Die waren er nu wel, dat was geen vooruitgang, 
maar het was een feit. En met feiten, daar hielden ze in Rotterdam altijd rekening 
mee. Een dominee die daartegen fulmineerde op de kansel, kon op het stadhuis 
langs komen om op zijn lazer te krijgen, en bleek hij hardnekkig, dan kon hij 
zijn biezen pakken. Hij was stadsbeambte, dat moest hij niet vergeten, en al 
kon hij de bijbel van voor tot achter uit het hoofd opzeggen, daar waren ze op 
het comptoir (Rekenhof) aan de Botersloot niet van onder de indruk. Hij kon 
dan maar beter terugdenken aan de Geuzenpenning, onzaliger nagedachtenis.

De Schotse brigade en de Anglicaanse kerk

De Geuzen hadden militair niet sterk gestaan bij het begin van hun vrijheidsstrijd. 
Ze hadden buitenlandse troepen geworven. In Schotland, ondermeer. maar ook 
Duitse troepen, en nog andere vreemde militia—Zwitserse en Savoyaardse – die 
te huur waren en bijzonder specialisaties hadden ontwikkeld, die hun centen 
dubbel en dwars waard waren. Het was niet iedereen gegeven met een handige 
rukbeweging van de hellebaard een aanstormende vijandelijke ruiter uit het zadel 
te lichten, meteen te onthoofden en tegelijkertijd het briesend ros halt te doen 
houden en naar achteren door te geleiden. maar de Zwitserse huurlingen konden 
dat goed. De Paus heeft er nog steeds wil en aardigheid van, al is deze specialisatie 
niet alle dagen in Vaticaanstad bruikbaar. Ik ga in dit verband op de Schotse 
troepen nader in, omdat ze een opvallende vreemde eend in de Rotterdamse 
bijt waren. maar ook de andere buitenlandse soldaten vestigden zich vaak in 
Rotterdam en konden daar hun godsdiensten betrekkelijk vrij uitoefenen330.
Deze huurtroepen waren ook ideologisch gedreven: hun Schotse variant van 
het calvinisme disciplineerde hen zeer. Rotterdam wierf een aantal Schotse 
regimenten. Het kon deze vechtjassen goed gebruiken. Vanaf 1577 werden 
deze regimenten regulier onderdeel van het veldleger van de Republiek. De 
Schotse soldaten bevielen de Rotterdammers en de Rotterdammers bevielen 
de Schotten. De Schotse afdelingen werden permanent gelegerd in Rotterdam. 
maar daar wensten de Schotten zich godsdienstig ook zelfstandig te organiseren. 
Dus buiten verband met de Nederduyts Gereformeerde gemeente in de Laurens. 
Rotterdam wilde deze brigade uiteraard ook na 1609 behouden. De Schotten 
vochten uitmuntend. Ze waren ook wel voor andere doelen inzetbaar, aldus 
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ondermeer Van Oldenbarnevelt, dat wonder van flexibel denken. Er werd een 
overeenkomst gesloten met de koning van Engeland, want die verhuurde drie 
Schotse regimenten. Hij bedong een leuke prijs en verder gunstige secundaire 
arbeidsvoorwaarden voor zijn dapperen, die hij zonder morren wilde laten 
terugkomen als hij er behoefte aan had. Een van de voorwaarden was, dat zij 
hun erediensten konden houden volgens de ritus van de Schotse Hoogkerk. De 
vroedschap was er alles aan gelegen om deze gasten ter wille te zijn: er kwam dus 
een Schots kerkje aan de Hoogstraat hoek Lombardensteeg en de meent. De 
vroedschap wees daartoe de voormalige katholieke sint Sebastiaanskapel toe aan 
de Schotten. Dat gebouw stond tóch leeg, de Laurens was voor de hervormden 
veel te groot, dus die hadden echt niet nog ergens anders een dependance nodig. 
De vroedschap maakte de kerkenraad van de Laurens aanstonds duidelijk: blijf 
bij die Schotten uit de buurt. Wat daar gebeurt, is jullie zaak niet, heersende kerk 
of niet. De Schotten plachten zich ook militair te manifesteren, bijvoorbeeld bij 
de militaire eerbetuigingen bij uitvaarten en gedachtenisdagen, in het openbaar, 
en ook daar moesten de hervormden zich vooral niet tegenaan bemoeien, ook 
al betekende dat ontwijding van de zondagsrust. Na 1648, de uiteindelijke 
münsterse vrede, bleef dat ook zo: met het huis Stuart werd in 1678 een prettig 
legeringtraktaat gesloten met een immuniteitspositie voor de Rotterdamse 
Schotten. De Staten-Generaal mochten ze zelf in Schotland gaan werven: 
waarom zou de Engelse koning daar tussen zitten? De officieren bleven dienaren 
van de Engelse koning, maar werden op kosten van Holland in Rotterdam 
gedetacheerd. Want ook de Engelse koning zag in: hierbij leger ik een handzaam 
permanent expeditieleger op kosten van Rotterdam. Heb ik het nodig, dan 
roep ik die regimenten terug. Dat kon hij doen in elk geval van een Europese 
of binnenlandse oorlog. Voor het overige kon de Republiek over ze beschikken. 
En verder gaan ze hun gang maar, daar aan die Hoogstraat.
maar dat was de eerste principiële belemmering voor de hervormde claim, dat 
alleen de hervormde eredienst de openlijk toelaatbare was. De Hoogstraat lag 
op een steenworp afstand van de Laurens, en regelmatig zag men nu vanaf het 
kerkeiland Schotten met sleeptred en dreunende dodenmars, in fraaie rode 
uniformen, karsaai, goudgalon, karmozijnrode sjerpen, Britse ringkragen en 
spontons met klagende doedelzak tijdens hervormde bid- en verstervingsdagen 
voorbij marcheren, gevolgd door vrienden en maten, op weg naar een of andere 
onbegrijpelijke plechtigheid. Er was zelfs een aangrijpende, mannelijke, Schotse 
mars. Het was, dat gaf iedereen toe, weer eens wat anders. maar hervormd 
was het niet. De Schotten vestigden zich metterwoon in Rotterdam. Ook al 
was er geen oorlog meer: in Rotterdam was geld te verdienen voor een eerbare 
Schot. Ze haalden uiteraard hun families hierheen. Ze legden zich toe op wol- en 
textielhandel, met voortreffelijke resultaten. Ze vestigden een Schots armenhuis 
en later alweer een Schotse kerk annex Schots gemeenschapshuis, want hun 
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groepering groeide. Deze dependance kwam op de hoek Herderstraat/Vasteland. 
moest men nu zeggen: zij mogen niet meer naar hun Schotse kerk zonder 
toestemming en buiten supervisie van de hervormden, want ze zijn geen militair 
geallieerden meer? Dat wilden de hervormde dominees wel. maar de vroedschap 
niet. Die was wel wijzer: die Schotten waren verdomd vasthoudend. Kortom: 
hier reikte de Nemesis der historie de religieuze illegaliteit een breekijzer tegen 
de monopolistische pretenties der hervormden.
Want er waren ook Engelse soldaten die de Staten-Generaal hadden ingehuurd. Die 
wilden naar een anglicaanse kerkdienst. En een gezellig Engels gemeenschapshuis 
zonder botte Hollanders. En als die Schotten een kerk hadden en rond mochten 
paraderen met hun mooie pakjes, dan mochten zij dat óók. Er waren handelaren 
die er flink voor betaalden, om een geloofsgemeenschap op te mogen richten. 
Dat kon de vroedschap kwalijk weigeren. Er kwam dus in 1699 een fraai en 
pittoresk anglicaans kerkje bij het Haringvliet verderop. met een kerkhof. Buiten 
zeggenschap van de hervormden. Het kerkje, gewijd aan maria, floreerde. De 
Engelse gemeenschap groeide zoals de Schotse331. Queen anne doneerde een 
aanzienlijk bedrag en later John Churchill, de Hertog van marlborough óók. 
En daarmee kreeg het kerkje zelfs een zekere immuniteitsstatus in de Republiek. 
Ze werd zo aanzienlijk, dat Rotterdam ook in Engeland bekend werd als klein 
Londen. Er waren de militaire huurlingen, geworven door de Staten-Generaal, 
soms ondergebracht in inkwartiering buiten de Schotse brigade om. Er waren 
ook Engelse calvinistische vluchtelingen voor het katholicisme voordat Henry 
VIII die roomse confessie verbood, en daarna weer katholieken, die vluchtten 
voor de onderdrukking door de anglicanen. Die konden wel weer niet in Saint 
mary’s terecht, maar mochten toch wel hun erediensten in Rotterdam houden. 
Want het Engelse koningshuis placht nog al eens van geloof te veranderen, je 
wist toch maar nooit. maar ook Engelse laken- en wolhandelaren, die hun 
handelsdebiet liever in de Republiek ontplooiden. Ze waren welkom in de 
maasstad inclusief hun erediensten, want dat zij die dan zouden praktiseren, 
dat nam de Rotterdamse stadsregering steeds weer op de koop toe. Ook die 
katholieken waren welkom, mits ze handelsrelaties meebrachten. En weer was 
een inbreuk begaan en gelegitimeerd op het monopolie van de heersende kerk.

De Walen en Hugenoten

Precedentwerking is in het bestuursrecht nog steeds een sterk argument 
om een uitzondering op een regel toe te laten. De Schotse brigade was zo’n 
jurisprudentieel precedent. Wat die Schotten mochten, moest ook aan de 
Walen en Hugenoten worden toegestaan, mits zij regulier waren toegelaten 
tot de Rotterdamse stadsgemeenschap332. Of zij die toelating vroegen als 
geloofsvervolgden deed niet terzake. Terzake deed alleen of de Rotterdamse 
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gemeenschap bij die toelating enig belang had. Dat had zij, voorzover het hier 
ging om vluchtelingen die de zuidelijke provincies, verenigd in de Unie van 
atrecht, ontvloden, maar die vermogen of expertise inbrachten, waaraan die 
gemeenschap behoefte had. Tussen 1752 en 1685 werden de groepen die als 
Walen bekend stonden toegelaten. Zij waren ook van calvinistischen huize, 
maar beleden bepaald niet de hervormde variant van deze geloofsrichting. Zij 
vormden de Eglise Wallonne333. En ook zij wensten verschoning van hervormde 
supervisie vanuit de Laurens. Dat werd hen gegund, omdat het landsbelang hun 
aanwezigheid vorderde. Hetzelfde gold voor de Hugenoten334, na de eerloze 
herroeping van het Edict van Nantes door de Zonnekoning in 1685, waarin hij 
op eerdere toezeggingen van geloofsvrijheid zonder bedenkingen terugkwam. 
Ook zij vroegen toelating tot Rotterdam. En ook die werd dezen gegund, mits 
zij konden garanderen niet publiek armlastig te worden. Voldoende was als 
ze aantoonden een bijzondere kundigheid te kunnen demonstreren waar 
duidelijk behoefte aan bestond. Ook zij waren calvinistisch, zeker, maar ook 
zij verschilden met de Nederlands hervormden op essentialia, ware het slechts 
omdat zij de Dordtse Statenvertaling niet konden lezen. Laat staan instemmen 
met de annotaties daaromtrent en de daarop gegronde en daarvan afgeleide 
kerkorde. Weer twee gaten in het hervormd monopolie. Het werd een textuur 
van cantillewerk, dat monopolie.

De Joden

De Joden, die vormden een aparte groep. Ze zaten in de geldhandel en in de handel 
in waardepapieren. Ze waren onontbeerlijk in Rotterdam. Dat waren ze ook als 
lommerdhouders en geldschieters, en vandaar als bancairs. Sommigen hunner 
assimileerden moeiteloos, velen wilden toch hun geloof in afzondering kunnen 
belijden. De kerkenraad liet hen dat. Hij erkende hun bijzondere status, bovendien 
waren de joden niet geporteerd voor de hervormde geloofsleer. De stadsregering 
legde hun doorgaans geen strobreed in de weg335. Hun bijzondere betekenis voor 
het handelsverkeer was sedert de middeleeuwen erkend. Wel werden zij gezien 
als eigenaardige mensen, die vreemde rituelen praktiseerden, maar aangezien 
weinigen er iets van begrepen waren er ook weinigen die er aanstoot aannamen. 
Ze konden heel veel herrie maken tijdens de sjoel in de Oppert, dat was bekend, 
maar zo had iedereen zijn eigenaardigheden. antisemitisme was er ongetwijfeld. 
maar nog niet publiek virulent. Dat zou een van de verworvenheden worden van 
de tweede helft der negentiende eeuw en nooit meer uitdoven. aan de Boompjes 
kon moeiteloos een fraaie Portugese synagoge verrijzen, uiterlijk als zodanig 
herkenbaar. Wat daar binnen gebeurde wist de gemiddelde Rotterdammer niet. 
Het interesseerde hem ook niet. De uitdrukking Het lijkent hier geregeld een 
jodenkerk! moest nog geboren worden.



CO
N
CE

PT

CONCEPT VERSIE D.D. 15 maaRT 2018 - 11.05

Prof. mr. dr. G. a. m. Strijards

298

De katholieken

Het echte onoplosbare probleem zat bij de katholieken. Die waren trouw aan het 
Hof van Rome, de administratie van de Heilige Stoel. Hervormden waren ervan 
overtuigd dat een katholiek trouw beloofde aan de paus in persoon, niet slechts 
als geestelijk leider maar ook als wereldlijk souverein. Dus waren katholieken 
bij wetsduiding hoogverraders en landverraders jegens de Republiek. althans, 
dan was het rechtsvermoeden gerechtvaardigd dat ze dit waren, tenzij zij zelf 
konden bewijzen dat ze dat in concreto niet waren. aldus was de zienswijze in 
ieder geval van de kerkenraad, dominee kon dat uitmuntend toelichten. En voor 
verraders was geen plaats, niet in Rotterdam336.
Toch moet men aannemen dat de stadsregering deze redenering, hoezeer 
inzichtelijk, een oversimplificatie vonden. De stadsregering was steeds 
realistisch gebleven. aan de Engelse ambassadeur Carleton verzekerde 
Johan van Oldenbarnevelt nog in 1618 dat hij uit eigen wetenschap kon 
gewagen dat de katholieken het rijkste en deftigste deel van de Nederlandse 
natie uitmaakten. Deze katholieken waren uitmuntende handelslieden die 
machtig meewerkten tot ’s lands welvaren, aldus de Raadpensionaris van de 
Staten-Generaal, op dat moment op het hoogtepunt van zijn macht337. Te 
Rotterdam wist hij de belangrijke katholieke familie Kievit338 te noemen, 
moermans en anderen, waaruit later de familie Osy zou voortkomen, die 
talloze katholieke stichtingen zou doen339. Zij onderhielden, zij het niet 
openlijk, bedehuizen en kapellen, al of niet in hun particuliere woningen of 
daaraan belendend of in hun menigvuldige pakhuizen ter stede. Zij waren 
hun katholieke geloofsgenoten tot grote steun, al waren zij niet genegen om 
in het openbaar voor hun geloofsovertuiging uit te komen, laat staan op een 
openlijke plaats enige godsdienstoefening te doen houden. Zij respecteerden 
de grenzen die de publieke overheid had getrokken bij de afbakening van het 
publieke domein voor andere godsdienstuitoefeningen dan de Nederduyts-
Gereformeerde, maar hun geloofsijver was er niet minder om. aldus getuigen 
ook andere gezaghebbende bronnen, waaronder de apostolisch Vicaris 
Rovenius die in 1616 in zijn missiejaarverslag iets vergelijkbaars aantekent 
over de katholieke gelovigen te Rotterdam. Sedert het vertrek van Jan 
Wijckraedt, de laatste kapelaan van de sint Laurensparochie, en diens dood 
in 1575 waren er staties geweest van roomse priesters in Rotterdam. Staties, 
dat wil zeggen: vaste standplaatsen. Geen georganiseerde canonieke parochies, 
maar verblijfplaatsen waar regelmatig priesters godsdienstoefeningen hielden, 
die aan de gelovigen bekend waren of tijdig kenbaar werden gemaakt. Want 
vanaf de eerste jaren van de zeventiende eeuw werd de uitoefening van deze 
godsdienst in beginsel, dus als regel, wel degelijk gedoogd, mits niet openlijk 
waarneembaar. In schuilkerken. Waar die lagen, was algemeen bekend. En ook 
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dat er missionarissen kwamen om ze te bedienen. En verder, op den duur ook, 
dat er vaste standplaatsen voor geestelijken waren voorzien. meestal waren 
dat Jezuïeten. De Staten van Holland vaardigden tegen deze missionarissen 
placcaeten uit. Plakkaten, dat zijn publiek gemaakte strafverordeningen. Tegen 
de aanwezigheid van deze missionarissen werden draconische straffen bedreigd, 
alsook tegen het begunstigen, voorbereiden van en deelnemen aan de door 
deze missionarissen geleide godsdienstoefeningen. Deze strafbedreigingen 
moesten steeds herhaald en opgeschaald worden. En dat was symptomatisch 
voor het feit, dat ze feitelijk weinig uithaalden, mede, doordat de stadsoverheid 
uiteindelijk weinig tegen de Jezuïeten wilde ondernemen. En dat terwijl deze 
Jezuïeten in de delictsbepalingen als staatsgevaarlijk werden aangeduid. In 
1610 arriveerde een zekere Johannes Viering van deze orde te Rotterdam. Hij 
had een officiële missie van de Vlaamse provinciaal S.J. Flerontinus. Viering 
stichtte nog geen echte statie. maar zijn opvolgers wel. Deze statie had in het 
centrum van Rotterdam, vlak bij de Laurenskerk, een kapel in 1626. Daar 
werden vieringen gehouden ter verering van het allerheiligst sacrament. men 
noemt zo’n viering ook wel plechtig lof. De hostie wordt uitgestald in een 
monstrans op een expositietroon, waarbij het rozenhoedje wordt gebeden 
ter ere van de Heilige maagd maria en diverse gezangen worden aangeheven. 
De mis werd niet opgedragen: de kapel was niet voorzien van het daartoe 
vereiste altaar met een altaarsteen. maar de provocatie voor de Nederduyts-
Gereformeerden was duidelijk genoeg, mede omdat uit de verre omtrek 
gelovigen kwamen om aan het lof deel te nemen. Uiteraard probeerden de 
predikanten van de Laurens dit euvel te verhinderen, maar lukken deed het 
niet. Elders waren er ook katholieke standplaatsen die op den duur aanzien 
en deftigheid verwierven. Dan was het redelijk dat de overheid van de stad 
ontheffingsgelden inde, want de standplaats werd ingenomen door iemand 
die er niet mocht zijn. Die heffingen werden betaald, maar als de betrokken 
parochie het niet te bont maakte deed de overheid dat ook niet met de 
heffingen. De reden was stomweg dat de handel met katholieke factorijen 
veel te belangrijk was. En dat veel katholieken van vooraanstaande families 
waren, die nog steeds met zittende regeerders bevriend waren. In de achttiende 
eeuw kon men echt nauwelijks meer van geloofsvervolging spreken wegens 
katholicisme. Wel van discriminatie deswege: een katholiek verwierf 
nimmer een hoog stadsambt. De meesten solliciteerden ook niet. Zij hadden 
andere besognes. Die de stadsregeerders eigenlijk veel lucratiever leken. In 
de Leeuwenstraat was een prachtige barokke schuilkerk gevestigd, waarvan 
het interieur was gecomponeerd door de Rotterdamse architect Jan Giudici. 
Een prachtdecor. De kerk was gebouwd op de plaats waar de kapel van het 
middeleeuwse Sint agathaklooster had gestaan tot de reformatie. Daarna 
was er een katholieke kapel in gebruik gebleven. Vermoedelijk is dat de kapel, 
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waar het hierboven beschreven lof werd gedaan en bijgewoond vanaf 1627; 
de bedienaars van die kapel waren dan dus Jezuïeten. Die hebben deze kapel 
uiteindelijk weten om te zetten tot een volwaardige vaste kerkgelegenheid. 
Tevoren was de kapel verplaatst naar een groter kavel en vergroot tot een 
bedehuis dat meer dan duizend personen kon omvatten. De Jezuïeten 
trokken huis na huis aan elkaar gelegen middenin een rechthoek tussen de 
Vierwindenstraat, de Zandstraat, de Leeuwenstraat en de Westwagenstraat. 
Deze huizen waren achterhuizen. Ze waren niet zichtbaar vanaf de openbare 
weg. Het vrijgekomen perceel had ruimte voor een sacristie, een schip en een 
koor. Daarop stond in 1681 een volledig ingerichte kerk. Ze was toegewijd 
aan Sinte Rosalia. men kon er komen via gangen, die afgesloten waren aan 
de openbare straatzijden met poorten of huisdeuren, die toegang schenen te 
geven tot pakhuizen of private woonhuizen. al wist iedereen van het bestaan 
van de Sinte Rosaliakerk, het blééf een schuilkerk. De kerk ging in 1709 over 
naar de Orde van de Fransiscanen. Giudici bouwde die kerk uit in 1777 naar 
de hofkapel te Versailles. Op deze meest befaamde schuilkerk van Rotterdam 
ga ik hieronder nader in. Ze is volledig verwoest bij het bombardement van 14 
mei 1940. Hier is van belang dat de kerkenraad van de Laurens deze schuilkerk, 
die vlakbij lag, meermalen heeft getracht te supprimeren. De overheid moest de 
kerk sluiten, dat was het verzoek. Heel begrijpelijk: de Jezuïeten provoceerden 
zo nu en dan toch wel zeer uitdagend. maar de Vroedschap lag steeds tegen 
en de koopmansstand wou van de gedwongen sluiting van de schuilkerk niets 
weten. De handel met Roomse naties was te belangrijk en bovendien waren veel 
kooplieden zelf ook rooms, al liepen ze er beslist niet mee te koop. De houding 
van Johan van der Veken was ook de hunne: hun godsdienst was hun privézaak, 
zolang de uitoefening maar geen openbare aanstoot gaf aan de eerbaarheid. 
Dat vermeden zij zelf en dat verlangden ze ook van hun geloofsgenoten. Namen 
zij deze zelfbeperking in acht, dan konden zij doorgaans op de steun en de 
bescherming van hun notabele geloofsgenoten rekenen, die dat overigens ook 
weer en passant en tersluiks regelden. Het was een wankel evenwicht. maar 
dat moest ook in deze multiculturele maasstad met zijn vele nationaliteiten 
en talloze religies. Die wijsheid heeft Rotterdam niet van gisteren.
Ondertussen was de Sinte Rosaliakerk een toeristische trekpleister van belang. 
Ze was steeds toegankelijk, behoudens de voor de nachtrust bestemde tijden. 
En ook dat was bevorderlijk voor het vreemdelingenverkeer, waar Rotterdam 
het altijd van heeft moeten hebben. De Rosaliakerk werd in buitenlandse 
reisgidsen uitvoerig bezongen wegens het rijke en tóch serene voortreffelijke 
stucwerk, uitgevoerd door de Rotterdamse stucvirtuozen Castoldi, de prachtig 
gebeeldhouwde preekstoel en de fraaie heiligenbeelden. Die waren in antwerpen 
gemaakt door Francois van Ursel. Ze waren, omdat ze officieel verboden waren, 
als kermisattracties naar Rotterdam vervoerd bij beurtvaart over het water: 
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de apostelen, maria en Josef, antonius en Barbara. Buitenlanders vroegen de 
weg aan behulpzame Rotterdammers om deze prachtkerk te bewonderen. De 
hervormden zullen ook de weg wel gewezen hebben. Dominee natuurlijk niet. 
maar dan was er altijd wel een behulpzame passant, die blij was zijn Frans eens 
te kunnen spreken.
met de oudkatholieken was het ongeveer gesteld als met de rooms-katholieken. 
Waarom die er nu weer waren, dat was bijna niet te begrijpen. Ze erkenden het 
primaatschap van de paus niet en verder vonden ze dat de kerkelijke hiërarchie 
niet ten onder was gegaan door en na de reformatie. Ook zij mochten er niet 
zijn. En ook zij waren er, als doorgaande schimmen in de tijd. Zo zag je ze. Zo 
zag je ze niet.

De veelbesproken Hollandse tolerantie

Kan men de geestesinstelling die ertoe leidt dat je aanvaardt waar je geen 
last van hebt, inboeken als tolerantie? Ik vind dat een eufemisme. Een veel 
te mooie voorstelling van zaken. Het is eigenlijk onverschilligheid, vooral, 
als men ook niet weten wil waar men dan precies geen last van heeft. De 
gemiddelde Rotterdammer kon het allemaal geen barst schelen, als het leven 
maar zijn gerede gang ging, als hij in zijn levensonderhoud kon voorzien en 
als een zekere bestaanszekerheid voorlopig voorhanden was. Hij was niet in 
groten getale hervormd geworden, hij had het katholicisme niet walgend 
afgezworen, van de bijbel had hij enkele zinsneden meegekregen omdat ze 
maar steeds herhaald werden, verder kon hij nog steeds nauwelijks lezen en 
schrijven en wat er buiten de stadsomwalling gebeurde kon hem niet boeien. 
Naar school gingen nog steeds maar weinigen, maar prettig was dat de haven 
steeds tieriger werd, daar was altijd een centje te verdienen. 
Op het stadhuis en in Den Haag woonden de zakkenvullers, die mekaar 
gouden handdrukken stonden te geven. Daarom was het prettig dat die bleke 
dominee uit de Laurens ook niet veel verdiende, dat zag je aan de gaten in 
zijn sajetten sokken op hielhoogte. Die lichtten steeds op boven de gebarsten 
lakschoenen uit, op weg naar die onbegrijpelijke kanselpraat die een normaal 
mens niet volgen kon.

Alles is verboden, behalve wat mag en dat is verplicht

In de beginjaren van de achttiende eeuw komen de verhoudingen tussen 
stadsregering en hervormde kerkenraad steeds meer onder druk te staan. 
De stadsregering weet zich steeds meer bekritiseerd door die raad en zijn 
predikanten. Deze gaan beide tekeer tegen het oligarchisch regentendom. 
Er is regeringsmacht. Die moet uitgeoefend worden ten gunste van het volk. 
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De openbaring leert dat. Het is plicht van de regeerder. Kwijt hij zich daar 
niet van, dan mag het volk ongehoorzaam zijn. De hervormde dominees 
laten niet af dat te onderrichten en vallen de regenten vanaf de kansel steeds 
heftiger aan. De gezeten elite, die de regeermacht als verhandelbare eigendom 
ziet, als overdraagbare rechten, heeft niet het bewustzijn dat het uiteindelijk 
zijn legitimatie moet hebben van de aanvaarding door de regeerden. Ze 
hebben een macht van ambten te vergeven. Zakkendrager, slepersknecht, 
brugwachter, jagersknecht van de trekschuit op Delft, schoolmeester, 
veerknecht, notaris, stadsdokter. Je moet ze te vriend houden, die regenten, 
anders kun je zo’n betrekking vergeten. Deze groep is dóór en dóór corrupt. 
middels hun contracten van correspondentie340 stellen zij elkaar onderling 
in het bezit van buitengewoon lucratieve ambten die zij vervolgens ook nog 
geven aan onmondigen, zoals kinderen die de leeftijd van onderscheidend 
vermogen nog lang niet bereikt hebben. Dan gaat het om de stadstresoriers, de 
financiële stadsexperts, de stadsfabriekmeesters die openbare aanbestedingen 
gunnen, maar ook ontvanger der gemeene middelen en advocaat-fiscaal der 
admiraliteit. Die winstgevende ambten houdt men liever in kleine kring, al 
is er nog geen bekwame gegadigde kandidaat. Ze worden bijna overerfelijk. 
De aanstellingen gebeuren op toerbeurt. De kleine burgerij, de middenstand, 
ziet het met lede ogen. maar ze is machteloos. En afhankelijk van de nieuwe 
kliek. Een vierjarige wordt havenmeester, een zesjarige tolgaarder. Een meisje, 
de luiers amper ontwassen, wordt toezichthoudster van de weeshuizen of 
cheffin van de kerkelijke stoelenzetsters. Er is geen gemeenteraad die de 
regenten ter verantwoording kan roepen. maar de verontwaardiging is er 
wel. alleen de hervormde dominees durven stelling te nemen. als ze dit doen 
kunnen ze zich beroepen op de volkswil. maar die is niet meetbaar. Want 
niet te boekstaven via georganiseerde stemmingen. Deze gevallen worden 
in de Laurens galmend uitgekreten, onder verwijzing van Petrus’ brief aan 
de Romeinen, de namen en toenamen van de personen die deze aantijging 
geldt worden evenmin gespaard.
De bepruikte regenten laten zich dat niet gezeggen, uiteraard, en slaan terug, 
vooral als de beschuldigingen volkomen waar en notoir zijn. Deze regenten zijn 
al lang niet meer de stoere reders, kooplieden, zeepziederijbazen uit de zestiende 
eeuw. Ze zijn academisch gevormd. Ze deden de grote studiereis, waarbij ze 
heel West-Europa aandeden. Rome, Londen, Parijs, Wenen. Ze spreken Frans, 
tenminste, dat denken ze. Ze houden zich met proefondervindelijke natuurkunde 
bezig in hun vrije tijd. En nu zou zo’n Rotterdamse dominee ze komen 
vertellen wat ze wel of niet mogen? Het stadsbestuur betaalt de predikanten. 
Zij zijn gewone ambtenaren. Wel is het zo dat hun benoemingsprocedure wat 
eigenaardig is. De hervormde gemeente beroept de predikant, zeker. maar de 
benoeming vereist de bekrachtiging door het stadsbestuur. Het stadsbestuur 
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is gerechtigd die bekrachtiging na te laten. En dat doet het, als die dominee 
vanuit de Laurens het bestuur vermoedelijk te veel voor de voeten zal lopen. 
Sommigen hebben die naam al, nog vóór ze beroepen worden, dat wil zeggen: 
voor het ambt worden aangezocht. De dominee beroept zich er dan op dat hij 
rechtzinnig is, maar het stadsbestuur weet dat wel beter. Zo’n dominee voelt zich 
supervisor van het in zijn ogen te lakse en veel te tolerante stadsbestuur, dat zich 
niet rechtstreeks door de openbaring laat dicteren zoals de dominee die verstaat. 
Hij wil van Rotterdam een calvinistisch Genève maken. De regenten laten zich 
die maat niet nemen. Ze grijpen naar het straffenarsenaal dat zij bezitten. En dat 
is effectief: ze kunnen een bekrachtiging zonder nadere motivering weigeren, ze 
kunnen een wederspannige dominee schorsen, ze kunnen traktementskortingen 
toepassen. En dat doen ze, wanneer de dominee hen te na komt. Het geval 
van à Brakel in 1688 is er een voorbeeld van. Wilhelmus à Brakel volgt de 
Rotterdamse bestuurderen al een tijdje op de voet. Hij vindt dat ze er een potje 
van maken. Ze misbruiken hun ambt. Daarom weigeren ze de bekrachtiging 
van de rechtzinnige dominee David Crombrugge, want ze zien de bui al hangen. 
Ze ursurperen daarmee hun bevoegdheid en dat toont David Crombrugge 
glashard via bijbelteksten op de kansel aan. Het is het oude conflict weer tussen 
remonstranten en contraremonstranten. Is de kerk dienares van de staat of is het 
juist andersom? De remonstrantse regeerders zeggen: wij betalen dominee en wie 
betaalt is de baas. En een baas wordt niet bekritiseerd door de onderhebbende, 
al kan deze nog zo mooi bijbelteksten citeren. a Brakel wordt geschorst. Het 
stadsbestuur vindt dat hij de zaak nu op de spits heeft gedreven. Het voert 
aan dat de dominees geborneerde zieleknijpers zijn, die overal zondigheid 
zien. Hun systeem is even simpel als doeltreffend. alles is verboden, wat die 
dominees – let wel, in hún uitlegkunde – niet op de bijbel terug kunnen voeren. 
Wat overblijft, is verplicht, en op de sanctionering daarvan kunnen alleen deze 
wetgeleerde farizeeërs kennelijk toezien. En natuurlijk kennen de regenten óók 
gevallen te over van dominees die katten in het donker knijpen, dronken in de 
Nachtegaalsteeg zijn waargenomen en deelhebben aan oneerbare negotie op 
de Oost. Die worden ook nominatim uitgespeld en dat is boeiende lectuur. De 
dominees beroepen zich steeds op de Oranjes bij hun staatkundige inzichten 
of de kerk nu ondergeschikt is aan de staat of niet. De regenten claimen het 
beter inzicht van de nieuwste filosofen en vooral, de ontwikkelingen in de 
Nieuwe Wereld waarbij de macht wordt uitgeoefend namens hen die op tijd 
hun hoge belastingen betalen en die dus, dienvolgens, in de besteding daarvan 
zeggenschap hebben en ook eisen. Zij noemen dat democratie en daarop is 
ook het regentendom gebaseerd. Zeggen ze. Democratie: dat is niet de macht 
van de meerderheid, ben je gek. Dat is de macht van de kapitaalkrachtigen 
die de publieke staat van fondsen voorzien. Beide polariteiten groeien aan tot 
antipoden. a Brakel betreedt evenwel de kansel weer, ook al is hij geschorst. maar 
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nu durft de kerkenraad hem toch niet te steunen. Er komt een compromis. maar 
nu wordt de gewraakte tekst van de oorspronkelijke preek in druk uitgegeven. 
En nu het gedrukt is, is het nog erger dan de vroedschap al dacht. Nu bemoeit 
stadhouder Willem III zich er mee. Hij heeft de pest aan de regenten. Die zitten 
hem bij zijn politiek, die rechtstreeks op oorlog met Frankrijk moet uitlopen, 
altijd dwars. Hij steunt daarom à Brakel, ook al weet hij eigenlijk niets van het 
onderliggende godsdienstige meningsverschil. Nu halen de regenten bakzeil. 
Dominee mag weer op de kansel. maar nu krijgt hij zijn salaris weer niet. Twee 
jaar lang niet. Het is een voorbode dat de scheuring tussen kerk en staat zich 
drastisch gaat doorzetten.
Er komt een onweer in de schemering van de Republiek aandrijven, zoveel is 
zeker. De polarisatie doet de eerste ontladingen ontstaan, maar vooralsnog 
is de bliksem nog niet krachtig genoeg om bomen te vellen en gebouwen in 
brand te zetten. Na 1750 slaan de schichten steeds vaker in, verlichting door 
een bevrijdende regenstroom blijft voorshands uit. Dat zal pas gebeuren als 
iets, wat een Bataafsche Revolutie lijkt, losbarst. In 1795. Veel bevrijding zal ze 
niet brengen.

Maar handel is handel: we zijn geen dieven van onze eigen portemonnee

Vanuit de Laurens werd er alles aan gedaan om een heersende godsdienst te schep-
pen. Het is niet gelukt. Waarom? Zeker, de betere ambtsbetrekkingen werden 
vrijwel alleen bekleed door de hervormden althans door hervormde liefhebbers 
die in de Laurens frequenteerden als de dominee daar aan het woord was, maar 
dat kwam niet door een politieke keuze. Dat kwam omdat de stadsbestuurders 
langzamerhand degenereerden tot de verfoeide regenten. Die aan gematigde 
coöptatie deden, onderling: zij benoemden alleen ons soort mensen in die betrek-
kingen en dan alleen nog, als de ene benoeming de andere in het vooruitzicht 
stelde, als een soort rentende beloning. men zat verder heel dicht aan tegen het 
middeleeuwse cumulatiestelsel. Dus: de opeenstapeling van allerlei publieke, 
sacramentele en liturgische ambten en functies vanwege de financiële emolu-
menten, terwijl men functioneel afwezig was of in ieder geval buiten staat de 
bediening te vervullen. men hield ook in de kring van de kerkenraad de coterie 
van ambtsdragers zo klein mogelijk: iedereen was binnen die coterie elkaar wat 
schuldig aan ambten en betrekkingen, men weerde iedereen die daarin versto-
ring kon veroorzaken. Hoe bereikte men dat? Door steeds weer te putten uit 
de kring van diegenen die door familie, vrienden en maatschappelijke opgang 
hadden bewezen geen reuring te zullen maken, elkanders feilen te verheimelijken 
en te vergoelijken en steeds te beseffen dat de ene dienst de andere waard blijft. 
Scherpslijpers waren niet welkom. Daarom gedoogde men het merkbaar optre-
den van andere godsdienstige denominaties in het staatkundige en religieuze. 
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Wie daarin ging zitten wrikken, opende Pandora’s box. De dominees uit de 
Laurens deden het soms. Die werden ten stadhuize afgebekt en maatschappelijk 
klein gemaakt. Daarom gedijden de diverse godsdiensten in de schaduw van de 
Laurens. Dat is nauwelijks tolerantie te noemen in humanitaire zin. Dat is de 
uitvoering van het besluit bij alles wat men onderneemt vooral geen dief van de 
eigen portemonnee te zijn. Dat borgt de godsdienstvrijheid ook meestal het beste.

De vaart op Oost-Indië

Heel eigenaardig is het, dat de vaart op Oost-Indië, wat ná 1827 gaandeweg 
Nederlands Indië heten gaat, een bij uitstek calvinistische onderneming is. De 
Vereenigde Oostindische Compagnie (hierna ook: VOC), als rechtspersoon en 
handelsonderneming, is eigenlijk gegrond op de uitkomsten van de synode van 
Dordt van 1618. De Hoogmogende Heeren Zeventien, het bestuur van deze 
in Nederland statutair gevestigde multinational, zullen die uitgangspunten als 
axiomatisch aanvaarden. De zending van predikers naar de handelsnederzettingen 
in het Verre Oosten zal in handen zijn van de hervormden. Dat is natuurlijk niet 
zo gek als men redeneert dat eenheid van geloof ook gunstig is voor de eenheid 
van het administratief bestuur dat aan deze Compagnie krachtens het octrooi 
van 1602341 toekomt. De VOC zal namens de Republiek de interne en externe 
soevereiniteit uitoefenen. En wel exclusief op de eilandengroepen waarover zij 
effectieve controle kan uitoefenen. Effectief, dat betekent: met voldoende fysieke 
doorzettingsmacht. met politioneel geweld, dus. Effectief in de ogen van de 
bewindvoerders van de VOC, die daarbij aan de borging van hun handelsbelangen 
denken. De Staten-Generaal, toch al niet gek op geloofsverdeeldheid, ook niet 
in eigen landen, zullen daarom alleen die hervormde zending toestaan. aan alle 
andere denominaties zal zij toelating tot de archipel weigeren. In deze koloniale 
gebieden zal de heersende publieke kerk inderdaad de hervormde zijn. men kan 
onder deze omstandigheden niet verwachten dat de VOC het katholicisme zal 
meenemen in haar aanvoerlijnen en bij de ondersteuningsactiviteiten bij de 
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vestiging van handelsfactorijen. De verwachting is dat de katholieken met de 
hervormden zullen concurreren. En dat de katholieken daarbij niet te beroerd 
zijn om hulp te zoeken bij Portugese en Spaanse handelsfactorijen die nog in 
de archipel werkzaam zijn als gevolg van het Verdrag van Tordesillas. maar 
wel is verbazingwekkend dat andere staten deze kolonialiseringspolitiek via de 
hervormde religie – die daarvoor dienstig is en ook bewust wil zijn – toelaten. 
Immers, het katholicisme is in het verre Oosten al sedert de zevende en intensief 
vanaf de negende eeuw in de havensteden van het verre Oosten werkzaam342. 
Deze activiteiten krijgen letterlijk de wind in de zeilen rond 1500. Dan varen 
Portugal en Spanje in deze contreien rond, tuk op expansie van hun handelsdebiet. 
Krachtens het Verdrag van Tordesillas zijn zij ook de enige die hier bevoegd 
zijn. aan boord van hun schepen komen katholieke missionarissen mee, want 
ook deze kolonisators zien maar wat goed welk voordeel de vestiging van die 
religie voor hun handelsoogmerken te weeg kan brengen. De stad malakka 
wordt in 1511 bezet door Portugal. Portugal laat daar een meer geregelde missie 
uitwaaieren over het oostelijk deel van de Indonesische archipel. De priester-
voortrekkers vestigen zich in amboina, Halmaheira, Ternate en Tidore. Daar 
vindt het rooms-katholicisme gunstige akkers. De velden raken spoedig wit van 
oogst. Fransiscus Xaverius343 zal de katholieke geloofsleer verspreiden, met die 
bewuste toeleg van syncretisme (samensmelting)344 met de locale godsdiensten, 
die de bestendige vestiging ervan in de zielen der inheemsen zo zeer begunstigt. 
Het ministerie voor de verspreiding van de geloofsleer345, bekend als dicasterium 
de propaganda fide, beval dit syncretisme krachtig aan voor azië en schreef het 
zelfs voor in bepaalde gevallen. De versmelting heeft vooral betrekking op de 
uiterlijke verschijningsvorm van een geloofsovertuiging, zonder de intrinsieke 
(theologische) tegenstellingen inderdaad tot een synthese te brengen. Je zou van 
een oppervlakkige verzoening kunnen spreken. Die uiteindelijk zo elastisch blijkt, 
dat de christelijke these, als het ware gecamoufleerd, ingesleten kan worden. 
Zo sluiten de missionarissen graag aan bij bepaalde betoveringrituelen of 
beheksingen van de locale medicijnmannen of inheemse priesters. Ze geven dan 
daaraan een katholieke draai en dat kan via de doorontwikkelde sacramentaliën, 
waarmee de Kerk ook in de West-Europese landen op het platteland zoveel 
zieltjes wist te winnen, uiterst gunstig voor de katholieke geloofsverspreiding 
uitpakken. Het Vaticaan kan dit in dit tijdsgewricht mede rechtvaardigen in 
het zicht van de oorlog tegen de Islam die het voert. De Heilige Stoel ziet dat 
als een voortzetting van de strijd van de Spaanse koningen tegen de moren op 
het Iberisch schiereiland. De VOC – liever Turx dan Paaps – is niet bereid het 
syncretisme voort te zetten. De handelsonderneming neemt eerder de kerstening 
met harde hand te baat. Een uiterst agressieve overweldiging van wederspannige 
kernen van de Islam is er symptomatisch voor. De Hollandse inscripties onder 
het grafmonument van matelief de Jonge in de Laurens winden er geen doekjes 
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om. We zagen hoe daar op zijn grafmonument zijn krijgshaftige bespringing van 
malakka werd geprezen. De VOC krijgt via zijn octrooi, dat Van Oldenbarnevelt 
de vennootschap in 1602 gunt, het openbaar bestuur over de nieuwe wingewesten. 
De handelsassociatie neemt het christendom aldus onder de hoede en neemt de 
katholieke bekeerlingen als het ware over. met harde hand, als het moet. alleen 
Flores, daar handhaaft Portugal zich merkwaardigerwijze en daar kan het in 1859 
zekere rechten opeisen op grond van historische tradities bij een van de talloze 
koloniale conferenties die Europa op touw zet bij de verdeling van de wereld in de 
imperialistische negentiende eeuw. maar pas als de VOC in 1800 is verkocht aan 
de Bataafsche Republiek, komt aan het hervormde alleenrecht via de Kumpanie 
(zoals de archipelbevolking deze instelling is gaan noemen) een einde. En niet 
effectief, want Willem I, de souverein vorst doet het als koning via de Nederlandse 
Handelsmaatschappij weer herleven. En ook weer op commerciële grondslag.
Dat betekent voorlopig dat de kerkenraad van de Laurens, wat die zending 
aangaat, de handen zowat vrij krijgt. Het ligt voor de hand, dat de Staten-
Generaal die raad daarbij duchtig faciliteren. Wat die raad in het in Europa gelegen 
gebiedsdeel niet voor elkaar krijgt, zeker niet in Rotterdam – wel enigszins in 
synodaal verband in de wingewesten Staats-Brabant, Staats-Vlaanderen – lukt 
hem wel in de regio waar Batavia gebiedt. Daar heeft hij een religieus monopolie. 
Wie in Indië omhoog wil komen moet het belijdend lidmaatschap verwerven 
van de Nederduyts Gereformeerde Kercke. Liefhebber zijn, dus: regelmatig naar 
de preek komen luisteren zonder belijdenis, is, wil men carrière maken, echt niet 
voldoende. Dat geldt ook voor veel Indo-Portugese vrouwen, die er nog steeds 
zijn uit de tijd dat Portugal hier de baas was. Willen zij huwen met een VOC-
beambte, dan moeten ze zich daarin schikken en hervormd worden. Dat doen 
ze ook wel. Openlijk. Niet privé. Ze laten trouwens in hun uiterlijke uitdossing, 
manieren, godsdienstbeleving, ook wel zien dat ze niet zo heel erg overtuigd 
calvinistisch zijn: ze zijn losjes in de omgang, protserig en spilziek. Ze kwebbelen 
maleis, ze kauwen betel346 en drinken sloten bier. Dat zou je in de Hoogstraat 
inderdaad niet zien. En dat slaat over op hun mannen. De dominees, die als 
VOC-beambten meekomen, om de kerstening ter plaatse ter hand te nemen en 
te onderhouden, klagen erover. maar al zijn zij bedienaren der waare godsdienst 
ze moeten hun ijverzucht beslist intomen. De heren van de VOC stellen die niet 
erg op prijs. Ze raken geïrriteerd als dominee te keer gaat tegen de islam, het 
hindoeïsme of boeddhisme of locale religieuze gewoonten. Dat is geen zending 
onder de inheemse bevolking. Dat is volksopruiing. Dat veroorzaakt onrust. 
Die is slecht voor de handel. En daarom gaat het. En eigenlijk geldt dat ook voor 
residuen van het katholicisme. Het mag bestreden worden, maar niet als daarvan 
bonje mocht komen. Dan krijgt dominee er ongenadig van langs in Batavia. Er 
zijn ook klachten over het onmenskundig, volks-onpsychologisch optreden van 
de dominees: kan Batavia geen aanvullende opleiding opzetten via een apart 
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seminarie, zodat die kerels de kerkgangers niet nodeloos schofferen met hun 
veel te boude preken? Het is een verzoek van de directeuren en administrateurs 
van de handelsfactorijen. Eigenlijk is het een verzoek om een avondcursus in 
syncretisme, maar dan voor calvinistische dominees. Dat kan Batavia wel. 
maar dat doet het niet. Het kost geld, en daar zijn de Heren Zeventien, de 
directeuren van de VOC, te zuinig voor. De dominees moeten zich stomweg 
aanpassen. Dat doen de plaatselijke factorijbeheerders ook, en wat die doen, dat 
kan een dominee verdorie ook, wat zullen we nou hebben? Daarom assimileert 
het hervormde geloofsonderricht toch maar wat van die eigenaardigheden ter 
plaatse. Een dominee moet langer mee dan vandaag, vooral als hij een gezin 
heeft. Er komen hervormde opleidingen voor predikers, maar die hebben dan 
ook een merkwaardige inhoud, die de toets van Dordt niet zouden doorstaan.347

Dat godsdienstmonopolie blijft gecontinueerd na 1795, wanneer de hervormde kerk 
als publicque kercke grondwettig onttroond wordt. Op de archipel, dus vooral op 
Java, blijft de hervormde godsdienst de enig toegelatene. De gezaghebbers vinden 
die situatie voor de bestrijding van locale revolten toch maar het beste, men is voor 
de islam en zo toch wel wat beducht. En ook voor die andere rare geloofjes die men 
tegenkomt. Er IS geen heersende kercke meer, zegt de nieuwe staatsregeling van 
1798. Dat is een terugval voor de hervormde kerk. Dat gewordt haar voor zover 
het het grondgebied in Europa betreft, daar merkt zij het ook aanstonds, maar 
juist niet in Oost-Indië. Het voorlopig staatsbewind van de Bataafsche Republiek 
vindt het voor de rechtshandhaving van de publieke orde in de koloniën in het 
Verre Oosten toch beter dat de gezags- en machtsverhoudingen daar ongewijzigd 
blijven. Katholieken moeten niet proberen hun missieactiviteiten uit te breiden 
over deze territoria: hun priesters krijgen géén toelating en hun missieposten 
zijn illegaal. Het hoogst opmerkelijke is dat zulks óók het geval blijft na 1815, als 
het Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden, waarvan de Zuidelijke Provincies 
die zich later als België afscheiden, ontstaat bij de slotakte van het Verdrag van 
Wenen. Het kwantitatief getal van katholieke Nederlanders (in dat Nederland 
wonende onderdanen) overtreft het protestantse met ongeveer één miljoen, een 
beangstigende situatie voor het protestantse volksdeel: het is ineens een duidelijke 
minderheid geworden. maar het departement van koloniën zal de toelating aan 
de katholieken die ter missionering herwaarts willen, blijven weigeren. aldus 
zullen de Belgen ook daar niet bestendig kunnen koloniseren. Dat zal de haven 
van antwerpen dus ook als bijkomend voordeel van de vereniging onthouden 
blijven. Het komt Rotterdam zeer ten goede. Dat blijft verder de status quo, zelfs 
tot 1940, al hebben tussenliggende grondwetswijzigingen de volkomen vrijheid 
van godsdienst en uitoefening daarvan op voet van volstrekte gelijkheid aan alle 
ingezetenen geborgd. Het constitutioneel gegarandeerde is allen verzekerd waar 
dan ook, maar niet voor Oost-Indië.
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Persoons wil aan zijn duiten komen maar het lukt niet

Die borrels, dat moest Persoons toegeven, deden wat met je. En die rector zat 
er niet mee, dat was een geoefend zuiper, kon je aan zijn drankneus ook wel 
zien. Hij zelf kon ook wel wat hebben, maar het tempo lag nu te hoog. Die 
honing, die had met dat gegiste bessensap een hels verbond gesloten waarbij 
zijn maagsappen zich moeizaam aanpasten. Hij mocht wel uitkijken. Die rector, 
die kon mooi zijn duiten ophalen bij de lommerd, zonder dat er een haan naar 
kraaide, maar dan moest zijn smoes goed zijn. En dan mocht hij, Persoons, de 
regie niet kwijtraken. Es kijken. Eerst nog maar eens wat slijmen.

“Het is voor mij een groot genoegen, Hoogeerwaarde, om bij een zo gestudeerd 
en vooraanstaand geestelijke te gast te mogen zijn. Ik kan wel zien, dat u een 
man van de wereld bent, treffende combinatie met uw verheven geestelijk 
ambt, werkelijk. U hebt zeker heel wat vreemde landen bezocht? Leuven, dat 
ken ik wel van reisverslagen, het stadhuis schijnt daar wonderbaarlijk mooi te 
zijn. maar u was natuurlijk verbonden aan de faculteit waar ook onze Erasmus 
als docent verbonden was, u heeft stellig college bij hem gelopen. misschien 
wel examen gedaan bij de grote humanist? Ik meende dat aan uw uitspraak 
van het Latijn en de zinsbouw van uw formules te kunnen bemerken!”

Die was raak, dat zag Persoons meteen. Die vent had natuurlijk alleen wat 
mislatijn leren brabbelen, die wist nauwelijks van de polemieken tussen Erasmus, 
Luther en melanchton. Hij ook niet, trouwens. maar hij kwam veel destijds 
bij de kerkenraad daar aan de Oppert. En dan hoorde je dat gewauwel meer 
dan je lief was. Wat kon het hem schelen of je met een enkeltje of met een 
retourtje de eeuwige verwerping Gods werd ingestuurd? maar goed, daar waren 
die rechtzinnigen van de Laurens dan steeds over bezig. Het kon hem niets 
verblotenkonten, zolang hij zijn duiten maar kreeg. Die rector zat na te denken, 
duidelijk, over wie die Erasmus ook al weer was. Even helpen. 

“Erasmus, hij was toen bezig met die bijbelemendatie, u weet wel, op het 
drietalig college. Hij gaf u daar natuurlijk les over. Wat dunkt u, sprak 
Christus nu Hebreeuws of juist aramees, gelet op de Griekse teksten van 
de proto-marcus?”

Dat wist die gast vast niet, trouwens, hij zelf ook niet. Want wat aramees was, 
dat was hem nooit duidelijk geworden, koop je ook niks voor. En kopen, dat wou 
Persoons nu juist wel eens wat. Van zijn eigen verdomde, zuur verdiende duiten.

“Wel,” begon de rector, moeizaam naar woorden zoekend, want die vier borrels 
voor het angelus hadden hem kennelijk toch ook niet onberoerd gelaten,

 “Ik gis, ik zou zo zeggen, dat dat een kwestie is die nog open staat, 
waarover het Leergezag zich nog moet uitspreken. Ik dacht niet dat het 
concilie zich daarop had vastgelegd, maar interessant is de kwestie zeker. 
moe-de-ge-der-nog-inne?” 
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De kruik werd weer geheven en de glaasjes zaten alweer vol. Dat ging uit de hand 
lopen. Was die struif nog niet klaar, hij moest nu toch wel wat hebben, anders 
kiepte hij nog. maar daar kwam de huishoudster al aan, twee volgeladen borden. 
Die met een plof werden neergezet, verwijtend en misprijzend, gevolgd door twee 
rinkelende messen. In de verte klonk, ijl, hoog en bang, een tinkelend geluid: 
het kloosterklokje uit de Verwerstraat luidde het angelus, eindelijk. De rector 
maakte vaag een gebaar of hij vliegen wegjoeg: het kruisteken. Verdomme, die 
vent was ver heen. maar zelf kon hij ook niet helder denken. De struif stond in de 
maag, zware spek, ranzig vet. maar zo kon hij weer zien wat hij dacht. De rector 
was ook uitgegeten en was in dankbaar gebed verzonken, de handen gevouwen 
voor de toog waarop vaag nog de sporen van de vorige maaltijd zichtbaar waren. 
Hoe bracht hij het gesprek nu op zijn baal met guldens? Wat zou hij die rector 
daar nu over wijs maken? als die vent die bullezak had, durfde niemand te vragen 
wat er in zat, dat had hij begrepen. Zo’n vent met een jurk stond hier veel hoger 
dan die dominees in Rotterdam. Es kijken, hij kon natuurlijk altijd zeggen dat 
hij geleerde proeven deed om de steen der wijzen te vinden, dat geloofde die 
rector vast en dat hij hier was om acqua essentia in te kopen, spuugduur, maar 
dan had je ook wat. En dat dat alleen ging met Sint Knilliswater dat alleen in 
Esbeek te verkrijgen was, geloofde die vent vast. En dat ze dat in Holland niet 
weten mochten, omdat het daar ketters waren. Zo iets, dat deed het wel, vooral 
als de rector ook wat knaken kreeg. Een zeer, zeer regelmatige ademhaling van 
de overkant der tafel deed Persoons verrast opkijken. Verdomd, was de rector 
in slaap gevallen. De huishoudster kwam de boel afruimen. misprijzend keek 
ze naar haar meester. En verwijtend keek ze Persoons aan. De huishoudster had 
wel begrepen dat Persoons haar rector weinig serieus nam. Haar heer, een diep 
vereerde geestelijke! En dat zo’n heidense Geus dat durfde. Hij kon beter een 
zijn zielenheil denken, zo’n ketter! 

“Eerwaarde heeft vannacht biecht moeten horen,” sprak ze stug, knikkend 
naar de ineengedoken gestalte waarvan het hoofd nu langzaam tafelwaarts 
zakte, “En u stond vanochtend al met het hanengekraai op de stoep. U 
moest ook niet zo zuipen. De rector is een vriendelijk heer en kon u dat 
niet weigeren. maar manieren heeft u niet.” 

Nu zou hij het nog gedaan hebben! Zo’n eind van een meid! maar zijn duiten, 
die kreeg hij vanmiddag niet. mooie boel.
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De regenten en hun stoelenzetsters
De kerk als hervormd gemeubileerd bastion

Rond zeventienhonderd is het katholicisme als openlijk sociaal 
fermentatiepunt, als brandpunt van culturele, intellectuele en 
religieuze activiteiten, in de Rotterdamse samenleving zo goed als 

uitgeschakeld. Het is er nog wel. In de deemstering. als de klopjes uitgaan 
om stiekem hun knokkelsignaal op de deuren en ruiten te doen gonzen dat er 
in de Sint Rosaliakerk, de Leeuwenstraatse kerk, een vormingsplechtigheid te 
doen is. De klopjes, de katholieke begijntjes, die geen kloosterleven kunnen 
leiden, maar zich toch een godsdienstig leven in afzondering gewijd hebben. 
De onverschilligheid voor wat zij doen en willen is bij de regenten in het begin 
van de achttiende eeuw zover gevorderd, dat het er eigenlijk niet toe doet dat ze 
zich een kleding permitteren, waaraan een ieder in Rotterdam kan zien: hé, dat 
is een klopje. men ziet ze voortijlen, her en der een ratelingetje teweegbrengen 
met een apart instrumentje van hout, en men weet derhalve: de roomsen hebben 
vanavond weer iets bijzonders. Een vormsel, zeker, de katholieke variant van de 
geloofsbevestiging. Dat zal wel weer wat moois zijn, daar in de Leeuwenstraat, 
ze zingen goed en er is sfeer, met al die kaarsjes en wierook. De pastoor zou 
even goed een klokje kunnen laten luiden. Zo notoir is het dat hij kennelijk 
een rondreizend bisschop binnen zijn bedehuis heeft. De pastoor zal het niet 
doen. Het is traditie dat hij dat nalaat, dat hij wat heimelijk optreedt, dat men 
een lange, lange gang door moet in de Leeuwenstraat, via een gewone voordeur, 
donkergroen geverfd, met een koperen leeuwenklopper, als gold het een minder 
deftig koopmanshuis. aan het eind van de gang stoot men een zware deur open, 
met leder bekleed om geluid te dempen, en dan staat men in de glanzend witte 
barokke pracht van Jan Giudici348, de kaarsenkronen zijn al aangestoken. De 
vergulde wolkenpartijen met stralenkransen rondom het alziend driehoekig oog 
krijgen daardoor een intieme en warme tinteling. De schelmse putti’s, dikkige 
olijke cherubijntjes, soms een klaroen beblazend, erom heen lijken binnenpretjes 
te hebben, hun konen glimmend in dezelfde schijn. Het is bijna huiselijk, een 
kneuterig theater van de eredienst, een indruk die nog versterkt wordt door 
de balkons tussen de zuilen, twee verdiepingen hoog, waar mensen al gezeten 
zijn en onderling zachtjes praten: de stille zwateling vol verwachting voordat 
een concertprogramma losbrandt. Ja. gezellig, dat is het in dit bedehuisje. Die 
bisschop heeft zelfs gezegende rozenblaadjes meegebracht uit Scherpenzeel, heet 
het, die kun je straks bij de communiebank in een fraai knisperend envelopje 
verkrijgen met een Latijnse mariabede erop gedrukt. Boeren uit Kethel, De 
Lier en zelfs ’s-Gravenzande zijn ervoor gekomen met de latere trekschuit vóór 
boomsluiten: vannacht blijven ze bij familie over. En kunnen ze vertellen hoe 
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spannend en romantisch het eigenlijk was. En toch zo sereen, met al die lichtjes 
en al dat romige stucwerk.
De zware, soms beklemmende greep van het katholicisme op het openbare leven 
is uitgebannen uit het Rotterdams leven. Het katholicisme is een zijdelingse 
sekte geworden. Geheimzinnig, daardoor aantrekkelijk, sterk gericht op het 
kortstondig ritueel effect, want bestendig onderricht in de katholieke geloofsleer 
is wel verkrijgbaar, maar kost veel moeite en kan daarom niet verplicht worden 
gesteld door de geestelijkheid. Zij legt zich bij haar marginale rol neer. Die 
schuilkerken, terzijde, verborgen, kneuterige imitaties van de voormalige 
publieke santenkraam – de Sint Rosalia is er de architectonische condensatie 
van – zijn geen verzamelplaatsen voor staatkundige revolten, of intense 
samenspanningen met iets wat het Hof van Rome heet.
De hervormden hebben hun oervijand verslagen, hun voorvaderen verpletterend 
gewroken. De protestants-katholieke confrontatie is niet meer actueel. maar 
de hervormde godsdienst ontstond via dat antagonisme. Heeft zij eigenlijk, om 
haar bestaansrecht te verwerven, ook in het openbare leven, geen vijand nodig? 
Haar kerk, de Groote Kerk van Rotterdam, is tenslotte een bastion geworden. Er 
zijn wel wederpartijders. De hervormde kerk is in een ongemakkelijk discours 
geraakt met anti-calvinistische afsplitsingen binnen het protestantisme. maar 
ook met het humanisme, dat zich nu merkbaar meedeelt aan het openbare 
leven. En zelfs het atheïsme en het agnosticisme, dat niet beweert dat er geen 
god is maar dat men over dit fenomeen niets zinnigs zeggen kan. De lakse 
tolerantie van het regentendom heeft het klimaat geschapen waarin deze 
stromingen gedijen. mensen die aanhangers heten van een man als Lipsius349 
krijgen, allengs steeds meer, vrij spel. Lipsius is de man van een stoïcijns 
christendom boven dogmatiserende geloofsverdeeldheid. Hij zoekt naar een 
sociale overlevingsethiek die niet polemiseert. In religieuze strijd kan het 
christendom nooit haar bevestiging en vervollediging vinden. Zoek naar wat 
u bijeen brengt. Niet naar wat u verdeelt. Laat het nieuwe testament over het 
oude triomferen en zoekt uw plechtanker liever in de maximen van de bergrede 
dan in de herleidingen van Christus’ voorzeggingen naar de profeten. Tijdens 
de opstand van 1566 was voor deze benadering geen ruimte. maar nu, nu de 
Republiek overwonnen heeft en bestendig blijkt, nu juist wel. Pieter Cornelisz. 
Hooft is zo’n volger, zij het een patricische. Lipsius vindt nu makkelijker 
popularisatoren, vervolksende interpretatoren, van zijn hooggestemde 
maatschappelijke samenbindingstheoriën. Ze ontwikkelen een ethiek, die 
niet rechtstreeks en zeker niet letterlijk gebaseerd is op de bijbelse openbaring. 
Spinoza, zoon van het Oude Volk, ging hen voor. In lijn hiermee vindt een 
mechanistisch wereldbeeld ingang. Daarbij krijgt de neutrale, niet aan enige 
geloofsopenbaring onderworpen, proefondervindelijke waarneming, de empirie, 
een steeds belangrijker plaats bij de doorgronding van de stoffelijke historische 
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werkelijkheid waarin de mens leeft. Er ontwikkelt zich dienovereenkomstig 
een nieuwe kennistheoretische benadering van die werkelijkheid. Er komen 
denkgenootschappen en praatgroepen in Rotterdam waarin die benadering 
centraal staat350. Het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte 
dat in 1772 statutair opgericht wordt zal er de consummatie van zijn. Het vond 
in tal van andere empirische genootschappen haar voorlopers, al in de zestiende 
eeuw.351 En al zijn de resultaten daarvan niet groots en niet meteen merkbaar, 
het kan toch allemaal maar. moeten al deze nieuwe stromingen, die zich – 
helaas, helaas! – niet eens meer tegen het christendom verzetten, als was dat 
een gepasseerd station, bestreden worden vanuit de Laurens? De kerkenraad en 
de dominees schijnen het te menen. maar als de vijanden de belegerden in het 
bastion steeds vaker negeren, als hun legerafdelingen opmarcheren langs routes 
die men vanuit het bastion zelfs niet meer met vérdragend geschut kan beschieten, 
heeft het dan als militaire versterking nog eigenlijk wel zin? De vraag moeten 
zelfs de militantsten onder de dominees zich gesteld hebben. Gelukkig zijn er 
nog actief belijdenden die soms dwalen, onder hen veel personeelsleden van de 
ware, dus heersende, kerk. En die kunnen vanuit het bastion wèl aangevallen 
worden. Daartoe gorden raad en dominees zich dan aan. De orthodoxie is in 
het geding. Het lijken achterhoedegevechten. maar ook die kunnen zin hebben, 
al kan de voorhoede dat niet peilen. Dan kunnen de preektuin en het huisje 
met hun defensieve houten balustraden en werende houten opstanden nog wel 
degelijk zin hebben. Poetst de koster zich aan al dat prachtige houtwerk niet 
voor niets dagelijks het rambam met al die kostelijke boenwas.

De kerkbedienaren

De door de stad gesalarieerde hervormde predikanten hadden het ontegenzeggelijk 
druk. Zij moesten in gebed en prediking voorgaan. Er waren frequente 
kerkdiensten. Verder hadden ze te maken met een uiterst kritische kerkenraad 
die het niet gauw goed genoeg was. De preek werd op een goudschaaltje gewogen. 
En de raad had altijd kritiek. De dominees moesten hun geleerdheid bewijzen 
en verder hing hun rechtzinnigheid mede af, of zij bedreven waren in de tale 
Kanaäns. Zoals de Statenvertaling die behelsde. Een weinig afwijken van de 
bekende zinswendingen was al reden voor een stortvloed van afkeuring. 
mede daaraan is het te wijten dat de dominees vluchtten in Griekse, Hebreeuwse 
zinsneden uit uitleggingen: dan waren zij in ieder geval in zoverre immuun voor 
de kritiek van de ouderlingen, want die waren deze talen in ieder geval niet 
machtig. En verder was buitengewoon ingewikkeld taalgebruik met moeilijke 
woorden daar ook heel geschikt voor. met als gevolg dat de preken vooral erg lang 
werden zodat de meest argwanende toehoorder uiteindelijk in slaap viel. Dat was 
uiteindelijk vaak de overlevingstactiek van de dominee. Er zijn preken, in omloop 
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die, in druk, meer dan honderd pagina’s bevatten, met voetnoten en glossen in de 
kantlijn. Die gewagen van deze tactiek. Het gehoor moest vaak murw gebeukt 
worden. Ook de preek begon op een rituele verbale handeling te lijken, waaraan 
de opere operato-idee niet vreemd was. Het ging niet meer om te overtuigen. 
Het doel scheen: om de verplichte tijd onder het woord te vullen. Politieke 
uitspraken over actuele onderwerpen waren meestal onraadzaam. Dominee had 
wel ervaren dat als de stadsregering dan op haar poot ging spelen, de kerkenraad 
achteraf niet al te standvastig bleef. Ook al was dominee tevoren opgestookt, 
de hitte van de dag mocht hij gulweg dan toch geheel in zijn eentje dragen 
zonder meerdere beloning. Bijbels was dat stellig wel. maar het inspireerde 
niet tot duidelijkheid. Van de dominee werd verwacht dat hij theologische 
traktaatjes publiceerde, en dat hij in provinciale en regionale kerkvergaderingen 
actief was. En verder dat hij toezicht hield op de wijze waarop de ouderlingen 
hun huisbezoek praktisch aflegden. Voor het godsdienstonderricht op de 
lagere school had hij twee of meer catechiseermeesters tot zijn dienst en voor 
het ziekenpastoraat kreeg hij ook bezoldigde assistentie. Verder waren er de 
diakenen. Die waren er voor de openbare armenzorg en de diverse varianten 
van maatschappelijk hulpbetoon. De relatie met de ouderlingen bleef precair: in 
bijbelkennis en theologische expertise was dominee hun meerdere. maar verder 
waren de ouderlingen diegenen die keken of hij wel naar behoren presteerde. Ze 
waren ook diegenen tot wie de gemeenteleden zich wendden als ze klachten over 
de dominee wilden ventileren. En de ouderling kon daarbij een ontvankelijkheid 
ten toon spreiden die het aantal klachten geredelijk vermeerderde. Die verwijten 
gingen in het bijzonder over de fatsoenlijkheid van het levensgedrag van de 
dominee en natuurlijk omtrent zijn rechtzinnigheid, een kwalificatie die van 
heel wat onuitgesproken vooringenomenheden afhankelijk pleegt te zijn. Neen, 
makkelijk had dominee het niet.

De stoelen- en stovenzetters en ander lager personeel

Buiten de preektuin lag de grote kale ruimte van het schip en de transepten. Dat 
was het gebied buiten de preektuin of preekkerk. Daar stonden in het begin van 
de zeventiende eeuw geen vaste stoelen of banken. Lang nadien ook niet. Dat 
was ook lastig, omdat deze ruimte ook begraafplaats was: men wilde graag als 
lid van de hervormde gemeente verzekerd zijn van een graf in de kerk. Er lagen 
altijd wel twee of drie vakken open. Hetzij met het oog op ruiming, hetzij met 
het oog op een aanstaande begrafenis. men kon zelf stoelen meesjouwen. Dat 
gebeurde steeds vaker, vooral omdat dominee steeds langer begon te preken. 
maar al vroeg zagen particulieren hier handel: je kon stoelen opstapelen in deze 
ruimte en die dan verhuren, al of niet met een bijbehorende stoof of treef. En 
dan voorzagen deze particulieren weer in de mogelijkheid hete briketten te 
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bestellen of warme stenen of kruiken. Die werden dan in de stoof geplaatst. 
De stoelenverhuursters (het was een typisch vrouwenberoep) namen dan weer 
stoelenzetsters en stovenzetsters in dienst. maar daardoor werden arme lui of 
personen die tóch hun stoel meebrachten verdrongen. Deze lieden kwamen op 
de tocht te staan of achter een pilaar waar je niets kon zien. Of in een rare hoek 
waar de galm het verstaan van de preek belette. Enfin: voor wie zich vertrapt 
waant is er altijd te klagen. Dat leidde weer tot ruzie. Zo werd het zetten van 
stoelen toch weer een zaak van de kerkenraad, want het gekijf en het gestommel 
drong door tot in de kerktuin. Dat was niet tot meerdere ere van de Here. In 1653 
startte de kerkenraad dus zelf een stoelenzetbedrijfje. Dat luchtte niet op. Want 
ook dán werden minder draagkrachtigen naar de mindere plaatsen gedrongen. 
De stoelen werden nu genummerd. Dat hielp óók niet, want derden zetten nu 
toch private stoelen tussen de genummerden. Verder nam de handel in secundair 
gerief zoals dekens (het tochtte soms behoorlijk), bijbeltjes, gezangboekjes alleen 
maar toe. En soms werd zelfs gehandeld in versnaperingen. Het probleem is 
nooit bevredigend opgelost. Ook in de negentiende eeuw niet.
Binnen de preektuin had je de tribunes met hun erezetels. Niet iedereen mocht 
overal maar gaan zitten, daar moest op gelet worden. Dat deden de oppassers 
en oppasseressen die weer een hiërarchie kenden, naarmate zij binnen de 
preekkerk of de dooptuin of het huisje bevoegd mochten optreden. Ze wezen 
de binnenkomers door het buitenste houten schot met het deurtje hun plaats aan, 
zorgden dat de juiste bijbels op de lezenaars lagen per bank of tribunes, voorzagen 
in zitkussens en dekens of zelfs matrasjes, en ook weer voor speciaal geijkte stoven 
al dan niet voorzien van gloeiende briketten of minder verwarmende inhoud. 
Ze moesten, als dominee de kansel had beklommen, alle deurtjes en hekjes 
weer sluiten, bij schemer de kaarsen op de banken aansteken en eventueel de 
kroonluchters laten zakken met de juiste, dat wil zeggen: niet spoedig lekkende, 
brandende kaarsen erin. De kwaliteit van de kaarsen, de vastheid waarmee ze 
in de houders waren gedrukt, de bemorsing van de schalen onder de houders 
die niet tijdig weggekrabd was en de rechtstandigheid van de pitten: allemaal 
redenen voor klachten en verzoeken om sancties tegen de nalatigen. Dan was er 
de zorg om bij het uitgaan van de dienst alles weer op te ruimen, het kaarsenvet 
te verwijderen, de bijbeltjes te ontdoen van ongerechtigheden en gevonden 
voorwerpen te verzamelen. In doordeweekse diensten kon de koster dat meestal 
wel alleen mannen. Dan was het aantal bezoekers doorgaans minder. De koster 
beheerde allerlei sleutels. Hij behoorde prompt te weten welke op welk slot 
paste en te zorgen dat het slot niet weigerde. Zijn assistenten zorgden ervoor 
dat de juiste deuren ontsloten waren op het juiste moment (het voorkomen 
van onnodige tocht, vooral met het oog op de flakkering van de kaarsen in de 
luchters was een voorwerp van aanhoudende zorg), dat de interne rust, veiligheid 
en orde tijdens de diensten gewaarborgd bleef en dat de juiste schikkingen 
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getroffen waren bij begrafenissen: de gereedstelling van de baar, de aanwezigheid 
van voldoende dragers, de scheppen om de laatste aarde te laten roffelen, de 
klokkenluiders, indien verzocht was de afgestorvene uit te luiden. al bleef de 
dode meestal binnen, als hij rijk genoeg was het graf te betalen in de kerk zelf. De 
hervormde gemeente had dus een heel personeelsbestand. En allerlei bijzondere 
expertise binnen dat bestand.

De heersende kerk in het gedrang

De heersende kerk was ontegenzeggelijk een instituut geworden. Haar invloed 
reikte ver, was onpeilbaar, maar niet gegarandeerd. Haar leerstelligheid werd 
door de bovenlaag van de Rotterdamse samenleving steeds minder op prijs 
gesteld, haar aanspraak de heersende kerkcke te zijn steeds minder. De burgerij 
wist zich op eigen kracht ontvoogd van de mythen van het christendom, zocht 
buiten de heersende kerk naar de eigen waarheden en beschouwde de dominees 
vaak als rare kwanten, vooral als zij hardnekkig in ambtsgewaad zich openlijk 
mengden in volksvermaken zoals de Rotterdamse kermis of in volksfeesten 
waarvan de maasstad er in menigte had. Elke keer kwam dan een dominee 
het amusement op hoge toon laken, werd mikpunt van spot en moedwil en 
bekloeg zich dan later deerlijk dat hij niet de bescherming had gekregen van 
de openbare gewapende burgerlijke macht. Waarop het bestuur dan doorgaans 
automatisch antwoordde met het culpa-in-causa-verwijt: het verwijt dat je je 
vermijdbaar in de moeilijkheden hebt gebracht. Dan had uw eerwaarde maar 
niet met bef, driekante steek, kuitbroek en billetikker het ballengooien op 
hartjesdag352 moeten komen verbieden als iedere bootsmaat en zijn lief van het 
moment dronken is.

Persoons legt zijn kaarten bloot

De tuk van de rector duurde lang. Tenminste: in het ongeduldig perspectief van 
Claes. maar eigenlijk nauwelijks langer dan een halfuur. als je wacht, duurt alles 
lang. Op een gegeven moment snorkte de rector, haalde snerkend adem als een 
diepademer in de ochtendstond, kreunde even en sloeg de ogen langzaam op. 

“Ik moet even zijn weggedommeld,” kwam zijn dikke, schorre stem, “Dat heb 
ik wel vaker rond het middaguur.” Zeg dat wel. Persoons zat zich te verbijten. 

“Ja, een dutje doet een mens goed, hoogeerwaarde! Ik heb de laatste dagen ook 
niet zo best geslapen, zou ook wel een uiltje kunnen knappen. maar ja, ik heb 
nog veel te doen. Ik moet eigenlijk eens omzien naar ander logies, ik kan u niet 
te lang lastig blijven vallen. maar ik voel mij al een stuk beter.” De rector keek 
lodderig rond: “Weet u ook waar de huishoudster gebleven is?” Dat wist Claes 
niet, maar het was een goed ding dat de oude klappei er niet was. Die was hem 
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te nieuwsgierig. “Nee, geen flauw idee. Ik dacht dat ik haar zo-even zag uitgaan, 
de straat op.” aldus Claes. “maar nu ik toch nog hier zit, in afwachting van haar 
genezende kunde, wou ik u wat vertellen over mijn komst hier ter stede. Zoals 
ik al zei, ik kom uit Rotterdam. Een grote havenstad in Holland, daar was ik 
bouwmeester. Ik heb daar met veel toewijding mijn vak uitgeoefend. Kent uw 
hoogeerwaarde de Sint Laurens-kerk? De centrale grote kerk? Niet te vergelijken 
met uw kathedraal, maar wel zo groot en ook een hoofdkerk. Daaraan heb ik 
gewerkt. Ik heb de toren ervan rechtgezet. met geheime bijzondere technieken. 
Want ze is zeker zestig meter hoog, die toren. En nu ben ik hier in Brabant, want 
ik wilde mijn kundigheden hier ook eens proberen toe te leggen. Ik heb afspraken 
met de stadsregering, ik moet mijn technieken demonstreren in het stadhuis. 
Kijk, ik heb hier de plannen, van wat ik deed in Rotterdam.” Claes wikkelde de 
papieren die hij op zijn lichaam droeg weer los uit het linnen, waarin ze gerold 
waren toen hij zijn zo verkeerd verlopen stadswandeling was gaan maken, op zoek 
naar meer emplooi. De rector keek vol belangstelling naar de figuren, strepen, 
lijnen en berekeningen. Katrollen, de wijze van ophanging in een raamwerk, de 
touwverdelingen, de bevestiging aan paardentuigen, de wijze van inspanning 
in het gareel van de trekdieren zelf, het was allemaal op gedetailleerde wijze 
uitgetekend. De rector begreep er niet veel van. Dat was wel duidelijk. maar hij 
gaf dat niet toe. Ook dat was wel duidelijk. “Ik heb hier een primitieve schets van 
de houten nokconstructie, waarin ik de toren van die kerk zo omvat heb, dat ik 
aan drie kanten via paardenkrachten gelijktijdig opwaartse druk kan uitoefenen 
aan de buitenzijde van die toren”, zo begon Claes. “aan de binnenkant staat 
werkvolk gereed, aan vier zijden, om op één signaal tezamen in de onderste 
schuine nokken keggen onderaan de voet van iedere nok te zwaaien, eerst met 
handmatige drijfkracht.” Claes raakte er waarachtig weer in. Eigenlijk beleefde 
hij het moment weer, waarop de trompetter het eerste signaal had geblazen 
om gelijktijdig de keggen te berammen, langzaam, o, langzaam! maar wel met 
ontstellend harde klappen elke keer. En dan steeds maar binnen en buiten om 
lopen, om te kijken of het metselwerk daar diep binnen in, in die bouwput 
die hij had laten graven gelijkmatig losliet, op de millimeter nauwkeurig. De 
eerste langzame gierende kreuning die door dat immense metselwerk naar 
boven sidderde, hij voelde het weer in zijn botten, zijn ruggengraat ging nu weer 
gespannen staan. Nu, op dit eigenste moment. Terwijl hij hier aan de keukentafel 
zat met die ouwe paap tegenover hem, die hem niet-begrijpend aankeek. En weer 
zag hij de laatdunkende blik van de toezichthoudende kerkmeester tegenover 
zich, diens nauw merkbare schokschoudering over wat zo’n oppermetselmeester 
zich dorst aan te matigen. En de diepe zorgplooiing in het gelaat van meester Van 
Couwenhoven, de stadsraad en schepen, die zijn loopbaan eraan waagde door 
hem, Persoons, dit te laten doen. De tweede ramstoot opwaarts, weer op de vier 
zijden, weer angstwekkend secuur. En weer een stoot, opwaarts, opwaarts. En 
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nog steeds geen beweging, alleen kalk die ritselend naar beneden kwam. Geen 
speling, nergens. Het doffe gebonk buiten van de paarden in de tredmolens van 
de lenspompen die maar liepen. Liepen, liepen. Geduldig, lijdzame sjokken. al 
dagen, nachten lang, de omwonenden werden er gek van. Bonke-bonke-bonke. 
Om dat langzaam doorsijpelende grondwater weg te pompen uit de sleuven. 
Die hij, hoe had hij het gedurfd, had laten graven diep rondom de toren. En 
weer een trompetstoot, en weer zo’n afschuwelijke gelijktijdige bonk. Steeds 
die wetenschap: Claes, je kunt niet meer terug. Je moet doorgaan. Je kunt niet 
laten blijken dat je bevreesd bent. Nee, hou je haaks en je gezicht in de plooi, 
Claes! Probeer maar niet onbekommerd te fluiten, een straatdeun, Claes! Je 
tanden gaan klapperen, dat zien ze. De werkmeester, die zijn grijns nauwelijks 
kan beheersen, die onnozele metselaars met hun troggen die vol belangstelling 
staan te kijken naar de werklui daar diep beneden in dat onheilspellende gat dat 
je liet graven en ontbloten, alleen spookachtig verlicht door de dievenlantaarns. 
De opzichters, staande op de gigantische bielzen van de drijfvlotten, doodstil 
ieder kijkend naar het aan hun toezicht toevertrouwde segment. Waar ben je aan 
begonnen Claes. Waarom had je weer een grote bek? Kon je dan niet gewoon op 
je steiger blijven staan kijken naar het gepruts van anderen? Lekker mompelen 
en vertellen waarom het nooit goed kon gaan? En zeggen: nou, hij liever dan ik, 
wie bedenkt nou zoiets stoms, dat zou ik beter kunnen, ik wel! En weer gleed er 
een kille zweetdruppel over zijn ruggengraat, gevolgd door meerdere, een ware 
vloed onder zijn boezeroen. Terwijl hij hier gewoon in die keuken zat, bij die 
gekke rector. Die niets begreep, wat Claes nu herbeleefde.
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Staat op, Bataaven!

Het is bekend hoezeer de Republiek na 1750 in hoog tempo als mogendheid 
in de eeuwigdurende concurrentiestrijd der staten achteruit kachelt. Ze wordt 
vanaf 1672 door de Franse koningen bestookt. Ze weet steeds weer niet de juiste 
internationale uitgangspositie te verwerven om de strijd met vrucht aan te gaan. 
Zolang ze Engeland aan haar zijde heeft kan ze geredelijk partij geven. Zodra 
ze zich continentaal oriënteert blijkt haar rechterhand, bijbels gesproken steeds 
weer steun te zoeken bij de rietstok die haar handpalm doorboort. Staatslieden 
van groot vernuft kunnen de Hoogmogenden niet goed boven zich dulden. 
Tekenend is dat zij steeds de moorden op de pensionarissen van kaliber, Van 
Oldenbarnevelt en De Witt, billijkend aanvaarden. Ook als het onderliggend 
dynastiek belang van de Oranjes zonneklaar is. De regenten zijn binnenslands 
de redelijkheid zelf. Ze weten ook dat excessieve bevoegdheidsaanmatiging 
onderling hun stand ten verderve moet voeren. Hun buitenlandse politiek stelt 
niet veel voor, zeker niet op langere termijn. Het is, dat de laatste stadhouder, 
Willem V, een Pruisische prinses tot gade heeft en dat deze weet wat soevereiniteit 
mee moet brengen. maar deze kan de macht om dat binnenslands tot gelding 
te brengen slechts ontlenen aan de legerscharen van haar broer, de koning van 
Pruisen. En voor de Republiek is vanuit het oosten eigenlijk nooit iets echt goed 
gekomen. Intern wordt de Republiek verscheurd door het onmachtig gekrakeel 
tussen patriotten en Oranjeklanten. De eersten willen het gewestelijk belang 
zoveel mogelijk doen prevaleren, de tweede zien meer in een gedecentraliseerde 
eenheidsstaat waarbij de Oranjes eigenlijk staatshoofd zijn. Beiden voelen aan dat 
het onsamenhangend staatsbestel van de Republiek op zijn eind loopt. Beiden 
zoeken naar nieuwe wegen om eruit te komen. Beiden vinden niet de autonome 
kracht om deze in te slaan: het buitenland moet leidgids zijn. Dat hád Engeland 
kunnen zijn, dat na 1783 een zekere constitutionele parlementaire democratie 
weet te ontwikkelen. Het wordt Frankrijk, waar de Franse revolutie een elegant 
triplet baart – Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap – waaraan het overigens 
staatkundig geen feitelijke grondslag weet te geven, zodat interne onrust dat 
land blijft verscheuren. aan die onrust kan het geen weerstand bieden anders dan 
door haar onlust, zoals steeds, buitenslands te richten. Het gooit zijn monarchie 
omver. Het vervangt het door georganiseerde anarchie. Het richt zijn agressie 
op de zwakkere staten om zich heen. Dat deed het steeds. Ook op de Republiek. 
Die deze keer geen kamp weet te geven. Het laat zijn Franse noodlot over zich 
komen. Het aanvaardt het noodlot zelfs. De burgerij plant de vrijheidsboom 
ook te Rotterdam. Tevoren laat de Republiek zijn stadhouder, die het ervaart 
als een dulle goedzak die geen koers kan houden, gaarne gaan. alleen dan, zo 
lijkt het, kan de Republiek met Frankrijk vrede krijgen. Dat land heeft de oorlog 
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verklaard. maar niet aan de Republiek. alleen aan de stadhouderlijke dynastie. 
De stadhouder gaat scheep naar Engeland. De Franse troepen trekken in 1795 
ongehinderd de Republiek binnen. Het vriest dat het kraakt. De grote rivieren 
zijn dichtgevroren. Het armzalige revolutionaire leger kan ongehinderd Holland 
binnen. Het arriveert ook te Rotterdam, dat aanstonds de poorten opent.353 Het 
kan onmiddellijk de buidel trekken. Het revolutionaire Franse volksleger heeft 
honger en ook geen kleren. Daar kan Rotterdam mooi wat aan doen. Verder 
kan het de democratie invoeren. Hoe doe je dat: door in te voeren dat iedereen 
Burger! heet. En verder, door alle wapenborden, adeldomtekens, banderolles 
met wapenroepen en hoogheidtekens te vernietigen. In de Groote Kerk. Het 
koperen koorhek wordt daarom danig gemaltraiteerd, de grafzerken worden met 
beitels bewerkt, de rouwborden met familiewapens verbrand. En alle meubilair 
waarop dat soort onderscheidingstekens zitten wordt ook duchtig bewerkt. maar 
verder laat men de boel voorlopig redelijk intact. men moet zich eens bezinnen: 
de Bataafsche Revolutie is begonnen. Zeker, maar wat dat nu precies betekent, 
dat weten we nog niet. alles wordt anders, het oude heeft afgedaan, maar hoe 
nu verder? In Den Haag komt een vergadering van volksrepresentanten bijeen 
in de oude balzaal van de stadhouder. Die vergadering gaat dat nu bepalen. Er 
zit ook een Rotterdammer bij die van zich zal doen spreken: vader Witbolds354. 
michaël Hendrik Witbolds. Hij is, moet je nagaan, rooms-katholiek priester. Hij 
is in 1730 geboren in de Van Leeuwenstraat. Hartje van het oude stadscentrum. 
Kan het Rotterdamser? Hij is misdienaar in de prachtige Sint Rosaliakerk. En hij 
gaat de weg die zovele jongens vóór en na hem ook gaan: hij vindt zijn superplie 
een mooie dracht, hij houdt van wierook en Latijns gemurmel. Hij kan goed 
leren. Hij gaat op studie in Leuven en wordt in 1754 gewijd. Hij is een politiek 
geïnteresseerd priester. Hij heeft in Leuven geleerd dat niet overal de hervormde 
godsdienst de staatkundig enig waare is. maar ook, dat de universele Roomse 
Kerk niet overal even machtig is. Dat is jammer. In Holland kan die Roomse 
Kerk alleen maar garen spinnen bij een constitutioneel verankerde vrijheid 
van godsdienst, voor alle gezindten. Witbolds wil dit realiseren. Hij moet dan 
de politiek in. Hij moet dan tegen het Huis van Oranje ageren, want dat wil 
alleen de hervormde kerk aan de macht. Hij wordt dus patriot of democraat. Hij 
gebruikt als kapelaan de kansel om zijn gedachten te verkopen. In amsterdam. 
Hij krijgt dus moeilijkheden. Hij moet vluchten. maar in 1795 komt zijn kans, 
bij de Bataafsche Revolutie. Hij gaat nu doen wat Hunne Hoogmogenden 
niet konden: richting geven aan ’s lands politiek, intern en extern. Hij kent de 
Laurens heel goed. In de schaduw van diens machtige toren stond zijn wieg. 
Hij weet wat de hervormde kerkenraad in Rotterdam voorstelt. maar hij kent 
ook de Schotse gemeente op het Vasteland, de Lutherse aan de Leuvehaven, de 
Joodse aan de Boompjes, de Oudkatholieke in Den Oppert, de anglicaanse 
aan de Haringvliet-haven en al die andere religieuze genootschappen. In de 
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Bataafsche Republiek, hou je vast, zal de godsdienst volkomen vrij zijn. Er zal 
géén staatsgodsdienst zijn, daar zullen ze in de Laurens van opkijken. Er zal 
volstrekte scheiding zijn van kerk en staat. Dat is nieuw. Het is prikkelend. maar 
hoe doe je zoiets? Hoe verwezenlijk je die scheiding, als er al twee eeuwen een 
heersende kerk is? Witbolds, die als jochie de joden van azkenazische herkomst 
in hun sjoel enorm kabaal hoorde maken zó dat het op het Grotekerksplein te 
horen was, en die weet dat de Sefardiem, de Portugese joden, de azkenaziem 
niet kunnen luchten of zien, die weet hoezeer de Schotse gemeente afgeeft op 
de anglicaanse, beseft: dat zal nog niet meevallen.

Zet af, geweer!

Het eerste wat gebeuren moet is, dat de Republiek vastlegt dat de toestand van 
vrede bestaat tussen de Franse Republiek en die van de Bataven, wie dat ook 
mogen zijn. Wellicht was er nooit echt oorlog tussen de Republiek der Zeven 
Verenigde Provinciën en Frankrijk – de laatste heeft altijd gesteld dat de oorlog 
alleen de stadhouder in persoon gold – maar je weet toch maar nooit. In het 
verdrag hoeft dus geen debellatio te worden bedongen, een verklaring dat vanaf 
de ratificatie ervan geen oorlog meer bestaat. Het is dus volkenrechtelijk geen 
vredesverdrag. Het verdrag bevestigt alleen maar dat er geen oorlog tussen de 
Republiek en Frankrijk heeft geheerst. Dit afkopen van de status van vijand door 
de Bataven blijkt toch in de papieren te lopen. De Franse soldaten moeten, nu 
zij als vredestichters de Bataven de broederhand toesteken, behoorlijk gelaafd en 
gevoed worden. maar ze moeten nu ook eens behoorlijk stoffelijk in regimenten 
geëncadreerd worden, van uniformen worden voorzien, van wapens en munitie, 
van paarden en wagens voor hun treinen. Dat wordt duur. Verder moeten ze 
geneeskundig worden verzorgd, ze moeten gehuisvest worden en als het kan 
gekazerneerd. Dat wordt heel duur. Bovendien moeten ze voorzien worden 
van leeftocht, reserveschoeisel, materiaal voor de genie, want ze kunnen niet 
blijven. Dat wordt bijzonder duur. En als ze weg zijn staan voor de Rotterdamse 
Oosterpoort weer nieuwe haveloze infanteristen in legioenverband, die moeten 
dezelfde behandeling krijgen, volgende maand komt een nieuwe divisie aan, en 
zo voort. Dat wordt onbetaalbaar. De hervormde kerkenraad moet bijdragen 
en verder haar kerkfabriek ter beschikking stellen van het nieuwe idealistische 
broedervolk. Het Rotterdamse gemeentebestuur krijgt vanuit Den Haag 
aanschrijving op aanschrijving om één en ander in goede banen te leiden. Het 
bestuur en haar leden staan garant, hoofdelijk. verzet is niet mogelijk.
Dat is allemaal al niet best, maar hoe staat het met de Laurens? Wel, burgers, 
die is nu eens uitstekend geschikt om tijdelijk gebruikt te worden als militair 
hospitaal en reserve inkwartieringsruimte, als ons Franse broedervolk het 
nodig zal achten. Omdat de Rotterdammers echte vrienden zijn, zal de Franse 
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legerleiding het nog niet zo bont maken dat de Laurens ook paardenstal 
en hoefsmidse wordt annex kruitopslag, maar dan moet die hervormde 
kerkenraad wel zijn plaats kennen en verder niet tegenwerken. Want lang 
zal die raad het niet meer voor het zeggen hebben wat de Laurens betreft. 
De provisionele representanten van het gewest Holland verbieden alvast, al 
in 1795, het verder begraven in de kerk355. De graven die er zijn hoeven niet 
geruimd te worden. maar verder moet met deze onhygiënische gewoonte 
gekapt worden. Uit Den Haag komt het bericht dat een wettelijke regeling in 
de maak is betreffende de eigendomsoverdracht van de grote stadskerken, die 
op basis van de naastingregelingen van de Vrede van münster in handen zijn 
gekomen van de hervormden. Die regeling is onrechtvaardig: de vergadering 
van volksrepresentanten heeft vastgesteld dat de hervormden bijna nergens in 
de meerderheid zijn wat bevolkingsaantal betreft. Het democratisch principe 
wil, dat de relatieve meerderheid ter plaatse de grote stadskerk in eigendom kan 
verwerven. Het zou wel eens kunnen, dat die meerderheid in Rotterdam niet 
uit de hervormden wordt uitgemaakt. Dat zou precies geteld moeten worden. 
Het is in Den Haag opgevallen, dat de remonstranten sterk vertegenwoordigd 
zijn in de maasstad en verder, de katholieken, die zijn er óók nog in grote 
getale. Die kunnen best ook eens gerechtigd zijn tot eigendomsverwerving. Er 
moet dus nauwkeurig geturfd worden. En de staatsregeling, die één en ander 
definitief moet regelen, is nog niet af. maar er zijn grote veranderingen op til. 
Wil de hervormde raad dat óók even goed in overweging nemen?
Het is heel goed mogelijk dat vader Witbolds achter deze aanzeggingen heeft 
gezeten. Hij heeft de plaatselijke toestanden zeer goed gekend. En hij wist 
inderdaad hoe velen er crypto-katholiek waren. Verder wist hij dat de Laurens 
vroeger, in de middeleeuwen, katholiek was geweest. Hij zal romantische 
voorstellingen hebben gehad van roomse processies statig wandelend over de 
Hoogstraat, Sint Laurens op een draagaltaar wiegend in het midden van het 
gregoriaans zingend mannenkoor, de religieuze banieren uitwaaiend over de 
devote stoet. Wierook voor het altaar, zwaar koper er achter. Zo had hij het 
in Leuven ook gezien. En dat zou in Holland, in zijn Rotterdam, nu ook tot 
de mogelijkheden gaan behoren. misschien zag hij zichzelf met de monstrans 
vooraan onder het baldakijn, zwaarlijvig deken van Rotterdam. En pastoor van 
zijn Laurens.
Het is niet doorgegaan. De aartspriester van Zuid-Holland, Hermanus Ten 
Hulscher356 zag het allemaal niet zo voor zich. De Heilige Stoel had de Brusselse 
nuntius, die ook het toezicht over de Hollandse missie uitoefende in naam van 
het – reeds bij de introductie van de VOC hier voor – genoemde ministerie 
voor de voortplanting des geloofs, het missiedepartement (het dicasterium de 
propaganda fide), al gezegd: die Franse Revolutie is een duivels wangedrocht, 
een uiting van de antichrist. Ze ondermijnt de idee van de van God gegeven 
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monarchie in Frankrijk. Haar vruchten zijn giftig. Laat ze uw missiepriesters 
niet aanvaarden. Ze zal niet bestendig blijken te zijn. En wordt ze teniet gedaan, 
dan zullen onze katholieken die iets van haar aanvaard hebben, het gelag 
betalen. Instrueert dus uw vicarissen die ons pauselijk gezag uitoefenen in deze 
Hollandse missie (missio Holandia), dat zij zich afzijdig opstellen. En laten zij 
dat de aartspriesters inprenten. Zo geschiedde. De aartspriester liet derhalve 
een waarschuwing rondgaan aan alle geestelijken binnen de rechtsmacht van de 
propaganda dat zij niet mochten ingaan op de aanbiedingen van Den Haag om 
de grote stadskerken te naasten ingevolge de nieuwe, revolutionaire staatsregeling 
die in 1798 van kracht werd. maar zij mochten óók geen subsidies aanvragen of 
aanvaarden om, nu hun godsdienst openlijk uitgeoefend mocht worden, daarvan 
hun schuilkerken te restaureren en een toren met gelui eraan te doen oprichten. 
Ze mochten evenmin Rijkssubsidie aanvragen of aanvaarden om nieuwe kerken, 
als zodanig kenbaar ingericht voor de roomse eredienst, op te richten of te doen 
onderhouden. De Hollandse aartspriester moet een sterk gezag hebben gehad, 
want zijn bevel dat geen naasting op basis van de staatsregeling mocht worden 
aangevraagd is overal in Holland gevolgd. In Brabant was dat bepaald niet het 
geval. Daar werden wel degelijk grote kerken genaast. maar die waren door de 
hervormden zo slecht onderhouden dat menig parochie bijna bankroet sloeg op 
de verwerving ervan. In Rotterdam bleven voorlopig de kerkelijke verhoudingen 
ongewijzigd. al deden de katholieken zich wel openlijker gelden dan voorheen, 
en niet alleen door klokgelui. Ze bleven zich redelijk onderworpen opstellen. 
Zeker jegens de hervormden. Die hadden steeds de macht gehad, tenminste, in 
de ogen van de meeste katholieken. Het kon zijn dat die hervormden onttroond 
waren. maar zeker was dat niet. De Roomsen keken de kat dus liever uit de boom. 
Dat zouden ze in Rotterdam lang blijven volhouden. Tot ver in de negentiende 
eeuw.

Revolutie is goed, maar het mot niet gekker worden

De hervormde kerk is dus officieel, voor de wet en het recht, geen publieke kerk 
meer. maar veel maakt het niet uit. De verhouding tot het centrale staatsgezag 
en de stadsregering was toch al niet best meer. De Bataafsche Revolutie wordt 
eigenlijk al gauw afgelast. De vergadering van volksrepresentanten wordt door 
drie staatsgrepen uiteengejaagd. Er komt een staatsregeling met een centraal 
administratief gezag. maar het is duidelijk dat de Bataafsche Republiek eigenlijk 
speelbal is van Parijs. Eigen handelspolitiek kan Holland niet meer voeren. Dat 
betekent voor Rotterdam dat het geen vrije handel meer kan voeren, trans-
atlantisch bezien. -Want Parijs is in oorlog met Engeland. Het heeft besloten 
dat het continent als een oester gesloten zal zijn voor alle handelsrelaties over 
de Noordzee en over de Oceaan. De dood in de pot van Rotterdam. Want 
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dat moet het van die handel hebben. De Eerste Consul, Napoleon Bonaparte, 
ontbiedt in juli 1803 een hoge gezagsdrager van de Bataafsche Republiek, de heer 
Rutger Jan Schimmelpenninck, die net ambassadeur was voor deze Republiek 
in Londen. Schimmelpenninck kan een mooie baan krijgen: staatshoofd van 
de Republiek, als hij de handelspolitiek van Parijs wil voortzetten: afsluiting 
van het continent voor Engelse handel. Het zogeheten continentaal stelsel. En 
verder heeft de Eerste Consul besloten dat het overal met revoluties afgelopen 
moet zijn. De Eerste Consul heeft de rotzooi die de Franse teweeg bracht altijd 
verafschuwd. Het is duidelijk dat Napoleon verder grootse ambities heeft. En 
dat hij de grootste verachting heeft voor enige democratische legitimatie van 
zijn staatsgezag. Daarin zal deze Napoleon zeer persistent zijn. Voor hem 
geen volkssoevereiniteit. En Schimmelpenninck doet graag mee met een 
overwinnaar. In april 1805 neemt hij het baantje aan. Besloten wordt dat de 
internationale status quo van de Bataafsche Republiek bestendigd wordt. Ze 
zal nu Gemeenebest heten. Schimmelpenninck zal er raadpensionaris van zijn, 
eigenlijk absoluut staatshoofd, als hij maar doet wat Napoleon beveelt. Dat 
gebeurt. De staatsregeling blijft verder zoals ze was, alleen oefent de pensionaris 
nu ook de wetgevende macht uit. Dus geen scheiding van de drie machten meer: 
de pensionaris is wetgever en uitvoerder beiden. Voor de verhouding kerk en staat 
maakt het niet uit: de staat blijft seculier en neutraal. De kerk is vrij, kan subsidies 
krijgen van de staat, maar dient zich voor het overige in ieder opzicht als private 
onderneming te beschouwen, die geen verdere privileges geniet. Dat geldt dus ook 
de kerkenraad van de Laurens. Zijn betrekkingen met de stadsregering worden 
dus anders. Hij mag zich niet meer met het godsdienstonderricht bemoeien dat 
van overheidswege op de lagere scholen wordt gegeven. Er is nu een universele 
Lager Onderwijswet-Van der Palm357, die het lager onderwijs voor het hele land 
regelt: de kerkenraad heeft er niets meer over te zeggen. Het landsbestuur regelt 
dat. Ook dat neutrale, algemene, godsdienstonderricht. Dat moet opvoeden 
tot alle christelijke en maatschappelijke deugden. Wat dat zijn, laat Van der 
Palm in de wetsartikelen wijselijk in het midden358. Het moet niet-leerstellig 
zijn. Boven geloofsverdeeldheid. Vooral: het mag aan bestaande gezindten geen 
aanstoot geven. Overal moet in Nederland voldoende openbaar lager onderwijs 
komen. De afstand tussen school en huis van de leerling moet beloopbaar 
zijn. Er komt een landelijke schoolinspectie op alle lager onderwijs. Dat moet 
controleren of een bepaalde vorm van lager onderwijs op locatie aanstoot geeft 
in de zin van de wet. Natuurlijk mag een leerling altijd op private grondslag 
aanvullend leerstellig hervormd godsdienstonderwijs volgen. Dat mogen alle 
erkende gezindten geven. Buiten de verplichte schooltijden van het openbaar 
lager onderwijs, waarvoor overigens geen enkele leerplichtigheid geldt. Verder 
mogen ouders bijzondere lagere scholen stichten, waar hervormd onderwijs 
wordt gegeven. De staat verbiedt dat niet. De gemeente mag dat evenmin 
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verbieden. De ouders moeten dan wel een vergunning aanvragen. alleen 
Israëlieten zijn niet vergunningspichtig359. De vergunning moet aangevraagd 
worden bij de provincie. maar dat bijzonder onderwijs moet altijd voldoen aan de 
algemene standaardeisen die de inspectie bij de vergunningverlening oplegt, in 
overeenstemming met de wet. Dus de catechiseermeester moet zich beperken tot 
het privaat onderwijs na schooltijd, daaronder begrepen de zondagsschool. En 
de gemeenteraad mag die zondagsschool niet meer verplicht stellen, ook niet als 
voorwaarde voor publieke onderstand, evenmin als kerkbezoek. De kerkenraad 
mag subsidies niet aanwenden om toch stiekem publieke gelden aan te wenden 
voor hervormde tuchtdoeleinden, de vrijwilligheid daarvan moet vaststaan. En 
de kerkenraad mag zich al helemaal niet meer met de Latijnse school inlaten. 
Die Latijnse school zal in beginsel ook neutraal onderwijs geven. Daar zal nog 
een wet voor moeten komen, voor de inrichting van dat hogere, voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs op algemene grondslag, maar dat duurt nog even. 
Ook voor de Latijnse school zal de overheid financiële uitkeringen doen, maar 
de schoolgelden van de ouders blijven voornaamste inkomstenbron voor rector 
en lerarenkorps. Het is wennen. maar de Laurens is nu van de hervormden, dat 
wil zeggen: de Kerkenraad geldt naar buiten toe – in het maatschappelijk verkeer 
met derden – als eigenaar. Want niemand anders heeft op dat gebouw aanspraak 
gemaakt. De kerkenraad moet het zelf onderhouden. En daarbij de wettelijke 
regelingen van Den Haag in acht nemen. Dus die van de raadpensionaris. 
maar die is binnen één jaar alweer vertrokken. Schimmelpenninck voldoet 
niet, al kan Napoleon niet precies zeggen waarom. Napoleon heeft zich in mei 
1804 tot keizer der Fransen laten benoemen. Hij heeft de kroning nog even 
uitgesteld. maar op zijn keizerlijk gezag duldt hij geen reducties. En hij ducht 
die van Schimmelpenninck, die hij eigengereid vindt. In 1806 gebeurt er iets, 
wat de hervormde kerkenraad van de Laurens de stuipen moet hebben bezorgd; 
de broer van de Franse keizer, Lodewijk Napoleon, zal koning van Holland 
worden. Lodewijk is belijdend katholiek. Hij heeft zijn trouw aan Paus Pius 
VII meermalen openlijk betoond. Hij gaat voor de stedehouder Christi door 
het vuur. Wat moet dat worden, als Lodewijk naar Holland komt? Hij zal zelfs 
Rotterdam aandoen op zijn triomfantelijke intocht naar Den Haag. Gaat hij de 
Laurens weggeven aan die papen? Hij is er goed toe in staat.
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Louis Bonaparte

Napoleon Bonaparte

Koning Willem I
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Koningen en keizer in Nederland aan de macht
Het Konijn uit Frankrijk en de Laurens weer katholiek? 

Lodewijk meent het goed met zijn Hollanders. Hij wil een echte 
goede Hollandse koning zijn360. Hij zal zich daarvoor zeer inspannen. 
Hij leert zelfs Nederlands, als hij samen reist met zijn secretaris en 

kamerdienaar Roëll. maar hij kan niet verhelen, Lodewijk, dat hij eigenlijk 
het Nederlands maar een soort georganiseerd gehoest en gerochel vindt. Hoe 
kunnen mensen zo’n taal spreken! met het woord koning heeft Lodewijk 
al zo’n moeite om het goed uit te spreken. “Ik ben de konijn van Olland” 
horen mensen hem zeggen, als hij een officieel bezoek aflegt. Of hij dat óók 
gezegd heeft, toen hij in 1806 Rotterdam bezocht, weten we niet, Roëll heeft 
het niet aangetekend. anton Reinhardt Falck, de latere algemeen secretaris 
van het koninklijk kabinet van Willem I361, tekent wel aan dat de ontvangst 
stormachtig was. De Rotterdammers hebben de paarden voor de koets van de 
koning afgespannen en zelf het ruituig de stad in getrokken! Dat heeft hem 
verbaasd van de Rotterdammers. Hij vindt het weinig standvastig, Falck362. 
maar ook dat koning Lodewijk later met Ten Hulscher, de aartspriester, 
gesproken heeft over het levendig Rotterdams katholiek leven. Zou het 
katholieke volksdeel niet beter bedeeld moeten worden met de kerken? Niet 
op basis van de staaatsregeling-1798, die is buiten werking. maar bij Koninklijk 
Besluit kan hij toch kerken herverdelen, in Brabant deed hij dat al. Hij is 
rooms, hij is vroom, zijn alleenzaligmakende moederkerk is hem dierbaar. 
Dat wil hij laten merken door gul te zijn voor zijn katholieken363. Want ook 
hij heeft, als koning, absolute macht als hij zijn broer de Franse keizer maar 
niet in de weg zit. Ten Hulscher heeft echter duidelijke instructies uit Rome. 
Dat ziet met zorg de ontwikkelingen aan in de missio Hollandi(c)a waar 
de ene staatsregeling over de andere buitelt, de ene staatsgreep op de andere 
volgt en steeds weer andere staatshoofden aantreden. Die koning Lodewijk, 
weet het Vaticaan, dat is geen blijvertje. Die Napoleon waarschijnlijk ook 
niet, die gaat óók te snel, maar Lodewijk is weinig meer dan een welwillende 
slappeling. Ten Hulscher krijgt de opdracht: op uw eerste audiëntie hult u 
zich in het wollige waas van de diplomatieke kanselarijtaal. Prijs Lodewijk het 
graf in. Verheug u over zijn katholicisme. maar ga nergens, nergens op in. Zo 
geschiedt364. Het is een pracht toespraak. als Ten Hulscher, die geen Frans 
kende, die uit zijn hoofd heeft geleerd, kon hij heel wat hebben. Lodewijk zal 
eerder weg zijn dan dat de kardinaalstaatssecretaris, antonelli, Ten Hulscher 
nieuwe instructies heeft kunnen geven.
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Napoleon in Rotterdam, een Franse vlag op de Laurens

Ook Napoleon komt in 1811 even langs te Rotterdam, wanneer het koninkrijk 
Holland is geabsorbeerd in het Franse keizerrijk. Twee dagen: 25 tot 27 november. 
Hij blijft dus niet lang. Toch blijft hij wel logeren: in het Schielandshuis dat fraai 
versierd is. Hem interesseert het Rotterdamse marine-etablissement. Hij weet 
van Rotterdamse heldhaftige viceadmiralen. Zo’n traditie, daar kan de Franse 
marine niet op wijzen. De keizer wil echter ook straks een grote marine, als hij 
Engeland maar verslagen heeft. Daarbij heeft hij de Hollanders nodig. Daarom 
keurt hij Rotterdams heraldische wapen goed. Het stadswapen, dat het thans nog 
heeft en dat ook op de toren der stadskerk prijkt. Boven het wapen mag het een 
schildhoofd voeren van drie grote bijen. Dat geeft aan dat Rotterdam een stad der 
eerste klasse van het keizerrijk is. Koning Willem I zal die toevoeging uiteraard 
weer doen vervallen. maar de Hoge Raad van adel zal in 1813 toch bepalen 
dat de rest mag blijven: vier leeuwen en de zilveren paal in groen. Napoleon is 
niettemin op doortocht. Hij gaat naar Den Haag. Zijn eindbestemming geldt 
het lastige amsterdam. maar ook hij komt aan op de plaats waar ook Philips 
II bij Rotterdam aan land ging; de Oosterpoort. Hij krijgt de sleutels der stad. 
Schriel, dat gebaar, de sleutels zijn van verkoperd ijzer. Dat is de keizer wel beter 
gewend. maar Rotterdam heeft ook weinig reden de keizer dankbaar te zijn: 
de scheepvaartnegotie is geheel ingestort. En verder hebben de Rotterdammers 
samengespannen om de keizer de burgerweesjongens uit het stadsweeshuis als 
rekruten voor zijn leger te ontfutselen. Deze jongens waren ’s nachts van hun 
bed gelicht. De Rotterdammers verhinderden deze ontvoering ten behoeve van 
een leger dat heel erg ver zijn krankzinnige taken ten behoeve van de kleine man 
uit Corsica moet verrichten. Dat tekent de Rotterdammers ook wel weer. Bij 
de verhindering van deze abductie – volkenrechtelijke ontvoering – zijn enkele 
Rotterdammers nog gewond geraakt óók. De weesjongens kwamen allemaal 
met de schrik vrij. Korzelig staat de keizer naar zijn vlag op de Laurenstoren te 
staren. Daarna geeft hij zijn gevolg de wenk hun paarden te bestijgen en zijn 
witte schimmel voor te geleiden. Hij zal die Hollanders wel eens laten zien hoe 
een krijgsheer de sporen kan geven.

Koning Willem I en zijn Rotterdammeren

als Willem Frederik van Oranje-Nassau op die mistige novembermorgen 
van 1813 in Scheveningen debarkeert en omhoog ploetert over het rulle zand, 
naar de Keizerstraat toe waar een vigilante op hem staat te wachten met enige 
hem volkomen onbekende hoogwaardigheidsbekleders er omheen, heeft hij 
zich voorgenomen: hij zal zich niet meer laten manipuleren zoals zijn vader, 
stadhouder Willem V. Hij zal de soevereiniteit over Nederland aanvaarden. 
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maar dat zal zijn hoogstpersoonlijke bevoegdheid zijn. Wat die staat Nederland 
territoriaal zal zijn, dat weet hij niet. maar wel dat de soevereiniteit een 
hoogstpersoonlijk subjectief recht is. Voor de uitoefening daarvan is hij aan 
niemand verantwoording schuldig is dan alleen God. Hij zal dan, tot op zijn 
sterfbed, het idee van de politieke ministeriële verantwoordelijkheid jegens een 
volksvertegenwoordiging afwijzen. Hij zal ook afwijzen de idee van de scheiding 
der machten. En hij zal opeisen de verwezenlijking van de oude koortsdroom: 
dat het staatshoofd, dynastiek herkomstig uit het Huis van Oranje, hoofd van 
een staatskerk is. En dat die staatskerk de hervormde kerk is. En vervolgens, 
dat de dominees van die kerk zijn persoonlijke ambtenaren zijn. En dat zij hem 
derhalve rekening en verantwoording verschuldigd zijn voor hun pastoraal 
beleid, inbegrepen hun personeelsmanagement over koster, schoolmeester, 
grafdelver, klokkenluiders, fabrieksmeesteren. Daarom zal hij een reglement 
slaan bij koninklijk besluit voor de inwendige organisatie van de hervormde 
kerk. De grondwet, die nog moet komen, hoeft daarvan niet te reppen. Niet van 
zijn opperhoofdschap van de hervormde kerk, niet van zijn interne en externe 
bevoegdheid om in die hoedanigheid verdragen te sluiten – concordaten – met 
de Heilige Stoel. Want wie souverein staatshoofd is, heeft die bevoegdheid van 
rechtswege, zoals hij exclusief de staatskerk mag aanwijzen. De soevereiniteit is 
hier het centrale begrip, zoals de opperigheyt dat voor Johan van Oldenbarnevelt 
was. Hoe verschillen Johan en Willem in de duiding van deze soevereiniteit! Bij 
Johan was het een competentie, eigen aan de gewesten. Bij Willem is het een aan 
een koning immanente eigenschap. De soevereiniteit is een hoogstpersoonlijke 
eigenschap van de drager van de kroon. als de koning aanvaardt dat zijn 
onderdanen rechten hebben, dan is dat vrijblijvende zelfbeperking van de koning. 
Daarop kan hij terugkomen. Niet willekeurig. maar als het landsbelang het 
gebiedt, moet hij dat doen365.
De grondwet is er, eventueel, omdat het staatshoofd het wil. Wil het staatshoofd 
die niet, dan komt die grondwet er niet. En in die grondwet komt wat hij wil en 
voorzover hij het wil. Op die wilsbepaling kan hij ieder moment terugkomen. 
De grondwet bindt dus de koning nooit. Geeft de koning in de grondwet 
fundamentele rechten aan zijn onderdanen, dan kan hij daarop naar believen 
terugkomen. Zo simpel is dat. Zijn soevereiniteit is absoluut. aan geen hogere 
regeling onderworpen. Zo simpel is dat, alweer. Jammer dat Van Hogendorp, 
die al een ontwerp van een grondwet heeft gemaakt, dat maar niet wil inzien. 
En omdat Willem een nijver man is, komt hij al gauw met een regeling voor die 
hervormde kerk op de proppen366. Hij slaat haar bij koninklijk besluit, dus de 
volksvertegenwoordiging heeft er niets mee van doen. En het personeel op de 
werkvloer al helemaal niet. De kerk is een instrument voor de koninklijke wil. 
Zij dient mede voor de handhaving van de openbare orde, interne veiligheid en 
rust in het koninkrijk. Dit alles naar Willems inzichten. Het koninklijk besluit 
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verbindt terstond nadat het is bekend gemaakt. En daarna gaat Willem wel 
eens zien hoe het veld er mee werkt. Hij heeft meer te doen. Ook in Rotterdam. 
Want in die stad ziet hij veel. Nijvere mensen, daar. Jammer dat ze het nut van 
de stoommachine niet inzien.
Wat vinden ze er bij de Laurens van? Wel, ze zijn nu ineens bezoldigde 
rijksambtenaren geworden. Dat is nog niet zo gek. maar het aloude conflict – 
wie is hiërarchisch de meerdere: de kerk of de staat – is onmiskenbaar, om zo te 
zeggen: in één pennenstreek, beslist ten voordele van de staat. De Laurenskerk 
was een contraremonstrants instituut. De Rotterdamse delegatie koos derhalve 
te Dordt voor de positie-Gommarus, was dus precies en nam dus aan dat de 
kerk, de hervormde geloofsgemeenschap, de staat mocht superviseren en dus 
kapittelen. maar als de dominee ineens ambtenaar des Konings is, kan je dat 
in redelijkheid beslist niet volhouden. We herinneren ons, dat de kerkenraad 
en het stadsbestuur twee eeuwen flink overhoop lagen, juist op dit punt. Denk 
aan het geval à Brakel, waarin de dominee de stadsregering eens luidruchtig 
van de kansel de mantel uitveegde. Dat was één geval uit een onnoembare reeks. 
Het stadsbestuur trok aan het langste eind, steeds. Tenzij de stadhouder de 
zijde koos van de dominee, gemeenlijk om het stadsbestuur, dus de regenten, 
te pesten. Dat kan nu niet meer het geval zijn. Deze koning Willem I – een 
weidse titel die de souverein vorst mag aannemen op basis van de slotakte van 
het verdrag van Wenen in 1815 – is immers die stadhouder en meer dan dat. De 
hervormde kerk is dus ineens remonstrants geworden! Zij heeft de zijde van Van 
Oldenbarnevelt moeten kiezen. Ze doet dat niet vrijwillig, maar door de koning 
gedwongen. Het voordeel is dat de geschillen tussen kerkenraad en stadsregering 
nu uitgesloten zijn. Zo zal de kerkenraad zich ook doorgaans gaan opstellen. Hij 
is een verlengstuk van de stadsregering. Tegen de schikkingen van de koning 
zal hij nooit opponeren. Slechts wanneer de stadsregering zich opposant stelt 
jegens de koning zal hij van zich doen horen. En dat zal bijna niet voorkomen.
De koning is Rotterdam zeer genegen. Het is een stad van noeste werkers 
en doeners. met gevoel voor de mogelijkheden van de grootindustrie en de 
schaalvergroting die multinationale concernverhoudingen kan te weeg brengen. 
Rotterdam zal dan ook nooit tevergeefs bij Willem aankloppen. Zijn klacht is 
juist dat het dat te weinig doet. Zijn man is anthony van Hoboken367, de man 
van de grootrederijen. antony is een durver, die de trans-atlantische vaart op 
de Oost en de West op nimmer gekende schaal durft hervatten, en bereid is 
daarbij heel veel risico’s te nemen. Een goede tweede is Gerhard Röntgen368, 
die alles ziet in de transitohandel ten behoeve van het immense achterland 
dat de wording van het koninkrijk Pruisen Rotterdam kan bieden sedert het, 
sterk vergroot, grenst aan Nederlands oosten. De territoriale herschikkingen 
bij het congres van Wenen garanderen Pruisen een dominantie in midden-
Europa. Dat heeft Engeland goed gevonden: het wil nu eenmaal een sterke 
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grootmacht op het continent als tegenwicht tegen het immer agressieve 
Frankrijk. Röntgen ziet de voordelen van de stoomsleepvaart stroomopwaarts 
de Rijn. Hij richt daarom de Nederlandsche Stoombootmaatschappij op. Hij 
schaft zestig stoomradersleepboten aan die de privileges van de Herziene 
Rijnvaartakte volledig kunnen uitnutten in het voordeel van Rotterdam. Dat zal 
nu eindelijk een nationale Rijnhaven kunnen worden. Vaart een Rijnvaartschip 
ononderbroken stroomopwaarts tot de eindbestemming, dan is het aan geen 
van de nationale jurisdicties der Rijnoeverstaten nog verder onderworpen wat 
douane- en fiscale rechten betreft. Via de stoomsleepvaart kan dat opwaarts 
varen zonder haperen geschieden. Daarvoor heeft Röntgen echter in Rotterdam 
een groot entrepotterrein nodig. Een speciaal gebied waarin het verladen en 
overladen kan gebeuren zonder dat dat als invoeren wordt gerubriceerd in de 
zin van de Nederlandse fiscale wetgeving. Op dat terrein moeten als het ware 
geen nieuwe fiscale feiten ontstaan als het om transitohandelingen gaat. Daarin 
werkt de gemeente weer kleinhartig tegen. Pincoffs, onzaliger nagedachtenis, zal 
dat wel weten te bereiken via Willem III. Die souverein heeft geen benul waar hij 
mee bezig is, als het maar goed geld oplevert. En men kan van Willem I beslist 
niet zeggen dat hij niet weet, wat hij doet. De koning begunstigt Rotterdams 
handelsvaart aanmerkelijk, mede door op eigen initiatief het Voornse Kanaal 
tussen Hellevoetsluis en Nieuwesluis in 1830 te doen graven tussen. Want 
ook Willem ziet dat de Nieuwe maas dreigt te verzanden369. En dat daardoor 
Rotterdam via open zee vrijwel onbereikbaar wordt. maar voor het overige moet 
hij Rotterdam bijna de eigen welvaart in schoppen. Ze zien de mogelijkheden 
van de grootmechanisatie daar maar niet in en de stoomraderboot De Rotterdam 
I heeft de koning nu bij de stadsregering door de strot moeten drukken. De 
Rotterdammers vinden dat de ketels van deze stoomplatluis waardeloos zijn 
en dat het kolen vermorsen is. Dat is juist. maar dan moet men betere ketels 
installeren, vindt Willem. men moet niet de stoomvaartdienst opheffen. En dat 
is wat Rotterdam wil. Toch is een geregelde beurtvaart op Katendrecht, dan nog 
steeds een eerbaar dorp op de zuidelijke zijde van de Nieuwe maas, onontbeerlijk 
voor een directe handelslijn op antwerpen. Dat moeten ze in Rotterdam nu 
toch eindelijk ook eens beseffen. Willem laat een geharnast schrijven richten 
aan burgemeester en wethouders van Rotterdam. Het is zijn stellige begeren dat 
de stoombeurtvaart onderhouden blijft en dat de stremmingen, voorzover te 
wijten aan mechanische gebreken in de machines, opgeheven worden. morrend 
geeft Rotterdam toe. ’s Konings wil is nog steeds wet.
Ja, de koning ziet het groot. Hij wordt daarom van de kansel in de Laurens de 
hemel in geprezen. maar dat hij zijn hervormde kerk nu ineens remonstrants 
heeft gemaakt, in strijd met de besluiten van Dordt uit 1618, dat wekt verzet 
in de hele hervormde kerk. Er komt dan ook verzet uit behoudende kringen. 
maar ook uit de progressieve kringen: die heten liberaal. En dat is zoveel als 
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weldenkend, vindt men. De liberalen menen dat de kerk en de staat gescheiden 
moeten blijven. Dat is niet zozeer revolutionair, al is het stellig een winst die 
het staatkundig denken ontleent aan de rampzalige Franse revolutie. Het is 
een kwestie van evenwichtig constitutioneel beleid, waarbij grondrechten de 
burger altijd en overal gegarandeerd zijn, onder meer door onbeperkte toegang 
tot de rechter. Die kan toetsen of de staat de grondrechtuitoefening onwettig 
of onrechtmatig frustreert. De koning heeft, door zich het recht aan te matigen 
voor de hervormde kerk een bestuursreglement te maken, inbreuk gemaakt op 
de vrijheid van godsdienst. De grondwet geeft hem daartoe geen machtiging. 
En dus is het ongeoorloofd. Uit de zuidelijke provincies komt ook bezwaar: als 
de koning zomaar een bestuursreglement kan maken voor de hervormde kerk, 
zonder dat de grondwet er iets van zegt, dan kan hij dat toch óók doen voor de 
katholieke kerk? maar dát zou schandalig zijn, onverenigbaar met het universele 
karakter van de alleenzaligmakende moederkerk! En met het primaatschap 
van Petrus, de Paus te Rome. alleen hém kan dat recht tot interne regulering 
toekomen, sterker nog, hij heeft daarvan al toereikend en uitputtend gebruik 
gemaakt. Voor deze koning is waarachtig niets veilig.
Dát is niet het bezwaar wat de Rotterdamse kerkenraad zou willen opperen. Die 
heeft meer de strijd met Dordt op het oog. En dat zal later in de negentiende 
eeuw tot heftige aanvaringen tussen Kroon en kerk leiden. Op dit moment, in 
het begin der prille negentiende eeuw, ziet men voorlopig de voordelen. Subsidies 
en traktementen zijn van staatswege gegarandeerd. En dat is maar gelukkig, wat 
de Laurens heeft weer restauraties nodig370. Het blijft tobben, met dat gebouw.

Rotterdam, Antwerpen en de Belgische opstand

Het botert niet tussen de Noordelijke provincies en de Zuidelijke. de laatsten 
voelen zich chronisch staatkundig achtergesteld. Zij vinden dat Willem I hen 
regeert als despoot en verder, dat ze niet evenredig aan hun inwonersaantal 
zijn vertegenwoordigd in de Staten-Generaal van het Vereenigd Koninkrijk der 
Nederlanden. Daar hebben ze gelijk in: Noord Nederland heeft ongeveer twee 
miljoen inwoners, en Zuid Nederland drie. Toch hebben beide exact de helft 
aan zetels in de Tweede Kamer. Willem bemoeit zich als landsvader met de 
substantie der godsdienst en wil eigenlijk ook een reglement van orde opleggen 
aan de katholieke kerk. Het gekke is, dat het Vaticaan bereid is daarover te 
onderhandelen als dat in een concordaat uitmondt. Voor het overige bevoordeelt 
Willem I het Zuiden economisch boven het Noorden: hij laat juist in het Zuiden 
infrastructurele megaprojecten aanleggen, subsidieert de gemechaniseerde 
grootindustrie in de Borinage en geeft nieuwe havenbassins aan antwerpen 
en wil zelfs een Schelde -moerdijkkanaal laten graven zodat ook de Sinjorenstad 
de voordelen van het Rijnvaartprivilege kan smaken. maar de Franstalige 
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minderheid is het allemaal niet liberaal genoeg. Ze maken amok. En ze zijn er 
snel bij als een machtsvacuüm ontstaat omdat de Nederlandse legermacht de 
orde niet doortastend weet te herstellen in Brussel, tijdens de relletjes die in de 
zomermaanden van 1830 geschopt worden. Het leger durft geen artillerievuur te 
openen op de oproerlingen die de Nederlandse infanteristen in de straten vanaf 
de daken met projectielen en brandbommen bestoken. Het trekt onverrichter 
zake terug. Dan slaan de Franstaligen toe. De staat der Belgen is geboren. alleen 
de grenzen daarvan staan niet vast. En ook niet dat het een koninkrijk zal zijn.
In Rotterdam is het enthousiasme om het Belgisch muitendrot eens 
gewapenderhand mores te gaan leren immens. Daar zit natuurlijk achter dat 
men antwerpen, met die nieuwe dokken, als concurrent zeer ducht. als Willem 
zo goedgunstig blijft voor de antwerpenaren, dan kan Rotterdam wel inpakken. 
Want de antwerpen is nu eenmaal veel beter vanuit open zee bereikbaar 
dan Rotterdam. Voorlopig durft men aan de Nieuwe Waterweg niet eens te 
dénken. Het hele Schieland zal verzuipen als de beschermdende duinenrij bij 
de Hoek van Holland doorstoken wordt. maar is antwerpen weer vijandelijk, 
dan kan men de Westerschelde mooi weer afsluiten, net als voorheen. En dat 
komt Rotterdam ten goede. men is dus bereid een groot contingent soldaten 
te leveren voor Willems mobiele Veldleger. meer dan duizend Rotterdammers 
melden zich bij de wervingdepots, want voorlopig is er een vrijwilligersleger. 
De meeste vrijwilligers hebben hun fraaie uitrustingen zelf bekostigd. In de 
Laurens worden vanaf de kansel ontroerende opwekkende vaderlandse woorden 
gesproken, zoals past voor de betabberde rijksambtenaar die dominee nu is. 
Een calvinist kent nu zijn plicht; de overheid draagt immers het zwaard niet 
tevergeefs. Op 20 oktober 1830 vaart men met raderstoomboten af. Voor velen 
een eerste reis buiten de veilige omwalling van hun stad. Er is koek en zopie 
aan boord en hoempa-muziek. Dus neemt de strijdlustigheid toe. maar dan 
doet men Hellevoetsluis aan. Daar moet men ingekwartierd worden. maar, 
zoals past bij een Nederlands leger, er is niets voorzien. Het miezert, men staat 
te blauwbekken en te stampvoeten op een groot kaal plein. En dan komen 
enkele onderofficieren met walmende dievenlantaarns de Rotterdamse helden 
een verblijf ter kazernering wijzen, nee maar, zo smerig. De vaderlandsliefde 
is groot, maar ze gaat ook door de maag, en het eten is nog rottiger dan in 
het voormalig pesthuys op de Hoogstraat waar wezen van de mindere stand 
ondergebracht worden. Inmiddels krijgt Rotterdam de functie van centrale 
aanlegplaats voor andere troepen van het vrijwilligersleger uit het hoge Noorden. 
Er zijn militairen bij uit Groningen, maar ook van de Waddeneilanden. Onder 
hen de tweede luitenant Johannes Ludovicus Kikkert. Hij besteedt nogal wat 
aandacht aan Rotterdam371. Op 4 maart 1831 komt hij pas aan in de maasstad. 
Zijn afdeling is via de binnenwateren over Leiden, Overschie en Schiedam 
gekomen, de laatste tocht geschiedt over de maas. Het is heel erg koud, die 
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dag. Het waait, en de regen die met bakken uit de hemel valt is ijskoud. maar 
de maasstad heeft toch redelijke belangstelling en onthaal voor deze troepen. 
Kikkert krijgt met zes andere officieren een zeer behoorlijk onderkomen in 
logement ’t Zwijnshoofd, niet ver van de haven waar ze zijn binnen gelopen. Er 
komen in de avond wat Rotterdamse notabelen bij zijn officieren aan tafel zitten. 
Ze drinken Rijnwijn of een borrel. maar de inscheping de andere ochtend loopt 
uit op verschrikkelijke verwarring. Er zijn allerlei vaartuigen met volkomen 
verschillende tuigage en accommodatie bijeengebracht. De bedoeling is dat ze 
allemaal over het water naar de Noord-Brabantse vesting Willemstad worden 
gebracht. men raakt de koers kwijt. men vaart bijna op de zandbanken. Het 
zicht is slecht. De Rotterdammers zijn dan al lang in Breda gelegerd, waar ze 
leren exerceren en de handgrepen van het vuren van hun voorladers leren. Het 
duurt allemaal verschrikkelijk lang, die mobilisatie, en pas in juli 1831 mogen de 
Rotterdammers gaan vechten. Op 2 augustus vindt een eerste treffen plaats onder 
Baarle-Hertog. Eén dode. Gelukkig een Belg. maar het schot was per ongeluk, 
schrijft Kikkert er nog bij. Het is, dat blijkt wel uit zijn krijgsrelaas, eigenlijk 
niet echt de bedoeling dat er mensen sneuvelen. maar ja, het kan soms nodig 
zijn. maar erg blijft het ook dán. maar het wordt later erger! In een echte slag 
bij Hasselt, een bloedbad, verschrikkelijk, wel vijftien doden. maar dan krijgen 
ze bijna allemaal een mooie bronzen medaille in kruisvorm, gegoten uit de 
buitgemaakte kanonnen op het muitendrot van het Schelde- en maasleger. Die 
mag je met een veelkeurig lint op je geklede jas dragen, dus wie heeft er nog iets te 
klagen als burgemeester mr. m. C. Bichon van IJsselmonde ze bewogen uitreikt 
na aankomst in de maasstad, na een hartelijke toespraak? En de oorlogsheden 
worden toegezongen. Er is een prachtlied van de onvolprezen Rotterdamse bard 
Tollens, van vijftien coupletten. Ik citeer er één van, dan weet u genoeg:

Met feestgedruisch en paukgeschal
Ontvangt en groet u stad en wal;
De kransen en de vlaggen wappren;
’t Is één gejuich, ’t is ééne kreet,
Nu weer de keur van Neerlands dappren
Op Neerlands vrijen bodem treedt.

Er is één bataljon van Rotterdammers dat in de achterhoede was opgesteld. Dat 
heeft geen schot kunnen lossen. Ze kunnen het niet helpen, maar eerlijk is eerlijk, 
het krijgt geen eremetaal uitgereikt, we kunnen niet aan de gang blijven. Het 
is sneu. maar ze hebben geen gevaar gelopen en er is ook niets stuk gegaan, dat 
moeten ze wel bedenken.
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De Laurens in de knel van de stadsontwikkeling

Rotterdam krijgt een forse bevolkingsaangroei te verwerken na 1850. De 
stadsdriehoek is beslist geen voldoende areaal meer voor de opeenhoping 
van mensen: de huizen staan opeen gepakt, de verdiepingen hoog boven 
elkaar uitgestapeld. Het kerkhof bij de Laurens is al lang verdwenen sedert 
de laatste stoffelijke resten van begravenen naar de algemene Begraafplaats 
te Crooswijk zijn overgebracht. Cholera, tyfus en dysenterie tieren welig in 
het oude stadscentrum. De waterbouwkundig ingenieur Rose legt een verband 
tussen deze volksepidemieën en het verontreinigde drinkwater en de algehele 
onhygiënische volkshuisvesting. Het gemeentebestuur ziet wel tot op zekere 
hoogte zijn taak. Het is bereid te investeren in een plan-Rose, waardoor het 
oppervlaktewater regelmatig gespuid kan worden via binnenkomend maaswater 
dat rondgeleid wordt in singels, grachten en binnenwatertjes. Verder wordt wel 
voorbereiding getroffen voor voorzieningen in publieke drinkwaterpunten, 
maar dat iedere woning ook echt een tappunt moet hebben, dat wil er bij het 
stadsbestuur nog niet in. Dat is veel te duur, de waterdruk moet daarvoor veel 
te hoog worden. Dat veronderstelt een centrale hoge en grote watertoren en dat 
is zo kostbaar. De volkshuisvesting is een kwestie van puur particulier initiatief. 
men annexeert met het oog daarop Delfshaven geheel. Nu komt alle grond ten 
westen van de Westersingel vrij, daar kan dan mooi een nieuwe uitleg beginnen. 
Dat geschiedt ook, maar de private huisjesmelkers voorzien slechts in benepen 
alkoofwoningen die rug-aan-rug tegen elkaar staan, met centrale privaten zonder 
waterspoeling. En ook centrale pompen of tappunten. Op verderop gelegen 
gemeenschappelijke binnenplaatsjes. De Gouvernestraat, een zijstraat van de 
Westkruiskade is er een erbarmelijk voorbeeld van. Er zijn ook nu nog enkele 
percelen die de afzonderlijke alkoofbouw bezitten. Een alkoof is de lichtloze 
tussenslaapkamer met vaak drie of vier bedsteden, waarbij de luchtcirculatie of 
ontleend moet worden aan een soort binnenpandige ventilatiekoker waarop 
een luchtklep openstaat of aan het centrale trappenhuis, maar dan moet men 
de buur goed vertrouwen: men moet dan de voordeur op de etage openzetten. 
En eigenlijk de benedendeur ook. aan de straatzijde. maar het kan eigenlijk 
makkelijk: voor dieven behoeft men (nog) niet te vrezen. Er is toch niets te 
halen in zo’n straat. En iedereen weet dat. achter de alkoof een woonkamer en 
een keukentje en nog, eventueel, een kabinetje. Daar maken de bewoners, hoe 
is het mogelijk, toch nog een mooie kamer van. Daar mag niemand komen: daar 
staan de mooie spulletjes. Voor als er deftig bezoek komt.
De diaconie van de Laurens doet uiteraard aan maatschappelijk hulpbetoon. 
maar die is alleen voor belijdende lidmaten. En soms ook wel voor de liefhebbers 
die toch getrouw onder het woord komen, maar dan moeten die een bijzondere 
aanbeveling hebben. En anders is het toch een zaak voor de armenwet 
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1818, gewijzigd bij de Wet van 1853. De publieke gemeente moet bijspringen, 
want zij, die niet tot deze twee categorieën behoren, kunnen verzoeken om 
publieke bedeling ten laste van de Rijkskas, maar alleen in geval van volstrekte 
noodzakelijkheid. Zij behoren immers niet tot enige kerkelijke gezindte. Een 
recht op onderstand of bijstand heeft niemand. De grondwet zegt ook niet meer 
dan dat het armbestuur een voorwerp is van aanhoudende zorg der regering. 
En verder dat de wet een regeling voor die zorg moet geven. Het is duidelijk: de 
diaconie heeft hier alleen een aanvullende betekenis. De staat heeft de principale 
zorg.
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De industriële revolutie
Van de trekschuit naar het spoor naast de Laurens

al heeft Willem I echt wel zijn best gedaan, de industriële revolutie die 
Engeland en België al lang in zijn greep heeft, deelt zich aan Nederland 
laat mee. Zo ongeveer rond 1860 beginnen hier de grote raderen te 

draaien372. Het duurt even voordat de centrale drijfas op gang is. maar dan draaien 
de drijfriemen voldoende hard om ook de machinerieën eronder aan te koppelen 
door de aandrijfwielen op de as aan te sluiten. En dan deelt de draaiende wenteling 
zich aan alle apparaten mede. Die steeds harder gaan tjoeken en stampen. 1860 is 
voor Nederland een belangrijk ijkpunt: dan komt de eerste grote Spoorwegwet 
tot stand. De ijzeren weg die zich door heel Nederland gaat uitbreiden. Doet 
zij een stad aan, dan duurt het niet lang, of men merkt er de betekenis ervan: 
er komt nieuwe nijverheid, ook door stoommachines aangedreven. Er komen 
mensen op af, die werk zoeken. En dat trekt weer nieuwe activiteit aan, omdat 
die lui moeten wonen, eten en verdere levensbehoeften hebben. maar Rotterdam 
wil er niet aan. De oude sleur is goed genoeg. Waterwegen zijn toereikend 
voor het beurtvaartverkeer. Investeren in de toekomst is niet zo nodig. maar 
Den Haag ziet het anders. Het ziet België demarreren. België heeft al een 
uitgebreid spoorwegnet, al direct na 1839. Deze staat heeft erop geanticipeerd. 
antwerpen krijgt zo prachtverbindingen met het Duitse achterland. De 
Ruhr wordt ontsloten als industrieel complex. Daarvan moet Nederland ook 
profiteren. Dat kan het alleen als het enerzijds spoorverbindingen krijgt met 
antwerpen en anderzijds met dat Ruhrgebied via Keulen of Essen. Dan moet 
uiteindelijk de Zuiderspoorweg tot stand komen. Een lang gekoesterd project 
van economisten die inzien hoeveel versnelling dit nieuwe transportmiddel 
brengen kan op welk een schaalvergroting. De Zuiderspoorweg zal Holland 
ontsluiten voor het achterland voor transporten die naar hun aard niet via de 
Rijn afgewikkeld kunnen worden. Omdat het bederfelijke waren betreft, of 
omdat het om halffabricaten gaat die snel bewerkt moeten worden. Of om 
massagoed, dat (nog) niet goed per vaartuig getransporteerd kan worden, zoals 
(ontplofbare) vloeistoffen. Rotterdam kan daar, wil het een massa-transitohaven 
worden, niet buiten blijven. maar dan moet het over zijn gebied een spoorweg 
gedogen die via Dordrecht op de Zuiderspoorweg aansluit. Het traject is nog niet 
duidelijk, maar dat die spoorweg ook over Rotterdams gebied zal moeten lopen 
is zonneklaar373. Het Hollandsch Diep zal voorlopig nog via spoorrailsveren – de 
stoomtrein rangeert dan de veerboot op – worden overgestoken, maar dat er een 
vaste ijzeren spoorwegbrug kan komen en moet komen, is alle experts al lang 
duidelijk. Werkt Rotterdam niet mee, dan zal de staat ingrijpen. Die zal dan de 
spoorlijn aanleggen, dwars door de gemeente en de concessies verlenen aan de 
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exploitanten. Het zal dan de grond die daarvoor vereist is onteigenen. Houdt 
Rotterdam de eer aan zichzelf, dan kan het zelf het spoortraject uitzetten. En 
ook daartoe onteigenen. Dan kan het de bruggen leggen over de maas die voor 
deze spoorverbinding nodig is. Het zal daartoe wat havenwater moeten inleveren, 
maar dat is de moeite wel waard. Een gedeelte van de Oude Haven gaat eraan. 
Op de plaats die Rotterdam verder goeddunkt. Doet Rotterdam dat niet, dan 
grijpt het rijk in. Dan slaat het een brug bij IJsselmonde en leidt het spoor om de 
stad daarheen. Dat geeft de doorslag. Jeremiërend als steeds gaat de Rotterdamse 
gemeenteraad in 1868 akkoord: die spoorverbinding zal er dan in vredesnaam 
komen. Dwars door de stad, het oude centrum. Want men wil daar toch graag bij 
de Beurs een station hebben. Goed voor de handel. Er komt dan, met demping 
alweer van binnenwater, een Beursplein waar vigilantes kunnen postvatten en 
ook huuraapjes om de drukke beursmensen herwaarts de stad in te brengen en 
weer comfortabel terug. men wil schadeloosstellingen voor onteigeningen zoveel 
mogelijk vermijden. Daarom projecteert men het spoortraject in de bedding van 
de Binnenrotte die men daartoe dempt. Het spoor komt op een viaduct over de 
bedding. Dan heeft men meteen het probleem van de hellingshoeken naar de 
brug over de maas ondervangen: het spoor komt vanbuiten de stad binnen op 
de gewenste hoogte. Het wordt een echte luchtspoorweg! En het mooie is: óp dat 
viaduct komt dan het Beursstation, met een gietijzeren kap over twee perrons!374

Dat betekent voor de Laurens weer heel wat. Het gebouw lag met zijn apsis en 
kooromgang aan die Binnenrotte, waar meteen een zwaaikom was gemaakt voor 
de veren naar Den Haag, Leiden en amsterdam. Daar stapte men op en af, ook 
met allerlei marktwaren. Het gaf levendigheid en negotie, bij de achterkant van 
de Laurens was altijd markt en altijd wat te doen. Dat wordt nu helemaal anders: 
de binnenrivier wordt geheel gedempt. Er komt een hoog viaduct op pilonen375 
vlak achter de kooromgang. met een dubbelspoor. De veenbodem trilt en beeft 
als de gevaarten komen langs denderen. De oude koormuren schudden ervan. 
En de glas-in-loodramen rinkelen lang na aan hun raamijzers. Dominee op de 
kansel moet even pauzeren. De donder van het gerucht van ijzer op ijzer galmt 
ook lang na onder de gewelven. En het is niet zeker dat het oude gebouw er op 
den duur toch geen schade van oploopt. maar dat moet afgewacht worden376. 
Voor de vooruitgang, dat ziet men nu mokkend wel in, moet men wat over 
hebben. En eigenlijk is het wel mooi ook, die stalen en ijzeren spanten van de 
luchtspoorweg, die ook nog onderling geklonken zijn. Ja, het is werkelijk een 
sierlijke verrijking der stad: oud en nieuw zo dicht op elkaar. De Laurens en dat 
Beursstation met die glazen overkapping. En die stomende locomotief dwars 
over de moriaanstraat met die eindeloze reeks goederenwagons, gevolgd door 
de zwaar narammelende remwagon. Terwijl het carillon Valerius speelt. Echt 
mooi. Dat kan alleen in Rotterdam! In 1877 is het traject gereed. Dan liggen 
de brugverbindingen voor het spoor er ook.
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Rondom Pincoffs en de zijnen

De stoomtreinen denderen dus vlak langs de kooromgang van de Laurens377. 
De moderne, hectische en dynamische samenleving, die zich doet kennen door 
voortgezette mechanisatie van het nijverheidsproces, immense schaalvergroting 
van het handelsdebiet en kapitaalscumulatie dringt zich via het railgedonder 
dat lang blijft natrillen in de kerkruimte op aan de preekkerk. Dominee, 
voorafgegaan door zijn cortège, gaat de wenteltrap naar de kanselkuip op met zijn 
rug naar de trans waarachter dat gedaver zich regelmatig voor doet. En met zijn 
rug daar naartoe staande, voordat hij het trapdeurtje met een behoedzame klik 
opent, houdt hij even de baret op ooghoogte, om een moment van bedachtzame 
inkeer uiterlijk te markeren, voordat hij klimmen gaat. De geziene journalist D. 
Hans, die de Eerste en Tweede Kamerzittingen in Den Haag verslaat voor de 
spraakmakende dagbladpers, verhaalt het beeldend: hoeveel indruk dat op hem 
maakte als klein jongetje. Dominee, statig aanruisend in zijn toga, het deftige wit 
van de bef onder de kinpartij. En dan dat moment stilte, die baret afgenomen 
verticaal voor de ogen, een preveling, waarna de gestreepte broekspijp uit het 
plechtgewaad naar voren strekt om de treden te bestijgen. En meteen daarop 
de lange, nadreunende rommeling van noord naar zuid, buiten, waardoor de 
gezetenen binnen de preektuin niet merkbaar beroerd worden. Het lijkt of de 
gewelven natrillen. Doodse stilte nadien. De gelovigen sluiten de ogen. men is 
onder het woord. En dan weer die rommeling. maar nu van zuid naar noord.
Is het niet of de hervormde gemeente hiermede haar positie bepaalt jegens het 
gewemel en gedoe buiten de kerkruimte? Zij staat er buiten. Zij staat er boven. 
Het gaat haar niet aan. men doet maar, daar buiten. Hierbinnen is men onder 
het woord. Want in den beginne was het woord. En het woord was bij God. En 
het woord was God. Het lijkt wel of deze hervormde gemeente haar defensieve 
uitmiddelpuntige opstelling jegens de snel veranderende Rotterdamse samenleving 
wil markeren, door andermaal haar kerkelijk meubilair een bastionopstelling te 
verlenen door een soort derde omwalling rond huisje, dooptuin en preekkerk. 
Er komen wederom vaste banken bij in een groot carré rond de kansel met hoge 
opstanden die ge-eikenhout zijn: besmeerd met een zware en dikke donkerbruine 
verflaag, waarin met een nastrijkende dassenharen kwast de nervatuur van oud 
eikenhout met vele knoesten en veraderingen is geïmiteerd. De opstanden zijn 
niet voorzien van een rasterwerk. Ze zijn opgetrokken tot manshoogte. als of men 
zich daarachter verschuilen moet. alsof dat er ritueel bij hoort, als men onder het 
woord wil zijn. Beschut gaan de belijdende lidmaten zo in hun binnenkameren te 
rade bij het aanhoren van de exegese van die dag, alvast de bijbehorende psalm die 
op de zwarte kanselborden is aangegeven in het liedboek van de kerken opzoekend. 
En buiten dondert het voort. met de regelmaat van de klok. Want het treinverkeer 
via de luchtspoorweg wordt intensiever dan ooit gedacht.



CO
N
CE

PT

CONCEPT VERSIE D.D. 15 maaRT 2018 - 11.05

Prof. mr. dr. G. a. m. Strijards

342

Pincoffs

Ja, het dondert voort daarbuiten. En hoe! Lodewijk Pincoffs doet zich gelden, een 
nieuwe vonkenschietende ster aan het Rotterdamse firmament378. Hij komt uit 
het Duitse laagland. Hij is bijgoochem. Een hem voluit tekende karakteristiek. 
Hij begint zijn duizelingwekkende commerciële en politieke carrière op 
vijfendertigjarig leeftijd. Hij associeert zich met ene Kerdijk in een vennootschap 
onder firma en gaat in de traditionele koloniale handelswaren grossieren, zoals 
indigo en meekrap. maar Pincoffs ziet de geweldige mogelijkheden van de 
verbeterde stoommachine aanstonds. En de dynamiek van de spoorwegen als 
deze de machine als aandrijfkracht bij het transport gaan gebruiken. aan de 
overkant van Rotterdam ligt het onbebouwde eiland van Feijenoord. Dáár moet 
een groot spoorwegterrein komen dat toegang heeft tot de Zuiderspoorweg die er 
op staatskosten moet komen. Daarnaast moet een diepe spoorweghaven komen 
langs het rangeeremplacement. Vervolgens moet het hele terrein daaromheen 
een fiscale exterritorialiteit worden zodat daar grootschalige transitohandel 
plaats kan vinden zonder dat belastbare feiten naar Nederlands recht ontstaan. 
Transito: stomweg overslag van vrachten. met het oog op verder voortgezet 
vervoer naar het achterland. Rotterdam moet zich daarin specialiseren. In die 
massale snelle overslag en die transitofaciliteiten. Over de Rijn, bij massagoederen 
in bulktransport, via de IJzeren Rijn door België bij stukgoederenvervoer en 
halffabricaten. maar Rotterdam moet geen eigen eindproducten willen produceren 
en vermarkten. De vervoerscontracten, de assurantiën, de afnames, de verdere 
verdeling over de detaillisten, de stuwadoors- en vervrachtingovereenkomsten met 
hun eigenaardige risicoregelingen moeten allemaal bij of aan die spoorweghaven 
worden opgemaakt of contractueel geregeld. Door Pincoffs & Kerdijk. In een 
gigantisch kantoorcomplex. Verder moet (dus) de Rotterdamse Noordzijde, waar 
de financiële wereld resideert die zijn geld aan deze transito zal moeten slijten 
en winnen daarmede makkelijke verbindingen hebben voor personenvervoer en 
voor telegraafkabels. Dat moet via de aan te leggen spoorbruggen. Vandaar dat 
een spoorstation aan de Beurs noodzakelijk is. Verder moet er een doorgaande, 
sluisvrije waterweg komen met open zee. Natuurlijk kan Pincoffs dat financieel 
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niet allemaal in zijn eentje allemaal bolwerken. Kerdijk is een sul. Pincoffs moet 
hem de toeleg van zijn manipulaties verschillende malen uiteenzetten. Kerdijk 
denkt niet groot. maar hij straalt betrouwbaarheid uit. En dat doet Pincoffs niet. 
De financier en handelsman marten mees, een echte Rotterdammer van ouder 
op ouder, zal dat later getuigen: bij Pincoffs had je altijd een raar gevoel alsof je 
steeds ter dege op je tellen moest passen. Drukdoenerig, patserig, al te amicaal. 
En vooral veel te vaak steeds weer verzekerend dat het bij hem allemaal éérlijk, ja, 
écht eerlijk toeging. Kerdijk zit er dan deemoedig gelaten bij, een beetje suffig, alsof 
deze tekst hem te hoog gaat. Kerdijk is daarom een goede partner om de soliditeit 
van deze megaondernemingen te suggereren. alles op alles heeft Pincoffs ingezet 
om de innige vriendschap te winnen van deze door en door welgereputeerde 
Rotterdamse bankier, marten mees. Samen richten ze de Rotterdamsche 
Handelsvereeniging (RHV) op. Die krijgt meteen volstandig krediet van de 
Rotterdamse welgezeten burgerij. achttien miljoen gulden aandelenkapitaal. 
Een ongehoord bedrag. Helaas richt Pincoffs in zijn overmoed – want achteraf 
blijkt dat zijn winstkansen nooit zo groot zijn geweest als Pincoffs op goed geluk 
aannam – ook nog een afrikaansche Handelsvereeniging (AHV) op. De Congo 
is net aan Leopold II, koning der Belgen, interstatelijk geconcessioneerd als een 
soort privé-staat. En midden-afrika, dat is zo veelbelovend. Waarom, dat weet 
eigenlijk niemand. Dat moet wel goed gaan als deze afrikaansche daar factorijen 
opricht. De retouren zullen goud opleveren. Ook hier krijgt Pincoffs makkelijk 
aandelenkapitaal bijeen. maar de AHV loopt gewoon niet. De retouren zijn 
slecht. De dividenden zullen magertjes zijn. Dat kan natuurlijk niet: Pincoffs 
heeft gouden bergen beloofd. Hij betaalt dus de dividenden die de aandeelhouders 
verwachten uit de RHV-kas. En loopt daarop stuk. De oplichting en de valsheden 
komen in mei 1879 genadeloos aan het licht. De RHV-aandeelhouders lijden 
immense verliezen. De AHV failleert. In het liquidatieproces dat de curator moet 
voeren komen allerlei onfrisse handelingen en suspecte relaties die Pincoffs op 
touw gezet heeft met vooral Joodse bankiers of financiers aan het licht. Rotterdam 
dat zwaar geïnvesteerd heeft in de infrastructuur van Feijenoord dreigt bankroet 
te slaan. En Pincoffs vlucht. Naar amerika. Waarmee op dat moment geen 
uitleveringsverdrag bestaat. Navrant detail: Pincoffs weet te vluchten via Station-
Beurs, waar de stationschef die ingelicht schijnt te zijn over het plotselinge vertrek 
van deze Rotterdamse magnaat, die iedereen van gezicht kent, de doorgaande 
trein naar antwerpen even laat ophouden, buiten de officiële dienstregeling om. 
Pincoffs verdwijnt uit Rotterdam, voort ratelend over de gloednieuwe ijzeren 
spoorbruggen over de Nieuwe maas en de Koningshaven, ijlend langs het grote 
Poortgebouw dat hij rechts van hem nog ziet oprijzen, waar het hoofdkantoor van 
het entrepot is gevestigd. Pincoffs weet te vluchten via de gloednieuwe vernuftige 
spoorweg die hij met door misdrijf verkregen geld heeft kunnen financieren. aan 
de overkant, als de stoomlocomotief snuivend en hijgend aan de hellingsdaling 
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begint langs Het Boerengat, kan Pincoffs nog even een glimp opvangen van zijn 
prachtige, ook gloednieuwe, woning aan de Leuvehaven, blakend in de zon.
Het publieke tumult is enorm. Het leedvermaak óók. Dat komt er nu van. Nu 
is Pincoffs ook nog van Joodse komaf. Het altijd in Nederland in brede lagen 
van de bevolking aanwezige latente antisemitisme laait hoog op, in de kranten, 
de pamfletten, de straatliederen-bundels, in de cabaretten van de Zandstraat. 
Waar de buurtvermaakgelegenheden zijn. maar ook in de Sociëteit amicitia, 
die zo deftig is, en waar alleen de bovenste elite verkeert. En waar Lodewijk 
Pincoffs nooit lid van heeft mogen worden, ook omdat hij maar een Jood is. De 
bancaire wereld is gedesoriënteerd, bank mees & Zn. moet tijdelijk de deuren 
sluiten, kredietwissels op Rotterdamse firma’s worden geweigerd. Ook de 
confessionele bladen laten zich niet onbetuigd: de maasbode, de katholieke krant 
uit Rotterdam, laat de Joodse herkomst van Pincoffs uiteraard niet onbesproken. 
maar de andere periodieken, gelieerd met de hervormde kerk, doen dat óók en 
ongeveer op dezelfde wijze. De machinaties met de Joodse banken die ook de 
ondernemingen van Leopold II hebben gefinancierd komen aan de orde. Ook 
de betrokkenheid van het Nederlandse koninklijk huis daarbij via ’s Konings 
broeder, de geheimzinnige Hendrik de Zeevaarder, komt even aan de orde. maar 
heel even. Het Huis van Oranje brengt men, zo kort na de Tiendaagse Veldtocht, 
toch liever niet op deze wijze in diskrediet. De dominees in de Laurens brengen 
de affaire niet of nauwelijks verder ter sprake: ze hebben zich al een tijd geleden 
finaal afgekeerd van de mammon die deze Pincoffs heette te dienen. Want deze 
kan men niet dienen naast God. Pincoffs heeft afgodendienst betoond aan het 
Gouden Kalf. Daar is alle aandacht op gericht in het nieuwe ge-eikenhoute 
bastion in de stadskerk. Dominee dient zijn kerkelijk en wereldlijk opperhoofd 
volgens de Brief aan de Romeinen getrouw te gehoorzamen. De katholieken 
laten zich echter ongeremd gaan. Tegen Oranje. maar katholieken zijn dan 
ook landverraders.
Rotterdam richt zich echter weer op na het debacle. De bedrijfsterreinen op 
Feijenoord met havens en spooremplacementen worden geheel volgens plan verder 
uitgevoerd. Het entrepot bewijst zijn faciliterende diensten aan de transitohandel 
en de Nieuwe Waterweg brengt steeds vaker ijzeren zeeschepen aan op een 
schaal en in een frequentie die alleen Pincoffs heeft voorzien. De maasstad 
explodeert379. Haar bevolking stijgt tot het tienvoudige van het getal waarmee 
1860 werd ingezet. Deze ontwikkeling, die Rotterdam schijnt op te stuwen tot 
het niveau van amsterdam – waarmee het niet eens concurreert – leidt tot allerlei 
sociale spanningen. De havenarbeiders, aangetrokken tot de salarissen van de 
bootwerkers, nemen drastisch in getal toe. maar daarmee hun woningnood. 
Die de huisjesmelkers schandelijk uitbuiten via de massale revolutiebouw die 
resulteert in troosteloze alkoofwoningbouw in het westen van de Coolsingel maar 
ook in het Noorden, tegen de Bergsingel aan. De socialistische partijvorming 
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neemt daardoor toe. Omdat er zich regelmatig economische stagnaties voordoen 
– de transitohandel is natuurlijk geweldig conjunctuurgevoelig – botsen de 
klassieke liberale partijen en de socialistische hevig met elkaar. De rooms-
katholieken weten zich tot politieke partijvorming op te wekken, op landsniveau 
maar ook gemeentelijk. Er komt een geharnaste gereformeerde politieke partij 
op het schaakbord, die ook sociale rechtvaardigheid eist in het aangezicht van 
de oppermachtige liberalen die in het Rotterdamse gemeentehuis de baas spelen. 
Ze heet Antirevolutionaire Partij. In ’s Lands vergaderzaal zal abraham Kuyper 
haar machtige heraut zijn. Vertegenwoordigt hij het hervormde standpunt van de 
eertijds heersende kerk? Neen. Daarvoor is hij te polemisch, te klassenbewust, te 
zeer een man van de kleine luyden van wie hij de belangen beweert te verdedigen. 
Tegen het grootkapitaal, tegen de transportmagnaten, tegen de fabrikanten die 
zich toch in Rotterdam vestigen, ook al was dat destijds geen optie waarvan 
Pincoffs en de zijnen uitgingen. Kuyper zou eerder met de socialen samenwerken 
dan met hen. Dat vinden de katholieken, eerder een middenstandspartij, te ver 
gaan. met de roden kan men geen coalitie sluiten. maar bij de liberalen zoeken zij 
hun heil evenmin. Waar staat, zo vraagt men, die hervormde kerk dan eigenlijk 
waarvan Willem I het hoofd was en dus Willem III ook, al is het notoir dat 
hij dominees niet kan uitstaan? Nergens. Dat is het enige antwoord dat men 
redelijkerwijze kan geven. En dat bescheid geven de hervormde dominees dan ook 
daar in hun preektuin in de Laurens, terwijl waarachtig alweer een trein voorbij 
komt stommelen. Die laat het klagende geluid van een Westinghouse-rem horen 
en het bonken van buffers, dus dat is de internationale trein naar Berlijn die ook 
even moet stilhouden vóór station-Beurs. Want daarvóór ligt een wissel en dan 
kan de kolentrein van 11.35 uur er voorbij.

De Laurens - een baken in de geloofsstrijd 

Sedert 1572 was de Laurens versteend symbool van een geloofsstrijd. Ze was tegen 
Spanje, tegen de katholieken, vóór de vrijhandel, maar tegen Engeland, vóór 
een staand volksleger, vóór van staatswege gefinancierd universitair onderwijs, 
tegen onderwijswetgeving vooral op het stuk van de catechisatie, tegen publieke 
armenzorg en voor de handel op Oost-Indië. De dominees wisten dat moeiteloos 
en vaardig bijbels te onderbouwen zodat dit alles ook geloofspunten waren. 
maar hoe is het rond 1900? Hoe staat de richting die deze kerk haar eigendom 
mag noemen, in dat soort vraagstukken? Ze weet heel goed te formuleren waar 
ze tegen is. Ze is tegen de socialisten. Ze is tegen uitbreiding van de openbare 
armenzorg, want dat is een zaak van de diaconie. Ze is tegen de universele 
dienstplichtwet, want dat breekt in op het geheiligde gezinsleven. Ze is tegen 
de inentingsplicht, maar ook tegen woningwetgeving. En tegen de stoomwet, 
tegen de stuwadoorswet, tegen de ongevallenwet. Goed.
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maar waar is ze dan vóór? Wel, ze is vóór God, Nederland en Oranje. maar goed: 
wat betekent dat praktisch. Bijvoorbeeld: wat wil Oranje dan precies? Na Willem 
I weet eigenlijk niemand dat. Dat moet kennelijk ook niet, de grondwet zegt dat 
de koning onschendbaar is, maar het gevolg daarvan is dat hij zich nietszeggend 
uitlaat. Dat hervormden vóór God zijn, is niets nieuws. Het is geen kunst. Wat 
is dat Nederland dan? Dat weet het zelf niet. Het is het Vaderland. Wat betekent 
dat dan precies? Je moet dat getrouw zijn, je moet het verdedigen, je moet er van 
houden. maar waarom dan? Het Vaderland wil overal buiten blijven in Europa. 
Het is neutraal. Is het verder nog wat? Het is klein en kneuterig. Het wil met 
rust gelaten worden. Het kan weinig hebben. En eigenlijk is dát ook precies 
wat je van de kerkgemeenschap zou kunnen zeggen, daar in haar ge-eikenhoute 
bastionnetje. Dat met die langsrommelende treinen, dat was wel zo’n beetje het 
ultieme wat ze kon hebben. maar nou is het mooi geweest. Spreekt dominee 
strijdvaardig in de tale Kanaäns, dan is dat mooi, maar actie is niet gewenst. 
Daartoe moet hij ook niet aanzetten, behalve dan voor het orgelfonds, want 
het Bätz-orgel tegen de oostwand heeft weer de hoest. Er is geloofsstrijd. maar 
een verzeepte.

Verzuiling alom

Een ongemerkt proces

De Nederlandse samenleving verzuilt langzaam. maar de mensen in het land 
merken het zelf niet. Nog niet. Ineens blijkt het zo te zijn, zoals je, langs 
het strand wandelend, ineens kniehoog in een getijdenpoel terechtkomend 
(en nog net niet omvallend), je realiseert je: Hé, het is vloed, al een tijdje. 
Die ervaring doen de Rotterdammers ook op, wat de verzuiling aangaat, 
in de veertiger jaren van de twintigste eeuw. Ze blijken dan in van elkaar 
volstrekt gescheiden circuits te zitten, waarbinnen alle aspecten van de officiële 
openbare, neutrale, samenleving binnen het publieke domein een bepaalde 
eigenstandige confessionele imitatievorm hebben gekregen. Op alle gebieden. 
De zuil heeft eigen onderwijs: lager, technisch, hoger beroepsonderwijs, 
voortgezet middelbaar en voorbereidend wetenschappelijk alsmede 
universitair. Heeft een zuil een van die segmenten uit de onderwijskolom 
niet, dan zet het zuilpersoneel alles op alles om in die lacune te voorzien. Dat 
zelfde geldt voor de segmenten die de algemene gezondheid moeten borgen. Is 
er ergens in een regio geen katholiek sanatorium, terwijl er wel zo’n Lutherse 
instelling is, dan gaan de collecteschalen in de katholieke zondagsmissen 
net zo lang rond totdat er ook een sanatorium van die denominatie is in 
die regio. Omdat de katholieken druk bezig zijn met hun emancipatie en 
in hun ijver eeuwen achterstelling menen te moeten overwinnen, zijn zij in 
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deze verzuilingscompetitie wel kampioen. alleen de algemene nutsbedrijven 
ontrekken zich aan deze merkwaardige en oneconomische opsplitsing die uit 
utiliteitsoogpunt lang niet zonder bezwaren is: de verzuiling is niet zo ver 
gevorderd dat de katholieken een katholieke elektriciteitscentrale of gasfabriek 
eisen. maar een katholieke eiercentrale is er dan wel. En een katholieke 
coöperatie voor de huur van landbouwwerktuigen. Om nog maar niet te 
spreken van de katholieke geitenfokcentrale. Er is verder vrijwel geen sector, 
die zich daaraan, aan deze voortgezette op- en afsplitsing, onttrekt. maar het 
boeiende is ook weer dat niet helemaal duidelijk is waar dan de richting die 
in de Laurens haar thuisbasis heeft, in die zuilen politiek invoegbaar is. Niet 
helemaal, ze hoort overduidelijk bij een van de confessionele staatkundige 
richtingen, tussen de christelijk-historische en antirevolutionaire in.
Die verzuiling begint vooral in de twintiger jaren. Voordat de Eerste Wereldoorlog 
uitbreekt is de zuil-opbouw wel gestart, maar ze splitste samenleving nog niet zo 
sterk als later merkbaar wordt. De Eerste Wereldoorlog betekent voor Rotterdam 
een omslagpunt. Rotterdam is Rijnhaven. Het is daarom kwetsbaar voor de 
verstoring van de internationale handel die deze wijze van conflictoplossing – 
want dat is militaire geweldpleging als we Von Clausewitz mogen volgen – ten 
weeg moet brengen. De haveninstallaties vallen stil, veel Rijnschepen worden 
opgelegd, maar de Rijnvaart zelf gaat onverdroten door, mede ten behoeve van 
het al spoedig nooddruftige Duitse keizerrijk. De Rijnvaart brengt contrabande 
naar de Oosterbuur. Eigenlijk bakt alleen de scheepvaartmagnaat Kröller, van 
müller & Co daar een brood van. Dat is dan ook een van oorsprong Duitse reder. 
De zeevaart wordt eigenlijk gaandeweg geheel geblokkeerd en daar wordt de 
haven niet goed van. malaise alom. De bootwerkers kunnen beter thuis blijven, 
er is wel publieke onderstand en ook voedseldistributie, maar verder soppen maar 
weinigen vet. Die weinigen worden weerzinwekkend rijk. Oorlogswinstmakers 
heten ze, OW-ers.

Troelstra
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Hoe het ook zij, de sociale spanningen zijn in Rotterdam om te snijden tegen 
het einde van de wereldkrijg. Daarom denkt de socialistische voorman Troelstra 
dat Rotterdam gerust wel de bakermat kan zijn van een revolutie, die eindelijk 
de dictatuur van het proletariaat kan vestigen380. Hij keek er al naar uit, want 
die dictator zal hij dan wezen. Dat denkt burgemeester Zimmerman nu ook. 
Hij verzoekt daarom de socialistische wethouders Heykoop en Brautigam 
ten stadhuize. Hij draagt alvast de macht over en vraagt de heren vooral de 
prostitutie te blijven bestrijden en de volksgezondheid in de gaten te houden. 
De wethouders brengen verbluft de boodschap over aan Troelstra. Troelstra is 
hun politieke leider. die de grote nationale lijnen bepaalt van de socialistische 
politiek. Is het eigenlijk geoorloofd dat zij als wethouders een pact sluiten met 
een aartsreactionair als Zimmerman, die van zijn socialistenhaat nooit een 
geheim heeft gemaakt? In Troelstra’s snel bewogen politieke boezem slaat het 
hart revolutionaire toeren. Troelstra denkt: dat zou die Zimmerman ook niet 
zomaar zeggen, ik sta dus sterker dan ik dacht. De burgervader van Nederlands 
belangrijkste havenstad, de tweede stad van het land, geeft de macht aan mijn 
partij zomaar uit handen. Zimmerman capituleert namens het grootkapitaal. 
De bourgeoisie geeft zich over, en niet alleen in de maasstad. Troelstra grijpt 
daarom – en in dat daarom zit de reden waarom deze man verder een politieke 
outcast zal blijven – de macht in de Tweede Kamer. Tenminste: hij kondigt 
een staatsgreep aan. Dat blijkt achteraf toch een vergissing. De meerderheid 
van de Sociaaldemocratische arbeiderspartij wil niet eens mee doen. Ze willen 
macht. maar niet zó. Het veroorzaakt allemaal weer verschrikkelijk veel 
heibel in de maasstad. Die stad geldt als oproerig, als in staat van revolte. Ten 
onrechte. De burgerwacht wordt gemobiliseerd en er staan mitrailleurs bij het 
hoofdpostkantoor. maar verder blijft het bij het oude.
Wel schrijft de regering per Koninklijke proclamatie een soort van nationale 
bezinning uit. De hervormde kerk houdt een bid- en dankdag. Ook in de 
Laurens. Omdat we voor revolutionaire woelingen gespaard zijn. Dominee 
stemt hoog aan en het Bätz-orgel speelt het Wilhelmus. Jammer van die trein 
die er net weer doorheen komt donderen.

De drie confessionele richtingen

Na 1920 zijn er drie confessionele richtingen in Nederland. Er is de militante, 
geharnaste antirevolutionaire Partij. Haar leider zal Colijn zijn, tot in 1942. 
maar het is geen echte calvinistische partij, al noemt zij zich gereformeerd. Ze 
is vooral liberaal, zoals de Unieliberalen dat begrip verstaan. De Unieliberalen 
zijn vóór alles voor vrije handel en overheidsonthouding. Die conservatieve 
inkleuring komt door Colijn die de partij onvoorwaardelijk volgt381. Colijn 
is klassiek-liberaal, voorstander van een strikte vrijhandelspolitiek en voor 
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kapitalistische machtsconcentraties, zoals die rondom de Shell. Hij dient eerst 
de mammon en dan god, sneert de socialistische partij. Zo is het. De belangen 
van de Bataafsche Petroleummaatschappij in Nederlands Indië gaat hem boven 
alles. Hij wordt gerespecteerd, zeker in de Laurens. maar de voorman van de 
belijders daar is hij toch niet. Daarvoor is hij te zeer een man van de wereld die 
graag met grote industriëlen te doen heeft. 

Colijn

Dan is er de Christelijk-Historische Unie. Dat is de club van de Christelijke 
Beginselen. Die beginselen laat ze onbenoemd. Wat die beginselen zijn, moet 
iedereen door bijbelstudie maar uitzoeken. Het ergste verwijt dat je krijgen kan 
binnen deze Unie, is dat je nog niet genoeg hebt gestudeerd op de beginselen. 
Deze Christelijke Unie heeft geen voorman. als zodanig wordt wel De Geer 
naar voren geschoven, maar wat die wil, is bijna niemand duidelijk. In zoverre 
voelen de Laurens-lidmaten zich bij hem wel thuis. 
En dan zijn er de katholieken, een massief blok onder Wiel Nolens, monseigneur 
en protonotarius van Paus Pius XI, maar ook voorvechter voor de Limburgse 
mijnwerkers en minister van staat. Hij formeert eigenlijk de confessionele 
kabinetten van 1918, beheerst de actuele politiek. Nolens is socialistischer dan 
hij wil toegeven. Hij mag niet in de preektuin in de Laurens.

De socialisten

De socialisten komen sterk op in deze periode. Zij stellen hun sociale eisen op 
het gebied van de bijzondere collectieve zekerheid in de arbeid. Elders heeft 
Troelstra’s poging de staatsmacht op te eisen de socialisten gediscrediteerd. In 
de maasstad zijn het de grote werkgevers, waaronder de onnavolgbare Nijgh, 
die begrip hebben voor de arbeiderseisen. De havenbaronnen werken aan hun 
verwerkelijking van die eisen mee, al vergeten ze daarbij de concurrentiepositie 
van Rotterdam als internationale haven beslist niet. Zo komt een merkwaardig 
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compromis tot stand over de toekenning van pensioenvoorzieningen voor 
bootwerkers, de erkenning van een primair woningrecht en de collectieve 
verzekering tegen havenongevallen. Een compromis, dat alleen locaal kan gelden 
maar ook crisisbestendig blijkt in de veertiger jaren van dezelfde eeuw. arie 
Heykoop, de hierboven genoemde Rotterdamse wethouder, heeft veel macht, 
ook veel invloed, maar beide zijn gebaseerd op begrip voor de kwetsbare positie 
van diegenen die arie hardnekkig blijft kwalificeren als transportkapitalisten. 
Voor de naoorlogse opbouw van de geschonden stad zal dat wederzijds respect 
dat resulteert in basaal vertrouwen aan beide kanten een essentieel ingrediënt 
blijken te zijn. De maatschappij verandert daardoor mede, al blijft incidentele 
hardheid een veel voorkomend verschijnsel. De deurwaarder arend Barend 
Dreverhaven in Bordewijks roman Karakter is een figuur, karakteristiek 
voor stad en bevolking tijdens de arbeidsonlusten in het oude Noorden in de 
crisisjaren. Bordewijk beschrijft daar de gangbare praktijken bij uitzettingen in 
gevallen van huurachterstand in de volkswijken.
Ook dit alles schijnt langs het bastion van de preekkerk in de Laurens héén 
te gaan. Wel broeit er het onbegrijpelijk conflict tussen de bevindelijken en 
confessionele gereformeerden dat later in 1944 wederom tot uitbarsting zal 
komen in een conflict dat door Klaas Schilder382 desbewust op de spits wordt 
gedreven. Van actueel omgevingsbewustzijn kan men de hervormde kerkenraad 
in de Laurens bepaald niet betichten. Hij is dan ook slechts in deze wereld en 
niet van deze wereld, zou dan het onvermijdelijk antwoord zijn.

De liberalen

De liberalen hebben hun eertijdse oppermacht in politicis al lang moeten 
inleveren. Ook in de maasstad zijn zij nog maar een kleine groep. maar wel 
hebben zij nog zoveel grip dat zij de aanleg van de maastunnel in hartje crisistijd 
mede kunnen begunstigen. Dat doen zij onder aanvoering van hun burgemeester 
Droogleever Fortuyn, die met moedig ontbloot hoofd de sirene doet gaan bij Het 
Park voor het signaal Aanvang Arbeid! nadat hij de eerste spade gestoken heeft 
voor de aanleg van de rechtertunnelbuis op het Noordelijk ingangspunt. Het 
is een project dat de identiteit van de maasstad lange tijd te stade komt. Want 
amsterdam, waarmee Rotterdam niet vergeleken wil worden, heeft zo’n tunnel 
toch maar mooi niet, zo zal het lang kunnen klinken. Deze burgemeester zal de 
laatste officiële ambtsdrager zijn die in Rotterdam een sirene zal kunnen doen 
loeien zonder afgrijselijke herinneringen te hoeven wekken aan een terreurdaad 
die nog in de windselen der mistige toekomst verborgen blijft. Het regent die 
dag pijpenstelen. Toch hangen nevels over de Nieuwe maas. De tunnelbouw 
trekt arbeiders aan. En zo durft Rotterdam ondanks alles nieuwe wegen te gaan. 
De tunnel zal in 1942, dus tijdens de Duitse bezetting, geopend worden door 
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enkele Charloisse jongetjes. Die merken dat de tunnelwachters in functie zijn 
en dat de roltrappen waarachtig draaien. En ook alle lichten branden. “Kom 
mee, jongens, ze jagen je geeneens weg!” zal het aanvoerend boefje uitroepen. 
En zo lopen zij als eersten ongehinderd onder de maas door naar de overkant.

De restauratie-1915

We gaan even terug in de tijd. Tekenend voor de positie van de kerkgemeenschap 
van de Laurens is de ingrijpende interieurrestauratie van 1915. men sluit aan 
op eerdere bankenplannen waarin al een bastionopstelling wordt nagestreefd. 
Er komt nu een aaneengesloten bankenopstelling gericht op de preekstoel. 
Deze opstelling wordt wel aangeduid als een hooggesloten conglomeraat. Er 
is een vierkant buitenveld met hoogoplopende wanden. Het breekt dus het 
schip als ruimte. De doorgangen naar binnen worden voorzien van dubbele 
deuren. Er komen daarvoor trappen omdat een podium is getimmerd voor de 
preekkerk waarop het totale meubilair staat. Het middenschip is door deze 
opstelling afgesneden van het hoogkoor in het oosten en de grote ruimte voor 
de westwand waar het orgel hangt. maar een deel van de transepten valt ook in 
deze bastionopstelling. Het doophuisje is versmald. Op de borstweringen zijn 
kolonetten gezet met een sterk uitkragend hoofdgestel. In twee eikenhouten 
erezetels worden gesneden wapenpanelen aangebracht: één met het kerkzegel 
en een met het wapen van Rotterdam. Wie de opstelling op zwart-witfoto’s 
ziet beseft: men kan pas achter borstweringen onder het woord komen. De 
kerkenraad zegt het nergens expliciet. maar dit is ongetwijfeld wat de belijders 
bedoelden: velen zijn geroepen. maar weinigen uitverkoren.

Het basement laat los en Persoons verstart

Uren hadden ze staan inrammen daar beneden. De keggen schuinsweg naar 
boven. maar geen beweging. Wel gekraak, onheilspellend gekreun. In het 
gebinte, in de muren, gekraak in de gewelven. Het leek wel of de toren zich 
verzette. alsof die er een satanisch genoegen had nors te blijven volharden in 
de scheefgezakte toestand. alsof die toren er op uit was die zoveel mogelijk te 
verergeren. Persoons voelde priemende blijken in zijn schouderbladen prikken. 
Een ademloze, kritische belangstelling achter hem. Hij stond daar, apart, 
eenzaam onder de oostwand toe te zien, van voren belicht door de flakkeringen 
vanuit de zwart gapende kuil, van achteren beschenen door de zon die door 
de zuiderbeuk, halvelings met flapperend zeildoek afgedekt, speelde en rare 
schaduwen wierp in de schipruimte. Hij voelde het: de vroedschap was in 
volledige samenstelling achter hem bij elkaar gegroept. Hij hoorde papieren 
ritselen. Gemompel. Keelgeschraap. Wéér een bonk. Wéér geen beweging. “Zou 
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die vent nou echt denken,” hoorde Claes smiespelen “Dat zo’n toren meegeeft 
op zo’n diepte zonder bijzondere voorzieningen…” aan de hoge, wat rasperige 
stem te horen was dat een van die ellendelingen die de toren van bovenaf wilden 
afbreken, nét zolang tot het verzakken was gestopt. maar daar hadden ze al 
oeverloos over zitten zaniken aan de Hoogstraat. Dat was zondegeld, die vierde 
geleding was uitermate kostbaar geweest. maar ja, de beste stuurlui. Die altijd 
aan wal staan. Niet omkijken, Claes! Want dan ga je bekkentrekken, je kunt je 
niet beheersen, je moet je vuisten ballen om het trillen van je handen te verbergen. 
Doodstil staan, als een zoutpilaar, Claes. Wie omziet, kan de ploegstaart niet 
houden. En hij trekt de voor krom, Claes. Dat zei de dominee onderlangs, 
staat in de bijbel. Weer een bonk. En ineens, een opgewonden gefluister van de 
opzichters: speling, speling, de schoren geven mee, zakken naar de muurzijden. 
Nog niet naar beneden springen Claes, nog niet gaan meten. Stomweg blijven 
staan. alsof je dit berekend hebt. Heb je ook. maar je weet het nooit. Je rekent je 
suf. maar je sommen komen niet steeds uit. En dit deed je nooit eerder, al zei je 
Couwenhoven van wel. Weer een bonk. Weer een siddering. Weer het zuchtend 
geluid van de verzakkende schoorbalken. Een rammeling van de ankerkettingen, 
om de spanning op de schoren te vergroten. Volgende bonk. Verplaatsing van de 
grote toortsen in de hoeken. En een kreet: “Baas Persoons, komt u even kijken?” 
Eindelijk. Nu niet gaan rennen. Eerst even de neus snuiten in een zakdoek. En 
dan de ladder laten zetten. Niet springen. Dat doet een opperbouwmeester niet.
Na dagen zorgvuldig, maar keihard handmatig rammen was wel duidelijk: zo 
schoot het niet goed op. En daarbij: de toren kwam wel los te staan op de hoogte 
van de drijfvlotten, daar diep beneden in het basement, maar die toestand kon 
ook niet te lang duren. De weerssituatie was stabiel, maar dat kon veranderen. 
Stel, dat er een enorme wind weer zou opsteken van orkaansterkte, uit het westen. 
Dan zou de toren kunnen meegeven weer in de risicovolle noordoostelijke 
richting; ze stond wel in de enorme houten buitenklampen als in een korset, 
maar die hielden de toren echt niet verankerd zoals behoorde. Er moest een 
noodingreep geschiedden, door de ramming van de binnenzijde te combineren 
met externe mechanische druk van de buitenzijde via een katrolsysteem 
waarop paardentractie uitgeoefend zou worden met rukken. Claes raakte er 
weer opgewonden van, terwijl de rector niet-begrijpend zat toe te luisteren, de 
mond openhangend en snuivend van verbazing. Dat inspireerde. Die stomme 
hond, die paap, hij leek de vertegenwoordiger van de onthutste vroedschap 
destijds ten stadhuize, toen Claes in de doodstille raadzaal deze toevoeging aan 
zijn plan uiteenzette, alsof hij van het begin af aan dit als noodzakelijk en dus 
vanzelfsprekend sluitstuk had gedacht. En weer begon hij te ijsberen, als destijds, 
trachtend zijn stem niet over te laten slaan. En weer hoorde hij zichzelf oreren, 
in deftige, welgekozen termen. Hij zag de witgemanchetteerde handen van de 
edelachtbare heren weer over de kunstige figuren die de werkster kort te voren 
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over het tafelblad had gestrooid trekken, de harmonieuze vormen verstorend. Hij 
hoorde weer het zwaarlijvig gezucht van de oudere leden. En zag de brandende 
ogen van Van Couwenhoven op zich gericht, die ook wist: god zegen de greep, 
terug kunnen we niet meer. Die wist heel goed, dat dit een nieuwigheid was. 
Paardentractie via tegengestelde katrolconstructies zoals bij het lichten van 
scheepskamelen sinds kort gangbaar was: de paarden trekken horizontaal, de 
samengestelde katrollen in balkophangingen werken die horizontale kracht 
verticaal uit, terwijl gelijktijdig binnen de keggen opwaarts geramd worden 
op hetzelfde signaal. Dat buiten wordt gegeven omdat inmiddels de onderste 
rondbogen in het basementgewelf zijn blootgewoeld door het gewrik, zodat het 
geluid ook binnen doordringt tot de opzichters. En dan met verdubbelde kracht: 
bonken. Tegen de keggen. Opwaarts, opwaarts en zijdelings draaien. Terwijl 
ieder moment de vierde geleding door de trillingen kan losscheuren. mensenlief. 
Waar begon iemand aan. Waarom moet hij weer zo nodig haantje de voorste 
zijn? En nu zat hij hier te galmen tegen die paap, alsof hij hem moest overtuigen. 
Een borrel, die had hij nodig. au! De messteek begon weer op te spelen. De 
opwinding. Hij moest zich ook rustig houden. maar dat had hij nooit gekund. 
Haantje, dat was hij. Een haantje op een mesthoop. Nu, kraaien, dat kon hij.
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De Kolk met op de achtergrond de Laurenskerk, circa 1890-1900
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De crisis van 1929 en twee wereldoorlogen

Natuurlijk lijdt de maasstad onder de voortdurende economische 
crisis die inzet met de New Yorkse beurskrach van 1929. De stad 
is zeer extravert door haar intensieve transitohandel. En daardoor 

buitengewoon kwetsbaar als Duitsland, het achterland, deelheeft aan een 
recessie. Die duurt buitengewoon lang omdat Duitsland jegens het buitenland 
een politiek van nationaal protectionisme voert. Nederland is een belangrijke 
handelspartner. Het is afhankelijk van Duitslands economische politiek, 
als doorvoerland méér dan andere buurlanden van het gistende grote rijk 
in centraal Europa. Duitsland hanteert steeds, bij grotere transacties, een 
valutatransfermatorium hanteert. Het voldoet de openstaande handelsschulden 
pas, als daartegenover een evenredig getal schulden in Reichsmarken staat die 
men tegenover elkaar kan compenseren, geheel of gedeeltelijk. Wegstrepen, 
dus. En omdat Nederland per definitie steeds minder schuld ten laste van 
Duitsland opbouwt dan andersom, kan dat lang duren. Daar lijdt de maasstad 
veel langer onder dan amsterdam dat minder zaken doet met Duitsland, of 
dan antwerpen, dat een heel andere handelspolitiek kan volgen dan Colijn en 
Oud, de minister van financiën in het brede basis-kabinet-Colijn van 1933 - 1937, 
voorstaan. Deze willen koste wat het kost de gave gulden-politiek383 handhaven 
ook als dat een aanmerkelijk deel van de nationale goudvoorraad kost. De 
mindere middenstand, de arbeidersstand en de kleine dienstverleningssector 
die in Rotterdam economisch zo beeldbepalend is, lijden daar onevenredig lang 
onder. Wel treedt in 1938 een zekere gematigde kentering in, maar dan zijn de 
kansen op handhaving van de West-Europese vrede al verkeken. Er komt een 
oorlog aan. Die zal deze keer Nederland ook aandoen. 
De chef van de Generale Staf, de luitenant-generaal I. a. Reijnders heeft het 
de minister van oorlog al minutieus voorgerekend in een prognose opgesteld 
naar de status quo van 1935384. De Duitsers zullen thans hun troepen veel 
noorderlijker opstellen dan in 1914. Zij zullen breder uitwaaieren. Over 
Nederlands grondgebied. De neutraliteit van Nederland zal thans geen enkele 
overweging verdienen in Duitse ogen. De hoofdstoot zal plaatsvinden door 
Zuidoost Brabant via de Peel-Raamstelling, die overrompeld zal worden. 
maar Holland zal nevenkomend strijdtoneel zijn. J. J. C. van Dijk, die minister 
van Oorlog is op dat moment, leest daarin dat standhouden achter linies en 
stellingen deze keer de neutraliteit van Nederland niet zal kunnen borgen. Hij 
leest ook dat het luchtwapen aan de zijde van Duitsland, dat duidelijk agressieve 
bedoelingen heeft, zozeer ontwikkeld is dat het ten opzichte van dat van de 
Engelsen de overhand heeft. Reijnders plust zijn minister later nog uit dat hij 
met strategische overval vanuit de lucht rekening heeft te houden. Die aanval 
via parachutisten zal midden in de Vesting Holland plaatsvinden. Ze zal gericht 
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zijn op directe overmeestering van het Nederlandse regeringscentrum385. Van 
Dijk leest het met afgrijzen. En bergt het verontrustende en alarmerende rapport 
op. Tezamen met de waarschuwing dat Rotterdam uiterst kwetsbaar is omdat 
het iedere luchtdoelartillerie van betekenis op dat moment ontbeert. als op 
14 mei 1940 de sirenes weer gaan loeien – en nu niet om het signaal Aanvang 
Arbeid! te geven – zal dat blijken. Ook aan de Laurens. De weinig gekoesterde.

Het interbellum als schemering

De tijd tussen de twee wereldoorlogen kan als deemsteringsperiode worden aan-
geduid. Het is een overgangsperiode. De tijdgenoten ervoeren het ook zo. Niets 
wat gepresteerd werd scheen blijvende betekenis te hebben. Er komt een onweer 
aan, de vogels zwijgen al, de kim schemert. En een flits verraadt het komende 
zware weer. De Coolsingel bruist. Het uitgaansleven floreert al moet ieder-
een zuinigjes aan doen. De Hoogstraat beleeft uitverkoop na uitverkoop. De 
Ramblers swingen. De jazz verovert de dansvloer. De mobilisatie van augustus 
1939 lijkt een voorlopig eindpunt van deze merkwaardige onzekere periode, die 
Huizinga verwoordt in zijn In de schaduwen van morgen waarin hij het somber 
collectief levensgevoel van het interbellum pregnant vastlegt. De morgen daagt 
niet. Zij schaduwt. Zo ervaart het ook Clare Lennart386 als zij haar verloofde op 
het Noordereiland verlaat op die prachtige meiavond van 9 mei 1940 en mijme-
rend terugloopt over de Willemsbrug. Ze ziet de bruinvissen dansend spelen op 
de golving van de vloed, het geweldige bord met VAN NELLE’S KOFFIE op het 
Witte Huis, dat wonder van bouwkunstig vernuft, licht al aan. De zon doet de 
maas mysterieus zacht-paarsig opglanzen terwijl de straatlantaarns al branden 
en pinkelen in het tij. De drijvende bokken knarsen wrikkend aan hun bolsters 
en meeuwen scheren over de reeds getekende stad. In de verte slaat de Laurens. 
Statig dompen de slagen over het stampende water dat net gesplitst werd door 
een venijnig slepertje. De zwart rokende schoorsteen met de M tussen de groene 
banden parmantig rechtop.
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Het bombardement als Laurens’ scharnierpunt
Volkenrechtelijke aspecten van het bombardement

Rotterdam was geen “open stad”

Rotterdam werd militair verdedigd. Het was veel eerder frontgebied dan 
iemand had verwacht. Ook binnen het algemeen Hoofdkwartier, waar 
men beslist beter had moeten en kunnen weten, was het een complete 

verrassing toen op de vroege tiende meimorgen 1940 vijandelijke militaire 
eenheden zich meester maakten van de Noorderoever van de maas ter hoogte van 
de bruggenhoofden. Zij nestelden zich daar. De schaarse Nederlandse troepen 
wisten ze niet te verjagen. Ook op het Noordereiland zetten zich vijandelijke 
troepen vast. Ze werden bestookt vanaf de Noordelijke oever met kort reikende 
artillerie door de Nederlanders, maar ineffectief. Een kleine eenheid meest 
ongeoefende mariniers wist later op de Willemsbrug te komen. Ze werd in 
de rug aangevallen door de Duitsers. Die zaten in een hoger kantoorgebouw 
recht voor het Noorder bruggenhoofd. De eenheid mariniers werd bestookt 
met mitrailleurvuur vanuit dat gebouw. Ze verdween onder de spanten, direct 
onder het wegdek. Ze vermocht geen vin te verroeren. Zodra ze probeerde 
haar opdracht uit te voeren – herovering van de brug en vernietiging ervan – 
brak moordend Duits vuur los. Beide partijen waren schaakmat. Verderop, bij 
Overschie zat, ingesloten, een Duitse luchtlandingafdeling. Die was ingesloten 
door Nederlandse troepen. Ook zij kon geen kant uit. Op dat moment konden 
de Duitsers op het Noordereiland alleen zuidwaarts terugtrekken. Dat was 
verboden. De tactische bevelen waren, dat zij zo snel mogelijk noordwaarts 
moesten doorbreken om de grotere luchtlandingafdelingen rondom Den Haag 
te ontzetten. Doel: het Nederlandse regeringscentrum veroveren en daardoor 
een onmiddellijke capitulatie afdwingen387. Het zag er naar uit dat dat voorlopig 
onmogelijk was. De Duitse commanderende bevelhebbers meenden dat de 
militaire weerstand die vanuit het noorden door de Nederlandse troepen in 
Rotterdam geboden kon worden veel groter was, dan ze in werkelijkheid ooit 
zou kunnen zijn.

De Nederlandse bevelsvoering

De Nederlandse militaire commandant ter plaatse, de kolonel der Genie 
Scharroo388 had slechts onsamenhangende troepen tot zijn beschikking, 
onvoldoende bewapend, meestal niet goed geoefend389, terwijl hijzelf het 
totaaloverzicht al vanaf het begin van de strijd volkomen verloren had. Dat 
kwam mede door de gebrekkige communicatielijnen van zijn hoofdkwartier aan 
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de Statenweg, boven een winkelpand, ver van de Rotterdamse frontlinie. maar 
ook lijkt het erop dat hij aardig de kluts kwijt was door de strategische overval 
vanuit de lucht en de alarmerende berichten over een effectief opererende 
vijfde colonne in het noordelijk stadsdeel. Verder was de communicatie met 
het algemeen Hoofdkwartier in Den Haag evenmin erg goed. Ook dat was 
geheel verrast door de imminente aanwezigheid van Duitse legereenheden. Het 
had weinig anders meer te bieden dan instructies dat Scharroo de stad tot het 
uiterste moest verdedigen. 
De commandant van de Vesting Holland, de luitenant-generaal Van andel, 
zou hem ten spoedigste met troepen te hulp komen390. Niettemin waren de 
Duitsers beducht dat ze voorlopig in Rotterdam niet noordwaarts zouden 
kunnen doorbreken. Voorlopig, dat betekent: de eerste paar dagen niet. Hun 
troepen bij Overschie zouden dus langer geïsoleerd blijven. Deze waren al 
ernstig in hun moraal gekrenkt doordat de Nederlanders toch betrekkelijk 
krachtig weerstand bleven bieden – voordat Duitsers waren afgezonden was 
hun met klem het tegendeel verzekerd – en hadden geen ravitaillering. De 
Vesting Holland was in het strategische concept van de Duitse legerleiding 
een neventoneel. Het moest veroverd worden. maar dat had geen prioriteit.

De Laurenskerk, 1940
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Een verzoek tot een tactisch bombardement

De commanderend generaal Schmidt wenste een tactisch bombardement 
op de stad391. Hij wilde een precisieluchtaanval waarbij de Nederlanders de 
weg noordwaarts zouden moeten vrijmaken. Hij zou dan zijn troepen snel 
laten voortrazen over de maasbrug, de Willemsbrug dus, via de Schiekade 
richting Den Haag. Dat zou kunnen geschieden door een krachtig en kort 
bombardement waardoor de Nederlanders hun troepen zouden moeten 
terugnemen. Schmidt wilde geen bombardement waardoor massale destructie 
van gebouwen zou ontstaan. Dan zouden immers puinbarrières zijn opmars 
hinderen of vertragen, en méér nog, dergelijke puinhopen zouden een 
uitgelezen dekking bieden aan de Nederlandse troepen om geconcentreerd 
verzet te blijven bieden. 
De ervaring met het bombardement van Warschau had geleerd dat 
terreurbombardementen aldus contraproductief konden werken. Ze 
verhinderden een doorstotende aanval eerder dan dat ze die bevorderden. 
En Schmidt had toch respect gekregen voor het weerstandsvermogen van de 
Nederlandse militair. Vooral het vehemente verzet, dat volgens rapportage, 
door Nederlandse elitetroepen werd ontwikkeld op de maasbruggen en 
rondom de noordelijke bruggenhoofden imponeerde hem, vooral omdat 
hij zelf de gebrekkigheid hunner bewapening had kunnen vaststellen. Dat 
onder de maasbruggen slechts een klein groepje rekruten van de mariniers 
zat dat zo nu en dan met hun lange en moeilijk hanteerbare mannlicher 
karabijnen een schot loste, maar overigens niet wist wat nu te doen, dat kon 
Schmidt niet weten. Hij reageerde op berichten die opgesteld werden om te 
rechtvaardigen waarom de ingesloten troepen op het Noordereiland geen 
voortgang konden boeken, en de mythe dat er onder die maasbruggen zwaar 
bewapende fanatieke zwart geüniformeerde zeesoldaten zaten bood stellig 
zo’n rechtvaardiging. De Duitsers hadden steekproefgewijs verkenningen 
gedaan in de richting van de bruggen vanuit het Noordelijk kantoorgebouw 
en dat had stelselmatig in de dood van zo’n verkenner geresulteerd. Waar het 
dodelijk schot vandaan kwam was niet vast te stellen. En dat wakkerde de 
geruchten ook aan hun zijde aan.

Een bevel tot een terreurbombardement

Göring, de opperbevelhebber van de Duitse luchtmacht, zag het simpeler. De 
Nederlanders boden verzet. Ze konden die strijd nooit winnen. Bovendien 
waren de luchtlandingeenheden die bij Overschie vastzaten onder bevel van 
een goede vriend, ene Von Sponeck. Het moest maar eens afgelopen zijn: het 
duurde te lang, de Nederlanders bonden nodeloos lang Duitse eenheden die 
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elders goed ingezet konden worden, dus moest de weerstand in Rotterdam 
door een massaal oppervlaktebombardement worden gebroken. Hij beval 
daartoe een aanval met brisantbommen te gooien volgens het patroon van 
een dicht brisantbommentapijt in het dichtbevolkte centrum. Dat bevel werd 
uitgevoerd. Het voorzag in twee golven: een vanuit het zuiden. De bommen 
zouden beginnen neer te komen vlak over de Noorder-bruggenhoofden. Niet 
op het Noordereiland. Daar zaten Duitse troepen. Dat was ter dege bekend. 
Een aanvlieging, gelijktijdig, in een tweede golf vanuit het oosten. Recht op het 
eerste bommenpatroon aan, waarbij het stadscentrum vernietigd zou worden 
vanaf Kralingen, dat kenbaar zou zijn vanwege de grote waterpartijen. De 
vliegtuigen zouden laag kunnen vliegen. 
Er was in Rotterdam geen luchtafweer binnen de beoogde bommenbaan. De 
zichtwaarneming zou goed zijn: de weersvoorspelling luidde dat er geen wolken 
zouden zijn, dus geen nevel. Er waren branden in het verdedigde Rotterdam, die 
rook veroorzaakten, maar hinderlijk bij het richten en handmatig afwerpen zou 
dat niet zijn. In de breedte van de tweede aanvliegroute zouden de gebouwen die 
gelegen waren rondom het spoorviaduct lopende van de maas naar het Station 
Delftse Poort zeker geraakt worden. Er zou op zicht en handmatig geworpen 
worden, er zouden afzwaaiers zijn, dat was ingecalculeerd. De oostelijke baan zou 
ophouden bij het Hofplein. Daar zouden beide banen elkaar kruisen. De ligging 
van de Laurens zou zo dicht bij deze aanvliegroute zijn, dat de kans op bomtreffers 
op dat gebouw aanmerkelijk was. Göring wilde een terreurbombardement. Dus 
die kans was niet van enig belang. Uiteraard won Göring het van Schmidt. Het 
is zelfs de vraag of Göring de bombardementsaanvraag-Schmidt kende. Gelet op 
de bevelsstructuur in het Duitse leger is dat onwaarschijnlijk. De overwegingen 
van Schmidt waren hem niet bekend.

De uitvoering van de opdracht

De oostelijke aanvlieging werd planmatig voltooid. De zuidelijke niet. Die werd 
afgebroken, al lieten drie toestellen hun bommen vallen. De reden was dat bij de 
zuidelijke aanvlieging de kans weer te groot was dat Duitse troepen, die inmiddels 
ver noordwaarts waren opgerukt – maar Schmidt wist niet precies hoever  – ook 
getroffen zouden worden. De brisantbommen van de oostelijke aanvliegers zetten 
de gehele stadsomgeving rondom het spoorviaduct in lichterlaaie. Er vielen geen 
bommen op de Laurens, maar die branden deelden zich aan haar mee. Ik geef 
aan hoe dat kwam en waarom de Laurens bijna geheel uitbrandde.
Was het bombardement van Rotterdam volkenrechtelijk ongeoorloofd? De 
vraag wordt steeds gesteld. Recentelijk nog in een populair herdenkingsboek 
over het bombardement. Het is een vreemde vraag. maar goed. Ze blijft steeds 
gesteld.392 Zeker: het was een terreurbombardement tegen de burgerbevolking 
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gericht. Dat was destijds al verboden door het dwingend volkenrecht. Het was 
een aanval, waarbij het oogmerk was burgers, die niet deelnamen en ook niet 
konden deelnemen aan vijandelijkheden, tot slachtoffers te maken. Het was 
verder een massale aanval desbewust gericht tegen burgerobjecten, die geen 
militaire bestemming hadden en ook niet middellijk konden hebben. Een 
dergelijke aanval was verboden. Dat was al verboden krachtens het hierna 
te noemen Landoorlogreglement-1907 en dat werd daarna, tot 1933, ook 
verboden bij afzonderlijke verdragen die op dit punt opnieuw het volkenrecht 
recodificeerden en bevestigden. 
Daarna heeft dat volkenrecht dat opnieuw gedaan, bij herhaling, ook via 
internationale jurisprudentie, en in het Statuut van Rome is de slotsom van al 
dat verdragsrecht opnieuw vastgelegd in 1998393. Op dit punt voegt het Statuut 
niets toe aan het dwingend volkenrecht. maar het zegt het nóg maar eens.
Zoals Göring het bedoelde is het ook uitgevoerd. Het kwam de commanderend 
generaal Schmidt niet uit. Ik gaf al aan dat deze een tactische order had gekregen: 
zo snel mogelijk dóórstoten naar Den Haag. De regering uitschakelen. Want 
het Opperkommando van de Wehrmacht was bevreesd dat de Engelsen van de 
vliegvelden binnen de Vesting Holland alsnog gebruik zouden gaan maken om 
aanvallen in te zetten op de flanken van het Duitse leger, oprukkend richting 
de Kanaalkust. Had de Nederlandse regering eenmaal gecapituleerd, dan was 
dat uitgesloten. Daarom wilde dat Opperkommando zo snel mogelijk die 
regeringscapitulatie.

Het Landoorlogreglement-1907

aan een locale militaire capitulatie, waar Schmidt om vroeg, had het 
Opperkommando niet zoveel. De druk op Schmidt werd dus vergroot om die 
doorstoot zo snel mogelijk te doen plaatsvinden. Schmidt wilde beslist geen 
massaal bommentapijt-bombardement, want dat zou Rotterdam in één rokende 
en laaiende puinhoop veranderen. Die zou hem op zijn doortocht over de 
Coolsingel naar het Hofplein en vandaar over de Schiekade naar Overschie, waar 
hij de snelweg naar Den Haag kon opdraaien en tevens Von Sponeck ontzetten 

– Göring eiste dat onmiddellijk – alleen maar hinderen. Dan zou Schmidt zijn 
pantserwagens een nieuwe route buitenom via de Schie moeten laten volgen, en 
die route was nog niet planmatig in kaart gebracht.
Het Landoorlogreglement, tot stand gekomen tijdens de Tweede Haagse 
Vredesconferentie-1907 verbiedt terreuraanvallen op de burgerbevolking. Het 
onderscheidt niet naar luchtaanvallen of grondaanvallen, het verbiedt militaire 
collectieve terreur ten laste van burgers. Terreur is afschrikking. En afschrikking 
is wat Göring wilde. De reden dat het reglement geen bombardementsvluchten 
noemt, komt gewoon omdat in 1907 geen luchtvaartuigen bestonden die dat 
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soort vluchten konden uitvoeren, uitgezonderd ballonnen. En daarvan had 
de Eerste Vredesconferentie al bepaald dat die daarvoor niet ingezet mochten 
worden. Of een stad verdedigd wordt of niet, terreur jegens burgers mag 
gewoonweg niet. Wel kan een tactisch bombardement geoorloofd zijn, als de 
militaire verdediger zich verschuilt achter burgers of burgerlijke objecten. Dan 
kan de aanvaller proberen met precisiebombardementen die verdediger uit te 
schakelen, wetende dat hij daardoor stellig ook burgers zal treffen. Wellicht 
was dat, wat Schmidt beoogde. maar dat oogmerk is nooit uitgevoerd. Het 
bombardement was dus onrechtmatig.

Het bombardement tijdens het proces te Neurenberg

In Neurenberg, toen Göring in 1945 tezamen met Rijksgroten en politieke 
leiders terecht stond voor oorlogsmisdrijven is dan ook het bombardement op 
Rotterdam ter sprake gekomen. Hij erkende het bevolen te hebben. Hij heeft 
het niet gekwalificeerd. Dat was zijn taak niet, dat zou de taak zijn geweest van 
de Openbare aanklager, Jackson. Die moet het hebben gewaardeerd als een 
oorlogsmisdrijf, want anders had hij het niet in zijn tenlastelegging meegenomen. 
Toen het ter sprake kwam voer Göring meteen aan, dat de onbepaalde gevolgen 
van het bombardement te wijten waren aan ten eerste: de gebrekkig functionerende 
gemeentelijke brandweer van Rotterdam en ten tweede: aan het feit dat in de 
binnenstad grote hoeveelheden zeer brandbare oliën en vetten waren opgeslagen. 
Die vatten onbedoeld vlam – dat had niemand kunnen voorzien – en daardoor was 
de brandwoekering onbeheersbaar. Wat Göring daarmee wilde, is niet helemaal 
duidelijk. Want het bevel tot een bombardement met terreuroogmerk ontkende 
hij niet. Heeft hij zijn strafrechtelijke schuld willen verkleinen? Hij beheerste het 
Engels van Jackson goed genoeg om te weten, waar deze heen wilde. Nog voordat 
de Duitse vertaling tot Göring kwam, had hij zijn antwoord al klaar. Vaak met 
tegenbeschuldigingen of met feitelijke ontkenningen buiten de tenlastelegging om. 
Jackson, waarvan je toch zou zeggen dat hij een thuiswedstrijd speelde, kon beslist 
niet tegen de ex-Rijksmaarschalk op. Jackson had een uitgebreide loopbaan achter 
de rug als aanklager in amerika. Hij kende de techniek van het kruisverhoor. Hij 
was op de hoogte met het angelsaksische bewijsrecht. Hij had uitgebreide actieve 
proceservaring met het twee-partijen-stelsel, het adversarial system, dat ook in 
Neurenberg toegepast werd, met alle beperkingen van dien. De vertoning van het 
kruisverhoor van Göring door Jackson was soms beschamend. Dit onderdeel is er 
één van geweest. De rechter heeft over deze verweren niet kunnen oordelen. Jackson 
heeft het bombardement vrijwel meteen weer van tafel genomen als bestanddeel 
van zijn tenlastelegging. Want Servatius, de verdediger van Göring, had in het 
vooruitzicht gesteld met het tu quoque-argument te zullen komen, als dit onderdeel 
van de aanklacht overeind zou blijven. Dat houdt in, dat dan de beschuldigde zegt: 
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goed, ik erken wat u mij verwijt, maar u deed precies hetzelfde. Servatius doelde 
daarbij in ieder geval op het terreurbombardement op Dresden, maar vermoedelijk 
ook op dat van Hamburg. Die beiden waren door de Engelsen uitgevoerd. als wat 
Göring beval jegens Rotterdam volkenrechtelijk onrechtmatig was geweest, dan 
waren die twee laatste, onmiskenbaar bevolen door bomber-Harris, de Engelse 
Luchtmaarschalk, dat óók geweest. Dan wilde Servatius het dáár ook wel eens over 
hebben. Juridisch is het daarom nog steeds een punt van discussie, of de omvang 
van de bombardementsschade, inbegrepen het slachtofferaantal, toerekenbaar is 
geweest aan Göring en eventueel Keitel. men had ten laste van beiden meer dan 
genoeg om de strop te rechtvaardigen. men heeft het er dus bij gelaten.

Een ultimatum of een sommatie

Veel belang wordt gehecht, in dit verband, of het bombardement al begon ten 
tijde van onderhandelingen over een eventuele locale militaire overgave door 
Scharroo. En verder, of deze onderhandelingen geschiedden via het stellen 
van een ultimatum of een sommatie. En voorts of Schmidt, die een dergelijke 
overgave wilde van Scharroo, wel of niet verplicht was zijn militaire rang en 
bevelsbevoegdheid te preciseren in een dergelijke eis. Ten slotte, of Schmidt die 
eis had moeten richten aan de burgerlijke autoriteiten van Rotterdam of aan 
het militair gezag aldaar.
als men de zaak wil beoordelen naar de stand van het toenmalig volkenrecht, 
dan kan men slechts vaststellen dat het daarover vrijwel niets inhield. Wel is het 
onrechtmatig om tegelijkertijd enerzijds te onderhandelen of onderhandelingen 
in te zetten over een locale capitulatie en anderzijds militair aan te vallen394. 
maar áls Schmidt al handelde in strijd met die goede trouw, dan heeft dat geen 
betekenis voor het door Göring bevolen en ingezette terreurbombardement. 
Schmidt wist dat aan Duitse zijde op het niveau van het opperbevel gedacht werd 
aan een bombardement. Zelf had hij daartoe nog geen verzoek kunnen indienen. 
Hij had alleen aan de vijandelijke autoriteiten te kennen willen geven dat hij 
de aanvraag daarvan overwoog. met de mededeling dat hij deze aanvraag zou 
nalaten, als zij capituleerden. Tot wie had hij deze mededeling moeten richten? 
Tot de militaire tegenstander. Dus de persoon die ter plaatse het bevel had over 
alle vijandelijke strijdkrachten die regulier – dus in uniform en als onderdeel 
van een geregelde leger afdeling – verzet pleegden via actieve geweldsdaden. 
Dus tot Scharroo. 
Zo is het ook tijdens de Eerste Wereldoorlog gepraktiseerd: wanneer Generaal von 
Beseler te kennen wil geven dat hij zal voortgaan met antwerpen te bombarderen 
tenzij het zich overgeeft, richt hij deze mededeling tot zijn militaire tegenstander. 
Hij wil een generaal van Belgische zijde zien of een gevolmachtigd officier. Of, 
als het dan burgers moeten zijn, houders van een volmacht afgetekend door de 
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bevelhebber van het nationale bolwerk antwerpen. maar met niet-militairen die, 
hoe hoog hun burgerlijke positie ook is, kan hij als militair geen zaken doen over 
militaire aangelegenheden. Gaat het om een regeringscapitulatie, dan moet men 
dat aanbod tot zijn regering richten, niet tot hem als plaatselijke bevelvoerend 
generaal. als Franck vervolgens, als burgerlijke regeringscommissaris de overgave 
komt aanbieden, reposteert Von Beseler dat hij er niet aan kan denken om zulks 
te aanvaarden van een burger395. Hij vraagt Franck dan ook meteen of hij generaal 
is en wat zijn bevelsbevoegdheid is396.
moest Schmidt zijn rang, zijn bevelsbevoegdheid en zijn troepen preciseren in het 
document dat hij zond ter inleiding van onderhandelingen? Ik zou niet weten, 
waarop dat gegrond zou moeten zijn, destijds. Er is geen capitulatieverdrag, dat 
zegt, hoe je capituleert en wat je dan precies moet opgeven aan personalia en 
antecedenten. De regering die het verdrag moet borgen, is er dan vaak niet meer 
en als ze er is, kan ze nauwelijks effectief haar gezag waarmaken. Een persoon 
die komt capituleren kan geloofsbrieven bij zich hebben. maar geen verdrag zegt 
wat daarin precies moet staan en wat er gebeurt als de inhoud imperfect is of 
een falsificaat is of schijnt te zijn. Dat is ook niet goed denkbaar. Degene die een 
militair ultimatum wil stellen moet duidelijk maken dat hij daartoe bevoegd is. 
Wellicht is de geadresseerde daarvan niet aanstonds overtuigd. Dan verwerpt 
hij de sommatie of capitulatie. Dat moet hij weten. Hij neemt dan een zeker 
risico. Dat deed Scharroo, toen hij zijn afgevaardigde naar het Noordereiland 
zond om Schmidt te zeggen dat hij zijn rang, bevelsbevoegdheid en commando 
moest definiëren. Schmidt had volkomen gelijk toen hij de kapitein Backer daarop 
afsnauwde: “man, je ziet toch dat ik een Duits generaal ben?” maar goed, hij vulde 
de blanco-achterkant van brief met de schriftelijke vragen die Scharroo meende 
te moeten stellen namens de opperbevelhebber netjes in. En dat betekende dat 
Schmidt bereid was de onderhandelingstermijn te verlengen. als hij binnen die 
termijn toch had aangevallen, had hij onrechtmatig gehandeld. maar hij viel 
niet aan. Dat deed Göring. En dat alles, wat daarvan zij, heeft niets te maken 
met de onrechtmatigheid van het voorgenomen terreurbombardement. Dat bleef 
een flagrante inbreuk op het dwingend volkenrecht van destijds. En de daaruit 
voortvloeiende vernieling van de Laurens was dus oorlogsmisdadig. Ik zie verder 
geen scenario, waarbij Schmidt wél een ultimatum moest stellen aan de burgerlijke 
autoriteiten en niet aan de militaire. En ook niet dat dat bij een sommatie tot 
overgave zo zou zijn; wel tot de burgers, gericht, niet tot de militaire.

Oliën, vetten en veengrond

De brisantbommen vielen op pakhuizen, afgestampt met (minerale) oliën en 
vetten. Brisantbommen beogen de getroffen omgeving in brand te zetten door 
een hoogexplosieve lading. Dat effect werd boven verwachting bereikt. De oliën 
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en vetten vatten brand. Dat die groter, heftiger en intenser en moeilijker te 
bestrijden was dan de Duitsers ooit hadden voorzien of durven hopen neemt de 
oorzakelijkheid tussen bevel en bombardement enerzijds en bombardement en 
uiteindelijke gevolgen anderzijds niet weg. men zou daarvoor een heel rare causa 
proxima- theorie voor van stal moeten halen, die maar zelden op nationaal niveau 
door enige hoogste rechter werd gevolgd. Die theorie houdt in dat alleen die 
gevolgen toerekenbaar zijn aan de bevelsbevoegde meerdere, die een rechtstreeks 
en onmiddellijk gevolg waren van de door hem bevolen handelingen. Dan is het 
feit dat iemand uiteindelijk sterft tengevolge van shellshock (of posttraumatische 
stressstoornis) géén gevolg van een artillerieaanval maar wel de dood door 
verbloeding, omdat iemand een scherf kreeg in de halsslagader. Zelfs het Duitse 
Reichsgericht heeft dat bij de berechting van oorlogsmisdrijven begaan in de 
Eerste Wereldoorlog door Duitse militairen nooit aangenomen. En dat was er 
toch op gebrand de aansprakelijkheid van Duitse militairen zo gering mogelijk 
te maken, zeker bij bevelsbevoegde meerderen. De objectieve oorzakelijkheid is 
vrijwel onloochenbaar volgens de destijds algemeen toegankelijke ervaringsregels. 
Dan is de subjectieve schuld, het ernstig strafrechtelijk schuldverwijt, dat ook, 
tenzij men zou kunnen hardmaken dat iemand ten gevolge van een psychische 
afwijking redelijkerwijs niet meer kon weten wat iedereen kon weten.
De oliën en vetten zogen zich in de veengrond rond de Binnenrotte en rond de 
Leuvehaven. Die werkte weer als een spons, maar nu een, gedrenkt in brandbare 
vloeistof. De brandweer kon blussen wat ze wilde – of de druk daartoe nu 
toereikend was of niet – het vuur laaide voortdurend weer op, al dacht men het 
euvel meester te zijn. Dagen na die veertiende mei. De Laurens stond, hoezeer 
niet getroffen door bomschade, gewoon op haar noodlot te wachten op haar 
kerkeiland.
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De Laurenskerk zwaar beschadigd door het bombardement in 1940 ,

wordt vanaf 1952 weer hersteld en opnieuw opgebouwd.
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De kerk brandt

De Laurens stond weer eens verpakt in steigers. De toren was geheel 
omvat door houten bekisting. Binnenin werd gewerkt aan de houten 
gewelven. De vlammen door het bombardement veroorzaakt lekten 

al spoedig aan de torenvoet. Rekten gretig opwaarts, er stak net een behoorlijke 
wind op, aangewakkerd door de aanzuigende kracht van de vuurzee aan 
de Leuvehaven en op het gebied rond de Binnenrotte, vol krakkemikkige 
bouwsels, pakhuizen, reparatiewerkplaatsen met oliedrums, verven, teerstoffen, 
petroleumvergassers, gasflessen, ontplofbare stoffen. De gewelven vatten vlam. 
Staken de brand in het schip. De gewelven stortten laaiend op banken, preekstoel, 
tribunes, balustraden. Het orgel aan de oostwand smolt. Het verhitte de vloer, 
dat vloeibare orgeltin, en deed de graven barsten. De ontslapenen stonden niet 
op, maar verkeerden in een inferno, de Hel van Dante gelijk.

Een Rotterdammertje groeit op

Nico Strijards was vier jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Zijn ouderlijk 
huis was aan de Berkelselaan, in Rotterdam-Noord. Vlak bij het Lisplein. 
maar geboren werd hij in de Lange Baanstraat, eigenlijk vlak bij de oude 
stadsdriehoek. Dat was een wat armoedige volksbuurt, het was toen nog volop 
malaise ten gevolge van de economische crisis. Veel daarvan ging natuurlijk 
aan Nico voorbij: hij was gewoon te jong. Zijn oudere broers ervoeren dat nog 
wel. Die weten nog van uitzettingen door barse huurbazen, politietroepen bij 
volksopstanden tegen de verlagingen van het steunbedrag door de crisiscomités. 
En er was de dreiging vanuit het buurland, Hitler-Duitsland. Dat Hitler ooit 
zou overwegen het neutrale Nederland binnen te vallen, dat wilde er eigenlijk 
bij de meeste Rotterdammers niet in. Rotterdam was internationale Rijnhaven, 
Duitsland het belangrijke achterland. We waren, zogezegd, handelspartners. En 
die vielen elkaar toch niet aan. De haven lag wel wat stilletjes. Veel opgelegde 
binnenvaartschepen, dat wisten die broers, die achterop sleperswagens de stad 
doorkruisten, wel te vertellen. maar toen het gezin naar Noord-Rotterdam ging, 
ging het al weer wat beter: er waren minder steuntrekkers en stempelaars. En die 
Berkelselaan was eigenlijk best een betere stand, met een grintpad in het midden 
en boompjes: de betere buurt, je noemde dat ook wel een karbonadebuurt. 
maar opeens was er die oorlog, en dreigde een bombardement door de Duitse 
troepen, die een doorgang wilden forceren naar het centrum van de Vesting-
Holland en het regeringscentrum, Den Haag: de koningin was al vertrokken 
naar Engeland, maar het algemeen Hoofdkwartier onder commando van de 
Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, de Generaal Winkelman, leidde 
nog steeds de Nederlandse militaire weerstand tegen de Duitse invallers. Daar 
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moest een einde aankomen. En het werd in de stad bekend dat een aanval vanuit 
de lucht dreigde. De familie Strijards besloot uit veiligheidsoverwegingen te 
vluchten buiten het stadscentrum en de bebouwde kom, naar een adres bij de 
melkboer aan de Rottekade. Daarnaast was een huis in aanbouw. Het was een 
veilig onderkomen. Wat een oorlog voor de burgerbevolking kon betekenen, 
daarvan had eigenlijk niemand een flauwe notie. Van het bombardement 
herinnert Nico zich niet veel. maar wél dat op een gegeven moment bekend werd, 
dat gevluchte bewoners beter konden teruggaan, omdat het feitelijk afwerpen 
van bommen beëindigd was en een locale capitulatie aanvaard was: Duitse 
troepen trokken al over het noordelijk bruggenhoofd van de Willembrug over 
de Nieuwe maas dwars door het stadscentrum, dat één grote puinhoop scheen 
te zijn. Het was beter huiswaarts te gaan. 
De Nederlandse autoriteiten waren in rep en roer, de politie was feitelijk 
volkomen gedesorganiseerd, de druk op de gemeentelijke waterleiding was 
weggevallen zodat bluswerkzaamheden niet steeds en niet overal verzekerd 
waren en plunderingen vonden al op grotere schaal plaats. Vader Strijards had 
een drukbeklante schoenmakerij aan de Berkelselaan met leervoorraden, zoiets 
zou de aandacht van kwaadwillende kunnen trekken, je wist maar nooit. Het 
gezin-Strijards ging dus, met huisraad, have en goed, terug naar de maasstad langs 
de Rotte. In de verte zag Nico al dat het niet pluis was, daar in dat Rotterdam. 
Een zware zwarte rookwolk hing boven een grote, gloeiende rode vuurbal. Een 
naargeestig voorteken van totale destructie. Het stadscentrum lag in puin, maar 
zoiets registreert een jochie van vier natuurlijk niet. Het huis stond er nog, zijn 
bedje was intact en de vogels zongen in de kleine begrinte achtertuin tussen 
de ontluikende hortensia’s. Dat is de realiteit van een kleine jongen. Die groter 
wordt en stadwaarts trekt. En speelt in de puinhopen van een vernielde stad. 
Iets, wat hij zonder nadere vragen aanvaardt als zijn natuurlijke biotoop. Er was 
een puinruimte, daar lagen grote zandstenen blokken. Daar kon je lekker op 
klimmen en klauteren! Echte bergsport, dat was het! Nico bevond zich op wat 
aan de noordzijde nog resteerde van de deerlijk verbrande overblijfselen van de 
Sint Laurens aan het Grotekerksplein, dat wil zeggen: op de stukken die naar 
beneden gekomen waren bij de enorme brand die dat grote gebouw geblakerd 
had. De toren stond nog overeind en de contouren van de muurpartijen. Er was 
een groot hek omheen: binnen was het voor jongens verboden. Daar liepen grote 
mensen te zoeken en te krabben in de puinhopen, hier en daar nog kapitelen, 
kolonetten, kolommen en gewelfschotels die herkenbaar waren, maar verder 
één grote desolate misère – voor volwassenen, dan. Voor een jochie alleen maar 
spannend en geheimzinnig: wat zou daar binnen te doen zijn? maar lef om te 
gaan kijken, dat had Nico niet. Het was kennelijk verboden terrein, daarbinnen. 
Dat was voldoende. Jochies waren toen nog gehoorzaam. maar zijn interesse was 
gewekt. En bleef prikkelen, ook de jaren daarna waarin hij zich ontwikkelde.
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Nico ging naar de MULO (schooltype voor meer Uitgebreid Lager Onderwijs) 
in de buurt van de Laurens, later. Toen had hij al iets meer bewustzijn van 
de omgeving en wat een bombardement eigenlijk betekende. Vooral wat dat 
geweest moest zijn voor de middeleeuwse kern van zijn stad, Rotterdam. En 
wat de Laurens als kerk had betekend. In dat centrum, dat nu zo jammerlijk 
aangetast was. In de middagpauzes ging Nico kijken naar de vorderingen van 
de werkzaamheden achter de hekken en omheiningen: overal activiteit. men 
was kennelijk aan het restaureren. Dat intrigeerde. Hoe dééd men zoiets? Hoe 
wist men nu precies welke stukken wáár hoorden, en hoe ontbrekende delen 
aangevuld konden worden en dat op verantwoorde wijze? Want het gebouw moest 
natuurlijk herkenbaar herrijzen. Je kon de volkomen onbruikbare segmenten niet 
opvullen met gewapend beton, dat kon nooit historisch acceptabel zijn. En je 
mocht het gebouw bijvoorbeeld ook niet opleuken met de nieuwste technieken, 
zeg maar roltrappen in de toren of liftschachten naar de lichtbeuken toe. Het 
moest zo origineel mogelijk blijven, maar ergens zou je natuurlijk toch concessies 
moeten doen. Bijvoorbeeld zandsteen, dat was gevaarlijk voor de gezondheid dat 
te gebruiken. Het werd ook bij de wet verboden, later, als bouwmateriaal, nog 
tijdens de restauratie. Daar moest men dan materiaal voor in de plaats nemen 
dat zoveel mogelijk het oorspronkelijk effect zou imiteren. Nico begon foto’s 
te maken van de herstelwerkzaamheden en de graduele vorderingen. Een van 
de experts, betrokken bij de restauraties, de heer Toon Geerlings, beeldhouwer, 
die veel verstand had van de middeleeuwse haktechnieken, had schik in de 
leergierige Nico. Het was op de bouwplaats voor derden verboden toegang, maar 
die Nico, dat werd een bevoegde betrokkene: op hem sloeg het verbodsbordje 
op een gegeven moment dus niet meer, als Geerlings maar in de buurt was. 
En zo ontstond een hobby: de Sint Laurens als historisch bouwwerk in al zijn 
facetten. Nico kon zich duchtig uitleven en Geerlings wist bijna alles. En leerde 
Nico goed kijken. Nico ging bij rederij Van Ommeren werken. Zeven jaar lang 
kwam hij dagelijks naar zijn dierbare Laurens. In lunchtijd. Dan kwam hij met 
modder aan zijn schoenen en soms ook wel aan de pantalonpijpen weer terug 
op kantoor bij Van Ommeren. Dan wisten ze wel waar hij weer uitgehangen 
had. Geerlings goot in zijn restauratiekeet ook gipsmodellen af voor zijn adept 
Nico. Van een kapelkapiteel, bijvoorbeeld. Waarin de voorstelling van Kaïn en 
abel, onderling in hun broederlijk dodelijk gevecht vereend, duidelijk zichtbaar 
waren conform het middeleeuws model. alleen de gezichtspartijen, dan. maar zó 
kreeg je een fraai inzicht in de figuratieve belijningskunde van de middeleeuwse 
ambachtsman die zo een oeroude vertelling tot aanzijn bracht, daar hoog op zo’n 
pilaar in de noorder zijbeuk. Waar ze nog steeds, vermanend als sedert eeuwen, te 
zien is: alleen de kapiteelbovenrand is opnieuw opgebracht als restauratie. En dat 
treft inzonderheid, omdat alleen twee van dergelijke figuratieve voorstellingen 
aan die linkerzijde de oorlog verder onbeschadigd overleefd hebben. De rest 
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is zoveel mogelijk in stijl nagesynchroniseerd, voorzettend de middeleeuwse 
traditie, alleen hier en daar hebben de restaurateurs hun fantasie, soms geinig, 
de vrije loop gelaten. maar dat moet je dan weten. En Nico Strijards, zo ongeveer 
getrouwd met de Laurens, wéét dat ook. Van die bijzondere persoonlijke kennis 
wordt in de hiernavolgende subparagrafen gebruik gemaakt. Veel van de kunde, 
liefde en toewijding die daaruit spreekt is ook ontleend aan zijn grote leraar Toon 
Geerlings. als zijn naam vereeuwigd wordt in deze bladzijden is dat Nico van 
harte dierbaar. Dat geldt ook voor Ir J. Besemer, die zijn hart verpandde aan de 
technische restauratie van dit kerkgebouw, maar die relatie werd nooit zo intens 
en hartelijk als met Geerlings. Besemer blééf de ingenieur, die je kon aankijken 
als een van de taterkoppen van de waterspuwers. Een beetje achterdochtig 
zelfs, en in ieder geval meer op afstand. Nico moest niet denken dat hij iets te 
vertellen had in de kerk. Hij was hier NIET de baas. En had Nico niet soms 
dingen gejat, destijds, toen de boel hier in de hens stond? Nico zei wel van niet, 
maar Besemer kènde zijn pappenheimers, leer Besemer die Rotterdammertjes 
kennen. Die gastjes zitten overal maar aan. Besemer vond alles goed en wel dat 
leken zich tegenwoordig overal tegen aan dachten te bemoeien, maar hij had 
ervoor gestudeerd, dus zijn woord was wet. En dan doet Nico de ingenieur 
onbewust na, de lippen van de mond zuinig op elkaar geperst, knorrig en een 
beetje zurig-wantrouwig. Je moest de ingenieur vooral niet te na komen, van 
vertande inkepingen, poeren, verstoken onderslagbalken en moeten wisten 
de mensen niet meer, tegenwoordig, wat je ervan behoorde te weten. Dat was 
een euvel waarover de ingenieur niet genoeg kon klagen. Dat gold ook voor de 
funderingsvlotten die rustten op kolomvarkens. Daar mocht in het onderwijs 
wel wat meer aandacht aan besteed worden. En aan de goede manieren van die 
jeugd van tegenwoordig die overal zijn oordeel maar over spuide, het moest 
verboden worden. En die basementen rustten NIET op koeienhuiden, hoe 
kwamen de lui erbij, dat zou in de tijd van de ingenieur niet zijn voorgekomen, 
dat soort misvattingen397. alles werd maar minder tegenwoordig. De mensen 
wauwelden maar wat, dat was het en de televisie deed er geen goed aan.
Fascinerend was het toen de fundamenten onder de twee eerste kapellen aan de 
noordzijde van de zijbeuk, gerekend vanaf de westfaçade, blootgelegd werden 
tot een diepte van ongeveer vijf meters. Toen kwam inderdaad het seculiere 
middeleeuwse Rotterdam in alle dimensies tevoorschijn. Dat gebeurde via 
potscherven en aardewerkfragmenten uit de zestiende eeuw. Die scherven en 
fragmenten die niet meer vatbaar waren voor restauratie mocht Nico meenemen. 
Dan kon hij thuis verder greep krijgen op dat immens boeiende verleden van 
de hem zo dierbare maasstad. Via die stukken verwierf hij zich kennis van dat 
soort aardewerk en andere artefacten. En zo kon hij op antiekbeurzen één en 
ander privé vervolledigen. De middeleeuwen léven voor Nico in de schaduw 
van die oude, wijze, grijze, robuuste wachter: de Laurenstoren, die als het ware 
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goedkeurend op hem neerkijkt. Vele jaren later was de restauratie af. Nico had 
een onherleidbare en unieke kennis over het gebouw, zijn wedervaren en de 
hypotheses die daarover gaandeweg zijn ontwikkeld, vooral door amateurs. 
En over de restauratie zelf en de wijze van uitvoeren daarvan. als amateur in 
commune zin kan Nico al lang niet meer gelden. maar wel als amator, liefhebber 
bij uitstek, naar de oorspronkelijke Latijnse betekenis. Hij is Laurentoloog en zou 
er ongezien zonder nadere bronnenstudie een dissertatie over kunnen schrijven. 
Hij maakte een register van de graven en zerken uit de Laurens, ongeveer 
veertienhonderd in getal. De auteur heeft er mede zijn studie op Nico’s kennis 
en ervaring mogen baseren. Het register is in te zien, in de Laurens, op aanvraag. 
Nico geeft graag toelichting en instructie. maar liever geeft hij rondleidingen 
onder auspiciën van de Werkgroep Historie Laurenskerk, waar hij sedert 1992 lid 
van is. Graag staat hij bezoekers desgevallend te woord. alleen moet hij dan wel 
uitkijken, in zijn onstuitbaar enthousiasme, dat hij zijn gehoor niet overweldigt 
met de details van zijn parate kennis, over graven, zerken, funderingen, rib- en 
netgewelven. Een fraai lint, uitgevoerd in de Rotterdamse tweekleur met een 
Laurenspenning, doet hem herkennen als official. Die niet van gisteren is.

De rokende resten van een stadskerk

Van de Sint Laurens was, nadat de brand eindelijk uitgedoofd was, niet veel 
meer over dan een casco: de buitenste wanden van transepten, schip, zijbeuken 
en koor stonden nog overeind. De toren was er nog in zijn vier geledingen. alles 
zwart geblakerd. Binnenin, als het gehavend gebit van een moedeloze reus nog de 
stompen van de pilarenrijen. De vloer één puinmassa, de grafzerken gebarsten. 
Geen ruit meer heel, alleen de raamijzers hier en daar nog van kozijn tot kozijnzijde. 
Door een mirakel de koperen poorten van het koorhek nog gered. maar verder 
was het meubilair van hout. Het had dagen gebrand als een lier. Wat doet men met 
zo’n desolate steenmassa? Johan Brautigam, de sociaaldemocratische wethouder 
voor openbare werken stelde op 18 mei 1940 aan burgemeester P.J. Oud voor 
eens kritisch beraad te hebben over de fundamentele uitgangspunten die men 
in acht zou nemen bij de wederopbouw van de stad. Wat zou men gaan doen: 
wederop bouwen of helemaal opnieuw beginnen op basis van een gloednieuw 
stadsplan? Want er stond nog maar weinig in het stadscentrum overeind, en 
wat nog overeind stond, was wellicht wel restaurabel, maar dan tegen zulke 
aanmerkelijke meerkosten, dat het ook dan wellicht de voorkeur verdiende toch 
het zaakje omver te halen en een volledig nieuw bouwwerk te zetten, zonder de 
pretentie te hebben of de intentie dat het nieuwe een imitatie zou zijn van het 
voorgaande. Brautigam zei de burgemeester dat het bestuur goed moest begrijpen 
dat de verwoestingen zó mentaal ontredderend waren dat veel Rotterdammers 
uit het centrum het eigenlijk voor gezien hielden. Rotterdam bestond niet meer. 
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men zou wellicht een stad kunnen herbouwen, maar dat was dan Rotterdam niet 
meer. De branden, steeds weer onder het puin opflikkerend, hielden die innerlijke 
desoriëntatie actueel. Het centrum stonk naar verbrand mensenvlees, naar lijken. 
Naar verzengd hout. Verschroeid textiel. Gebrande koffie. Petroleum, cordiet. 
Cement, gebrande kalk. Je keek dwars door de geraamten van huizen op de 
glinsterende maas. Een puinnevel over alle rokende ruïnes. Weken en maanden 
lang. Er was een stroom vluchtelingen op gang aan het komen die elke dag wies 
en heviger werd in intentie om weg te komen van het oord des verderfs waar geen 
toekomst meer mogelijk scheen. De mensen struikelden als zombies steeds weer 
weg, want niets was meer herkenbaar als plaats van bestendig huiselijk verblijf. 
Verder waren alle, maar dan ook bijna alle, ruimtelijke oriëntatiepunten weg. Je 
herkende geen straat meer, je wist niet waar je was. als het bestuur niet krachtige 
signalen tot wederopbouw op korte termijn uit deed gaan naar de ontredderde 
bevolking toe, dan bleef deze ontregeling duren en werd onherroepelijk 
onbeheersbaar. Hij drong er op aan om de dienst Openbare Werken, met veel 
publiciteit, op te dragen een herbouwplan voor een nieuwe stad te formuleren. Ir 
Willem Gerrit Witteveen, de directeur van deze dienst, zou die opdracht moeten 
krijgen. Burgemeester en wethouders realiseerden zich dat de uitvoering van het 
plan mede afhankelijk was van de houding die de bezetter zou aannemen en van 
de financiële perspectieven van de stad. Beide waren nog onbekende factoren. Het 
plan werd echter ontworpen en met veel ruchtbaarheid kenbaar gemaakt, hoewel 
er nooit iets van terecht is gekomen. Witteveen vond dat alles, wat economisch 
niet rendabel te herbouwen was, maar tegen de grond moest. Economie moest 
hier de maat zijn. De binnenstad moest geheel nieuw zijn. In Witteveens woorden: 

“Er moet een nieuwe stad komen en men binde den nieuwen stedebouwer niet aan 
bestaande gebouwen.”398 De ingenieur wond er geen doekjes om: de Delftsche 
Poort, het Schielandshuis en wellicht de toren van de Sint Laurens konden blijven 
bestaan. maar het kerklichaam zelf niet. Hij concentreerde zich op een optimale 
verkeersdoorstroming. Invoering van wat hij noemde brede parkways en gesloten 
monumentale gevelbeelden. Hij hechtte aan een breed, ongehinderd, uitzicht op 
de Nieuwe maas vanaf het begin der Coolsingel. Het ging niet door, Witteveen 
werd overspannen en gedesillusioneerd vervroegd met pensioen gestuurd. Hij zou 
de rest van zijn leven Rotterdam mijden. Ook de grootondernemers begonnen 
tegen te liggen, maar bepaald niet uit esthetische overwegingen. Kortom: aan 
de Laurens zou een einde komen. Er kwam een basisplan Van Traa in 1944. 
maar dat ging ook van veel van Witteveens conceptuele beginselen uit. alleen 
maakte Cornelis van Traa het nog wat rigoureuzer. Rotterdam zou volkomen 
nieuw moeten worden. Historie was onzin. Daarom was iedere aansluiting bij 
een wellicht organisch gegroeid stratenplan, met pleinen, dwarsverbindingen, 
perspectivische doorkijkjes per definitie verknoeid geld en bouwmateriaal. 
Rotterdam moest Rijnhaven worden, gereed om ingeschaard te worden in 
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een nieuwe economische vrijhandelsassociatie die, helaas door oorlogsgeweld, 
nu eindelijk in het oude, verwarde en machteloze avondland gerealiseerd zou 
kunnen worden in midden-Europa. Een letterlijke vertaling van mittel-Europa 
of mitropa. Wie daarvan de hegemonie zou moeten hebben zei Cornelis er 
wijselijk niet bij. Daarom was nieuwe, gedurfde architectuur voor een moderne 
Rotterdamse hyperwelvaartsstaat noodzakelijk.399 Voor de Laurens was geen 
toekomst weggelegd. Ze zou ingebouwd worden in het stedelijk weefsel. De 
vaagheid ervan deed het ergste vermoeden. Het werd zonder veel omhaal op 28 
mei 1946 door de gemeenteraad aangenomen. In 1946 benoemde de minister 
voor wederopbouw Johan Ringers een gemachtigde voor de stadswederopbouw, 
Cees van der Leeuw. De Coolsingel moest een open venster bieden op de Nieuwe 
maas, wonen, werken en cultuur moesten verder gescheiden stadsfuncties worden, 
in afzonderlijke ruimtelijke segmenten onder te brengen. Werken, winkels en 
cultuur in het centrum, wonen elders. Waar elders? Geen idee, als het maar 
niet in het centrum was. Verkeerscirculatie diende daarbij prioriteit te hebben. 
Die uitgangspunten waren tiranniek tot 1970400. De Laurens was in geen der 
segmenten naadloos onder te brengen. maar ja, die zou toch verdwijnen.

Voorlopige ingrepen na de brand

Het leven, het is bekend, gaat voort. Rondom de kerk, op het voormalige 
middeleeuwse kerkhof, was inmiddels diep in de grond een ingewikkeld netwerk 
van leidingen, buizen, rioleringsvoorzieningen en bekabelingen gekomen. Dat 
moest intact worden hersteld. Hier liep een kransslagader van de stad. Dat 
gebeurde dus. Het kerkeiland, voorzover het er nog was werd rondom verbonden 
met Hoogstraat en Oppert, omdat allerlei puin geruimd moest worden. Dat 
werd stomweg gestort in allerlei grachten, singels en vaarten. Plan-Wittenveen 
of niet. Er was haast, nood breekt wet, men besloot zich van geen enkele 
eigendomsclaim, erfdienstbaarheid of rechten van overpad nog iets aan te 
trekken: het hele eiland werd domweg onteigend401. De vraag is wel, of hierbij de 
juiste onteigeningsprocedure is gevolgd, want die wet eist formeel een Koninklijk 
Besluit. Dat kon niet geslagen worden, want de Koningin zat in Londen. En zo’n 
besluit vereist naast de koninklijke handtekening een ministerieel contraseign. 
De minister, die politiek verantwoordelijk is tegenover het parlement voor 
zo’n inbreuk op het private eigendomsrecht, moet medetekenen. Dat zou 
destijds de minister van Binnenlandse Zaken zijn geweest. En ook dat kon niet 
gesteld worden: want er zaten geen ministers meer in Nederland. Toch heeft 
men deze onteigening aangedurfd. Zonder verder verzet is deze onteigening 
geïmplementeerd, ook al is maar de vraag of het beroep op staatsnoodtoestand 
te dezen eigenlijk wel toereikend was. Daarbij: de Generaal Winkelman, de 
Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht was ingevolge die staatsnoodzaak 
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geldig intern staatshoofd geworden hier te lande, die de regering zou leiden. aan 
Winkelman had het zittend kabinet-De Geer immers die regeringsbevoegdheid 
overgedragen voor en aleer het naar Hoek van Holland ging met het oogmerk 
de regeringszetel naar Londen te verplaatsen. Winkelman, die was er wel en hij 
tekende het besluit tot onteigening. De feitelijke aanzegging van die overdracht 
van het civiele regeringsgezag was geschied door de ministers Steenberghe en Van 
Rhijn. Ze hadden Winkelman ontboden. En hem gezegd dat het civiele gezag 
voortaan bij hem rustte. Dat had Winkelman aanvaard402. Volgens de secretaris-
generaal van het departement voor handel, nijverheid, scheepvaart, landbouw en 
visserij, H.m. Hirschfeld was Winkelman alle regeringsgezagopgedragen403. Dat 
had de minister-president De Geer in een telefoongesprek met Steenberghe gezegd. 
Dat is een onduidelijke term: regeringsgezag. Hirschfeld die met de interpretatie 
van de term bij zijn uitvoeringsverordeningen gedurende de bezetting steeds de 
maken had, komt er in de loop van zijn memoires steeds op terug. En de critici 
van die verordeningen óók404. men zou dan denken dat Winkelman al het 
gezag van het kabinet in burgerlijke zaken had gekregen, dat uitgeoefend kon 
worden zonder de bestaande wetten te veranderen. als dat door De Geer bedoeld 
was, kon Winkelman juist niet onteigenen, zeker niet op collectieve grondslag. 
Want daarvoor was een wijziging van de Onteigeningswetgeving noodzakelijk 
geweest. In alle regeringszaken die niet te maken hadden met het militaire 
gezag dat de Duitse bezetter zou gaan uitoefenen was Winkelman de hoogste 
autoriteit als dat kon binnen de bestaande wettelijke competentieverhoudingen, 
dat was vermoedelijk De Geers bedoeling405. En Winkelmans handtekening 
was evenmin onder het collectieve onteigeningsbesluit geplaatst. men zette 
niettemin dóór. Dat was een hele ingreep, want in veel opzichten was het eiland 
toch nog enigszins sacrosanct gebleven wegens zijn oorspronkelijke bestemming. 
maar of er nu nog grafkelderrestanten waren tot drie lagen diep, waarin nog 
kisten stonden ja dan nee, of er nog fundatierechten geldig waren, het deed er 
niets meer toe. Dat versimpelde aanzienlijk.
maar voorlopig leek die versimpeling regelrecht te leiden tot afbraak van de kerk. 
En boeiend was ook dit: de grond was onteigend. Die was dus van de gemeente 
Rotterdam. In het burgerlijk recht geldt de natrekkingregel: de opstallen volgen 
de eigendom van de onderliggende grond. Was dus de Laurens niet reeds daarom 
een stadskerk, volkomen gemeentelijk eigendom? De tijd was er niet naar om 
daarover te palaveren. Op 11 december 1940 presenteerde Witteveen zijn plan. 
Op basis van die onteigening. Zijn Basisplan ging er van uit, dat het historisch 
verleden van de Rotterdamse stadsdriehoek, die tot 1850 toch tenminste de 
gemeentelijke planologie had beheerst, betekenisloos was geworden. Eigenlijk 
zag Witteveen, hij zei dat ook, de historie als een nodeloze belemmering voor 
de stadsontwikkeling. De historische gebouwen moesten zonder meer gesloopt 
worden. Dat hield in dat de hoofdwaterkering onder de Hoogstraat – de 
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middeleeuwse middeldam – geen centraal uitgangspunt meer mocht zijn voor 
de nieuwe planologie. Die hoofdwaterkering werd verlegd naar een gloednieuwe 
boulevard langs de Nieuwe maas. Het stadscentrum werd integraal naar het 
westen verlegd. De Coolsingel zou de as van dat centrum zijn. Voorheen was dat 
een westwaarts lopende boulevard aan de westelijke buitengrens van de stad. Ze 
begon nogal plompverloren aan het Hofplein dat daardoor een geweldige drukke 
verkeersfunctie kreeg voor de vervoersstromen van alle kanten, een functie die 
dat plein nooit had aangekund. En de Coolsingel eindigde nogal abrupt in een 
speciaal aangelegd plein, het Van Hogendorpplein, omdat een boulevard die 
langs de voornaamste stadskantoren liep – het megalomane stadhuiscomplex van 
Zimmerman, het centrale post- en telegraafkantoor en de beurs – nu eenmaal 
ergens naartoe moest voeren. Nú was hier planologisch de kans bij uitstek om die 
boulevard lineair dóór te trekken naar de levensader van de maasstad: de rivier. 
Daardoor kwam het oude centrum, waarvan de Laurens organisch middelpunt 
geweest was, helemaal geïsoleerd buiten dat nieuwe centrum te liggen. Dat 
aanvaardde Witteveen: hij had toch altijd een hekel gehad aan dat middeleeuwse 
liturgische staketsel dat alleen voor hervormde eigenheimers diende. Het zou 
de afbraak later – die hij voorzag, billijkte en aanvaardde – alleen maar verder 
legitimeren. men houde dit in het oog, als men zich bezint over de haalbaarheid 
van het plan, om de Laurens een multifunctioneel stadscentrum te doen zijn, met 
een subsidiaire liturgische doelstelling. Witteveen heeft er alles aan gedaan om 
dat te frustreren. En uiteindelijk zijn zijn plannen, globaliter, tóch doorgegaan406. 
De Laurens ligt er op dit moment daarom wat verlaten bij. Ligt ze niet wat 
bekneld in de skyline? En dan die vijf zwarte gebouwtjes van W.G. Quist in de 
noordzijde tegen de zijbeuk: moesten die blokkendoosjes nou echt? Het lijkt 
wel of een kleuter op reuzenformaat zijn blokkenbouwdoos heeft omgekeerd 
tegen de zijbeuk en even weg is om lego erbij de halen. Het was nodig, zegt men, 
omdat er kleine vergaderingetjes gehouden moesten kunnen worden, waarvoor 
het zo zonde was die immense kerkruimte warm te stoken. monumentenraad 
en Welstandscollege waren fel tegen. Dus kwamen ze er. Ze ontsieren de 
kerk. De Laurens had het toch al moeilijk, met de grote schoorstenen van de 
stadsverwarming om de hoek. Het valt de Laurens-kerk niet mee, allemaal. Ze 
is de weg wat kwijt geraakt. Dat ligt niet aan haar. maar aan de planners. Dat 
konden zij, omdat zij zich van het oorspronkelijk stratenpatroon niets, maar 
dan ook niets hoefden aan te trekken. Een blanco volmacht.

Persoons rommelt met de duimen

Lang hoefde Claes niet aan te dringen bij die rector. Die was wel bereid nog 
een hassebassie uit te schenken. Van het verhaal begreep hij niet veel. Dat was 
wel duidelijk. Waar Rotterdam lag, dat kon hij zich wel voorstellen en dat ze 
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daar een hele grote kerk hadden en een zware toren, ja, dat snapte hij ook nog 
wel. met de toren aan de kathedraal van Den Bosch, de Sint Jan, was ook heel 
wat afgerommeld. Die had er al gestaan, dat wist de rector uit overlevering, 
nog voordat ze met het schip waren begonnen. Die was, zo was het zeggen, 
Romaans. En daar hadden Geuzen óók aan gerestaureerd, zodat het nu een wat 
modernere toren leek. Iets van renaissance of zo. Van boven dan. En die spits, 
dat was óók echt Hollands, dat was niet gotisch. maar veengrond, dat hadden 
ze hier niet. Wel veel moeras, buiten de stad, doordat er heel veel riviertjes waren 
die hier samenstroomden. En je kon dat water reguleren, daar waren ze hier bij 
belegeringen goed in. Dan was de stad zo goed als ingesloten door het water. 
Je kon er niet doorheen waden, maar je kon er ook niet overheen varen met 
platbodems. De moerasdraak, zo heette de stad ook wel. De vijand kon dan 
niet dichtbij komen met de infanterie om een stormloop te doen op wallen en 
poorten. maar met artillerie kon je ook niet veel uitrichten, want die kon je niet 
vanaf drijvende pontons laten vuren. maar waarom zou je een grote zware kerk 
nu toch zetten op sponzige veengrond? Dan ging je toch gewoonweg een endje 
wijerop? Had Persoons dát dan niet kunnen voorstellen? maar een borrel, die 
wilde hij óók nog wel. De dag was nou toch gebroken, biechtelingen zou hij wel 
niet krijgen. En dat verhaal, dat was wel spannend. Was die toren dan echtig 
ook verdraaid? Je zou zeggen: zo’n ding zou dan toch omvallen? maar eerst er 
maar eentje prùùven. Proost!
Persoons ging weer terug in zijn herinneringen. Het zwaar aanwiggen vanonder 
uit de voetleggers, mét de gecombineerde paardenkrachten had het uiteindelijk 
gedaan. Ze hadden nieuw tuig moeten maken, waarbij de paarden als het 
ware in een leren hansop hadden staan trekken, om de trekkracht over de 
paardenlichamen te verdelen. maar zo deden ze dat met de scheepskamelen 
ook. Hij zag de hoeven weer vonken slaan op de keienbaan rond de toren bij het 
krachtzetten, waarbij de keggen hevig per trek gelijktijdig werden aangewigd 
van binnen. De toren was nu ook wat beweeglijker omdat ze als het ware over 
de onderste leggers schoof in noordoostelijke richting. Na iedere massale trek 
horizontaal werd gepauzeerd om het aanwiggen gelijktijdig te doen plaatsvinden, 
gierend, kreunend en kermend was het enorme gevaarte verschoven in de diepe 
kuil over de drijfvlakken. Iedere trek was een risico geweest, driekwart jaar lang. 
Driekwart jaar had hij erbij gestaan, in stromende regen en gierende wind, steeds 
opnieuw nauwlettend toeziend dat de paarden niet te zwaar trokken in één 
keer, zodat de keggen niet gelijktijdig opgedreven konden worden. Toen kon 
hij opdracht geven om de schuine schoren aan de zuidwestzijde wat losser te 
stellen om de toren wat speelruimte naar dat zuidwesten te geven. In mei 1652 
leek het zaakje wat rechter gekomen te zijn, zo op het oog. In de noordoosthoek 
op het schietlood dat uit de halgewelven naar beneden hing was duidelijk een 
verschuiving te zien náár de apsis toe. Hij had wat staan winkelen met passer, 
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schietlood en winkelhaak, mompelend berekeningen gemaakt en zorgelijk 
gekeken. maar ja, er was wel verschoven, maar hoeveel precies, dat kon hij niet 
zeggen. Van Couwenhoven had hem toegesist: máák er iets van, man, sla er 
maar een slag naar, ze willen het echt niet narekenen. Dat had hij gedaan. acht 
duim. acht duim verschuiving, dat had hij de vroedschap gerapporteerd, plechtig 
ter vergadering verschenen. Tot zijn starre verbazing had niemand gezegd: ten 
opzichte waarvan dan precies? Wat was uw oorspronkelijk peilbaken? Nee, ze 
hadden meteen opdracht gegeven zó door te gaan, binnen het bestek. Hij wás 
doorgegaan, had meer schoren doen losmaken en zandstenen dorpels onder de 
leggers laten plaatsen. En toen, in zijn overijverigheid van ambachtsman, was ook 
hij de kuil ingegaan, had de trekresultaten in de zuidwestzijde willen opmeten 
met zijn meetlint en de rechterhand op het linteinde gelegd om het af te rollen 
tussen dorpel en legger in. Op dat moment had buiten het signaal geklonken, de 
legger was ineens verschoven en de muis en duim afgekneld. Van de rechterhand. 
Hij had het zien gebeuren. Gewoon, zonder de felle pijn. alle beweegzenuwen 
afgekneld, geen wonder. De toren had een seconde op zijn hand gerust. Zestig 
meter hoog, dat gevaarte. Hand omhoog, afbinden en naar het hospitaal met 
spoed. Sedertdien wist hij wat pijn was. En sedertdien had hij een vlerk met 
slechts drie vingers. “Een ereteken.” had Van Couwenhoven gezegd. “Draag het 
met ere!” Ja, kletsen kon Van Couwenhoven goed. Op 9 februari had hij toch, 
krimpend van de fantoompijn, nieuwe opmetingen gedaan. De oprichting was 
nu drieëneenhalve voet geweest. Tenminste, dat had hij gerapporteerd. Hij had 
er zijn drievingerige hand niet voor in het vuur durven steken. maar de heren, 
denkelijk beducht om zijn mismaaktheid te moeten zien, hadden hem niet ter 
vergadering laten binnen staan. Daarop had hij wondkoorts gekregen en had 
een tijdje verstek laten gaan. Die Couwenhoven had kennelijk allerlei verhalen 
opgehangen over de doeltreffendheid van de verplaatsingen in de onderste 
schoren, want er kwamen geen conciese vragen meer binnen. Wel kreeg hij een 
oorkonde dat hij stadsbouwmeester was geworden. Hadden ze soms wroeging 
of zo? Of voelden ze nattigheid dat zijn berekeningen wel erg gunstig uitvielen 
en wilden ze hem binden aan de stad? Herberekening kon niet meer: men wigde 
nog steeds de schoren op en daarna had hij geadviseerd de torenvoet zo zwaar te 
versterken, van binnen en van buiten, dat de toren eigenlijk nu helemaal binnen 
het schip stond terwijl de plaats waar hij oorspronkelijk had staan meten niet meer 
bereikbaar was omdat het basismetselwerk opgehoogd was en met muurankers 
onwrikbaar met de rest van de torenvoet was verbonden. Het metselen was maar 
doorgegaan. De steunberen links en rechts aan de westzijde waren tot diep in de 
grond zozeer verbreed dat de torenvoet bijna reikte, inwendig, tot iets voor de 
helft van de zijbeukgang. Hij had ook nog zandstenen blokken van wel twee voet 
laten inboeten, die als klauwstukken nog tweeëneenhalf tot drie voet in de toren 
grepen. Iedere vergelijking met de oorspronkelijke uitgangssituatie was, wat die 
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duimen betreft, waarin hij de eerste metingen had verricht, onmogelijk geworden. 
maar hij had er niets over gemeld. Van Couwenhoven was niet achterlijk. Die had 
hem meesmuilend in het comptoir aan staan kijken toen hij kwam berichten dat 
de afrekening alweer boven het bestek was. maar ja, die keek óók wel uit. Hij werd 
er weer bezweet van, als hij er aan dacht. Iedereen was zo blij dat het de goeie kant 
op ging, dat niemand de excessieve kostenoverschrijvingen ter discussie stelde. 
maar hij, Persoons, had eigenlijk niet de bestáánde toren gericht. Hij had van 
onderop een nieuwe inpandig opgetrokken. Tenminste: voor de eerste geleding. 
maar ja: toen zei niemand er wat van. Toen niet. Dat was, wat je noemt, een 
nipte ontsnapping. Hij kreeg het Spaans benauwd, nu hij er weer aan dacht. Een 
koude zweetdruppel voelde hij over zijn ruggenwervel biggelen. Nog maar een 
borrel, dat zou wel helpen. Gek, zijn rechterhand begon weer ellendig te steken.
Een uur later schoven een wankele rector en zijn wrevelige huishoudster het 
slappe lichaam van Persoons in de knechtenkamer van de bijkeuken op de brits. 
Het vrouwtje schudde haar ondanks het hooi wat op. En legde de mismaakte 
hand als een vreemde rode krab op de zware deken. Een zware ademhaling 
verried dat de Geus weer buiten westen was. Wat had hij nou zitten dazen over 
onmetelijke rijkdommen en dat de rector en hij sam-sam zouden doen en dat 
hij vort gediplomeerd duivelsbezweerder ging worden bij de Van arkelstichting? 
En dat hij nooit meer bouwvakken wilde doen? Wie vroeg die vent wat? Uit 
het armenhuis kwam hij aangestoefeld, wat zwetste zo’n vent toch. maar ze liet 
toch de dievenlantaarn op de goot staan. En de tussendeur open. Bleek lichtten 
de voetzolen van de Geus op in het licht. Hollandse streken! Ze had er haar 
bekomst van. Zwijgt toch stil. De rector leek wel niet wijs.

Zo laten of herbouwen?

Rein Blijstra heeft, in een geharnast artikel in het Vrije Volk van 14 december 
1968 de staf gebroken over de toen in volle gang zijnde herbouw van de Laurens. 
Hij vond het volksverlakkerij en geldverkwisting. Hij meende dat herbouw van 
een volkomen verwoest Gotisch gebouw in wezen vervalsing is, zowel historisch 
en artistiek. “als men eens rustig overweegt, dat voor de wederopbouw van de St. 
Laurens acht à tien miljoen guldens genoemd worden, dan mag men zich toch 
wel eens afvragen of het herbouwen van een kerk in een vorm, die niet meer dan 
een dode kopie is van wat geweest is, voor zoveel geld wel verantwoord te achten 
is.” Een duidelijk standpunt. Er is veel voor te zeggen. mede omdat men van het 
begin af aan van plan was uiteraard de modernste technieken te bezigen om bogen 
te stellen, verbindingen te zekeren, vloeren waterpas te krijgen, terwijl voorts 
oude materialen die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid – men denke aan 
zandsteen – gemeden werden. Bij het middeleeuwse bouwen van de Laurens zijn 
verschillende soorten natuursteen dwars door elkaar heen gebruikt. men keek 
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niet zo nauw. Er werd aangekocht wat aan de markt was, en verder datgene wat 
op dat moment meteen ook vervoerbaar was, want vervoer was altijd een enorm 
probleem. alle zwaardere materieel moest over water, maar ook dat water wás er 
niet altijd – soms stond een binnenwater stomweg droog – of het was er wel, maar 
het was niet hoog genoeg of het stroomde niet genoeg: vervoer per vlot kwam nu 
eenmaal in middeleeuws Nederland veel voor. Je ziet dat veel op oude platen van 
het Haringvliet, de Kolk en de Leuvehaven: ze zijn dan afgestampt met vlotten 
met daarop vracht. Niemand kan er voorlopig door. Wat je dan kreeg was dat 
een bepaalde zware rollaag begon met tufsteen, voortgezet werd met ledesteen 
en eindigde in zandsteen. Daar maalde men ook weer niet om. Dat brak soms 
het regelmatigheidspatroon, zelfs opvallend, maar ook dat was niet hinderlijk. 
Kennelijk heeft men daar bij deze restauratie anders over gedacht. Verder was 
ledesteen op dat moment vrijwel niet te krijgen: de vindplaatsen waren toen bijna 
uitgeput en de exploitatie van lagen elders viel weer heel duur uit. men heeft nu 
steeds Engelse kalksteen gebezigd in plaats daarvan, afkomstig uit de groeven en 
afgravingen van Portland. maar ook die voorraad bleek eindig en te duur. Toen 
heeft men Franse kalksteen gebruikt uit de buurt van Brauvilliers, maar ook 
nog twee andere Franse kalksteensoorten. maar men heeft ook de asmannetjes 

– foutief bewerkte natuurstenen stukken – weggenomen en vervangen door 
perfecte stukken, machinaal bewerkt, dat wel.407 Buitenom zijn alle muren via een 
stoomchemisch proces gereinigd. De in de eeuwen na de voltooiing aangebrachte 
cementpleisteringen zijn verwijderd, omdat ze het uiterlijk te veel egaliseerde 
tot een saai eentonig vlak, terwijl men daarachter de veelkeurige werking van 
de diversiteit van bakstenen wist. maar bij de verwijdering konden beschadigen 
aan de originele steenlagen ook niet worden voorkomen. Die zijn dus vervangen 
door nieuwe, uiteraard in harmonie met de kleurpatronen van de omringende 
lagen. maar ook hier moest weer een enorme wisselvallige diversiteit in de stenen 
geconstateerd worden: soms in één laag zes diverse formaten. Iedere steenbakkerij 
had destijds zijn eigen bakformaten. De stenen waren plaatselijke producten 
van kleine steenbakkerijtjes op het West-Nieuwland en bij de Leuve, waar veel 
klei en leem aan de oppervlakte lag. maar ook dat kon niet meer naadloos 
geïmiteerd worden, zodat nieuwe lagen toch wat saaier en rechter uitvielen dan 
de oude. Verder zijn in de achttiende eeuw de hoge ramen in de transeptgevels 
aan de onderzijde aanmerkelijk ingekort. Dat heeft men gedaan, omdat men de 
oorspronkelijke toegangsportalen ingrijpend wilde veranderen. men heeft nu de 
oude situatie weer trachten te herstellen, waarbij de rijzige verhoudingen van het 
middenraam in de gevelwand weer zouden hersteld worden naar de maten bij 
de eerste oplevering in de zestiende eeuw. maar daarbij heeft men weer moeten 
gokken hoe de voormalige montants liepen en ook gissingen moeten maken 
over de raamprofielen. men heeft zoveel mogelijk een imitatie gezocht van de 
grote afsluitvensters van de zijbeuken in de Westgevel. Of het zo ook was blijft 
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natuurlijk giswerk. In het Zuidertranseptraam is aan de buitenzijde het kapiteel 
boven de kolonette van de middenmontants ter hoogte van de splitsing bekroond 
met een duiveltje. Dat is gloednieuw, dat was er nimmer. En dat is bedoeld om 
te verwijzen naar het duivelswerk waardoor de Laurens in 1940 teloor ging. Het 
is van de hand van de beeldhouwer C. Groeneveld en is gekeerd naar de Nieuwe 
maas. Want daar kwamen de eerste Duitse soldaten vanuit hun watervliegtuigen 
aanpeddelen in rubberbootjes om het noordelijk bruggenhoofd te bezetten. 
Daarvan werden ze verjaagd door de Nederlanders. Toen verschansten ze zich 
in de Nationale Verzekeringsbank tegenover dat bruggenhoofd, van waaruit ze 
enfilerend mitrailleurvuur uitbrachten op de hele brug. Waardoor beide partijen 
elkaar in de ban hielden: de Nederlanders konden niet vóór of achteruit, maar 
de Duitsers ook niet. Zodat Schmidt dat vermaledijde -bombardement wilde 
aanvragen. Dat, zoals we zagen, tóch al bevolen was. Dat, dat allemaal, wilde 
Groeneveld neerleggen in het duiveltje. Het zit hoog. maar het heeft veel te 
vertellen. Het kijkt heel vals en gemeen. Daar heeft Groeneveld erg zijn best 
op gedaan, dat kun je goed zien als je het weet. Het draagt in de rechterklauw 
een brisantbom. Dus je moet lang en goed kijken. Of je moet het geloven. Dat 
gebeurt in deze kerk ook veel.
Ook de brugstaven in de overige raampartijen zijn niet meer van het ijzer dat 
vroeger werd gebruikt: dat roestte veel te veel. men heeft nu een bronslegering 
voor de staven gebruikt die destijds niet haalbaar was wegens de daarvoor 
vereiste hoge temperaturen. Weer kan men zeggen: dat is perfectionering, dat 
is geen restauratie.
En verder stond ook vast dat, als men tot restauratie zou besluiten, de kerkvloer 
niet meer zou kúnnen bestaan uit de oude zerken – die schier allemaal 
gebroken en soms zelfs verpulverd waren. En voorts was uitgangspunt dat de 
vloer een dubbele laag zou krijgen om verwarming van onderen door de hele 
kerk te verzekeren in gelijkmatige temperaturen. Is dat nog een restauratie? 
Het is het oude dilemma dat in de Tweede Kamer aan de orde werd gesteld 
ter gelegenheid van de totstandkoming van de eerste monumentenwet. als 
men een gebouw optrekt zonder de kennelijke gebreken van het oude, terwijl 
men uit utiliteitsoverwegingen technieken en materialen bezigt die de 
oorspronkelijke ontwerpers nooit tot hun beschikking hadden of konden 
hebben, dan restaureert men niet. aldus Victor de Stuers, de referendaris van 
Binnenlandse Zaken die over dat soort dingen ging. men sauveert een oud 
gebouw, door het tot een nieuw te vervolledigen. Dat is vroom bedrog. Dat 
kan de zinnen strelen. Dat doet bedrog meestal. maar moet de overheid bedrog 
subsidiëren? Piet Cuypers, zeer bevriend met De Stuers en diens wederpartijder 
in dit soort aangelegenheden, had er geen moeite mee. als ik de gotiek kan 
revitaliseren door de modernste technieken te gebruiken, gietijzer, besemmer 
staal, rubberplinten of betonspanten en gewapend beton, dan doe ik dat, mits 



CO
N
CE

PT

CONCEPT VERSIE D.D. 15 maaRT 2018 - 11.05

De kerk brandt

381

ik de doelstelling van de gotiek – afleiding van de menselijke geest naar de sferen 
van het onzienlijke heil – door de verticale stuwing van spitsramen, ribgewelven, 
kruispassen, montants en luchtbogen kan dienen. Dan bezig ik elektrische 
belichting, hydraulische drukkracht om uurwerken aan te drijven en klokken 
te laten luiden. Zonder veel te discussiëren is op die grondslag kennelijk op 10 
december 1951 door het Rijk toestemming gegeven tot het herstellen van de 
Groote Kerk te Rotterdam. Het zou negentig procent van de kosten voor zijn 
rekening nemen. De restauratie startte in 1952. Ze begon met een plaatsen van 
een enorme hekafscheiding rondom een bouwplaats, bouwketen en een verblijf 
voor de bouwdirectie. Daarna begonnen de aanbestedingen. Het voornemen 
was alle natuursteen die nodig zou zijn voor het herbouwen te bewerken op de 
bouwplaats. Ook de beeldhouwwerken die daartoe, gemoderniseerd, zouden 
moeten worden uitgevoerd: zo is die satan ter plaatse gemaakt, ook met 
elektrische afwerking, de satan die die brisantbom grijnzend tot gooiens bereid 
in de rechterklauw houdt. Insgelijks geldt voor samengestelde wimpergs, hogels, 
sluitstenen, kolommen, kolonetten, taterkoppen, goten, waterspuwers, plinten, 
lijsten balustraden en dergelijke. De bouwwerkzaamheden zijn gedetailleerd 
vastgelegd in tweeëntwintig mededelingen over het verloop der werkzaamheden 
voor de restauratie van de Grote of Sint Laurenskerk te Rotterdam van de 
Gecommitteerden tot de zaken der Hervormde Gemeente te Rotterdam, 
DDT. Kerstmis 1952 tot Kerstmis 1971. In 1959 werden de transepten in gebruik 
genomen, in 1962 het koor en in 1968 werd het schip in gebruik genomen.
men achtte met de plaatsing en ingebruikneming van het grote orgel aan de 
westwand van het kerklichaam de restauratie voltooid in 1973. Het orgel is een 
wonder van moderne elektronisch pneumatische tractuur. Een lichte beroering 
van een toets, en de zwaarste donder wordt aan het orgelfront ontlokt. Het heeft 
negentig stemmen.408 Het is een universeel orgel waarop vrijwel alle soorten 
muziek te spelen is, mits transcribeerbaar voor orgel. Het is van alle markten 
thuis. Van Bach tot Eric Clapton over Curzon. Het is daarmee symptomatisch 
voor de Laurens. Die ook van alle markten thuis wil zijn. De rode orgelkas 
staat op het enorme oxaal dat Jan Giudici – kan het Rotterdamser? – ontwierp 
voor het vooroorlogse hoofdorgel. maar het kaswerk zelf is weer een imitatie 
naar de Lodewijk de zestiende-stijl. Het heeft een dieprode kleur met hier en 
daar toefjes wit. Profielen en ornamentiek zijn voorzien van verguld lofwerk. 
Natuurlijk is ook hier de discussie gevoerd of dit alles geen kitsch is: want het is 
een gloednieuw, hypermodern orgel in een historiserend jasje. Wie echter de frêle 
marie Claire alain de Misse de Saint Hubert met jagershondbegeleiding heeft 
zien en horen spelen op dit orgel – de speelster schier dansend op de orgelbank 

– terwijl de gewelven de hoornstoten glanzend teruggaven, heeft kerk, orgel en 
musicienne zichtbaar genietend samen horen harmonisch concerteren. En dat 
is waar het om gaat.
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In 1989 werd een stichting in het leven geroepen waaraan de hervormde 
gemeente de kerk in beheer overdroeg. men nam aan dat de stichting slechts 
bestuursleden zou aanvaarden die zich met de hervormde kerk verbonden 
voelden. De hervormde gemeente zou voorts de kerk voor haar erediensten 
mogen blijven gebruiken. maar verder zou de kerk gebezigd mogen worden voor 
culturele en andere manifestaties, mits niet onverenigbaar met de liturgische 
doelstellingen van de hervormde kerk. Dat kan leiden tot interieurwijzigingen. 
Dat heeft het al gedaan. maar die ontwikkeling is net ingezet. Die heeft nog 
tijden van evolutie te verwachten. Grenzen in abstracto zijn niet aan te geven. 
Dat moet men ook niet beogen.

Het resultaat

als men nu door het halportaal deze immense, brede en sobere, vooral zon-
doorlichte kerkruimte betreedt, waar kijkt men dan naar? De uiterlijke 
verschijningsvorm is een perfecte imitatie van de middeleeuwse Laurens zonder 
verzakkingen. maar van binnen? Het is zeker niet de roomse santenkraam die 
men ziet. maar ook niet de maatschappijbevestigende standskerk met tribunes, 
preekkerk, dooptuin en huisje geschaard onder een dominante preekstoel in 
het midden van het schip. Het is een sfeervolle gemeenschapsruimte voor vele 
culturele manifestaties die het Rotterdamse wij-gevoel kunnen bevestigen. Daar 
is niets en tevens alles mee gezegd. Het is aan Rotterdam om dat in te vullen. 
Dat kan het aan, dat heeft het, door de eeuwen gelouterd, steeds bewezen.

Hand in hand, kameraden

met een onnatuurlijke kreun werd Persoons wakker. Waar lag hij nu weer? 
Wat was dit voor rommelhok? Buiten werd het grijs, maar het was duidelijk 
nog vroeg in de ochtend. Hij hoorde vogels fluiten en verderop rammelen van 
melkbussen, teken, dat de eerste boeren weer in de stad kwamen. ach, ja. Die 
rector. met zijn bezweringen. Daar was hij. Een tong als een leren lap. Die borrels 
van gisterenavond? Of was het gisterenmiddag? Dat wist hij niet zo precies meer. 
Wat had hij nou weer allemaal uitgekraamd? Hij zou die gasten toch niets gezegd 
hebben van zijn schat bij de lommerd? Hij moest nu toch eens ophouden met 
dat gezuip. Goed, die rector was geen kwaaie, maar dat gezwam was nergens 
goed voor. O ja, hij had zijn capriolen met die Laurenstoren weer eens zitten 
verhalen, met een overmaat van details. Hij leek wel gek. Die paap snapte er 
toch niks van. Hij moest hier weg uit deze negorij, het werd hier niks met hem. 
Stond hij kruisvensters van arduin te metselen binnen het bestek van een ander. 
Hij, de opperbouwmeester van Rotterdam. Het was anders wat moois. Terug 
kon hij niet. Hij voorzag moeilijkheden met de nog steeds lopende afrekeningen 
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van de bouwwerkzaamheden aan die rottoren. Daar had hij zich nou letterlijk 
aan vertild. Van Couwenhoven had de vroedschap wijs weten te maken dat hij 
inderdaad de zaak getild had, net als die toren. Hij moest wegwezen hier, hij had 
hier eigenlijk niks te zoeken. In Brabant niet, maar waar dan wel, dat was hem 
ook niet duidelijk. Daar stond in ieder geval een emmer met water. Hij waste 
zich. moeizaam, de rechterhand begon meteen te tintelen en te trekken. Dat 
hield je er dan toch maar mooi aan over aan zo’n kerkrestauratie. De achterdeur 
naar de tuin stond op een kier, er klokten enige hennen rond voor het kot in het 
tuintje, scharrelend, azend en zachtjes verongelijkt kermend, zoals krieltjes dat 
kunnen doen. Enige eieren glansden in het stro achter in het leghok, een vers 
eitje als ontbijt, dat zou smaken. En dan zag hij wel verder, hier had hij niks te 
zoeken. Over dat heggetje wipte hij zo, daar zat hij niet mee. En kwam hij de 
rector tegen dan verzon hij wel wat. Hij had niks strafbaar gedaan, niet dat hij 
wist. Hij lichtte de klink, dook in het hok en stak drie kakelverse eitjes in zijn 
jaszak. Een klokje klepte. Weer zo’n dienst van de roomsen, zeker. metten of zo. 
Niks voor hem. met een wip stond hij op het zandpad naast de straatgoot, in 
de verte de rode weerschijn van de dageraad. Een Geus mag niet huilen. Ook al 
heet hij Persoons. Hij zocht het wel hogerop. Had hij altijd gedaan. Hij stapte de 
straat op. De eerste zonneschijn in. Het waren de herinneringen aan de Laurens 
die hem deden glimlachen. Hoeveel eeuwen zou de toren kunnen standhouden?
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Noten
1 Een semipublieke instelling ter verzorging van weduwen, wezen, armlastige zieken en geestelijk gestoorden. 

Oorspronkelijk steeds verbonden aan een grotere stadsparochie van katholieken huize op basis van fondsen, 
gesticht door vermogende stadspoorters, de burgers, in de middeleeuwen. In de periode van de hervorming 
werden huizen en fondsen overgenomen – genaast is de technische term – door de protestantse gemeenten die 
de parochiegoederen opeisten in eigendom; in het zuiden bleven deze ziekenfondsen en armenhuizen officieel 
Heilige Geesttafelen heten. In Den Bosch was dat het geval. Die aanduiding geraakte boven de Grote Rivieren 
gaandeweg uit zwang, al trof men haar hier en daar toch tot in de twintigste eeuw nog wel aan. Rotterdam had, 
zoals uiteengezet zal worden, in de veertiende en vijftiende eeuw verschillende stichtingen en fundaties met 
deze naam. maar de reformatie van 1572 maakte doorgaans aan deze tenaamstelling een duchtiger einde dan 
onder de genoemde rivieren het geval placht te zijn, al bleven de activiteiten die uit de fondsen en fundaties 
gefinancierd werden stoffelijk hetzelfde. Bij de Vrede van münster, waarin de verhouding tussen het Koninkrijk 
Spanje en de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden geregeld werd, werd bepaald dat de Republiek 
gemachtigd was de eigendommen van de Rooms-katholieke Kerk over te nemen. Dat had ze meestal gedaan, 
waarbij de kerken en kapellen werden toegescheiden aan de gelovigen van de Nederduyts-gereformeerde kerk, 
de geloofsgemeenschap die in de provinciën de staatkundige overhand had gekregen zonder echt staatskerk te 
zijn. Ze heette weliswaar heersende kerk, maar men kon niet zeggen dat de Republiek echt een staatsgodsdienst 
beleed of had. Ze tolereerde, meestal uit onverschilligheid, ook allerlei andere geloofsdenominaties zoals 
de Lutherse gemeenschap, ook wel Martinistenkerk geheten (naar de voornaam van Luther, martinus), de 
contra-remonstrantse broederschap, de Portugese Israëlitische of Sefardimkerk, de aszkenasische Joden, de 
Hugenoten of Waalse kerk en ook de rooms-katholieke kerk. Zolang deze kerk niet al te openlijk optrad, 
werden haar godsdienstoefeningen gedoogd, zij het soms tegen betaling van geld.

2 In de hoofdtekst wordt gedoeld op de Heilige Laurentius, als martelaar voor het geloof in 258 te Rome 
gestorven onder de regering van keizer Valerianus. aan deze Laurentius is de Rotterdamse Sint Laurenskerk 
oorspronkelijk gewijd; hij is de kerkpatroon. Hij was aartsdiaken en beheerde de kerkelijke geldadministratie 
voor Paus Sixtus II. Vandaar het boek in zijn hand. Laurentius werd verbrand op een rooster boven een vuurtje 
nadat hij gevild zou zijn: vandaar de tang, waarmee de opperhuid werd afgetrokken. In de middeleeuwen 
was Laurentius in de Lage Landen een populaire heilige, schutspatroon van brandweerlieden (vanwege het 
vuur), koks en banketbakkers (enigszins morbide, omdat Laurens gebraden werd en gezegd zou hebben 
tegen de beul, dat hij omgekeerd moest worden op het rooster om goed doorstoofd te zijn). Vanwege het 
boek was hij ook schutspatroon bij kooplieden en bankiers. Wellicht daarom was hij een gaarne ingeroepen 
schutspatroon te Rotterdam dat het als markt- en stapelplaats van deze specialisaties hebben moest. Natuurlijk 
komt Laurentius straks, in het meer beschrijvende deel van deze kerkgeschiedenis tijdens de middeleeuwen, en 
detail terug. men verwarre hem niet met Sint Laurentius van Brindisi, een heilige kapucijner pater, 1559 - 1619. 
Deze geestelijke verwierf zijn roem of ruchtbaarheid ten tijde van de contrareformatie als diplomaat en 
ministergeneraal van zijn orde bij de Heilige Stoel. Hij bestreed krachtig met de Spanjaarden de hervorming. 
Deze Laurentius bewerkte aan de Europese Vorstenhoven de totstandkoming van de militaire Heilige Liga, 
waarmee Rotterdam als zeevarende stad heel wat te stellen had in de zeventiende eeuw. De Liga rustte een 
vloot uit, waarmee Hollandse koopvaardijschepen in de middellandse zee onderschept en gegijzeld werden. 
Hij kan bij de Rotterdammers dus niet populair zijn geweest. De Laurens-kerk is van de dertiende eeuw, 
zoals we zullen zien, en is gesteld onder de patronage van die Romeinse Laurentius.

3 Brandewijn gemaakt van gestookte bessen; een populaire volksdrank in de zeventiende eeuw.

4 Onze Claes Persoons had in 1670 bij onderaanneming diverse verbouwingsactiviteiten geaccepteerd bij 
de classicistische modernisering van de Bossche Stadhuisgevel en bij de verbouwing van het daarachter 
gelegen Griffiehuis; zie: Chris Kolman, Ben Olde meierink en Ronald Stenvert (red.), Rijksdienst voor 
de monumentenzorg, Monumenten in Nederland: Noord-Brabant, Zeist/Zwolle, Waanders Uitgevers 
Zwolle, 1997, zie sub voce: ’s-Hertogenbosch.

5 Vasteland – men zegt natuurlijk doorgaans toch: Het Vasteland – is een korte drukke brede weg lopende 
tussen de Leuvehaven en de Westzeedijk. Ze begint bij de Schiedamse Dijk die parallel aan de Leuvehaven 
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loopt en loopt uit op die Westzeedijk. Ze loopt maar tot het kruispunt Schiedamse Dijk/Boompjes/
Erasmusbrug. Ze draagt nu de rails van Lijn 8 en een dubbele autoweg. Ze is onderdeel van de Schielandse 
Hoge Zeedijk, in de middeleeuwen aangelegd (Zie ook: II.3.1. De dijkages op pagina 54.), in aansluiting 
op de in de hoofdtekst genoemde ingepolderde zee-gors. Dit Vasteland, dat aangeplemd werd en kon worden 
omdat de slibbing zandbanken deed ontstaan, liep tot Schoonderloo of Sconerloe (de oudste spelling) 
waarvoor het een natuurlijke zeekering vormde. Zodat die Schonderloërs natuurlijkerwijs droge voeten 
hielden. De gors heette ook Vasteland, in tegenstelling tot de meer landinwaarts gelegen veenblubbermassa’s. 
De dijkage naar Schoonderloo werd in 1288 voltooid en in 1599 werd het Vasteland gerekend tot de gemeente 
Rotterdam, die de Nieuwe Schiedamse Poort daar deed bouwen.

6 men kan alleen maar gissen dat ze door de vanuit het achterland opkomende volksdruk, veroorzaakt door 
de Grote Volksverhuizing, letterlijk geen kant op konden. als ze nog wat rundvee wilden weiden en varkens 
wilden hoeden, moesten ze zich wel verweren via primitieve waterhuishouding tegen het opdringende 
water, via de hierna te bespreken dijkages en waterlossingen. Gaven ze dat op, dan moesten ze het veel 
primitiever nomadenbestaan van jagers wel (weer) oppakken, met alle ongerief van dien. En sommige 
groepjes hebben dat ook gedaan, omdat hun dijkages geen standhielden en hun terpen afkalfden door de 
stijgende zeespiegel en de wassende rivieren alsmede de immer toenemende regenval. Hun nederzettingen 
werden verveend. Ze zakten weg in de blubber. Later, bij de middeleeuwse ontginningen werden ze weer 
teruggevonden bij het turfsteken.

7 Het Haff in de Danziger Bocht bij Koningsbergen lijkt veel op de lagune die de merwede bij de Hoek van Holland 
in de elfde tot dertiende eeuw vormde. Het haf dat de Oder vormt naar de Oostzee is ook vergelijkbaar, in de 
Pommerse bocht. De Weichsel vormt met de Oostzeegetijden ook een haf en ook de estuaria van de memel.

8 De gletsjer veroorzaakt een breuk in de onderliggende aardlagen. Die schuiven af tegenover elkaar in 
tegenovergestelde hellingsrichtingen. Daardoor ontstaat een, voor het oog soms nauw waarneembare, vallei.

9 Hier volg ik: Frits David Zeiler, Tussen Schie en Gouwe, voorgeschiedenis en ontstaan van het hoogheemraadschap 
van Schieland, uitgave van het Hoogheemraadschap van Schieland, Zutphen: Uitgeversmaatschappij 
Walburg Pers, 1998, pp. 8-10.

10 Deze abdij zou in 1050 gesticht zijn als abdij door bisschop Bernold. In 1580 is deze abdij in ieder geval 
opgeheven door de Utrechtse Staten, in verband met de kerkelijke reformatie. merkwaardigerwijze nemen 
veel historici aan dat de Egmonder abdij ouder is dan de Paulus-abdij. We weten niet, wanneer de Egmonder 
abdij is opgericht. We kunnen slechts gissen, wanneer de Engelse Benedictijnen bij Egmond-Binnen een 
Convent hebben opgericht onder een prior. Dat kan rond 550 zijn geweest omdat de legendarische trektocht 
van Willibrord naar Echternach over Utrecht rond die periode gesitueerd wordt. met de oprichting van een 
zelfstandig convent is een kloostergemeenschap nog geen abdij: daarvoor is bisschoppelijke bevestiging 
noodzakelijk. als Egbert, de zoon van Dirc II, inderdaad de prior van Egmond-Binnen tot abt heeft gewijd, 
moet dat zijn gebeurd tussen 977 - 993, want toen genoot Egbert de machtsvolheid van een aartsbisschop te 
Trier. Deze Egbert zond een visitator naar Egmond, ene Ruopert, om te kijken of de stichter, adalbertus 
van het Convent, de organisatie wel goed onder controle had. Ruopert rapporteert dat adalbert een 
godsvruchtige gemeenschap leidt, maar laat het aan de monniken van het Benedictijner klooster mettlach 
bij Trier over om te beoordelen of adalbert de bisschopswijding naar de Regel van Sint Benedictus waard 
is. adalbert wordt immers geen residerend bisschop met diocesane rechtsmacht. Hij wordt abt, dat is iets 
heel anders, en daarover kan Egbert niet zelf beslissen. Ruopert zendt dus een visitatieverslag, dat door de 
monniken van mettlach wordt opgeleukt tot het befaamde manuscript Vita Sancti Adelberti. Dat is veel 
later overgelegd aan Egbert. Het heeft even geduurd, want het werd geschreven op duur perkament en werd 
verlucht met vele pentekeningen en Initialen. Toen het klaar was, kon Egbert niet veel anders doen dan de 
voorgedragen beslissing om adalbert abt te maken en zijn opvolgers óók bekrachtigen. Wanneer Egbert 
dat deed weten we niet. Zie: Oppermans, Fontes Egmundenses, a.w., pp. pp. 11-15. Secundaire bronnen 
verhalen alleen dat Ruopert naar Egmond is gezonden, gevisiteerd heeft en dat dat uiteindelijk tot een goed 
resultaat leidde: adalbert werd abt. maar wanneer adalbert gewijd is – en daar komt het op aan – door 
de aartsbisschop van Trier, dat weten we niet. De bevestigingsbeslissing was van Egbert. maar de wijding 
kan van veel latere datum zijn. Vaststaat dat de Paulus-abdij in ongeveer het jaar 1000 al veel groter was en 
meer boeken bezat dan de Egmondse kloostergemeenschap.
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11 De abdij was de eerste in rang onder alle kloosters in Utrecht. Ze stond vlak bij de bisschoppelijke burcht 
in het centrum van de stad. Er was veel lekenpersoneel dat met de geestelijken genoot van een omvangrijke 
immuniteit in de stad, lopende van de Trans, aan de noordzijde, de Nieuwe Gracht aan de oostzijde en de 
Hamburgerstraat aan de zuidzijde naar de westelijke grens iets achter de huidige Korte Nieuwstraat. De 
abt had een eigen huis ten noorden van de kapittelkerk van de kloostergemeenschap en een eigen opgang 
naar de bisschoppelijke curievertrekken. Hij was bij het dagelijks bestuur van het bisdom direct betrokken. 
Dat was te Egmond nimmer het geval: Trier lag weken dagreizen ver weg. De abt van de Paulus-abdij 
had een eigen plaats in het koor van de Domkerk, vlak bij de zetel van de bisschop. Deze abt had niets 
te vrezen van de Keizer van het Roomse Rijk, maar de abt van Egmond des te meer, omdat de Graaf van 
Holland rond het jaar 1000 een betrekkelijke nieuwkomer was. Een gevestigde legitimiteit zou hij in nog 
geen decennia hebben. Viel die Graaf, dan bleef er van de abbatiale pretenties van Egmond weinig over. 
Het kan zijn dat de bedijkers die door de bisschop van ’t Sticht werden gestuurd afkomstig waren van een 
kloostergemeenschap bij amersfoort, het klooster Hohorts genoemd. Dat had een devotie tot Sint Petrus en 
Paulus. Dat was geen abdij. Hohorst werd later geïncorporeerd door de Sint Paulus-abdij. Hohorst bestaat 
als Convent rond het jaar 1000 en had uitnemende relaties met de Keizers van het Heilig Roomse Duitse 
Rijk, Otto III en Hendrik II. Het klooster kreeg van deze keizers kerkschatten die later de Domkerk ten 
goede kwamen, en onderhield de Regel van Sint Benedictus. ansfried, de stichter van Hohorst was een 
voorstander van duchtige handenarbeid en meer gesteld op versterving dan op politieke machinaties. En 
aan dat laatste gaven de abten van de Paulus-abdij in Utrecht-centrum uiteraard de voorkeur.

12 Dirk II of ook wel Diederik II, circa 932 - Egmond, 6 mei 988. Hij kwam uit Friesland, was daar een 
vooraanstaand edele. Hij wordt doorgaans graaf genoemd. Tussen 965 en 988 oefende hij het feitelijke 
gezag uit over een uitgebreide kuststrook omvattend Holland en een stuk Zeeland vanaf de Oosterschelde. 
Er waren drie gouwen: masaland, Kinhem en Texla. Hij zou dit gebied in leen hebben gekregen van de 
bisschop van Utrecht die daar door de bisschop van Keulen bevoegd toe zou zijn gemaakt via mandatering 
van het soevereiniteitsrecht van de Duitse Keizer. In ieder geval beleed Dirk II onderhorigheid – zij het 
voor de vorm, ter legitimatie van verdere aanspraken – aan de gebieder van het Sticht, omvattend het hele 
gebied boven de Grote Rivieren in de Nederlanden tot in Oost-Friesland toe, de bisschop van Utrecht. Deze 
kerkvorst heeft die feodale leenverhouding in ieder geval uit opportuniteitsredenen als feit aanvaard. Hij kon 
er via geweldsuitoefening niets tegen doen ook al waren de pretenties van deze Dirk II kerkrechtelijk nogal 
kwestieus. Wie nu precies Dirk I was, en waar die zijn grafelijke rang vandaan haalde, is niet duidelijk. Dirk II 
kon zich door de opstelling van Utrecht als min of meer bevestigd en dus gevestigd beschouwen in 938. Toen 
verloofde hij zich met Hildegard van Vlaanderen. De dochter van graaf arnulf I van Vlaanderen en aleidis 
armandois. Het huwelijk volgde in 950 en toen kon Dirk II zich als legitiem erkend beschouwen. Hij bracht 
dus Bergan in voor Hildegard. men neemt aan dat daarom Bergan in de acten daarna Hildegards Berg of 
Hillegersberg wordt genoemd; Bergan betekent gewoon: donk of heuvel, zonder dat zulks hoeft te verwijzen 
naar een kunstmatige ophoging of versterking. Dirk II zal deze naamswijziging hebben bevorderd omdat het 
zijn legitimiteitaanspraken, die een vrij duistere grondslag hadden, ten goede kwam. In een kerkgeschiedenis 
van de Hillegersbergse kerk wordt gewag gemaakt van de mogelijkheid dat de hier bedoelde Hildegard de 
befaamde abdis van Bingen zou zijn. Zie: G. Scheerder, o.s.c., De kerk van Hillegersberg, uitgave in fotokopie, 
zonder plaats, zonder uitgever, 1995, ISBN 90-9009265. Hidegard van Bingen (1098 - 1179) was abdis van 
het klooster op de Rupertsberg bij Bingen en had in de XIIe eeuw in het bisdom Utrecht groot gezag. De 
pastoor van Bergan wordt benoemd door Utrecht. Het zal de pastoors aantrekkelijk voorgekomen zijn deze 
Hildegard voor te stellen als de schutspatrones van de kerk hunner parochie in plaats van de vrouw van een 
der woestelingen uit Gent, de stamplaats van de graven van Vlaanderen. maar waarschijnlijk dunkt mij die 
kerkelijke patronage niet. Dirk zal echt wel zijn Hildegard naar voren geschoven hebben, hij kon wel wat 
reclame gebruiken. De bekende apologetische historicus L. J. Rogier, Aan de monden van Rotte en Schie, uit 
de geschiedenis der Nederlandsche Gouwen, Utrecht: Drukkerij en Uitgeverij van het St.-Gregoriushuis Depot 
NV R. K. Boekencentrale, amsterdam, 1933 pp. 19-20, kent óók die tenaamstelling va het Hillegersbergse 
kerkje ten gunste van deze Hildegardis van Bingen. Rogier acht eveneens onaannemelijk dat die patronage 
echt ooit heeft bestaan, maar wel dat zij in de dertiende eeuw door de pastoors in loco steeds is ingeroepen 
om de verbondenheid met Utrecht en daarmee met het Duitse Heilige Roomse Rijk in het volksbewustzijn 
te verankeren. De Duitse Keizer was natuurlijk ver weg en de graven van Holland dichtbij; van de laatsten 
hadden de pastoors machtsusurpatie te duchten, van de eerste niet of nauwelijks. Rogier geeft nog meer 
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naamsherleidingen en refereert aan een onbekende adellijke heer die Hilleger geheten zou hebben, een veel 
voorkomende middeleeuwse naam. maar ook dat is niet heel waarschijnlijk: het is echt Dirk II geweest die 
in de naamsverlening hand heeft gehad. Dirk II trok vervolgens de banden met het kerkelijk gezag nauwer 
aan, uit dezelfde reden, door met de abdij van Egmond nauwe stoffelijke relaties aan te gaan. Hij schonk 
de abt een stenen kloosterkerk en een kostbaar Evangeliarium. men treft dit Evangeliarium aan in de 
Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Het is een negende eeuws verlucht handschrift van de vier Evangeliën 
met miniaturen. Het heet geschonken te zijn aan de Heilige adalbert, de stichter van het Convent, maar 
die was toen reeds lang gestorven: het handschrift dateert ongeveer van 975 en adalbert werd in 950 al 
bijgezet in genoemde kloosterkerk. maar Dirk had nu eenmaal versterking van specifiek religieuze zijde 
nodig van zijn staatkundige en machtspolitieke pretenties.

13 Dirk II bestuurde zijn graafschap doorgaans vanuit Gent. In 972 verwierf hij zich de landerijen rondom 
Rijnsburg en Leiden, en eiste de revenuen daarvan op. Dat ging ten koste van de bisschop van Utrecht 
en werd door de plaatselijke bevolking niet gepikt. maar Dirk sloeg die revolte gewapenderhand neer en 
zette ter plaatse een aan de overwinning gewijde kapel neer onder een rector. Daar kwam uit Utrecht geen 
bezwaar tegen, ook al viel de rector wel degelijk onder de Utrechtse jurisdictie.

14 Ik volg hier nu: J. Hof, De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573, Uitgave van de Historische Vereniging 
voor Zuid-Holland, onder de zinspreuk Vigilate Deo Confidentes en de Stichting Contactcentrum voor 
regionale en plaatselijke geschiedbeoefening in Noord- en Zuid-Holland, Druk: amicitia: Bloemendaal: 
’s-Gravenhage, Haarlem, 1973 ihb pp. 17-42. Ik citeer Egmonder archiefstukken naar: O.  Oppermann, Fontes 
Egmundenses, Utrecht 1933, Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap: Bronnenpublicaties 
Kerkgeschiedenis Derde Serie (1893 - 1972) 61, uitgever Kemink & Zn.: Utrecht 1933.

15 De abt ontbood daartoe de boeren op een bepaalde plaats, waar hij in persoon verscheen. Deze boeren 
zwoeren, mede namens hun dorps- of gehuchtgenoten, dat zij jaarlijks de tienden zouden storten of afgeven 
op de plaats die de abt zou aangeven, regelmatig, naar tijd en plaats: juraverunt dare decimam secundum 
pactum constitutum de omni terra sua … et juraverunt cum eis omnes tunc inhabitentes terram. Zij zwoeren 
dat zij de tienden af zouden staan zoals overeengekomen betreffende alle land en dat deden zij namens hun 
streekgenoten. Kwamen de tienden niet in volgens de regelingen met de abt, dan begingen de eedafleggers 
meineed, want ze waren hun eed niet nagekomen; de deelhebbers werden dan vervolgd voor deze meineed 
en niet voor de fiscale nalatigheid. De meineed was een kerkrechtelijk delict, de fiscale nalatigheid niet. 
meineed kon steeds vervolgd worden voor de kerkelijke rechtbank als een delict tegen het kerkelijk gezag.

16 Hof, a.w., pp. 456-463. men sprak ook van grove tienden, grote tienden, korentienden, smalle tienden, korte 
tienden en novaeltienden of rottienden. De tienden werden vermoedelijk forfaitair begroot naar aard van 
het te telen of geteelde gewassen naar de soort van gehoed of geweid vee. Het was ondoenlijk om ieder jaar 
inspectie van de oogstopbrengst te doen plaatsvinden naar reële marktwaarde van dat moment: dat zou een 
enorme administratieve rompslomp betekend hebben. De tiende werd in natura betaald; dus devaluatie of 
inflatie van de munt kon geen rol spelen; de tienden waren daarom redelijk waardevast. Het onrechtvaardige 
ervan was dat tegenvallende opbrengsten niet ten voordele van de aangeslagene doorgecalculeerd werden. 
In de zestiende eeuw, wanneer langdurige regenval, overstromingen en muizenplagen het land teisteren, 
is daarom het tiendenstelsel niet langer meer acceptabel voor de aangeslagenen, voorzover het in natura 
omgeslagen werd. Werd het in munten omgeslagen, dan lag dat anders, en dat was de reden waarom de 
Spaanse regering ook de aanslagen in penningen wilde doen plaatsvinden. Zij wist al lang wat inflatie was, 
maar gaf daaraan toch in het belang van de redelijkheid, de voorkeur.

17 Hof, De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573, a.w., p. 20.

18 Hij was pleegkind van Gerlof II van Holland. Hij volgt deze Gerlof op als graaf van Kennemerland in 916 - 928. 
Op 15 juni 922 heeft Karel de Eenvoudige hem in zoverre erkend dat hij aanvaardt, dat Dirc goederen op Texel 
in leen heeft als graaf van hem, Karel. Dat is dus een soort aanvaarding van een voldongen feit. Dirc had Karel 
de Eenvoudige gesteund bij het onderdrukken van een opstand van diens vazallen. Dirc zou daarom door 
deze Westfrankische koning Karel op 15juni 922 in het zuidoost Brabantse Bladel een leen hebben gekregen 
waarin de kerk van Egmond lag met alle kerkelijke goederen die daarbij hoorden. Karel gewaagt niet dat hij 
de leen geeft, maar hij stelt vast dat Dirc op Texel kerkelijke goederen van Egmond in leen heeft. Daarom 
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wordt Dirc daarna ook wel de Eerste Graaf van Holland genoemd. Floris II wordt in officiële acten vanaf 
1110 inderdaad zo genoemd, maar Dirc speelt geen enkele rol in de Egmonder stichtingsakten. Hij wordt 
daar niet in genoemd. melis Stoke geeft in zijn Rijmkroniek aan dat Dirc wel is begraven in de Egmonder 
abdijkerk, alsof hij graaf was, maar dat niemand weet in welk jaar Dirc precies stierf en hoe hij eigenlijk 
stichter was geworden van de abdij. De redenering is: dat soort stichters zijn altijd adellijk, dus dat moet 
die Dirc ook wel geweest zijn, zeker bij zulk een aanzienlijke abdij als de Egmonder kloostergemeenschap.

19 arnulfus Gandensis 951 - 993. als sterfjaar van deze Dirc II wordt ook wel 988 genoemd; het kan zijn dat in 
die tussentijd meerdere Dircen zich graaf van Holland hebben genoemd. Dirk II, arnulf (of aarnout) en 
Dirks dochter Erlindis werden in de abdij begraven. Volgens de officiële rekening zou Dirc II vijfenzestig 
jaar geregeerd hebben. Dat is rijkelijk lang.

20 De overeenkomst en de verdere gang van zaken daarop staat in het Cartularium van de abdij van Egmond 
van 1358. Het is gefolieerd 1-109, folio 77. K. van alkemade schreef het over in zijn beschrijving van Schieland, 
waarvan Robert Fruin, de Rotterdamse stadsarchivaris een kopie vond in het archief van Rotterdam 
kast-Nr 53 folio 88. Het stuk verhaalt dat de monniken startten en dat ze voorlopig ook optraden als 
missionarissen: ze kerstenden dus. maar particulieren die rondom de dijkage gingen polderen konden 
dat land dat ze wonnen in leen krijgen van de graven van Holland. Een hunner die dat voortvarend deed 
was de hierna te noemen Claes de Vriese. Die schiep een polder die hij, naar een gehucht op de slikken en 
kwelders, Schoonderloo (Scoenrelo) noemde. En die zetten een kerk neer, het eerste bedehuis buiten de 
Egmondse jurisdictie onder Schiedam. maar wel met gebruikmaking van de Egmondse bedijking. Waarover 
afdrachten verschuldigd bleven aan Egmond. Die Claes had een zoon Jan, die zich Jan van Schoonderloo 
ging noemen, en die begon de ambachtsheer uit te hangen. Fruin heeft dat allemaal overgeschreven; hij 
citeert de acten uit het Cartularium naar Van alkemades handschrift in zijn opstel van 1869/70, getiteld 
Oudheid van Rotterdam. Een bewerkte versie daarvan prijkt in: Robert Fruin’s Verspreide Geschriften, 
met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap, uitgegeven door P. J. 
Blok, P. L. muller en S. muller Fz, XI Vols, editie: ’s-Gravenhage, martinus Nijhoff, 1901-2, Deel VI 1902, 
Studiën over staats- en rechtsgeschiedenis, pp. 1-75. Hij beschrijft op de pp. 27-29 t.a.p. hoe hij aan de acte 
kwam, wat hij heeft overgeschreven en niet kon ontcijferen en vooral, wat hij niet begrijpt. In een uitvoerig 
naschrift op de pp. 57-74 vult Fruin zijn eerdere bevindingen aan. Hij kon eerst die Claes de Vriese niet 
plaatsen, maar nu wat beter en verder wat de jurisdictiekring van de Bokels moet zijn geweest. En verder 
waarom de Bokels hun slot Weena kwijt zijn geraakt tengevolge van de moord op Floris V. Fruin komt op 
allerlei stelligheden en vooringenomenheden terug. De bewerkers lichten een en ander nog toe in noten, 
daarom is dit artikel van Fruin voor dit verhaal belangrijk. Ik leun er zwaar op. De acten, die Fruin heeft 
overgeschreven zijn verbrand bij het desastreuze terreurbombardement van 14 mei 1940. En daarom is zijn 
artikel, dat onaf was voor mij ook nog een authentieke bron geworden.

21 Een korte verkennende opmerking over de middeleeuwse kerkelijke hiërarchie. Op de eerste plaats gold het 
altijd de rechtsorganisatie opgezet namens en geleid door of vanwege de Paus, het opperhoofd van de toenmalige 
kerk, te Rome. De hoogste territoriale gebieder binnen die Roomse organisatie is de bisschop die een eigen 
rechtsgebied bestuurt namens die Paus. Dat rechtsgebied heet een diocees. Het is hem aangewezen, toegedeeld 
of gegund door of vanwege de Paus. Heeft de bisschop echt feitelijk doorzettingsmacht binnen dat diocees en zit 
hij daar op zijn katheder, zijn liturgische en sacramentele leerstoel, dan heet hij residerend bisschop. Binnen dat 
rechtsgebied oefent hij bestuurlijk en administratief gezag uit dat hij ook kan doen afdwingen via verschillende 
sancties. men noemt dat jurisdictie. Een van de sancties is de straf of bestraffing van de overtreder. Die straf 
kan gepaard gaan met lijfsdwang. De burgerlijke autoriteiten oefenen die dan ten verzoeke van de bisschop 
uit. Hij doet dat nooit zelf. Gevangenzetting, gijzeling, deportatie, verbanning, uitzetting, inbeslagneming, 
verbeurdverklaring, eerloosverklaring, het zijn alle straffen in diverse modaliteiten die de middeleeuwse bisschop 
welhaast naar believen tot zijn beschikking heeft. Hij is daarbij gebonden aan het kerkelijk of canoniek recht, 
dat in beginsel door de Paus wordt bekrachtigd, gevonden of vastgesteld. De bisschop kan dat Pauselijk canoniek 
recht binnen zijn diocese aanvullen, verfijnen of nader uitleggen via regelgeving of rechtspraak die door of namens 
hem wordt vastgesteld. Hij heeft dus altijd een kerkelijke rechtbank tot zijn beschikking. In de middeleeuwen 
zijn er twee enorme diocesen in de Lage Landen, die we later de Nederlanden gaan noemen en waarvan het 
huidige Koninkrijk der Nederlanden een onderdeel is. Boven de Grote Rivieren is dat het (aarts)bisdom 
Utrecht. Het omvat heel Holland, Zeeland tot aan de Westerschelde en Groningen, geheel Friesland dat ook 
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gedeeltelijk in wat we nu Duitsland noemen ligt, en de andere noordelijke Nederlandse provincies, behalve 
stukken van oostelijk Gelderland. De Waddeneilanden horen ook tot dit Utrechtse bisdom. De bisschop van 
Utrecht is lang canoniekrechtelijk ondergeschikt aan de aartsbisschop van Keulen. alle uitoefening van zijn 
territoriale jurisdictie moet geschieden in overeenstemming met diens aanwijzingen en regelingen. De Keulse 
aartsbisschop kan het Utrechtse diocesane recht opzijzetten en, botsen de regelingen – men spreekt dan van 
een jurisdictieconflict – dan gaat het Keulse recht vóór. De aartsbisschop van Keulen is verder leenheer van 
de Duitse Keizer die in naam, eigenlijk vooral symbolisch, heerser is over het wereldlijk rechtsgebied van het 
Heilig Duitse Roomse Rijk, dat mede Oostenrijk en stukken Hongarije omvat. Die keizer heeft óók territoriale 
jurisdictie. men spreekt van imperium om deze zeggingsmacht uit de drukken. Daarom is keizerlijk Duits recht 
via de Utrechtse jurisdictie boven de grote rivieren toepasselijk en verbindbaar bij jurisdictieconflicten. Zowel 
als de rechtsvoorschriften op diocesaan niveau echt botsen – het positieve jurisdictieconflict – als wanneer er 
geen voorschriften rechtstreeks toepasselijk zijn op een geval, het zogeheten negatief jurisdictieconflict. Op deze 
manier is dus in het middeleeuwse Rotterdam Duits recht toepasselijk, bindend, verbindbaar en afdwingbaar. 
Onder de Grote Rivieren heerst de Prins-bisschop van Luik: hij gebiedt in beginsel over Zeeuws-Vlaanderen, 
Brabant en stukken Limburg. Sacramenteel gesproken is een Rooms bisschop de meest machtsvolle priester: hij is 
de priester bij uitnemendheid. Hij kan alle sacramenten bedienen en uitoefenen die de kerk in de middeleeuwen 
ontwikkelde en ontwierp, waaronder de kerkwijding, priesterwijding en de bisschopszalving. De priester binnen 
zijn diocees ontvangt doorgaans zijn wijding en aanstelling van of namens hem. De sacramenten die de priester 
namens de bisschop uitoefent zijn de doop, de eucharistie, het laatste oliesel, de biecht en de huwelijksbevestiging. 
Wat ze precies inhouden zet ik uiteen bij de bespreking van de Sint Laurens als middeleeuwse parochiekerk. 
De gedachte is, dat het bisschoppelijk ambt door Christus is ingesteld. Dat deed Christus toen hij bepaalde 
leerlingen als apostelen aanwees en Petrus aanstelde als hun hoofd. Christus heeft toen, dat is het idee, een 
administratiefrechtelijk bestuurslichaam willen instellen. Het canoniek recht werkt de herleiding van dat 
idee tot bepaalde openbaringsteksten verder, binnenwereldlijk, ter uitoefening van bestuursmacht, uit naar 
rechtsgevolgen. De priester oefent zijn sacramentele bevoegdheid uit bij bisschoppelijke volmacht. Er is dus een 
bestendige afhankelijkheidsrelatie tussen priester en bisschop binnen diens diocees. De bisschop oefent iedere 
vorm van jurisdictie slechts uit in vereniging met en afhankelijkheid van de Paus. Iedere bisschop is opvolger 
van de apostelen. Hij is dus niet de opvolger van één bepaalde apostel. En zijn jurisdictie is niet gedefinieerd 
door de bijzondere, persoonsgebonden volmachten die de apostelen historisch van Christus ontvangen zouden 
hebben door woord, aanstelling of gebaar: want Christus ging met ieder der apostelen anders om. Zijn omgang 
met Petrus was anders dan die met Sint Jan. De middeleeuwse theoloog is een meester in het ontwikkelen van 
allerlei getrapte theorieën over die omgang en de interpretatie daarvan. De bisschop is opvolger van de apostelen 
in hun gezamenlijkheid als college dat als gezamenlijkheid een ononderbroken opvolging borgt van mensen 
in Christus’ macht die hij bereid was in te zetten en over te dragen aan sterfelijke creaturen ter uitvoering van 
Gods heilsverbond. Die macht bezat dat college, die macht hebben de bisschoppen overgenomen: men spreekt 
van monarchistisch episcopaat (episcopus= bisschop). In die monarchistische uitwerking van het bisschopsambt is 
de middeleeuwse (moraal)theoloog ook weer heel sterk: hij beijvert zich de diocesane jurisdictie absolutistische 
wereldlijke trekken te geven. En ook dat zal straks leiden tot de hervorming of reformatie als noodzakelijke reactie 
op een misvormd hiërarchisch stelsel. Ik zal, meestal nootsgewijs, diverse aspecten van die scheefgroei van dat 
monarchisme noemen, zoals de sacramentele cumulatiepraktijken. Die leidden tot misbruik waarmee de gewone 
man dagelijks te maken had. Naast de residenterende bisschoppen zijn er de bisschoppen die wel gewijd zijn en 
die een rechtsgebied toegewezen kregen, maar die dat gebied niet feitelijk hebben kunnen betreden of (doen) 
bezetten. Zij hebben hun rechtsmacht uit te oefenen onder de heidenen, in partibus infidelium. Ze hebben dus 
wel alle jurisdictie, maar geen doorzettingsmacht en geen geweldsmonopolie tot hun beschikking. De jurisdictie 
van de Roomse bisschop heeft verschillende machtsaspecten: de wijdingsmacht en de juridische rechtsmacht 
als administrator. Ik kom daar bij de bespreking van de Rotterdamse rechtsverhoudingen ten aanzien van 
de Sint Laurens in de hoofdtekst uiteraard op terug, omdat dat voor het bestuur en beheer van gebouwen en 
de organisatie belangrijke verschillen te weeg brengt. In niet-roomse kerken bestaan óók bisschoppen. De 
Grieks-orthodoxe en de Russisch-orthodoxe kent ze en sommige protestantse kerkorganisaties. Daaronder de 
Nederduitslutherse en de anglicaanse. maar ook de Deens-protestantse kerk, de Zweeds-protestantse. Die zaten 
en zitten ook in Rotterdam en voorzover deze organisaties in connectie kwamen met de Sint Laurens bespreek 
ik ze zijdelings indien nodig. Een apart fenomeen daarbij is de Schotse gemeente die typisch is voor Rotterdam. 
Ik noteer nog dat ook de Baptisten, methodisten, en de mormonen bisschoppen kennen. Hun jurisdictie is 
noch onderling herleidbaar noch herleidbaar tot die van de jurisdictie die roomse bisschoppen uitoefenen.
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22 Hof, De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573, a.w. p. 429-441; Oppermann, Fontes,a.w., pp 63, 71, 
220; J. F. Niermeyer, Delft en Delfland, hun oorsprong en vroegste geschiedenis, Serie In Den Houttuyn, 
Burgersdijk & Niermans: Leiden, 1944.

23 Ook wel: Ouwer Schie.

24 Verder zorgde die Delf voor een overloop waarop de moerassen achter de duinen konden uitwateren, zodat 
Corbulo het deel tussen de Oude Rijn en de Schie droog kon leggen. Dat werd het Delfland. Dat land 
vertoonde van oost naar west aanmerkelijke hoogteverschillen. Het oostelijke land lag aanmerkelijk lager 
dan het westelijke waardoor een binnendijk tussen beide delen noodzakelijk werd om het oostelijke tegen 
overstromingen via de zeearmen landinwaarts – vanuit bijvoorbeeld de kreken die we nu, onschadelijk, 
kennen als De Biesbosch te beschermen. Het westelijk deel bleef daarvoor betrekkelijk door het hoogteverschil 
gespaard. Die binnendijk werd in 1316 voltooid: ze liep van Vlaardingen noordoostelijk naar de Delf. Hij 
vormde dus een hinderlijk obstakel in het land en voor de binnenvaart, want hij damde alle binnenwater 
ten noorden van Delft voor de beurtvaart af. aan de andere kant van dat aldus bedijkte binnenland liepen 
de dijkages ter wering en afdamming van de oer-merwede en daar ontstond dan Schieland, want de Schie 
bleef het doorgaande binnenwater. Het is moeilijk dit alles zonder kaarten zich in abstracto voor te stellen. 
Er is echter een goed toegankelijk boek over de waterhuishouding in Delfland en Schieland, van de hand 
van de Rotterdamoloog Herman Romer, Delven in Delfshaven, Beknopte geschiedenis van een Rotterdams 
stadskwartier, ’s-Gravenhage: Kruseman’s Uitgeversmaatschappij BV, 1979 ISBN 9023304039. Daarin 
staan tal van verhelderende kaarten met bijbehorende uitleg. Ik moet volstaan met daarheen te verwijzen, 
want uiteindelijk is de Schielandse waterhuishouding een zijthema van dit boek, zij het dat zij voor de 
wordingsgeschiedenis van de Rotterdamse Sint Laurens natuurlijk heel belangrijk is.

25 als woonoord, zij het dan niet onder de naam Schoonderloo, moet het nóg ouder zijn geweest: bij 
graafwerkzaamheden in de jaren twintig van de twintigste eeuw werd aardewerk opgegraven daterend 
van halverwege de twaalfde eeuw. Schoonderloo was het centrum van een uitgebreid landbouwgebied dat 
steeds toenam door aanslibbingen, met zelfs een eigen waterweg, de Hoydrift. Dat ontwaterde via een 
sluis in de oer-merwede. maar het werd steeds overstroomd en in 1164 moet het grootste deel toch door 
de zeegolven verzwolgen zijn. Schoonderloo had ook in die tijd al een rivierhaventje van waaruit goederen 
vervoerd werden naar Keulen. In een vereveningsverdrag tussen Utrecht en Keulen in 1259 worden geschillen 
ten aanzien van de beurtvaart beslecht, waarbij Keulen schadevergoeding krijgt voor goederen die Utrecht 
ten onrechte in beslaggenomen heeft op de vaart vanaf Schoonderloo naar Keulen. Graaf Floris V zou in 
1286 met een stadskogge van Dordrecht naar Schoonderloo gevaren zijn en vandaar over land naar Delft 
en vervolgens naar Den Haag volgens ‘s Graven rekenkamer. Verder moet Schoonderloo al in de veertiende 
eeuw een veer op Katendrecht hebben onderhouden. Robert Fruin trekt de slotsom dat de Hoydrift van 
Schoonderloo een belangrijke waterweg geweest moet zijn. Hij concludeert dat uit het feit dat de opbrengsten 
van de visserijen aan de sluis en de wetering aparte posten vormen in de rekeningen van de Grafelijkheid. 
Zie de hieronder te citeren publicatie van Fruin over Delfshaven.

26 Natuurlijk is de bekende Claes de Vrieselaan naar deze Claes genoemd. Claes heeft dus gezorgd voor de 
blijvende landwinning tussen de stadwijk Delfshaven en Rotterdam, het stadsdeel dat we nu het Oude 
Westen noemen; vrijwel alle belangrijkere straten hebben een naam van de gemeente Rotterdam gekregen 
die aan deze inpolderingactiviteit middellijk of onmiddellijk moet herinneren. De Schoonderloose Polder 
is tot diep in de negentiende eeuw onbebouwd gebleven. Na 1860, als Rotterdam een booming city wordt 
door de intense toeneming van de industrie en de havenactiviteiten – waarover later – wordt deze polder 
volgebouwd met de bekende revolutiebouw van lange, naargeestige straten vol met alkoofwoningen, bestemd 
voor de arbeiders vooral herkomstig van de Zeeuwse eilanden en uit het Duitse laagland. Wie die Claes 
nu precies was, weten we niet precies. Van Friese herkomst, maar dat zegt niet veel: Holland werd destijds 
onbepaald ook West-Friesland genoemd. Zijn toestemming tot dijkage zou hij in 1270 hebben gekregen 
van graaf Floris v. Het Oude westen kent dus een Graaf Florisstraat. maar een authentiek document van 
die strekking schijnt niet voorhanden.

27 Een van de weinige acten die redelijk authentiek zijn, en waarin niet is geknoeid en waarin geen 
overschrijffouten zijn gemaakt die de strekking veranderden. “Dit is die sin, die die handfeste begrepen 
heeft, die haer Ghisebrecht Bukel Jan van Scoenrelo overgaf. In den eersten was een knaep van Scoenrelo 
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gheboren, hiet Claes die Vriese, die bat die grave van Hollant om een uytlant te bediken, dat nu heet 
Scoenrelo, dat hem die grave gaf, ende hi maecte den dijc tot heren Ghisebrecht Bukelts ambacht toe. Doe 
quam heer Ghisebrecht ende verboet hem te diken an sinen dijc. Daer moeste hi doe enen dijc maken 
in sijns selves ambocht; daer liet Claes tuischen legghen tlant, hiet noch dat middelant, daer aelwijn 
aerntssoen nu den tienden heeft of, dien hi van den abt hout. Dese Claes die Vriese wan enen soen, heet 
Jan van Schoenrelo, die qua man heren Ghisebrecht Bukel ende bad hem, dat hi dat middelland bediken 
moste in sijn ambocht, hi woude sijn man daerof werden, want hijt ambocht niet houden en mochte. Daer 
droeghen si overeen also, dat hi hem dat middelant opdroech ende hi ontfenct van hem te lene.” Deze acte 
is belangrijk, om te begrijpen dat de Rotterdamse parochie gesticht is op beslissing van de graaf van Holland 
en niet door hen die deze beslissing alleen maar na consent van de bisschop van Utrecht konden geven. Dus 
niet door de heren van Voorschoten, gebieders te Hillegersberg. Claes krijgt zijn polder van de graaf van 
Holland in leen, maar dan moet hij tienden betalen aan de abt van Egmond. allicht: die heeft de zeedijk 
laten leggen door zijn monniken, waar Claes tegenaan poldert. Hij valt dus in de rechtsmachtkring van 
de abt. En dus niet in die van de abt der Utrechtse Sint Paulus abdij die de parochie van Hillegersberg 
heeft gekregen van de bisschop om daar een pastoor aan te stellen. Bokel en Claes worden familie, want de 
zoon van Claes trouwt de nicht van Ghisebrecht. De latere Dirc Bokel krijgt zelf geen mannelijke opvolger 
en in 1327 ziet hij aankomen dat alleen zijn dochter agnes hem overleeft. maar die kan niet erven. Tenzij 
graaf Willem III van Holland het goed vindt. Die vindt dat goed, zoals we zullen zien, als hij, als graaf, de 
jurisdictie krijgt over Rotterdam. Die oefent hij dus uit, in het kerkelijke, met de abt van Egmond. En hij 
beslist op basis daarvan dat Rotterdam een pastoor mag aanstellen als gebrevetteerd hoofdambtenaar. De 
bisschop van Utrecht moet dat goedkeuren door bekrachtiging, maar heeft dan geen keus. Doet hij dat 
niet, dan krijgt hij met Bokel alsnog problemen, want die ziet de erfopvolging in het ongerede raken. En 
de bisschop had de Bokels hard nodig. Fruin heeft deze acte overgeschreven in Oudheid van Rotterdam, 
dat ik al nootsgewijs citeerde, pp. 27-28.

28 Die beschermde de polder Het ambacht Beukelsdijk. Daarboven begon de Blijdorpse Polder die de dijk 
deelde en de ringvaart met de ambachtsheerlijkheid van Bokel.

29 De middellandstraat sluit aan bij de West-Kruiskade. Die kade was een lage dijk. Zij had ten doel de 
weilanden benoorden die dijk tegen wateroverlast te vrijwaren. Deze waterkering, die alleen in extreme 
gevallen dienst deed, sloot aan bij een landgoed ten noorden van de kade, De Cruyskamp. Het land (camp) 
van Cruys; de kade was daarom ook van Cruys en werd door deze onderhouden, onder supervisie van 
het waterschap. Westelijk op deze dijk werd een weg door de middellandpolder aangelegd, het midden 
houdend tussen beide dijkages west en noord. De middellandstraat had ten doel de middellandpolder 
voor bebouwing te ontsluiten rond de wisseling tussen de XIXe en XX eeuw. Ze vormt nog steeds de 
hartslagader van het zogeheten Oude Westen. Was ze oorspronkelijk opgezet voor de onderbrenging van 
de betere middenstandswinkel, thans heeft zij een meer divers karakter, waar de bewonerssamenstelling 
ook duchtig is veranderd van aard en karakter. Zie: Jan van den Noort, Straatnamen rond de Kruiskade, 
opgenomen in: Buurtkrant Oude Westen, april 1991, nr. 8.

30 In een volwaardige parochiekerk waren verkrijgbaar: doopsel, communie (de aanreiking van de heilige 
hostie waarin het lichaam van Christus), biecht en een begrafenis met absoute: een bekruising van de 
kist na uitsprenkeling met wijwater. Het fiscale systeem veronderstelde dat de parochianen een forfaitair 
bedrag betaalden om deze voorrechten te kunnen genieten. Daarnaar werd de aanslag berekend, waarbij de 
grootte van de parochie beslissend was wat getal gelovigen betreft. Of de pastoor ook feitelijk die bijdragen 
inde, dat was zijn zaak. De deken zag op de populatie van de parochies in zijn dekenaat toe via het aantal 
hosties, dat ter communie-uitreiking jaarlijks bij hem besteld werd. Dat gaf hij door aan de aartsdiaken. 
En die meldde de verzamelstaten van de dekenaten bij de bisschoppelijke fiscale kanselarij. Omdat de 
parochiaan met Pasen moest communiëren, dus de hostie moest ontvangen doordat de priester hem die 
ouwel op de tong legde in de kerk, was het systeem waterdicht. De priester kon tellen of alle parochianen 
hem met dat doel genaderd hadden. Wie niet zijn Pasen hield was een geëxcommuniceerde. En het bisdom 
wist precies hoe de aanslag begroot moest worden. De lijsten van belastingaanslagen en de definiëring van 
de belastbare feiten werden weer ingezonden aan de Heilige Stoel, om deze in staat te stellen het aandeel 
te fixeren waarop het centrale bestuursapparaat van de Rooms katholieke kerk recht had. Die lijsten zijn 
nauwkeurig gearchiveerd ten Vaticane. Ze werden evenzeer nauwkeurig bijgehouden, want het ging om 
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de hoofdinkomsten van het apparaat. De sacramentele bediening zelf was een belastbaar feit naar aard van 
het verstrekte sacrament. maar ook delicten, indien deze via geldboetes afkoopbaar waren. Verder ook de 
salariëring van de priester die de liturgische dienst onderhield aan een bepaald altaar, dat gesticht was ten 
behoeve van de zielenrust van een bepaald persoon, een gilde, een beroepsgroep of belanghebbenden in 
een deelgenootschap met winstbejag, zoals een internationale rederij, een compagnie van verre. Een goed 
idee van de doeltreffendheid van het systeem krijgt men uit het artikel van Peter Dekkers, een kerkelijk 
(straf)register uit de late middeleeuwen, opgenomen in: Heemkronijk van de Heemkundekring van de 
heerlijkheid Heeze, Leende, Zesgehuchten, jaar 1994 jaargang 33 nummer 3 pp. 109-128.

31 Op de middeleeuwse sacramentenleer ga ik in, als ik echt over de Sint Laurens ga spreken als volwaardige 
parochiekerk.

32 Zie, uitvoerig, Robert Fruin, Naar aanleiding der vereeniging van Delftshaven met Rotterdam, opgenomen 
in: Het Rotterdamsch Jaarboekje, 1890, Rotterdam: Uitgeverij W. L.& J. Brusse, 1890; uit dit artikel zal ik 
regelmatig verkort citeren naar: Fruin, Vereeniging.

33 Nu volg ik in hoofdzaak: L. J. Rogier, Geschiedenis van katholiek Delfshaven, met een verklarende 
beschrijving van de nieuwe parochiekerk door pastoor F. C. van Beukering, Uitgegeven vanwege de redactie 
der bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem, Haarlem: H. Coebergh 1930, pp. 7-25. 
Rogier is geboortig te Delfshaven en kende iedere steen, weg of steg. Hij is een uiterst minutieus chroniqueur, 
maar gaat wat verdedigend te werk met betrekking tot het katholicisme zoals hij dat beleed. Dat geldt voor 
zijn gehele omvangrijke oeuvre.

34 aldus een stuk uit 1355: “Wij Dirck van den Vryenlande ridder, Floris die Visker, Jan die Weent, scout 
in Rotterdam, Costijn Gheerlofz. ende aelewij arntsz. maken cond ende kenlic allen luyden, dat wy 
dairover ende ane waren, dair Clais die Vriese ende Willem Visker sijn outste soen quamen mit horen vryen 
willen voer enen eersamen vader in Gode, heren Hughen van assendelft, abt van Hecmond (= Egmond, 
GamS), ende droeghen hem op ende scouden quyte voir hem selven ende voir alle hoir nacomelinghe tot 
des goedshuys behoef van Egmond alle hantvesten, alle brieve ende alle recht, dat sy hadden of hebben 
mochten over den thienden tot Scoenerloo. In kennisse der waerheyt soe hebben wy desen brief besegelt 
mit onse seghelen. Ghegheven te Rotterdam des Woensdaechs na synte Gileys (Gilles, GamS) dach int jaer 
ons Heren mCC vijf ende vijftich.”(dwz. 2 september 1355, GamS). Zie Fruin, Oudheid van Rotterdam, 
a.w., pp. 59-60, noot 4.

35 In de middeleeuwen is een vicaris een plaatsvervanger met priesterlijke waardigheid. Hij kan de sacramenten 
vervullen: de doop, de biecht, de eucharistie of het misoffer waarvan de consecratie het belangrijkste is 
(het wijzigen van brood en wijn in lichaam en bloed van christus), het bevestigen van het huwelijk (dat 
de gehuwden inkarnaat aan elkaar voltrekken), het laatste oliesel. Is hij bisschop, de vicaris, dan kan hij 
ook het vormsel toedienen – de bewuste acceptatie van het lidmaatschap der strijdende kerk – en de 
priesterwijding zomede de bisschopszalving, een door de protestanten doorgaans betwist sacrament daar 
het niet rechtstreeks op enige positieve Openbaringstekst terug te voeren is. De plaatsvervanger legt zich 
meestal op één of twee dezer sacramenten toe, daar degene die hij beoogt te vervangen, niet ter plaatse is of 
door cumulatie van meerdere sacramentele ambten op verschillende plaatsen of in meerdere bedieningen 
niet tot de toediening van dat speciale sacrament in staat is. aan de toediening van sacramenten placht 
de middeleeuwse kerk geldsbedragen te verbinden, de hoogte waarvan afhankelijk was van het recht ter 
plaatse. De bisschop van het diocees waar de sacramentele bediening kon minima en maxima vaststellen, 
zijn vicarissen – met name zijn dekens en aartsdiakens – konden variaties daartussen vaststellen. De 
verwerving van enig sacrament begon dus een kostprijs te belopen; wie die niet kon betalen kreeg het 
sacrament eenvoudig niet. Dat was niet de bedoeling van het stelsel, maar daar liep het in West-Europa en 
zeker in de Lage Landen stellig uit. De sacramentele bediening werd dus lucratief; cumulatie van meerdere 
bedieningen tegelijkertijd dus helemaal. Pastoors zorgden dus voor cumulaties. Daarom moesten ze 
ook vicarissen aanstellen die namens hen de sacramenten waartoe zij bevoegd waren toedienden. Die 
aanstellingsbevoegdheid kon gemandateerd en gedelegeerd worden, het canonieke – kerkelijke – recht 
stelde daaraan geen grenzen anders door de plaatselijke gewoonte. Deze excessieve cumulatie is één van de 
belangrijkste oorzaken van de kerkzuivering in de zestiende eeuw, die de Reformatie uiteindelijk beoogde 
en ook daadwerkelijk is geweest. Ik kom daarop straks, bij de bespreking van de hervorming die zich 
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ten aanzien van de Sint Laurenskerk heeft voltrokken, uiteraard uitvoerig terug. Het winstbejag ging de 
sacramentenleer volkomen overheersen en de betekenis van de gewenste intentie bij bedienaar en ontvanger 
en die van Gods oneindige genade werd geheel weggedrukt. Werd een vicaris aan een bepaald altaar in een 
kerk gebonden, dan droeg hij de mis altijd op met een specifieke intentie die de stichter van de fundatie 
die bij dat altaar behoorde, had beoogd, ook als hij ze zelf subjectief op het consecratiemoment niet had. 
Het recht om vicarissen aan te stellen werd verhandelbaar en kon in bepaalde diocesen ook door leken 
verworven worden. In het enorme diocees van het Sticht, het (aarts)bisdom Utrecht was dat zelfs regel. 
De katholieke kerk was een naamloze vennootschap geworden met verhandelbare aandelen aan toonder. 
We weten niet met zekerheid of de kerk te Schoonderloo ook vicarissen heeft gehad; zijaltaren waren er 
niet, daar was ze te arm voor. maar de kerk van Delfshaven stellig wel, doch deze heeft nooit in parochieel 
canoniek verband gestaan tot de Rotterdamse Sint Laurens.

36 De Reportationes Ecclesiarum Ultrajectensis.

37 Het geslacht van Claes de Vriese heeft het ambacht Schoonderloo overgedaan aan de heren van Putten. 
Nicolaas van Putten noemt zich in 1305 en 1308 heer van Schoonderloo. Hij doet schenkingen aan de Heilige 
Geesttafelen te Schoonderloo, een soort algemene zieken- en armenfondsen, beheerd door vooraanstaande 
parochianen. Ik kom straks op de Rotterdamse Heilige Geesttafelen terug. Die tafelen mogen beschikken 
over de opbrengsten van het riet dat buitendijks groeit. In het tiendenregister van 1275 - 1280 wordt de kerk 
van Schoonderloo genoemd als vallende binnen de jurisdictie van de heren van Putten. Het behoort tot het 
dekenaat Zuid-Holland, waartoe ook de westelijke helft van Schieland behoort, omvattend Vlaardingen, 
Kethel, Overschie en Schiedam. Tussen 1280 - 1315 wordt Schieland een zelfstandig dekenaat waaronder 
Schoonderloo valt. Uiteindelijk valt Schoonderloo rechtstreeks toe aan de graven van Holland en Karel V 
beleent Schoonderloo dan ook aan Delft in 1555. Veel soeps is Schoonderloo dan niet: het is in 1488 tijdens 
de Hoekse en Kabeljauwse twisten geheel vernield en daaruit heeft het zich niet weten op te richten. In 
1572 wordt de kerk in brand gestoken.

38 Er zijn veel Heilige antoniussen. In de middeleeuwen is Sint antonius van Padua zeer geliefd, vooral 
onder het volk, wier noden hij bijzonderlijk tot zijn zorg heet te rekenen. Deze antonius is een Portugees. 
Naar hij werkte als volksprediker te Padua in Italië; hij werd geboren in 1195 te Lissabon en stierf te Padua 
op 13 juni 1231. Reeds omdat hij veel reisde en geboren was te Lissabon, zeehavenstad bij uitstek in deze 
periode was hij aan de merwede of de maas een geliefde heilige. Hij wordt in veel hoedanigheden en 
daarom met veel attributen afgebeeld, onder meer met de bisschopsstaf, omdat hij abt was. maar ook met 
een mand met broden, omdat hij veel brooduitdelingen aan armen deed verrichten, met een opengeslagen 
boek waarop een klein mensje knielt. met een lelie, maar vooral met dieren. In onze streken wordt Sint 
antonius iconografisch vaak van een varken begeleid. Dat is een onrein dier, waar de duivel in heet te varen 
na exorcisme. En dat duivelsgeloof, mét het exorcismeritueel was in de streken rond Schieland zeer gangbaar. 
Sint antonius werd regelmatig bezocht door de duivel die hem trachtte te verleiden; antonius verdreef 
hem dan kundig in een varken. Zoals Christus dat ook deed. maar daarom wordt antonius gaandeweg 
steeds vaker voorgesteld als beschermer van het vee. Hij geneest koepokken, rotkreupel, varkenspest etc. 
Daarom wordt vaak varkensvlees geofferd aan het heiligenbeeld – de kapelbedienaars doen er natuurlijk 
hun voordeel mee in Schieland. als er een Sint antoniusgilde is dan mag dat in de middeleeuwen een 
varken, gemerkt en met een bel om de hals, overal voedsel laten zoeken, zelfs in steden. Niemand mag het 
dier hinderen. In amsterdam en Rotterdam wordt van dit gebruik gewaagd. Tegen een vreemde ziekte, 
die Sint antoniusvuur wordt genoemd, heet het gebed tot Sint antonius bijzonder heilzaam; we zagen dat 
te Schoonderloo zich deze vreemde aandoening meermalen voordeed; Robert Fruin citeert er rapportages 
over. antonius was zeer bedreven in de verdrijving van de pestziekte: het schilderen van zijn beeltenis op 
de buitendeur of het opstellen van een antoniusbeeld in een nis verdreef deze ziekte die de Lage Landen 
in de veertiende eeuw gruwelijk teisterde.

39 Dit jaartal wordt door a. H. L. Hensen genoemd als startpunt voor de kerkelijke inbezitneming van het schip 
van de Sint Laurens in: Het Rooms-katholieke Rotterdam, Rotterdam: 1906. De kerkelijke inbezitneming 
geschiedt door de bisschop die binnen zijn diocees de gebouwelijkheid bestemt voor de eredienst. Het is 
een apart rituaal, dat de ruimte die liturgische doelstelling geeft; zij leidt sedert het Concilie van Trente 
(1543 - 1563) meestal tot die exclusieve doelbestemming. Het gebouw heet dan onttrokken te zijn aan seculiere 
doeleinden. Wat dat dan precies zijn, is niet erg duidelijk. In de middeleeuwen – hierop kom ik regelmatig in 
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de hoofdtekst terug – was dat zeker niet het geval: die uitsluitende doelreservering. De bisschop bestemde 
het gebouw althans in ieder geval voor de katholieke eredienst. maar dat wilde niet zeggen dat er ook niet 
iets anders in die kerk kon geschieden. Dat zou de plaatselijke bevolking en het gemeentebestuur ook niet 
gepikt hebben. Die hadden de kerk juist voor die seculierdere doelen nodig, En haar daartoe opgetrokken. 
En betaald. De kerkwijding is een ingewikkeld ritueel. Eerst wordt het niet bij het ritueel betrokken kerkvolk 
aangezegd de kerk te verlaten, men spreekt over de kerkverjaging door de kreet extra omnes, iedereen naar 
buiten! De deuren worden dan ritueel toegesmeten. Daarna worden de relieken van de Heilige aan wie 
de kerk bijzonderlijk is toegewijd naar binnen gebracht; de bijbehorende gebeden en aanroepingen van 
die specifieke Heilige worden gedaan. men mag aannemen dat in Rotterdam de gebeden tot de Heilige 
Laurentius zijn verricht die op diens naamdag destijds gebruikelijk waren. De kerk wordt daarna door de 
bisschop of diens vervanger van buiten met wijwater gezuiverd. Dat geschiedt processiegewijs. De muren in 
vier windrichtingen worden afzonderlijk besprenkeld. Dan treedt de bisschop binnen door de hoofdpoort en 
neemt door zijn intrede de kerk in bezit: hij zuivert het altaar en sprenkelt Gregoriuswater. In de kerkvloer 
zijn met as van verbrande palmtakken, gezegd op Palmzondag, de diagonalen uitgetekend van de vloer van 
het schip. Daarin schrijft de bisschop of het Latijnse en Griekse alfabet uit of hij tekent alleen de beginletter 
van het Christusmonogram: de X. Dan spreekt hij het eucharistisch wijdingsgebed uit en zet de relieken 
bij. Hij sluit ze meestal in het basement van het hoofdaltaar en sluit de afsluitsteen via zalving met chrisma; 
daarna zalft hij de altaartafel met catechumenenolie en chrisma. Hetzelfde doet hij met de kerkwanden 
onder bewieroking. Daarna wijdt hij het totale hoofdaltaar en de bij-altaren, zegent de altaaruitrusting en 
doet de Heilige Wijdingsmis. Daarna mag het verjaagde volk weer binnentreden. Het is dus een uitgebreid 
ritueel dat gaandeweg bedacht is en stellig niet overal en steeds volledig en detail volbracht kon en kan worden. 
Gek genoeg is het enkele Heilig misoffer ook voldoende voor de inbezitneming. In geval van noodtoestand 
is zelfs één enkele inzegening van de kerk door een doodgewone priester toereikend. In de middeleeuwen 
werd aan het volledige bisschoppelijk ritueel grote waarde gehecht. Het was geheimzinnig en sprak tot de 
verbeelding. Voor de onttrekking aan de eredienst is een omgekeerd ingewikkeld ritueel bestemd, maar leken 
vinden dat in toenemende mate poppenkast. men vindt in canon 1217 van het huidige Canoniek Wetboek 
het beginsel van de rituele liturgische ingebruikneming; het vervat alleen de uitgangspunten van de door 
traditie gevormde gewoonten die verder in de liturgische voorschriften van het missale worden uitgewerkt. 
Veel verschil met de voorgaande canon 1147 uit het oude wetboek is er niet. De kerkelijke inbezitneming 
blijkt uit de pouillé’s van het bisdom Utrecht, destijds het Sticht, toen het nog via de Prins-bisschop van 
Luik onderhorig was aan het aartsbisdom Keulen. Voor die inbezitneming was de aanstaande parochie 
een waarborgsom verschuldigd aan de bisschop. Die deelde de opbrengst met de aartsproost van de abdij 
van Hohorst te amersfoort, Johannes van Eem, aan wie de bisschop het benoemingsrecht van de pastoors 
in Schieland en Delfland had geconcessioneerd. Hij had het zogenaamde collatie- of patronaatsrecht. De 
bisschop was Jan van Virneburg. De proost moest daarvan weer een percentage afstorten aan de bisschop 
van Luik, die oppermachtig was in de Lage Landen en de pouillé-weergaven van die afdrachten vindt men 
in de Historia episcopatuum Foederati Belgii, Leiden 1719, II Vols., uitgegeven door Hugo Franciscus van 
Heussen, de coadjutor van de aartsbisschop van Utrecht Johannes van Neercassel, apostolisch Vicaris 
van de missio Hollandica (Hollandia) in de zeventiende eeuw, de aartsbisschop van Sebaste in partibus 
infidelium, die in 1672 heel even regulier weer op de Utrechtse kathedraal heeft gezeten. De Zonnekoning, 
Lodewijk XIV had (doch kortstondig) Utrecht veroverd, en Van Neercassel heeft even regulier als bisschop 
conform het concordaat van 1559 geresideerd, komend in het militaire gevolg van de Franse generaals als 
legerbisschop. Van Heussen, zijn secretaris, heeft toen alle nog in Utrecht aanwezige archivalia tot zich 
genomen ter bewaring van de rechten van zijn superieur, Van Neercassel, omdat beiden duchtten dat het 
Franse bewind maar tijdelijk zou zijn. Van Neercassel zag aankomen dat de wederinbezitneming van de 
Sint maartenskathedraal maar tijdelijk zou zijn en heeft Van Heussen opdracht gegeven om de archieven 
van zijn voorgangers te lichten en elders onder te brengen. Dat heeft hij gedaan. Van Heussen heeft daarop, 
toen Neercassel inderdaad zijn biezen moest pakken en vervolging door de Staten-Generaal moest duchten, 
het archief onder gebracht in zijn buitenverblijf Torenvliet aan de Haagsche Schouw. Daar heeft hij zijn 
historische werk over de verenigde diocesen, verenigde bisschoppelijke rechtsgebieden kunnen uitgeven m/
et consent van de stedelijke overheid van leiden: Van Heussen was een zeer rijk man wier fiscale afdrachten 
men niet graag missen zou. Zie verder over deze eigenaardige episode L . J . Rogier, Geschiedenis van het 
katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw, II Vols, amsterdam: Urbi et Orbi, 1946 (dissertatie 
Katholieke Universiteit Nijmegen), Vol II pp. 195-221. Ihb. pp. 203-209.
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40 Delft vestigt renten op huizen in Delfshaven en op een goed dat in Rijswijk lag. De kapelanie zou voorzien in 
drie missen per week. Eerste kapelaan was Philips Jan Willemszoon, voorgedragen door Delft en bevestigd 
door de bisschop Vrederick van Blankenheim. In 1488 worden, ik memoreerde het al, Schoonderloo en 
Delfshaven in de as gelegd in de Jonker Fransen-oorlog. De kerk stond vrij en was omringd door een 
kerkhof. Het had een klokkenhuis met een klok uit 1464. Die klok hangt er nog, nu in de stadstoren 
die in 1761 aan het bedehuis is gebouwd. maar dan is de kerk protestants en geeft het niets dat de toren 
goed zichtbaar is. De kerk was in de katholieke tijd – tot 1572 – aanzienlijk maar niet echt rijk: ze kende 
een hoogaltaar, een sacramentshuis en zijaltaren voor Onze Lieve Vrouw (Sterre der Zee!), Sint Jacobus 
(ook een patroon voor reizigers en zeelieden) en Sint Sebastiaan. De Delfshavense kerk, begunstigd door 
Delft, overvleugelde de parochiekerk van Schoonderloo geheel. Die wordt later genoemd de kapel van 
Schoonderloo bij Delftshaven. De bedienaar van de sacramenten te Schoonderloo heet dan kapelaan van 
Delfshaven. Canoniekrechtelijk heeft de Utrechtse bisschop daartoe vermoedelijk geen bewilliging gegeven, 
maar zo werd de feitelijke toestand. En na 1572 kon die bisschop in Schieland feitelijk geen jurisdictie 
meer uitoefenen. De Delfshavense en Schoonderloose kerkgemeenschappen komen deerlijk in verval. Zie: 
Rogier, Geschiedenis van katholiek Delfshaven, a.w. pp. 13-20. Schoonderloo wordt bovendien door een 
pestaardige ziekte die in 1557 honderdvijftg inwoners ten grave sleepte. aldus Robert Fruin, in: Robert Fruin’s 
Verspreide Geschriften met aantekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap, 
uitgegeven door P . J . Blok, P . L . muller en S.muller Fz., ’s-Gravenhage: martinus Nijhoff, 1901, XI Vols., 
Deel VI (Studiën over staats- en rechtsgeschiedenis), uitgave 1902, opstel: Oudheid van Rotterdam, pp. 
1-74, oorspronkelijk opgenomen in: Rotterdamsche historiebladen, afdeling Geschiedkundige Stukken, 
pp. 449-467, zie inzonderheid: pp. 47 vv.

41 Het probleem blijft, dat de loop van de straten en het hele Rotterdamse stratenplan duchtig veranderd 
is daar het bombardement van 14 mei 1940. L. J. Rogier, aan de monden van Rotte en Schie, a.w. doet 
geweldig zijn best om dat eerste bestendige bedehuisje te lokaliseren via een kaartje en door de belendende 
sloppen en stegen op te geven (p. 49, pp. 70-71., in verbinding met plattegrond III, die uitvouwbaar is). 
maar dan geeft hij precies coördinaten op, in 1933, die in 1940 in de bommenbaan lagen toen de Duitsers 
hun terreuraanval op de Rotterdamse binnenstad uit de lucht deden en vaarten of grachten die daarna met 
puin gedempt zijn. Rogier, een katholiek die heel precies wil beredeneren, waar de pastoor van Rotterdam 
zijn eerste mis opdroeg binnen die gemeenschap, wil bewijzen, dat dat niet gebeurd is in het gebouw dat nu 
de Sint Laurens-kerk heet. Het is verderop gebeurd, vermoedelijk in die gasthuiskapel aan de Hoogstraat. 
Daar zal die befaamde Dirc Pape de pastorale dienst voor het eerst regulier hebben uitgeoefend, rond 
1300 - 1310. Niet aan een vast hoogaltaar, maar aan een altare portatile, een draagbaar altaar, waarbij de 
offertafel is voorzien van een aparte altaarsteen, mét een reliek, zoals bijvoorbeeld reizende missionarissen 
dat óók deden. Dat Dirc als pastoor dienst deed in de Sint Laurens, op dat kerkeiland, dat wil er bij Rogier 
niet in. Het was verderop, aan die middeldam, en dan in een tijdelijke kapel mét bisschoppelijke dispensatie 
voor het gebruiken van dat altare portatile. Dat ben ik met Rogier eens, omdat die vaste altaaropstelling 
veronderstelt dat het gebouw kerkelijk in bezit genomen is, en dat gebeurt nu eenmaal pas in 1436. Pas 
vanaf dat moment is een kerk een ecclesia integra, een echte parochiekerk. Dat is dus betrekkelijk laat, 
en dat bevalt velen die Rotterdam een goed hart toedragen, niet. Ik vond in veel beschouwingen tal van 
locaties van dat eerste kapelletje, tot op Bulgersteyn in de vorm van de reeds genoemde Zevenslaperskapel 
en in slot Weena toe, maar vestig de aandacht erop dat die allemaal buiten de plaats die Rotterdam wordt 
genoemd door de graven van Holland liggen. Slot Weena heeft ongetwijfeld een huiskapel gehad, maar 
dat was geen parochiekerk. Dat was een capella quarta, en wat dat is, dat leg ik straks in de hoofdtekst uit.

42 Zie de bijdrage van Roelof Krans, Zeven eeuwen Rotterdam, de Rotterdammers en hun armen en zieken, 
onder redactie van Rob Feringa, Bram Oosterwijk, Piet Ratsma, Nora Schadee, Coen Schimmelpenninck 
van der Oije, Henk van de Wal, en alex van der Woel, aan de bundel ach Lieve Tijd, bijdrage 17, Zwolle: 
Uitgeverij Waanders-Gemeentearchief Rotterdam-in samenwerking met het Historisch museum 
Rotterdam, 1988 pp. 403-422.

43 Zie zijn zoeven geciteerde opstel Oudheid van Rotterdam.

44 Dus niet die van de Utrechtse Sint Paulus-abdij. Hou dat even vast: de monniken van Egmond zijn op 
de hand van de graven van Holland, die Rotterdam zeer ter wille zijn, later, omdat ze edele linkmichels 
als Ghisebrecht Bokel en de heren van Voorschoten beschouwen als listige verraders die op alle mogelijke 
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manieren de zich uitbreidende grafelijkheidrechten willen frustreren. Die heren proberen óók Rotterdam 
in te palmen, maar niet als stad, maar als ambacht, een aan hen direct ondergeschikt poldergebied. De 
graven willen Rotterdam gebruiken als politiek steunpunt, omdat zij garen spinnen bij een onafhankelijke, 
mondige stadsburgerij met eigen rechten (en ook plichten), die niets pikt van de locale edelen tenzij zij 
daarvoor privileges krijgen. De bisschop van Utrecht gokt dat de heren hem zullen steunen als leenheer 
van de Duitse keizer, van de graven van Holland heeft hij in ieder geval niets te verwachten. Zolang nu 
de Rotterdammers hun tienden netjes blijven betalen aan de monniken van Egmond, ambtenaren van de 
graven, zullen deze hun de rechten van hun dijkages gunnen. De monniken hebben het collatierecht over 
de pastoor van Overschie wel verpacht, dus ook dat over Schoonderloo, maar het is, uiteindelijk van hen. 
Daarom is er de Rotterdammers van het begin af aan veel aan gelegen dat vaststaat dat de geestelijkheid in 
Rotterdam via Schoonderloo wordt aangesteld en niet van Hillegersberg, want dat blijft onderhorig aan 
Utrecht. Utrecht heeft niks aan poorters met eigen privileges, de graven wel. Later blijkt ook dat de heren 
van Bokel en van Voorschoten behoren tot de partij die de moord op Floris V heeft beraamd en vanaf dat 
moment in het – bedektelijk – oorlog tussen de graven en die heren. Zie hieronder nader.

45 Zie over deze havenontwikkeling arie van der Schoor, Stad in aanwas, Geschiedenis van Rotterdam tot 
1813, Zwolle: Waanders Uitgevers, 1999, pp. 181-189. De aanvoer van de bouwmaterialen voor het schip 
van de Laurens is vermoedelijk gebeurd via de Oude Haven (later: Oudehaven) en De Kolk en vandaar 
over de Oude Wetering naar het kerkeiland; natuurlijk kan er ook wel materiaal aan zijn gebracht via de 
Leuvehaven, maar die had daartoe op dat moment nauwelijks voldoende bekading en besteigering. Dan 
moet men denken aan zand, cementen, kalk, mortel. Stenen werden bij de Leuvehaven gebakken uit het 
slib, leem en klei dat zich daar in overvloedige lagen opwierp via de maas. De havenontwikkeling van 
Rotterdam is eerst oostwaarts geschied via de Oudehaven, Nieuwehaven en Blaak. Die waren ontoereikend, 
waarna men eerst het Haringvliet en het Buizengat is gaan graven. Pas daarna is men gaan graven aan de 
Leuvehaven, hetgeen neerkwam op een aanzienlijke verbreding met verzwaarde bekading. Dat was voor de 
Laurens niet meer echt belangrijk: die stond toen al overeind, zij het dat de toren nog een derde en vierde 
geleding moest hebben. Uiteraard komt dat hieronder aan de orde,

46 Sommigen spreken daarom in dit verband van de oude kerk die eerst gesloopt moest worden en waarom heen 
de fundamenten voor de zoveel wijdsere Sint Laurenskerk moesten worden gelegd. J. Bakker, De Groote of 
Sint Laurenskerk te Rotterdam, Uitgeverij DeTijdstroom Lochem, 1942, pp.19 vv. Deze uitdrukkingswijze 
is beeldend, maar schept de verwarring dat er al een volwaardige parochiekerk was, een echte ecclesia 
integramet een parochiepatroon. Dat kan niet het geval zijn geweest, omdat dan sprake zou zijn geweest 
van en fiscale aanslag vanwege het bisdom ’t Sticht, de immense diocese Utrecht, deel uitmakend van het 
Duitse rijk. Voor een parochiekerk moest de gemeenschap waar ze stond, jaarlijks een bedrag betalen aan 
die kerkvorst. En van zulke aantekening kan niet blijken in de fiscale kohieren middels pouillé’s, die er dan 
zeker zouden zijn geweest. Zie: E.H. Ter Kuile, De bouwgeschiedenis der Sint-Laurenskerk te Rotterdam, 
opgenomen in: Oudheidkundig Jaarboek, jrg VIII, afleveringen 3-4 (1939). Het is dit binnenkerkje geweest 

– een afgeschot priesterkoor met wat staanplaatsen voor het volk) – waarop de fictieve J.G. van Waerschut 
duidt, in zijn Stadskronijcke met de passus: “Laurens gaf doenmaels den naam aan kerk, aan kermis, aen 
poorten en toornen. men hoorde bij ouds niet anders noemen als sint Laurenskerk, sint Laurenskerkstraat, 
sint-Laurenstoorn, sint Laurenspoort ende soo voorts.” Ik gaf al aan dat het kroniekske een mystificatie is uit 
de negentiende eeuw. De veel te moderne grammatica en spellingswijze deed zulks al vermoeden. Het geldt 
hier een falsum.Daarop hebben diverse auteurs vele gevolgtrekkingen gegrond, zoalsmede Ter Kuile maar 
ook Bakker, boven aangehaald. Zie verder: N. alting mees, aanteekening over den bakker-kroniekschrijver 
JaN GERRITSEN (van Waerschut), Rotterdamsch Jaarboekje 1914.

47 Zie de hierna nog nader te bespreken mededelingen over het verloop van de werkzaamheden voor de 
restauratie van de Groote of St. Laurenskerk te Rotterdam, Tweede mededeling, van de Gecommitteerden 
tot de zaken der Nederlands Hervormde Gemeente te Rotterdam dd Pasen 1953. men is eerst uitgegaan 
van de veronderstelling dat deze vierkantige binnenkerk eigenlijk een Nood Choorwas. maar dat heeft men, 
naarmate de restauraties vordereden en de kerkvloer verder opgebroken werd, herzien.

48 De kerkelijke voorschriften rond de koorgetijden zijn aanmerkelijk gewijzigd bij het Concilie van Trente, 
het grote contrareformatorische concilie tot vaststelling van de geloofsleer en de liturgische voorschriften 
alsmede de kerkelijke bestuursadministratie. Zie mijn: Concilie van Trente, Een jubileum van 450 jaar, 



CO
N
CE

PT

CONCEPT VERSIE D.D. 15 maaRT 2018 - 11.05

Prof. mr. dr. G. a. m. Strijards

398

Volkenrechtelijke aspecten, Wolf Legal Publishers: Nijmegen/Tilburg 2013 ISBN 978-94-6240-027-6. Het 
heet contrareformatorisch, omdat de rooms katholieke kerk zich via deze nieuwe voorschriften te weer stelde 
tegen de reformatie als geloofsbeweging tegen deze katholieke kerk. Je kunt spreken over de pre-tridentijnse 
koorgetijden-regelingen, die sterk verschilden naar bisschoppelijk rechtsgebied en kerkprovincie. Dat zijn 
dus de regelingen betreffende deze getijden van vóór dat hervormingsconcilie. Zij tonen een opmerkelijke 
territoriale differentiatie. Het concilie probeerde hier een bredere uniformiteit te borgen via universele 
voorschriften over tijd, plaats, liturgische opstelling en inhouden van de te zingen psalmenpericopen. Zie 
voor deze differentiatie in de middeleeuwen: Lissewege 7 Ter Doest, monnikenwerk, geschiedenis van het 
witte dorp en zijn abdij, eindredactie: Rudy Desmedt, mia Linier, Brigitte Beernaert en Ludo Vandamme, 
Uitgeverij Lannoo NV: Tielt (België) ISBN 90 209 5574 8 NUR 693 D/2004/45/15, ihb. Harry van Royen, 
monastieke bewegingen in de middeleeuwen en de stichting van Ter Doest, pp. 32-36 en Luc Vandamme, 
Een sober en geordend leven, pp. 36-37. De middeleeuwse getijden werden gebeden volgens de voorschriften 
van het bisschoppelijke getijdenboek, het breviarium, opgesteld voor het rechtsgebied van de bisschop met 
eigen regionale of provinciale gebeden en devotionele tradities. Pius V (paus van 1566 - 1572) voerde het 
conciliaire decreet over de universele uniformiteit van de Romeinse liturgie zó uit, dat hij deze afwijkingen in 
het provinciale breviarium eigenlijk uitsloot, behoudens ontheffing vanwege de Heilige Stoel. Die ontheffing 
kon men krijgen als men kon aantonen dat de liturgische afwijking in het getijdengebed al tweehonderd jaar 
onafgebroken in het desbetreffende rechtsgebied was gevolgd. En dat was vrijwel onmogelijk voor de meeste 
diocesen. Dat leidde uiteindelijk tot de invoering van een universeel uniform breviarium Romanum door 
Paus Johannes XXIII in 1960. Rotterdam viel onder het bisdom Utrecht, het zogeheten Sticht, het kapittel 
volgde dus het Utrechtse breviarium. Onder de grote rivieren volgde men voornamelijk het breviarium van 
de prins-bisschop van Luik tot 1559, toen in dat rechtsgebied een volledige nieuwe bisschoppelijke hiërarchie 
werd ingevoerd. Om het koorgebed te kunnen bidden had men veel boeken nodig. allereerst het in de 
hoofdtekst genoemde antifonarium, het boek met de antifonen. Daarnaast de bijbel in de Vulgaatvorm van 
Hiëronymus, de tekst ten behoeve van de volksexegese in het Latijn. Daarnaast de Legendarius, het boek 
met de levensbeschrijvingen volgens de kerkelijke traditie van heiligen en martelaren. Dan het homiliarium, 
het boek met de homilies of stichtende preken over de evangelieteksten van de dag. En vervolgens de 
Sermologus, de standaard collectie van sermoenen of preken alsmede de werken van de kerkvaders. Het 
breviarium bevatte de samenvattingen van deze werken en de psalmpericopen (Psalmterium) zelf, met de 
zangnotaties en de getijdenverklaringen of Collectionarium. Om deze handgeschreven kolossale boeken te 
kunnen aanschaffen was veel geld nodig en Rotterdam heeft dat dus kennelijk kunnen opbrengen. Zonder 
deze bibliotheekschat géén volwaardig kapittel. En geen kapittel zonder Latijnse school, die mede uit die 
schat het didactisch materiaal samenstelde op aanwijzing van de scholaster.

49 Zie: R.R. Post, Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie, van 1500 tot 1580, Uitgeverij 
het Spectrum: Utrecht/antwerpen, 1954, pp. 365-399. aldaar uitvoerige litteratuurreferenties en 
bronnenrefertes.

50 Jongelingen die een wit koorkleed dragen over de zwarte toog, dat ongeveer op de knie eindigt.

51 Jongelingen die de inleidende geestelijke geloften hebben gedaan waaronder de verplichting tot seksuele 
onthouding.

52 In cappis: met de koorkap: een lange afhangende mantel met gestileerde capuchon, doorgaans in het wit.

53 Hof, De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573, pp. 222-231.

54 Doorgaans werden deze kanunniken, die aan een parochiekerk als de Sint Laurens verbonden waren, 
benoemd uit de vicarissen die in de kerk altaardiensten verrichtten. Dat deden ze tegen een jaargeld, uit 
te betalen door diegene die het altaar gesticht had in de kerk. Vaak een belangrijk poorter, nog vaker een 
ambachtsgilde, voorzover het Rotterdam betrof. Zo’n vicaris deed zoveel missen op bestelling, als bepaald 
was bij de stichting van het altaar. Het geheel heet fundatieof fonds. Het was – in de middeleeuwen – een 
afgezonderd zelfstandig doelvermogen, beheerd door een vereniging van personen. In latere tijden noemt 
men zoiets een stichting. Het vermogen heeft een onstoffelijk doel zonder winstbejag. Die vereniging werd 
voorgezeten door de pastoor of diens plaatsvervanger, een geestelijk secretaris—meestal de vicaris van het 
altaar – en een penningmeester waren leden. Die vicarissen lazen dagelijks de fundatiemis. En hadden 
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verder niet veel omhanden. Dat leidde tot kroegbezoek, dobbelen, spel en weddingschappen en dat gaf 
weer aanstoot. Daarom was de vondst ze voortaan de canonieke uren of de zeven getijden te laten zingen 
een uitkomst. Deze vicarissen werden in Holland ook wel memorieheren genoemd. Omdat ze plachten 
te celebreren – dat is: de mis opdragen – ter intentie van de fundator(en). Voor het zielenheil van deze 
stichter of stichters. De memorieheren moesten, om de canoniekeuren vol te maken, bij de kerk blijven. 
Daarom werden ze ook wel presentieheren genoemd. Ze moesten letterlijk op alle uren present zijn. En 
deze presentieheren werden dus uit dien hoofde tot een zeker pieus bestaan gedwongen. met een ritme, 
aan dat van kloosterlingen gelijk. Daarom werden ze, naar de kloosterheren, kanunniken genoemd. Een 
kanunnik is dus geen reguliere priester – al kan hij dat óók zijn – maar een wereldheer, in deze context van 
de Sint Laurens-geschiedenis. Ze moesten veel studeren, anders dan de pastoors en kapelanen die de zielzorg 
beoefenden. Ze vormden een vereniging en die werd aangeduid als wereldlijk kapittel. In tegenstelling tot 
de kloosterkapittels die bestonden uit de conventsleden die gewijd waren en beslissingen namen betreffende 
het convent en zijn bestuur. We zouden het Rotterdamse kapittel het best kunnen vergelijken met het 
kapittel van de Goudse Sint Janskerk. Zie: Chr. Dessing, De zeven getijden in de St. Janskerk te Gouda, 
Bijdragen voor de bestudering van de geschiedenis van het bisdom Haarlem (meestal: Bijdragen voor de 
geschiedenis van het bisdom Haarlem, na 1934: Haarlemsche Bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis 
van het bisdom Haarlem), XXXV (1913), pp. 141-223; pp. 347-372. Zie voor de algemene context: P.H. a. m. 
abels, K. Goudriaan, N. D. B. Habermehl, J. H. Kompagnie, Duizend jaar Gouda, Een stadsgeschiedenis, 
uitgave van de Historische Vereniging Die Goude, Dertigste Bijdrage, Uitgeverij Verloren: Hilversum 
2002, ihb. pp. pp. 174-214, pp. 651-683.

55 De schuldbelijdenis of confiteor luidde: “Confiteor Deo omnipotenti,/ beatae mariae semper Virgini,/ 
beato michaeli archangelo,/ beato Joanni Baptistae,/ sanctis apostolis Petro et Paulo,/ omnibus Sanctis, et 
tibi, pater:/ quia peccavi nimis/ cogitatione, verbo et opere:/ mea culpa/ mea culpa, mea maxima culpa./ Ideo 
precor beatam mariam semper Virginem, beatum michaelem archangelum,/ beatum Joannem Baptistam,/ 
sanctos apostolos Petrum et Paulum,/ omnes Sanctos,/ et te, pater,/ orare pro me ad Dominum Deum 
nostrum.” Vertaling: Ik belijd voor de almachtige God,/ voor de Heilige maria, altijd maagd,/ de Heilige 
aartsengel michaël,/ de Helige Joannes de Doper,/ De Heilige apostelen Petrus en Paulus,/ alle heligigen/ 
en voor u, vader:/ dat ik zeer gezondigd heb/ met gedachten, woorden en werken. Door mijn schuld, door 
mijn schuld, door mijn allergrootste schuld./ Daarom smeek ik de Helige maria, altijd maagd,/ de Helige 
aartsengel michaël,/ de Helige apostelen Petrus en Paulus,/ alle heiligen/ en u, vader,/ voor mij te bidden 
tot de Heer onze God.

56 In het archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, opgezet en bijgehouden sedert 1875 vindt 
men een ongelieerde folio geregistreerd in 1897, met ongenummerde pp, waaruit R.R. Post, hoogleraar in 
de Nederlandse kerkgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, te dezen regelmatig citeert ten 
behoeve van zijn Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie van 1500 - 1580, Uitgeverij het 
Spectrum: Utrecht/antwerpen 1954, pp. 70-71 en 94-96. Op zijn samenvattingen van de daarin, in dat 
folio, gerelateerde verklaringen van geen bezwaar berusten de passus in de hoofdtekst.

57 Zie: Louis Rogier, Herdenken en herzien – Beekvliet 1815 - 1965, opgenomen in: Herdenken en herzien, 
verzamelde opstellen van L. J. Rogier, Uitgeverij ambo: Bilthoven 1974, ISBN 90 263 0267 3, pp 10-28.

58 De neume is de voorganger van het hedendaagse notenschrift. Neumen zijn beeldtekentjes boven de te zingen 
tekst, die wat lijken op het stenografisch kortschrift en die symbool staan voor de beoogde melodiegang 
(omhoog, omlaag, snel, langzaam, halverwege vertragend) per lettergreep. Ze staan niet op een balknotatie 
met een vaste solsleutel links, al komt dat toch ook wel voor en geven geen exacte waarden voor de intervallen 
en toonhoogten, maar indiceren alleen maar, waarheen de melodie zich moet ontwikkelen. Het gregoriaans 
heeft geen ritme of metrum, al kennen de volkszangen later wel faseringen en tempi. De scholaster chori heeft 
dus veel ruimte voor zijn fantasie en appreciatie en kan een locale traditie ontwikkelen of een die typisch is 
voor de orde waartoe het koor behoort. Benedictijns gregoriaans is anders dan Dominicaans gregoriaans.

59 Petrus Canisius, Nijmegen 8 mei 1521-Fribourg 21 december 1597. Zijn beroemdste catechismus is de 
Summa Doctrine Christianae van 1555, waarin hij in vraag-en-antwoord-vorm de onderdelen van de rooms-
katholieke geloofsleer behandelt. Een uittreksel daarvan leverde de kindercatechismus op, die tot aan 1968 
in de Nederlandse rooms-katholieke lagere scholen gebruikt werd.
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60 Voor de eigenlijke priesteropleiding lag de lat hoger. men ging er vanuit dat de priester, na de wijding, toch 
de beginselen van de katholieke geloofs- en zedenleer kende en ook wel wist, wat de redenen waren van 
de liturgische voorschriften of gewoonten. maar dat hing af van de persoon, die de kandidaat als docent 
had gehad. als de kandidaat naar de universiteit was gegaan, en tenminste de zeven vrije kunsten had 
bestudeerd en daarin met goed gevolg eindexamen had gedaan, dan was hij magister atrium en dan wist hij 
doorgaans wel iets af van theologie, filosofie en moraaltheologie alsmede ethica. De zeven vrije kunsten (artes 
liberales) waren: grammatica, dialectica en logica, rhetorica, arithmetica, geometrica, musica en astronomia. 
Natuurlijk legde iedere universiteit weer andere criteria aan. Veel hing er weer van af of de dienstdoende 
professor zijn stokpaardje onbereden kon laten. Dat is tegenwoordig niet anders. In de zestiende eeuw 
waren dergelijke meesters in de steden van de Lage Landen wel aanwezig. maar ze waren een minderheid. 
In de veertiende eeuw kwamen ze onder de zielzorgers in Holland nauwelijks voor. Wél in de kloosterorden, 
maar die droegen dat nauwelijks in de parochies uit. Ze hadden wel scholen, maar alleen voor ordenovices. 
Wie ná de Latijnse school graag priester wilde worden kon een persoonlijk geestelijk leidsman kiezen, die 
hem in ieder geval de liturgische formules kon bijbrengen. Voor het wijdingsexamen bij de bisschop, dat 
deze natuurlijk meestal uitbesteedde, werd niet veel doorgevraagd. Vaak kwam de vervolgcursus er op neer 
dat de blinde de lamme leidde. Ik kom daar straks, bij het behandelen van de reformatie te Rotterdam 
en de aanleidingen daartoe, uiteraard nog over te spreken. Zie: R. R. Post, Kerkelijke verhoudingen in 
Nederland vóór de reformatie van 1500 - 1580, Uitgeverij het Spectrum: Utrecht/antwerpen, 1954, pp. 
56-59, die dit alles schoorvoetend in kaart brengt. Dat onder de Hollandse zielzorgers een houder van een 
baccalaureaat of een licentiaat actief is geweest, is zo goed als uitgesloten. Die zou zulk een celebriteit zijn 
geweest, een hedendaagse filmster of zanger gelijk, dat we die in rekeningen of notulen zouden zijn tegen 
gekomen. Zie verder: a. Troelstra, De toestand, stof en methode der Catechese in Nederland gedurende de 
vóór-reformatorische eeuw, academisch Proefschrift Utrecht, 1901,Wolters Groningen: 1903 Groningen 
en amsterdam 1901: H.a. Van Bottenburgs Uitgeverij NV, amsterdam 1901.

61 Ik volg nu in extenso R.R. Post, Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de reformatie van 1500 - 1580, 
Uitgeverij Het Spectrum: Utrecht/antwerpen, 1954 pp. 48-53; aldaar uitvoerige litteratuuropgave.

62 Een aBC-boek. Op de eerste bladzijde placht een haan te prijken. Symbool voor ijver en werklust. Er stonden 
eenvoudige oefeningen in en leeslesjes. Het ging allereerst om de letterherkenning en om de samenstelling 
van het woordbeeld. De moeilijkere leesoefeningen vond men in de koorboeken en de heiligenlegendes, 
maar daarvoor moest men al wat Latijn kennen. In het Haneboek stonden doorgaans het Onze Vader en 
de Tien geboden, maar dat waren wegens de moeilijke woorden meestal oefeningen die geen inhoudelijk 
begrip bijbrachten. Kennelijk was de kunst van het lezen, de discipline van de letterherkenning, belangrijker 
dan het inhoudelijke begrip. Hardop spellen en dan herkenning van het woordbeeld afzonderlijk was doel, 
niet het bevatten van de volledige zin of samengestelde betekenis. Bij de Latijnse formules die men moest 
internaliseren kwam men óók niet verder, maar intellectuele betrokkenheid bij de formule werd ook niet 
noodzakelijk gevonden in de moraaltheologie. Wel de juiste dictie en articulatie, niet het inhoudelijk begrip. 
De formule werkt uit zichzelf, ongeacht de intentionele betrokkenheid van de spreker. Opere operato, is 
daar de middeleeuwse uitdrukking voor: de formule werkt uit zichzelf. abacadabra.

63 Vgl.: Nicholas Crane, mercator, De man die de aarde in kaart bracht (vertaald door Jos den Bekker), 
uitgeverij ambo/manteau, amsterdam: 2003, pp. 30-32. Oorspronkelijke titel: The man who mapped 
the planet. Crane heeft het hier over de antwerpse Latijnse school in 1520. antwerpen was een handelsstad 
en bezigde de officiële Latijnse school ook voor handelsdoeleinden. Daarom werden er in ieder geval de 
handelsrekenvaardigheden onderwezen. Dat zal te Rotterdam, toen de gemeente de Latijnse school echt 
overnam in beheer, ook het geval zijn geweest. Evenmin als de antwerpse Latijnse school de leerlingen 
klaarstoomde voor universitair onderwijs, zal de Rotterdamse Latijnse school dat gedaan hebben. Wie dat 
verkoos voor zijn zoon, moest de jongen echt wel doorsturen naar de betere Latijnse scholen te Deventer 
of Den Bosch. Dan zou de jongen naar Leuven moeten, dat al een zeker hoger wetenschappelijk instituut 
had, bekend als Studium Generale, maar officieel kreeg het de universiteitsstatus pas bij bulla van de paus 
in 1425. Zulks op voordracht van de hertog van Brabant Jan IV. Het universitair onderwijs werd overal in 
het Latijn gegeven, en op basis van het trivium, zoals in de hoofdtekst uiteengezet, dus aanschuiven in de 
collegebanken van Parijs, Keulen of Bologna was ook mogelijk, maar vanuit Rotterdam waren die steden 
toch bijzonder moeilijk bereisbaar.
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64 Het vierde Lateraans Concilie, het twaalfde algemeen concilie van 11 tot 30 november 1215. Het gaat om 
de constituties 10, 11 en 12, tot oprichting van scholen in de parochies die tevens het armenonderwijs 
moeten verzorgen. De 11e beoogt mede de geletterdheid van de geestelijkheid die een zielzorgerlijke taak 
heeft te bevorderen. men zag in, dat het daarmee niet best gesteld was en dat in de directe omgang met 
de gelovigen daardoor het gezag van de priester ondermijnd werd. maar pas in Trente heeft men ingezien 
dat drastische maatregelen noodzakelijk waren, met disciplinaire strafbedreigingen waarvoor de locale 
residerende bisschop aansprakelijk gesteld moest worden, met een plicht om jaarlijks visitaties te doen 
en ambtsberichten te eisen van de parochiegeestelijkheid – die daardoor dus noodzakelijkerwijs in de 
pen moest klimmen. Daarvoor moesten de bisschoppen echter fysieke doorzettingsmacht hebben. En die 
ontviel hen in de Nederlanden door de jammeren van de tachtigjarige oorlog.

65 alleen als de Latijnse School verbonden is aan een reguliere kapittelkerk, gaat zij nimmer over aan de 
stedelijke administratie tot aan de reformatie in de zestiende eeuw. Regulier: de kapittelkerk wordt bediend 
door geestelijken uit een officiële orde, zoals die van de Benedictijnen, Dominicanen of augustijnen. De 
vijf Utrechtse kapittelkerken bleven tot 1572 onafhankelijk van de stadsbesturen. Dat gold ook voor de 
Sint Walburgiskerk te arnhem, die van Sint Spiritus te Roermond en, tot op zekere hoogte, die van de 
Sint Servaas te maastricht. maar in deze steden vestigde de stedelijke overheid dan gaandeweg zelf wel 
Latijnse Scholen. Wel moet worden erkend dat deze stadsscholen nooit dezelfde vermaardheid en aanzien 
verwierven als de reguliere en seculiere kapittelscholen, uitgroeiend tot stadsscholen.

66 Extract uit de Resolutien van de Vroedschap der Stad Rotterdam (oud) Reg. No. 2 Fol. 400 den 31 maart/7 
mei 1555, Bijlage F. bij J.B. Kan, Geschiedenis van het Erasmiaans Gymnasium, a.w., pp 609-771. Contract 
tussche mr Bonifaes Rector en de Stadt. Op huyden den Laetsten marty XVeLV stilo cos hebben Joost Fyck 
van Hove Baillu der steede van Rotterdame, Pieter Symonsz en Cornelisz Huyghensz Burgemrs antheunis 
Besemer Jacopsz en Dirck Barentsz tresoriers Joost Jansz Spyckoirt en melis adryaensz Weesmeesters by 
believen ende wille van Vroetschape der voirsz stede angenomen mr Bonifaes Jans van Noerden ome te 
bedienen die scholsterie der voirs steede tot weder segghen derzelver vroetschappe en dat op conditiën en 
voirwaerden hier naer gesc. Ik merk op dat de rector eigenlijk heet: Van Woerden. Hij komt namelijk uit 
dat stadje. Hij heeft mondeling zijn naam opgegeven aan de klerk van de sollicitatiecommissie en die heeft 
hem misverstaan. De rector zal aldus de rest van zijn leven te Rotterdam als mr. Bonifaes van Noerden 
te boek staan. maar aangezien hij steeds mr. Bonifaes geheten wordt in de additionele gemeentelijke 
verordeningen, besluiten en beschikkingen die bij dit contract van aanstelling organiek voorgeschreven 
worden ter completering van het schoolreglement zullen daaruit nauwelijks misverstanden voortvloeien. 
stilo cos betekent: naar de gewone stijl van jaarrekening, dus volgens de destijds gangbare gregoriaanse 
kalender. stilo costumiere. De stijl van de costumen ter plaatse, stilo costumiere= naar plaatselijke gewoonte. 
De scholaster zal ook de weeskinderen moeten onderrichten, die voor de liturgische dienst geschikt geacht 
worden door de gemeentelijke weesvader.

67 “Inden eersten zal de voirsz mr Bonifaes gehouden wesen medt alder diligetie en naerstigheyt de kinder 
zou der armen als Rycken te lezen heuren gramaticalia, Latyn te spreecken Lesen scriven en heure 
gregoriaes en anders sulcx als een guet getrou en diliget schoelmr en rector schuldich es te doen. En dat 
tot sulcken Loen en schoelgelt als men van oude tyden heeft gegeven en betaelt gehadt en meer nyet. 
Ende zal, boue tzelve schoelgelt van de voirsz steede Jairlix ontf. achtien carolus gl van XL gr. Vlms 
den gulden en van parochie Kercke alsulcken pfyten als naer oude haircome men dair af es gewoentl 
te pfteren en te genieten twelck geestimeert wordtter soe toe van gel achtien gl. En wattet zelve min is, 
zal hem tzelve by de voirsz. tresoriers indertyt weesen inne te brenge by goede specificatie wat van dien 
gecoomen en by hem dairvan ontfange es geweest.” Pfyten, dat zijn: de profyten, dus de verdiensten, 
in casu: de verdiensten die de parochie hem boven de gemeentelijke bezoldiging deed toekomen, naar 
rato van het aantal leerlingen. merk op, dat de armen de weeskinderen zijn, die de parochie via de 
weesvader de scholaster toezenden zal. De kerkgemeenschap bestemde mannelijke wezen natuurlijk bij 
voorkeur voor de geestelijke stand. Dan vielen zij buiten de armenkas van de Heilige Geesttafelen en 
kwamen ten bezware van de kloosters in wier conventen zij als frater opgenomen werden dan wel ten 
laste van de fundaties in de kerk, tot de dienst waarvan zij bestemd werden, bijvoorbeeld een familie 
of gildealtaar, waar de getijden gezongen werden ter gedachtenis of bijzondere intentie ten behoeve 
van een gestorven notabele of gildebroeder. Een Carolusgulden was de gangbare standaardmunt in het 



CO
N
CE

PT

CONCEPT VERSIE D.D. 15 maaRT 2018 - 11.05

Prof. mr. dr. G. a. m. Strijards

402

Habsburgse Rijk. In die monetaire Unie was Rotterdam opgenomen sedert de Vrede van Venlo van 
1543, toen Karel V eigenlijk de Lage Landen als een soort pre-Benelux opnam in zijn Heilig Roomse 
Duitse Rijk. De Carolusgulden wordt omgerekend in veertig Carolusstuivers die begroot worden naar 
het Vlaamse Pond. De scholaster krijgt de garantie dat hij in deze Carolusgulden zal worden uitbetaald 
voor wat betreft zijn basissalaris en niet in de Hollandse Gulden waarvan de waarde in de zestiende 
eeuw onvast was en op den duur inflatoir. De Carolusgulden staat gelijk aan vijf of zes Hollandse 
Guldens. De parochie zal uitbetaald hebben in de Hollandse Gulden waarvan de gemiddelde jaarwaarde 
gerelateerd werd aan het Vlaamse Pond van twintig schellingen en tweehonderdveertig groten. De 
grote was ééntwintigste van de Hollandse of Rijnlandse Gulden. De Carolusstuiver is meestal gelijk 
aan twee dubbelgroten. De gemeente Rotterdam kan natuurlijk geen inflatiecorrectie voor de parochie 
toezeggen. De waterschapsbrieven van Schieland luidden steeds in Vlaamse Ponden. Die vormden dus 
een bekende maatstaf voor de omrekening in locale valuta.

68 De muziek die vast onderdeel van de Romeinse kerkelijke liturgie. Ze is eenstemmig, kent geen instrumentale 
begeleiding, heeft geen vast ritme en heeft een zwevende en middelpuntzoekende melodische lijn, stijgend 
en dalend in één golvende beweging. De zangwijze was in de middeleeuwen afhankelijk van locale tradities; 
het Concilie van Trente voerde beperkte standaardisering in, maar bleef locale tradities in de modulaties 
toestaan. De zingzeg-methode van de Psalmteksten dateert vermoedelijk uit de Karolingische periode en 
is afgestemd op Romeinse soldatenzangen, gemixt met Gallicaanse volkszang.

69 Rome, ca 540 - 12 maart 604. Hij schreef het Gregoriaans voor aan de Latijnse westerse ritus. Het doel was 
de liturgie in de angelsaksische wereld te uniformeren via codices, die niet beïnvloed waren door enige 
locale traditie. Vandaar de keuze voor een op de Latijnse cultuur georiënteerde zangwijze.

70 “En ten eynde de voirsz mr Bonifaes de voirsz scholasterie te beter en bequamer sal moege bedienen zal 
gehouden wees mette eersten hem te voirsien van een gescieten en geleerden assistet of ondermr die by 
advys believen en guetducken van de Burgermrs en tresoriers der voirs steede zal angenome en by dezelven 
geslarieert en geloent worden zulckx als zy best mette zelve zullen conen oucomen en accorde die altyts zal 
subiect staen en onderdanich wes den zelven rector.”

71 Ende boue denselve assistent zal hy noch tot vorder subsidie en behulpsamichh(eit) hebben tot een 
onderschoelmr syn zoen Jan Claesz (lees: Jan Bonifaesz) die by de tresoriers voirsz voir syn sallarys zal jaerlix 
ontfangen dertich carolus gl. munte voirsz. En ten eynde die voirs scholasterie zal worden geaugmenteert 
en vermeerdert zoe en zal van nu voirtan nyemant moege houden enyghe byscholen van knechtgens oudt 
wesen bouen de ses jairen ome te Leeren leesen ofte scryven dan by wille en believen van den zelve Rectoir en 
dat nair inhoudt der Keure dairvan gemaeckt wel vstaende nochtans dat by gevalle hier naemaels beroeren 
thouden van de bischolen enige questie ofte zwarichheden gevielen tusche den voirsz Rectoir en dengeene 
die sulck byscholen waeren houden diezelve questie altyts zullen staen tot discretie en guetduncken van 
mynnen Heeren Schoudt burgermrs en Wethouderen in der tyt weesende die dezelve questien en geschillen 
zullen moegen berechten naer heure discretie en guetduncken daermede die voirs Rectoir hem zal laeten 
genoegen en ten eynde by alle tgund voirsz es hyer naermaels geen faulte ofte twist en zal moege vallen 
maer tzelve vast en onverbreeckel(elijck). zal moegen onderhouden worden Soe is dit contract by believe 
van myn Heeren int Vroetschapsbouck geregistreert en tot meerder vastichh(eit) by de burgermrs en den 
voirs rectoir onderteyckent opten VII may XVe vyf en vyftich.”

72 Groot Charterboek der graaven van Holland, van Zeeland en Heeren van Vriesland door Frans van mieris, 
2e Deel, gedrukt bij Pieter van der Eyk, mDCCLIV, p. 453. De titeltekst van het Charter luidt: De Graaf geeft 
de Schoole en het Schrijfambacht te Rotterdam aan Pieter marre, zijnen klerk. (Schrijfambacht = officiële 
notariële functie van stadsgriffier, GamS). De tekst luidt: “Wi, arnt, Canonic te Prmonstret, ende Prochipaep 
van Sciedamme, ende andries, Prochiepaep (sic! GamS, dus twee verschillende schrijfwijzen voor parochie-
paap hetgeen betekent: pastoor) van Vlaerdinghe, maken cond allen luden, dat wi ghesien hebben, ende 
ghelesen enen open brief, bezegheld met ons lieves Heren brief van Heynnegou ende van Holland ghans 
ende ghave, al gheheel, onghequetst ende onghescaed, in ’t jaer ons Heren m. CCC acht ende twintich des 
Sonnendaghes voir Sine Barnabasdach des apostels, van woerde te woerde in allen manieren, als hiernae volght. 
Wi Willem, Grave van Heynnegou, van Hollant, enz. maken cond allen luden, dat wi Pieter marren, [onsen] 
Clerc, ghegheven hebben ende gheven onse Scole te Rotterdam, ende onse Scryfambacht aldair te sinen 
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live (scl.: tot levensonderhoud, GamS), omme trouwen dienst, die ons Hair Jan marre, sin vader, dicken 
ghedaen hevet, ende onsen ouders. Ende wi bevelen allen onzen goeden luden van Rotterdamme voirsz. 
dat si hem vorderliic, ende goedertiern sien omme onsen willen. Ghegheven tote Zierixzee des Vriendaghes 
na Paesken, in ’t jaer ons Heren m.CCC.XXVIII.”

73 Zie: Rotterdamsche Historiebladen door J.H. Scheffer en Fr.D.O. Obreen, Eerste afdeeling, Kronyk van 
985 - 1340 BIJLaGEN van 1252 - 1392, Eerste Deel, Eerste Stuk, Rotterdam Nijgh & Van Ditmar, 1871, 
Bijlagen der kroniek van Rotterdam, No XL, 8 april 1328, pp 49-50, No XLII, 17 December 1328, p. 54; 
No LIII, 10 maart 1336, pp. 71-72.

74 Zie: J.B. Kan, Geschiedenis van het Erasmiaansch Gymnasium (bijdrage van den Rector mr J. B. Kan), 
opgenomen in: J. H. Scheffer en Fr. D.O. Obreen, Rotterdamsche Historiebladen, Eerste afdeling, Kronyk 
van 985 - 1340–BIJLaGEN van 1252 - 1392, en Tweede afdeling der Rotterdamsche Historiebladen, 
GESCHIEDKUNDIGE STUKKEN, pp. 609-771.

75 Erasmus heeft aan die instelling nooit gestudeerd. Hij was drie jaar, toen hij uit Rotterdam vertrok, om 
er nooit weer terug te keren.

76 Zie: Leo molenaar, (eindredacteur), Het Erasmiaans Gymnasium na 666 jaar, visies op de toekomst, 
momenten uit het schoolleven, memoires en kronieken, Uitgeverij Elmar BV: Rijkswijk 1995, ISBN 90 
389 04029, passim. Het jaartal 1328 komt steeds voorbij in de verschillende bijdragen, maar hoe men dat jaar 
van oorsprong rechtvaardigt, historisch gezien, blijft onbesproken. De Rotterdamse stadsarchivaris, H.C. 
Hazewinkel, gaat er wel op in, in zijn Geschiedenis van Rotterdam, III Vols, NV Uitgeversmaatschappij 

“Joost van den Vondel”: amsterdam 1940, Deel I pp. 108-109. Hij geeft ook aan dat graaf Willem IV in 1336 
Jan Pietersz. benoemt als opvolger van Pieter marre(n) “opdat de goede luyden en kinderen van Rotterdam 
niet versuimd wierden.” Wat de preciese betekenis was van deze school en de erkenning ervan door de 
grafelijkheid, daarop gaat Hazewinkel verder niet in. maar dat moet een gebeurtenis zijn geweest die voor 
de autonomie van de stad van groot belang is geweest, een bevestiging rechtens van een al lang bestaande 
feitelijke toestand, net als de stadsrechten zelf van 1328. De graaf sticht de school niet, maar constateert als 
rechtmatig feit dat ze bestaat. En sluit daarbij aan, erkennend dat stad en parochie het recht hadden tot de 
schooloprichting over te gaan. Dat zou hij niet hebben gedaan bij een pril feit. Dan had hij eerst belasting 
willen heffen over die handeling en dán had hij Pieter marre de status van scholaster gegeven.

77 Zie voor de overgangsfasen van Latijnse gemeentelijke school naar Rijksgymnasium: N. Van der Laan, 
middelbaar en gymnasiaal onderwijs, opgenomen in: Gedenkboek ter gelegenheid van het zilveren 
regeringsjubileum van H.m. Koningin Wilhelmina der Nederlanden, Uitgave La Riviere & Voorhoeve: 
Zwolle, zonder jaar, pp. 126-135. Bij het Koninklijk Besluit werd geregeld dat het onderwijs aan de Latijnsche 
Schoolen gerekend werd tot het hoger onderwijs en dat in die scholen dus ook vakonderwijs gegeven moest 
worden. Pas nadat Thorbecke had kunnen bepalen, dat het gymnasium algemeen vormend voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs diende te verstrekken kreeg het gymnasium weer een duidelijke zelfstandige 
status, onderscheiden van de op de handelspraktijk en de algemene praktische ontwikkeling gerichte HBS.

78 Ingevoerd in 1968 waarbij het gymnasium een vorm van voorbereidend wetenschappelijk middelbaar 
onderwijs werd.

79 Zie: Rudolf Dekker, meer verleden dan toekomst, Geschiedenis van verdwijnend Nederland, Uitgeverij Bert 
Bakker: amsterdam 2008, pp 73-75. In 1911 doceerde de Utrechtse hoogleraar J.C. Naber nog in het Latijn. 
In 1923 hield hij de jaarlijkse rectorale rede in die taal, wat tot veel openbare commotie in de media leidde.

80 Zie wederom: Post, Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie, a.w. pp 365-419.

81 Paap is: pastoor, in deze tijd. We kennen rijmpjes als: “al is de paap met zond’ bevaan, wij moeten hem 
zijn onderdaan.” Dat is een gangbare middeleeuwse zegswijs. Ze betekent: al is de pastoor ook een zondaar, 
we moeten toch doen wat hij zegt. De populaire zegswijze gaat terug op Van Boendaele die de woorden 
neertekent: “al is die paap met zonden bevaan, wi moeten hem zin onderdaan.” De maatschappelijke 
achtergrond van het rijmpje is duidelijk: de pastoors zagen hun ambtelijke aanstelling heel vaak als een 
lucratieve baan. Ze deden wel hun best als devoot priester om pastoorsplaats te krijgen, maar als ze die 
binnen hadden lieten ze Gods water vaak over Gods land lopen. Dirc had echter nog niet eens zo’n beste 
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plaats. Rotterdam was nog niet veel. maar later, als Rotterdam zeker meer dan vijfduizend paschanten kent 
– mensen die op Pasen biechtten en te communie gingen – is de aanstelling een vette kluif. Zie, uitvoerig, 
over de weinig verheffende achtergronden van het rijmpje: L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme 
in Noord-Nederlanden in de 16e en 17e eeuw, III vols., amsterdam: Uitgeverij Urbi et Orbi, 1947 (tweede 
druk), Vol. I, pp. 34-39. Rogier noemt Rotterdam en zijn pastoor ook uitdrukkelijk, refererend aan de 
toestanden in de zestiende eeuw. Dus veel later dan Dirc.

82 a.H. Hensen, Rotterdam in den loop der Eeuwen, Het Rooms-katholieke Rotterdam, Rotterdam: 
W. Nevens, 1909, IIe Deel, 1e Stuk, p. 2. Hensen maakt er verder geen punt van, maar het is gek dat hij 
zondermeer aanvaardt, dat Dirc toch benoemd is op voordracht van de abt en niet op die van de graven 
van Holland.

83 In een apart naschrift bij het hieronder te noemen wat polemische artikel, pp. 66-67.

84 Zie Robert Fruin, Oudheid van Rotterdam, opgenomen in: Robert Fruin’s Verspreide Geschriften, met 
aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap, uitgegeven door P. J. Blok, 
P. L. muller, S.muller Fz., XI Vols. ’s-Gravenhage: martinus Nijhoff, Deel VI, 1902, Studiën over staats- en 
rechtsgeschiedenis, het opstel Oudheid van Rotterdam(reeds geciteerd), pp. 1-74, ihb. pp. 4-9. Fruin trekt 
bijna alle charters van vóór 1300 als vervalsingen door de plee.

85 Bij brief van 27 juli 1327 staat Willem toe aan Dirc Bokel “dat al dat leengoed, dat hi luden des daghes van 
ons houdende es, na ziere doit (na zijn dood, GamS) comen soude op agniesen, ziene wittachtige dochter 
(dus: aan agnes, zijn wettige dochter, GamS) –wtghenommen dat ambacht van Rotterdamme ende al 
’t goed dat hi van ons houd ende binnen den ambachte van Rotterdamme voirsz. gheleghen es, ende den 
waert (waard= slibeiland, denk aan alblasserwaard, GamS) voir Rotterdamme ende alsulc verval ende 
scoenesse (profijt, voordeel, GamS) als den ambachte van Rotterdamme toe behoirt.”

86 Hij garandeert in juli 1328 privileges aan de Rotterdammers en noemt hen “onser luden van Rotterdam, 
wonende in onsen ambachte.” Hij geeft aan, dat ze rechtstreeks onder hem vallen, en dat doet hij om de 
Bokels in te prenten: over dat Rotterdam hebben jullie niks meer te vertellen, dat doe ik alleen. Hij noemt 
de privileges op en besluit: “ende dit recht hebben wi ghegeven behoudeliken onsen steden haren handvesten, 
die si hebben van onsen ouders, graven van Hollant.” Hij zegt dus, Willem III, steden hebben handvesten 
van mijn ouders gekregen, en zoiets doe ik bij jullie, Rotterdammers, nog niet. maar in 1340 zegt Willem IV 
toch dat hij een handvest geeft aan “onse ghemene porters van Rotterdamme.” Ze zijn dus gepromoveerd! 
Ze krijgen bijvoorbeeld tolvrijdom. alles geciteerd naar Fruin, ter zoëven nootsgewijs aangehaalder plaatse 
in Oudheid van Rotterdam, pp. 10-11.

87 Oudheid van Rotterdam, a.w., pp. 13-14.

88 De voordracht bevatte dan de voorwaarde dat de genoemde binnen één jaar priester werd. Zo niet, dan werd 
de voordracht geacht nooit te zijn gedaan. Het gaat om een eenzijdige aanstelling, dus van een ontbindende 
voorwaarde kan geen sprake zijn geweest.

89 D.G. Rengers Hora Siccama, De geestelijke en kerkelijke goederen onder het canonieke, het gereformeerde 
en het neutrale recht. Historisch-juridische verhandeling, voornamelijk uit Utrechtse gegevens samengesteld, 
Uitgeverij Keming: Utrecht, 1905 (academisch Proefschrift) ihb. pp. 91-120; R. R. Post, Eigen kerken en 
bisschoppelijk gezag in het diocees Utrecht tot de XIIIe eeuw, Uitgeverij Het Spectrum: Utrecht 1928, pp 
179-193; dezelfde, Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie, a.w., pp. 8196.

90 Ik ga er wat uitvoeriger op in, omdat ook Hensen zo hecht aan het feit dat volgens het canonieke recht de 
bisschop formeel benoemt. Destijds en nu. Hij zegt: de bisschop had het benoemingsrecht gemandateerd 
aan die abt, dat lees je in allerlei oorkonden. Die abt heeft dus iemand benoemd waar die bisschop het 
helemaal mee eens was: Dirc moet dus een favoriet van abt en bisschop zijn geweest. Dus was de pastoor bij de 
feitelijke administratie en bij het feitelijk uitoefenen van zijn jurisdictie ook echt onderhorig aan de wensen 
van de bisschop. De bisschop had anders nooit de voordracht geaccepteerd. De papieren werkelijkheid 
hoeft, dat wil ik maar zeggen, helemaal geen objectieve realiteit te zijn. Je kunt ook lezen bij Hensen, dat 
hij die Dirc niet goed kan plaatsen.
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91 Weer een euvel dat de middeleeuwse kerk. Het kerkelijk prestige verdroeg nauwelijks dat men een pastoor 
of kapelaan, regelmatig benoemd, wegens wangedrag, gebleken incompetentie of ongeschiktheid, ontsloeg. 
men vond dat het schandaal dat dat veroorzaken zou, erger was dan de inconveniënten verbonden aan 
het verduren van de strapatsen van een notoir onbekwame. In ambtelijke hiërarchische organisaties is 
dat trouwens nog steeds zo. Kan het, dan promoveert men de betrokkene liever weg. maar dan moet zo’n 
promotieplaats wel beschikbaar zijn, en vaak had de middeleeuwse kerk geen vergelijkbare pastoorsplaats 
of kapelanie in de nabijheid beschikbaar of werkte de patroon aan zo’n overplaatsing niet mee. Er waren 
overigens dat soort schandalen genoeg, maar de aartsdiakens werkten dan niet mee, omdat dan het verwijt 
gemaakt kon worden dat zij hun bevoegdheid tot schorsing van de voordracht niet tijdig en regelmatig 
hadden aangewend, de zogeheten culpa in eligendo. Schuld bij het kiezen, dat is de verwijtbaarheid dan. Post, 
Kerkelijke verhoudingen, a.w., p. 84. Een van de weinige gevallen dat tot overplaatsing wordt overgegaan 
is het geval, dat de pastoor niet op tijd de laatste sacramenten brengt aan een stervende. Dat is zó erg – 
omdat de gestorvene dan in de hel moet blijven branden en vooral omdat zijn ziel kan blijven spoken – dat 
parochianen zich dan echt verzetten tegen het aanblijven van de plichtvergeten geestelijke. maar kwam de 
geestelijke dronken bedienen , liep hij veel in de kroeg, nam hij het celibaat niet serieus, of was geen vrouw 
voor hem veilig, dan namen de collatoren of voordragers dat nauwelijks serieus. De aartsdiaken kon dan 
alleen maar druk uitoefenen op de beschuldigde om het gedrag te verbeteren althans te matigen, maar een 
oneervol ontslag zat er niet in. Post, Kerkelijke verhoudingen, a.w., pp. 94-96.

92 De graaf zegt: “dat wy onsen luden van Rotterdam, wonende in onze ambacht, een recht ghegheven hebben 
daghelix in onsen ambachte aldaer bi te rechten.” Zie de herleiding der acten bij Fruin, Oudheid van 
Rotterdam, a.w., pp. 70-71.

93 Toen werden al op de voorhand, bij voorraad en onder voorwaarde van uiteindelijke bekrachtiging de 
verschillende bestuurlijke-administratieve besluiten van het Concilie van Trente (1543 - 1563) in de 
Nederlanden ingevoerd op voordracht van Philips II, de hier te lande zo beruchte Kooninck van Hispagne 
die nog steeds in ons volkslied, het Wilhelmus, wordt genoemd. Philips wilde de macht van de locale edelen 
sterk terugdringen, net zoals de graven van Holland. maar hij wilde vooral de privileges en stadsrechten van 
de steden, dorpen en gewesten gaandeweg opheffen. modern gesproken: Philips wilde een eenheidsstaat met 
maar zeer beperkt gewestelijke differentiatie in het publieke administratieve en fiscale recht. Uiteraard had 
hij daarbij de kerkelijke administratie en vooral haar gewestelijke ambtenaren, de aartsdiakenen, de dekens 
en pastoors die alle publieke registers beheerden, als hulp nodig. Hij wilde nieuwe, kleinere bisdommen of 
diocesen in de Nederlanden, waarbij hij de bisschoppen verder via salariëring door madrid als getrouwe 
hoofdambtenaren wilde inzetten. Hij wilde vooral afschaffing van de immense bisdommen Utrecht en Luik, 
omdat zij ook onderhorig waren aan de aartsbisschop van Keulen. En die was weer feodaal ondergeschikt aan 
de Duitse keizer, al merkte je daar praktisch weinig van. Om die bisdommen te kunnen omgrenzen vroeg 
hij bij de Heilige Stoel delineatiebullen aan, Pauselijke decreten waarbij geografisch deze diocesen en detail 
werden in kaart gebracht met de bisdomplaatsen, de aartsdiakonieplaatsen, de dekenaten en de parochies, 
immuniteiten en exterritorialiteiten en enclaves van Duitse ridders, kruisheren, kloosterimmuniteiten zoals 
Thorn en Grave etc. Toen werden de parochies voor het eerst precies gecartografeerd, wat voor de atlassen van 
Blaaeu later van groot belang is geweest en verder voor de hele westelijke cartografie als zelfstandige kunde. 
Zie mijn: Concilie van Trente, Een jubileum van 450 jaar, Volkenrechtelijke aspecten, Nijmegen/Tilburg: 
Wolf Legal Publishers 2014 pp. 51-53. Philips sloot een concordaat af met de Heilige Stoel, waarin hij deze 
delineatievoorschriften en besluiten alvast introduceerde in de Nederlanden. Pas dán zijn bijvoorbeeld de 
parochiegrenzen van Schoonderloo en Hillegersberg vastgelegd en bindend. Daarbij brak Philips natuurlijk 
in op de sjoemelpraktijken van edelen die door stiekeme grensverleggingen parochiegrenzen oprekten of 
verlegden om meer collatie- en patronaatsrechten te krijgen zoals de heren Bokel en de heren van Voorschoten 
gewoon waren te doen. Zie voor de canonniek-technische aspecten van deze concordaatpolitiek: m. Dierckx 
S.J., De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Filips II 1559 - 1570, antwerpen/
Utrecht: NV Standaard Boekhandel/Uitgeverij Het Spectrum 1959, pp. 155-167; zie verder mijn: Woensel, 
een kerkgeschiedenis, a.w., pp.141-159 met uitvoerige litteratuuropgave.

94 Officieel, gezegeld schrijven waarbij de parochiegrenzen namens het bevoegd gezag werden vastgesteld 
door in taal de plaatsen, graven, grachten, waterlopen en wegen te noemen waarlangs de grenzen liepen en 
later gevolgd door een kaartje, waarbij die grenzen ook nog eens ingetekend waren. Daarvoor is een zeker 
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niveau van locale cartografie noodzakelijk. Die was er in de veertiende eeuw in het bisdom Utrecht nog 
niet. In 1559, bij het tot stand komen van een geheel nieuwe diocesane indeling wél. maar dan zijn vaak 
wegen, paden, graven en grachten verlegd, rivieren en waterlopen hebben een andere bedding gekozen. 
We zagen het aan de Hollandse IJsel die zich vanuit het noorden naar het zuiden en westwaarts verlegde, 
zodat de Oude Dijk slapende dijk werd. In 1559 heeft men, onkundig van die veranderingen, aan de hand 
van de oude delineatiebullen de nieuwe parochies in de nieuwe kaarten ingetekend. Toen zijn, onbedoeld, 
parochiegrenzen dus aanmerkelijk verlegd of mistekend. Het is zeer verkeerd om uit de cartografie van 
de zestiende eeuw waarschijnlijkheidsberekeningen op te zetten voor het territoriale areaal van de oude 
aartsdiaconieën en parochies. maar toch gebeurde dat destijds ook al; in de negentiende eeuw zijn die 
mistekeningen door katholieke historici als Nuyens zondermeer over genomen bij hun uiteenzettingen 
over het verloop der reformatie en het teloorgaan van parochies. L. J. Rogier waarschuwt daar ook voor in 
zijn reeds meermalen genoemde Nijmeegse proefschrift.

95 Zie, beeldend: F.Rikhof, Rumor in ecclesia, Het dekenaat Schieland en de vechtpartij tussen de provisor 
en landdeken in 1563, opgenomen in: De kerk en de Nederlanden: archieven, instellingen, samenleving, 
Hilversum: Uitgeverij Verloren, pp. 258-297. Zonder jaar, ISBN 90-6550-558-x. (Feestbundel opgedragen aan 
Cornelis Dekker). Het dekenaat is in 1315 pas beschreven. Het is vermoedelijk tussen 1280 - 1315 ontstaan. Het 
rechtsgebied ervan behoorde oorspronkelijk tot het immense dekenaat Zuid-Holland, waarin Dordrecht de 
hoofdplaats was. Vlaardingen was een belangrijke stad, maar verder waren er weinig belangrijke steden tot 
1260, het jaar waarin Schiedam gesticht werd door aleid van Henegouwen, de tante van Floris V. Schiedam 
kreeg in 1275 stadsrechten en werd de dekenale hoofdplaats. Rotterdam telde niet mee. De oprichting 
van het dekenaat heeft een bestuurlijke-politieke reden: de vestiging van de centrale jurisdictie door de 
grafelijkheid. Utrecht had daarbij weinig in de pap te brokken, al was de deken uiteraard aan die bisschop 
formeel onderhorig. In ambtelijke, juridische aangelegenheden richtte hij zich tot de grafelijkheid: de 
administratie dáár besliste in jurisdictieconflicten en stelde de jurisdictiekringen van de locale dingbanken 
vast. Canoniekrechtelijk vertegenwoordigde de deken de rondreizende aartsdiaken in delegatie: de 
rechtsmacht kreeg hij dus door deze autoriteit toegedeeld. De aartsdiaken was tevens kathedrale proost in 
Utrecht en in zoverre wel in nauw contact met de bisschop daar. De deken trok zich daar doorgaans niet 
veel van aan, hoezeer de macht die hij had nooit onherroepelijk was. De potestas jurisdictionis was potestas 
delegata, dat was onbetwist, maar intrekking van de delegatie leidde onvoorwaardelijk tot grote locale onrust. 
De jurisdictie van een pastoor is nooit gedelegeerd: zij is immanent aan het ambt en de betrekking. Zij eindigt 
bij de parochiegrenzen als afdwingbare macht, maar de parochiaan die de parochie verlaat blijft aan de 
pastorale jurisdictie onderworpen. Die is wel niet via geweldsmiddelen afdwingbaar buiten het territoriaal 
rechtsgebied, maar die toepasselijkheid is niet betwistbaar, ook niet in een jurisdictieconflict binnen de 
nieuwe territoriale rechtsmachtkring waarbinnen de parochiaan zich mocht begeven. Daarom was een 
pastoorsbenoeming zo belangrijk. En daarom waren de graven van Holland zo belust op het collatierecht 
jegens de nieuwe functionaris, de pastoor van Rotterdam. Waar diens parochie ook precies mocht eindigen, 
want dat was, gelet op de landwinningen door inpolderingen, volkomen onduidelijk.

96 Vergelijk: H. ten Boom, Kerk, samenleving, geestelijkheid en eredienst tot 1572, opgenomen in: De Laurens in 
het midden, Uit de geschiedenis van de Grote kerk van Rotterdam, redactie: F.a. van Lieburg, J. C. Okkema 
en H.Schmitz, Rotterdam: uitgave vanwege de Stichting Grote of Sint-Laurenskerk, Uitgeverij Backhuys 
Publishers Leiden, pp. 105-124, ihb. pp. 106-107. Hensen gaat er vanuit dat die kerk aan de Gasthuissteeg 
inderdaad parochiekerk was. maar hij noemt ze voortdurend ziekenhuiskapel of gasthuiskapel waar de 
tijdelijke hospitanten van het binnengasthuis mis konden horen. Een ziekenhuiskapel is geen parochiekerk 
die vaste klandizie heeft op basis van de omschrijving van de parochiegrenzen. Hensen geeft nauwkeurig 
aan waar die kapel lag: aan de oostzijde van het gasthuis, aan de Gasthuissteeg, waar een torentje stond, de 
zogeheten Gasthuistoren, inderdaad een echt trappenhuis voor het zieken- en verpleegtehuis. Dat torentje 
stond er nog tot 1828. Dat dit kerkje in voorrang stond boven de Sint Laurens rond 1300 – zo noemt Hensen 
het gevaarte dat toen net boven het maaiveld kwam op het kerkeiland – blijkt, zegt Hensen, uit het feit dat de 
bisschop van Utrecht altijd die gasthuiskapel eerder bezocht dan de Sint Laurens. Zie Hensen, Het Rooms-
katholieke Rotterdam, Rotterdam in den loop der eeuwen, 2e gedeelte, eerste stuk, Rotterdam: W.Nevens, 
1906, p. 3, eerste alinea van boven. Verder zegt Hensen: “De meening, dat deze kapel oorspronkelijk de eerste 
parochiekerk van Rotterdam is geweest, wordt wel aannemelijk, wanneer wij in het oog houden, dat vóór 
1328 Rotterdam zich niet verder Noordwaarts uitstrekte dan tot de Hoogstraat; de Gasthuiskapel lag alzo 
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binnen de grenzen van de eerste nederzetting aan Rotte en maas; de plaats, waar thans de sint Laurenskerk 
staat, lag er buiten. Ook de overlevering, door Van alkemade geboekt, dat bij bisschoppelijke visitatie het 
eerst de Gasthuiskapel werd bezocht en vervolgens de sint Laurenskerk, is daarmede in overeenstemming; 
wie bedenkt, hoeveel waarde de middeleeuwen aan het recht van voorrang toekenden, zal meer gezag 
toeschrijven aan dit erfgerucht, dan door den beste van onze stadsbeschrijvers, Van Reyn, wordt gedaan.” 
Ik voer daar tegenaan, dat een bisschop die een kerk nog niet kerkelijk in bezit heeft (doen) nemen, niet 
genegen zal zijn die plaats ritueel in zijn hoedanigheid met een bezoek te vereren en verder dat Hensens 
redenering alleen hout snijdt als Rotterdam als nederzetting al parochie in canoniekrechtelijke zin was. En 
dat wil Hensen nu juist bewijzen! Zijn hardnekkigheid wordt echter verklaarbaar als men beseft dat Hensen 
behoorde tot een groep geestelijken die wilde staande houden dat de Rotterdamse parochie eigenlijk nooit 
teloor was gegaan in 1572 omdat zij niet de Laurens, maar de Gasthuiskapel als thuisbasis had gehad. En die 
kapel bleef als schuilkerk door functioneren. Ook na de verandering van de staatkundige inrichting van 
de gemeente Rotterdam dóór de reformatie, de zogeheten rechtsverzetting. In die Gasthuiskapel bleef het 
misoffer ononderbroken door de eeuwen nadien opgedragen, zij het onder gewijzigde omstandigheden en 
niet zonder dat aan de kerkgang beperkingen naar tijd en plaats werden opgelegd. maar als sacramentele 
plaats werd ze nimmer geprofaniseerd, dat wil zeggen: tijdelijk, wellicht door overmacht, aan de eredienst 
onttrokken.. aldus Hensen. met missionarissen door Romeinse regulieren, hordegeestelijken, gezonden. 
Wellicht Dominicanen.

97 Naast aan de Wede van het meer, de mer-wede.

98 Oudheid van Rotterdam, a.w. pp. 64-65, verwijzend naar de Historia Episcopatuum (“Ende in die tijt was 
de voorsz. kercke maar slegts van hout ende zonder toorn. De voorsz. altaar werde gewijt van Roelof van 
Diepholt, bisschop van Utrecht, des Saturdaegs voor Kermisse.”; dat laatste stelt buiten twijfel dat het echt 
om een parochiekerk moet zijn gegaan.)

99 Ongeveer halverwege de huidige Korte Hoogstraat en de Coolsingel; bedenk dat de maas veel meer 
landinwaarts, dus noordwaarts, liep.

100 als je Slot Bulgersteyn googlet, dan vind je fraaie prenten met drie torens en hoge spitsen, een soort 
Bommelstein. marten Toonder kwam inderdaad uit Rotterdam, maar dat hij zijn voorvaderlijk slot van 
de heer O. B. Bommel daarop heeft geënt is niet waarschijnlijk. We kennen de fundamenten van plaats 
Bulgersteyn nu precies, want archeologisch onderzoeken hebben die blootgelegd. Waarom die versterking 
er was, is niet duidelijk, maar de hofstede lag nu eenmaal buiten de stadswallen. En daar was het nooit 
veilig. misschien was het oorspronkelijk een militaire versterking voor Philips van Bourgondië die het in 
1449 over doet aan de Baljuw Jan de Witte, gezagsdrager van Rotterdam, maar daar niet erg gezien. Er 
waren in Zuid-Holland aan een stuk door burgeroorlogen gaande, de Hoekse en Kabeljauwse twisten, en 
wie wat welvaren bezat moest zich tegen die rauwdouwers, van beide zijden, indekken door versterkingen. 
Rotterdam kocht Bulgersteyn met onderhorigheden op in 1620 en liet het langzaam verkommeren; bij de 
nieuwere uitleg in de negentiende eeuw naar het westen verdween alles wat aan het slot of de hofstede kon 
herinneren. De Zevenslaperskapel behoorde niet tot Rotterdam. In 1752 werd ze overgenomen door de 
hervormden, zoals met de meeste kerkgebouwen geschiedde in de noordelijke Nederlanden en ze werd in 
1578 afgebroken. Dirc die Pape, de eerste geregistreerde Rotterdamse pastoor, heeft nooit dienst gedaan in 
deze Zevenslaperskapel. De Zevenslapers zijn bekend uit een legende over de christenvervolgingen onder 
keizer Decius. Ze zouden in Ephese gevlucht zijn voor die terreur en in een spelonk in slaap zijn gevallen 
rond 250. Ze sliepen tweehonderd jaar. Ze werden wakker toen de vervolgingen waren gestaakt. Ze vonden 
een kruis op hun weg terug naar Ephese. Dat kruis namen ze mee en stelden het ter verering op te Ephese.

101 Het klinkt laconiek, maar méér kan men er niet van zeggen. Een echte parochiekerk moest nu eenmaal 
een patroonheilige hebben. Een gasthuis- of rectoraatskapel niet. De naam Sint Nicolaas was al vergeven. 
Vermoedelijk aan de kapel die later Zevenslaperskapel gaat heten. maar anders was Nicolaas zeker de patroon 
van deze havenstadkerk geworden: hij was geliefd als beschermers van schepelingen die uit nooddruft de 
wereldzeeën bevaren moesten, net als in amsterdam. Dat de heren van Kralingen met deze keuze echt iets 
te maken hebben, ligt niet zo voor de hand. maar Ten Boom, Kerk, samenleving, geestelijkheid en eredienst 
tot 1572, a.w., pp. 109-11, neemt dat als mogelijkheid aan en ik zou geen redenen weten om dat tegen te 
kunnen spreken. Dat de nieuwe luidklok van 1361 naar Sint Laurentius werd genoemd is natuurlijk gevolg 
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van de naamsopdracht van de parochiekerk. De kerk ging niet naar de klok heten, maar omgekeerd. Dat 
het hoogaltaar óók nog aan twee andere heiligen – Sint Stefanus en maria magdalena werd toegewijd – is 
een consequentie van het Rotterdamse baat het niet, het schaadt ook niet. Je wist maar nooit en drie heiligen 
kunnen meer dan één. Ten Boom zoekt wel erg veel bijzondere bijredenen achter wat ik locaal opportunisme 
zou noemen, waarin katholieken doorgaans erg sterk zijn.

102 De tekst van deze slepende melodie, waarop je ook mooi deinend kunt voortschrijden in processie, luidt: 
“Tantum ergo sacramentum, veneremur cernui: et antiquum documentum novo cedat ritui: prestet fides 
supplementum Sensuum defectui.” In de vertaling van de priester-dichter Guido Gezelle: “Eren wij dan 
diep gebogen * Een zo heilig sacrament; * De oude schaduw is vervlogen, * In dit nieuw geheim volend: * 
Wat de zinnen niet vermogen, * Worde door ’t geloof erkend.” De gelovigen zingen dit (of bidden dit) als 
de priester de gelovige menigte door opheffing de hostie en de kelk toont. Vaak luiden dan de klokken 
of de misdienaar geeft met de altaarschel een forse tjingel. Dit moment van de elevatie (opheffing) is het 
hoogtepunt van de mis. Christus is aanwezig en hij wordt den volke getoond. Het is het scharnierpunt in 
het liturgisch samenzijn. God is fysiek aanwezig en dat is geen kleinigheid, de misformulieren krijgen nu 
een bijna extatische, jambische dichtvorm met ranselende klinkers en consonanten. Waarvan het Latijnse 
Onze Vader het hoogtepunt is. De gewone mishorende gelovigen begrijpen er doorgaans niet veel van, wel dat 
het een belangrijk moment is, maar niet wat er precies gebeurt in (moraal)theologische zin. Symptomatisch 
daarvoor is dat het Tantum ergo door het Nederlandstalige jongenskoor waar ik lid van was, werd gezongen 
in een verbastering die voor de knapen beter in het gehoor lag en waarmee ze verbaal makkelijker uit de 
voeten konden: “Tante mergel, zak met centen, veel jenever, weinig bier, en antieke dooie mensen, zo leeft 
tante mergel hier. Stap op ’t water, duik maar onder, nauw bedankt met frieten hier.” Ik heb het jaren lang 
devoot met heel het jongenskoor van onze parochiekerk zo gezongen. Pas de pater augustijn die op de 
middelbare school de Schola Cantorum leidde waar ik als uiterst vrome uitverkorene deel van uit mocht 
maken merkte dat ik bij de repetities een wat merkwaardige tekst uitbracht. Hij corrigeerde mij in privatim, 
niet eens verrast of teleurgesteld, want hij had wel ergere varianten meegemaakt. Wie de beginwoorden 
van mijn variatie googlet vindt ze aanstonds. In de middeleeuwen zal het nog wel erger zijn geweest. Niet 
dat googlen, maar de verbasteringen in de landstaal.

103 Die theorie dat de westerse bouwkunde wordt beheerst door leylijnen die de middeleeuwse beoefenaars 
van de goddelijke koninklijke kunst der vrijmetselarij konden vinden – met behulp van allerlei hoogst 
ontoegankelijke boeken zoals de Kabbala, met behulp van meetinstrumenten als het koord met de 
zeven knopen – is heel oud. In 1921 is ze bewezen door de Britse amateur archeoloog alfred Watkins 
in Herefordshire die overal leylijnen zag lopen tussen menhirs, steencirkels, dolmen, hunebedden en 
grafheuvels, maar ook oude kerken, kathedralen en kloosters. De mens heeft steeds gebouwen opgetrokken 
en gedenkstenen of monumenten in bepaalde evenredige verhoudingen waarbij de zonnestand, de 
zonnewende en de zonnegang zeker iets met de uiterlijke verschijningsvorm van het gebouwde te maken 
heeft. Stonehenge is daar een voorbeeld van. En stellig hebben de middeleeuwers op de kruisvorm prijs 
gesteld in de religieuze gebouwen en ook op de oriëntatie ervan. Dat zie je aan hun kruisbasilieken, waarvan 
de Sint Laurens een treffend voorbeeld is. Thijm, in de hoofdtekst genoemd, heeft dus een punt. Hij werkt 
het alleen zo overdreven uit. Dat doet hij in: De Heilige Linie. Proeve. De oostwaardsche richting van 
kerk en altaar als hoofdbeginsel der kerkelijke bouwkunst. amsterdam: C.L. van Langenhuysen 1858. 
Hij maakt er een soort algebraïsch dwingend systeem van. Ik beschrijf de betekenis van dit werk voor de 
(kerkelijke) bouwkunde in de negentiende-eeuwse Nederlanden in mijn: Woensel, een kerkgeschiedenis 
voortgestuwd door vijftien eeuwen, Per omnia saecula saeculorum, amsterdam: Uitgeverij Lineamentum, 
2015, pp. 291-314. men vindt daar uitvoerig litteratuur. De kwestie is dat die theorie ook via Victor de 
Stuers dwingend werd opgelegd bij rijksaanbestedingen van overheidsgebouwen en (gemeentelijke of 
provinciale) nutsvoorzieningen, voor zover het Rijk daarbij subsidieerde. En daar gaf ze vaak geen pas 
en was ze onpraktisch. De middeleeuwse bouwkundige deed veel meer op het oog en het gevoel dan wij 
nu aannemen. Hij experimenteerde ook veel meer. als een gewelfoverspanning of een zadeldak te ruim 
bemeten werd, dan was dat vervelend. Lazerde de boel in elkaar dan begon men overnieuw met vermijding 
van de kennelijke meetfout of men rommelde een nieuwe draagboog, gewelfrib of spant in de constructie. 
De Sint Laurens is daar ook een sprekend voorbeeld van. Wij zoeken diepere mystieke bedoelingen en 
uitgekiendheden waar de middeleeuwer zo maar wat op het eerste zicht geprobeerd heeft, op hope dat het 
houden zou. En hield het niet, dan maar een zwaardere steunbeer er tegenaan of een raam toemetselen.
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104 Eugène Viollet-le-Duc 27 januari 1814-17 september 1879. Hij was een Frans architect en cultuurtheoreticus 
die zich vooral toelegde op de grondbeginselen waaraan de middeleeuwse Noord-Franse gotiek voldaan 
zou hebben, waarbij hij vooral de basilikale kruisvorm tot in de finesses trachtte te herleiden tot universele 
concepten. Hij paste die vondsten toe bij de restauratie van middeleeuwse gotische gebouwen, vooral kerken 
die tijdens de beeldenstorm in 1566 - 1567 en tijdens de Franse revolutie vernietigd of beschadigd waren. 
Hij restaureerde ondermeer volgens die neologistische methode de Sainte Chapelle en de Notre Dame 
te Parijs. Hij restaureerde vaak niet echt, maar herbouwde volgens de door hem gereconstrueerde en vaak 
geprojecteerde universele grondbeginselen volgens een ideale perfecte gotische stijl die, dat gaf hij toe, in 
ieder geval nooit zó was uitgevoerd. maar dat weet hij dan aan geldtekorten, oorlogsomstandigheden of 
wijziging in de doelstellingen van de gebouwen. Hij voegde ornamenten, constructieve elementen en details 
toe die nooit hadden bestaan, bij kerken vooral vanuit de gedachte dat de zuilengalerijen in de schipruimte 
en de transepten een bos voorstelden met kronen die het dak van de gewelven droegen en moesten dragen 
volgens – nooit bewezen – grondplannen. Victor de Stuers was erg onder de indruk van deze gedachte en hij 
had, als referendaris van een gloednieuwe afdeling voor de monumentenzorg in Nederland – een staatstaak 
die Thorbecke steeds verworpen had – veel invloed bij de subsidiëring van restauraties van middeleeuwse 
gebouwen. Een voorbeeld van wat Viollet-le-Duc voor ogen stond in Nederland is de restauratie van de 
middeleeuwse münsterkerk te Roermond die nu torenpartijen kent die eigenlijk door Pierre Cuypers bedacht 
zijn naar een ideaal concept. Tegenwoordig maakt men een veel groter verschil tussen enerzijds restauratie 
en anderzijds ideale herbouw. Violet-le-Duc merkte ook de Sint Laurens aan als een misvatting van wat 
gotiek kon zijn. maar hij hanteerde daarbij door hem zelf bedachte architectonische paradigmata waaraan 
destijds bezwaarlijk gedacht kon zijn, reeds omdat Viollet mechanieken en bouwmaterialen bezigde die in de 
middeleeuwen niet voorhanden waren of niet transportabel konden zijn. Hij gebruikte bovendien gietijzer 
en besemmer staal bij bepaalde gewelf- en overspanningconstructies en soms zelfs gewapend beton. men 
vindt Viollet tegenwoordig vaak a-historisch, te fantasierijk, te vrij en veel te persoonlijk. maar inleven in 
de motieven van de middeleeuwse bouwmeesters wilde hij zich niet. Hij vond, als empirisch atheïst, hun 
premissen zondermeer verwerpelijk , bijvoorbeeld bij de beperkende symboolfunctie van het Latijnse kruis. 
Over deze scholenstrijd, die in de tweede helft van de negentiende eeuw in Nederland vrij hoog opliep, zie 
mijn: Woensel, a.w., pp. 279-299. De toren van de middeleeuwse Haagse Sint Jacobskerk, maar ook de 
Ridderzaal in het Haagse Binnenhof zijn volgens deze methode-Viollet gemaltraiteerd.

105 Zie: J. W. C.Besemer, De bouwgeschiedenis van de Sint-Laurenskerk (1449 tot 1940), opgenomen in: De 
Laurens in het midden, Uit de geschiedenis van de Grote Kerk van Rotterdam, Uitgave Stichting Grote of 
Sint-Laurenskerk, Leiden: Uitgeverij Backhuys Publishers Leiden, 1996, pp. 11-104. Zie ihb. pp. 13-14. Het 
is duidelijk dat de auteur het een gotisch wangedrocht vindt.

106 De kerkvaders – niet de evangelisten – spreken van zo’n tau-kruis omdat boven het hoofd van Christus 
Pilatus’ vonnis prijkte, matthäus is daar heel stellig en precies in. Zie: matthäus 27, 37-38: “Boven zijn hoofd 
bracht men een opschrift aan met de reden van zijn veroordeling: Dit is Jezus, de koning der Joden.” Dat 
moet dan, zo is de redenering, ergens aan bevestigd zijn geweest. En dat moet dat bovenstuk zijn geweest, 
een hele meubelmakersconstructie op de executieplaats. als dat vonnis daar al heeft gehangen dan zal dat 
aan een tak of stok zijn geweest, en daaraan dan dat papier met die drietalige tenlastelegging. Daardoor 
zou het kruis tóch geleken hebben op een crux immissa. aldus verschillende historici die de accuraatheid 
van de heilige schrift toch willen sauveren.

107 Sint Helena zou drie kruisen hebben gevonden. maar het opschrift lag afzonderlijk. Door een wonder 
werd duidelijk welk kruis het echte was. De Judas die het kruis vond werd nu onder de naam Cyriacus 
bisschop van Jeruzalem. Lang heeft men de Helenalegende als historisch juist aanvaard. De eersten die de 
Kruisvinding, als historisch feit, toeschrijven aan Helena zijn de Heilige ambrosius van milaan in 395 en, 
ongeveer terzelfder tijd, de Heilige Joannes Chrysostomus. Dat is dan minstens 65 jaar na de vondst, want 
Helena stierf in 330. Van deze vondst zijn geen contemporaine verslagen of berichten. Eusebius van Caesarea 
is de chroniqueur bij uitstek van Helena. Eusebius is een echte hagiograaf. Hij publiceert in 337. Hij trekt 
alles uit de kast om de heiligheid van Helena maar te demonstreren, want dat Constantijn geen lekkere 
beschuit was en een massamoordenaar, dat was de tijdgenoten wel duidelijk. En een heilige moet de kerk toch 
hebben in de gelederen van Constantijn, wil zijn verklaring dat het christendom staatsgodsdienst is, enige 
legitimiteit hebben, theologisch gezien. Eusebius vertelt niets over de Kruisvinding, waar de Christenheid 



CO
N
CE

PT

CONCEPT VERSIE D.D. 15 maaRT 2018 - 11.05

Prof. mr. dr. G. a. m. Strijards

410

al jaren halsreikend naar uitziet. Dat doet ook de legendarische Pelgrim van Bordeaux niet in 333 terwijl 
Cyrillus in 348 wel vertelt dat het authentieke Kruis gevonden is, maar niet wie het deed, waar en hoe. De 
kerkelijke traditie schrijft die vinding toe aan Helena omdat zij kennelijk heel vroom was en veel deed aan 
de restauratie van heilige plaatsen in Jeruzalem. En verder had de kerk behoefte aan de rechtvaardiging 
van de claim dat het christendom de enige staatsgodsdienst was, en dat God dat zo wou. Het bewijs is: de 
moeder van de keizer die dat verordonneerde, vond het Heilig Kruis en dat zou God anders nooit goed 
gevonden hebben als Hij ’s Keizers schikking daaromtrent niet aanvaardde.

108 Ook dit kan historisch niet juist zijn. De Perzen namen in 614 Jeruzalem in. Zij namen het kruis dat Helena 
gevonden zou hebben mee. maar keizer Heraclius overwon in 628 die Perzen weer en bracht het terug 
naar Jeruzalem. Op 21 maart 629 werd daar een Latijns kruis van de aangegeven proporties opgesteld ter 
aanbidding als het kruis van Christus. Vanaf dat moment gaat de legende landinwaarts de christenheid in. 
Zó zag Christus’ kruis eruit. Dat is de boodschap, het liturgisch parool. Het kruis echter werd in stukken 
gezaagd. De grootste stukken gingen naar Constantinopel: daar zat de Romeinse keizer immers en die 
kon deze en dergelijke relieken als legitimatie van zijn heerschappij, zijn jurisdictie-aanspraken en zijn 
goddelijke legitimiteit goed gebruiken. Waarom hij dan niet dat hele kruis liet opzenden is mij een raadsel, 
maar goed. Het kruis was verzaagd (!), een stuk bleef in Jeruzalem om in de Basiliek van het Heilig Kruis 
vereerd te worden. men moet hebben gedacht: stuk is stuk, wat toch al stuk is, kan nog wel stukkender, 
want sedertdien werden steeds vaker partikels uit de Jeruzalemse reliek genomen en verzonden naar oude 
en nieuwe kerken. Tegen goed geld, uiteraard. Vanuit Constantinopel heeft men ook partikels gezonden 
naar Rome en die zijn, vervat in een Latijns kruis, ter verering in de crypte tentoongesteld van de genoemde 
kerk. En daar is dat kruis nog steeds. Er zijn nu zoveel partikels mondiaal in omloop dat je je zou afvragen 
of die nu wel allemaal echt zijn, maar die vraag wordt beantwoord, nog heden ten dage, door Rome met de 
vaststelling dat men heeft uitgerekend dat de overal verspreide kleine partikels slechts ongeveer een zesde 
deel uitmaken van de kubieke inhoud van een normaal kruis. Een Latijns kruis, wel te verstaan.

109 De kerk van het Heilig Kruis in Jeruzalem. Ze is een van de zeven hoofdkerken van Rome. Ze ligt in de 
zuidoostelijke hoek van de stad bij de oude stadsmuur en aan de Piazza di Porta Sancti Giovanni, die zich 
van de Sint Jan van Lateranen uitstrekt tot aan deze kerk. De kerk die we nu daar zien is zwaar gerestaureerd 
onder Benedictus XIV in 1743 in barokstijl, maar op de basementen van de oude basiliek. Die dateerde van 
de tijd van Constantijn die het christendom staatsgodsdienst maakte bij het Edict van milaan van 313. Hij 
gebruikte daartoe de grote zaal van het Sessioraanse paleis dat daar lag naast het amfitheater Castrensis 
(voor soldatenvoorstellingen [half geld]), en zulks op verzoek van Sint Helena. Zij zou de bodem van die 
basiliek geheel hebben laten bedekken met grond, afgeschept van de Calvarieberg en zij zou daar allerlei 
lijdensrelikwieën hebben verzameld. Waaronder partikels van het Heilig Kruis. Die werden opgenomen in 
een immens houten kruis dat daar ter verering werd opgesteld in de gestrekte, liggende, stand die thans bij de 
kruisverering op Goede Vrijdag in de rooms-katholieke kerken nog gebruikelijk pleegt te zijn. Opschriften 
beduiden dat dit niet het echte kruis was waaraan Christus was gestorven. maar de mensen konden dat niet 
lezen en de mare ging al gauw door Italië dat dáár, in die crypte, het echte kruis van Christus was te vinden. 
Er werden ook doornen bewaard die uit de doornenkroon van Christus waren geplukt en verder de plank die 
op het bovenstuk van het kruis op Golgotha zou hebben gehangen met daarop de tenlastelegging waarvan 
Lucas en matthäus reppen. Verder stenen van de Calvarieberg en de vinger van de ongelovige Thomas. 
Sedertdien is de traditie in de geloofsovertuiging hecht verankerd dat Christus stierf aan een Latijns kruis en 
dat daarom de kerken, waarin de consecratie voltrokken kan worden, (eigenlijk) die kruisvorm moet hebben.

110 Zie ook Lucas, 23, 38: “Boven Hem stond als opschrift in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: Dit 
is de koning der Joden.” Omdat het dus om een samengestelde, min of meer uitvoerige tekst gaat, hebben 
sommigen menen te moeten vaststellen, dat het bovenstuk vrij lang was. Want anders had dat document er 
niet op kunnen worden bevestigd, leesbaar voor passanten. En ook Lucas is duidelijk over de plaatsbepaling 
ervan: boven het hoofd van Christus. Sommige exegeten zeggen dat er een plank voor nodig is geweest om 
het drietalige opschrift te dragen. En vandaar allerlei andere speculaties.

111 Zie: E. J. H. Schrage, Het proces Jezus, opgenomen in: ars aequi Libri, Historische rechtszaken, F. Jaspers, 
R. Pasma en E. Witjens, Nijmegen: Uitgeverij ars aequi, Drukkerij macDonald/SSN Nijmegen, zonder 
jaar (oktober 2003), pp. 19-32. De auteur is duidelijk geen strafjurist en hij bekijkt het proces dus niet 
strafvorderlijk en ook niet als uitleveringsgeding. Dat was het toch echt wel. Het Sanhedrin leverde Jezus 
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over aan de Romeinse bezetter ter vonnisexecutie, omdat de Joden zelf de doodstraf niet mochten ten 
uitvoer leggen. Dat mocht alleen geschieden door de Romeinse zwaardmacht. Pilatus moest daarom 
bekijken of Christus een misdrijf heeft begaan dat naar Romeins recht de doodstraf door kruisiging 
rechtvaardigt, want die straf in die ten uitvoerleggings modaliteit eisten de Joden. Dat kon Pilatus alleen 
doen als hij kon vaststellen, dat Christus de goddelijkheid van de Romeinse keizer heeft ontkend in het 
openbaar. En daarvoor was noch de tenlastelegging die het Sanhedrin overlegde, noch de bewijsredenering 
toereikend, tenzij Christus zelf erkende dat hij dat heeft gedaan. En dat deed Christus niet. Vandaar dat 
Pilatus aan de openbaarmaking van tenlastelegging en vonnis later groot belang hecht: hij veroordeelt 
niet ter zake van smalende godslastering maar wegens openbare opruiing. Dat juridisch probleem was in 
de middeleeuwen breed onderkend bij de vraag hoe zondig Pilatus was en hoe zondig de Joden. Pilatus 
kwam niet toe aan de vraag of Christus Gods zoon was en de Joden wél. En die wilden een doodvonnis op 
die basis, volgens hun eigen Joodse wet. maar die wilde Pilatus niet toepassen en dat mocht hij ook niet 
volgens de capitulatieovereenkomst die de Romeinen hadden gesloten bij de bezetting van Judea. Pilatus 
ontkende de goddelijkheid van Christus dus niet. Hij vonniste wegens een delict tegen de staatsveiligheid. 
alleen de Joden zagen in Christus’ opstelling een theologisch misdrijf. Vandaar dat sedert de dertiende 
eeuw die letters INRI erg belangrijk worden en de voorstelling van de Latijnse kruisiging. En het Latijns 
kruis wordt daardoor nadien in de bouwkunde zo belangrijk.

112 Johannes Brugman, circa 1400-Nijmegen 1473, Fransiscaner pater. Hij was een beroemd redenaar en 
dichter. De zegswijs praten als Brugman herinnert aan hem. Hij sloot zich aan bij kloosterlingen die in 
amsterdam binnen de Franciscaanse observantie een nieuwe congregatie wilden stichten. Dit werd de 
eerste kloosterstichting door de Fraters minderbroeders in de Nederlanden in 1439. Brugman hechtte aan 
persoonlijke armoede die voor derden verborgen moest blijven. Hij richtte zich zonder uitzondering tegen 
alle rangen en standen en ontzag de residerende pastoors en prelaten bepaald niet. Hij werd dan ook vaak 
voor een gevaar voor de openbare orde gehouden. Vooral ’s mans fulmineren tegen locale edelen trok veel 
publiek; bij de stedelijke middenstand was hij razend populair. Hij is nauw verwant aan de geestesrichting der 
moderne Devotie die in de noordelijke Nederlanden in de vijftiende eeuw grote opgang maakte. Hij richtte 
zich op soberheid in het individuele leven, persoonlijke verantwoordelijkheid jegens God en de noodzaak 
bij sacramentele bedieningen de juiste intentie te hebben zowel bij de ontvangende als de verstrekkende 
partij. Dat maakt hem tot een van de voorlopers van de latere hervorming, het protestantisme. Hij was 
geobsedeerd door de Heilige Lidwina van Schiedam die in 1433 overleed. Hij wijdde drie dichtboeken aan 
haar en bezocht haar sterfhuis. Hij is op rondreis geweest door het dekenaat Schieland en liet daar een 
verpletterende indruk achter. maar zijn voornaamste bezigheden zijn toch geconcentreerd in de IJsselvallei 
in Gelderland. Zijn kanselwelsprekendheid was legendarisch. Nico Lettinck wijdde een monografie aan hem, 
Praten als Brugman, De wereld van een Nederlandse volksprediker aan het einde van de middeleeuwen, 
Hilversum,: Uitgeverij Verloren 1999 (ISBN 9065504451).

113 De middeleeuwer heeft met de Kerk het oog op de positieve rechtsorganisatie die de Kerk dan inmiddels is 
geworden. En Paulus op de geloofsgemeenschap die voortzetting is van het mystiek lichaam van Christus. 
De grondslagen die Paulus zou hebben geformuleerd moeten dus geïnterpreteerd worden met dit verschil 
voor ogen. De concilies zoeken die grondslagen vooral in de Brief aan de Ephesiërs, 4. 3-5: “3. Beijvert u de 
eenheid des Geestes te behouden door de band van de vrede: 4. Eén Lichaam en één Geest, zoals gij ook 
geroepen zijt tot een en dezelfde hoop waarvoor Gods roeping borg staat. 5. Eén Heer, één geloof, één doop.” 
Verder: de eerste Brief aan Timotheüs, 2.5: “ 5. Want God is één, één is ook de middelaar tussen God en 
de mensen, de mens Christus Jezus, 6. Die zich gegeven heeft als losprijs voor allen (…)”. Voorts worden 
nog andere teksten ten beste gegeven, maar die zijn alleen als rechtvaardigingsgronden te bezigen, als men 
bijvoorbeeld de Kerk reeds als “Bruid van Christus” aanvaardt. Neemt men aan dat de gedoopten die de 
geloofsgemeenschap vormen samen Christus’ Bruid zijn, dan geldt een passus uit de tweede brief aan de 
Corinthiërs wel als bewijsgrond. Namelijk 11.2. “2. Gij weet toch dat mijn na-ijver voor u de na-ijver van 
God zelf is. met uw enige bruidegom Christus heb ik u verloofd om u eens als ongerepte maagd tot hem 
te voeren.” Zie op deze wijze, waarbij eigenlijk het axiomatisch demonstrandum tevens premisse is: Joh. 
14.6; Handelingen 4.12; brief aan de Ephesiërs 4. 11, 12; matthäus 16.18; Eerste brief aan Timotheüs 3. 15; 
marcus 16. 15, 16; matthäus 18.17. Daar is dan steeds een bijzonder getrapte samengestelde interpretatie bij 
nodig, waarbij het axioma eigenlijk al interpretatierichtlijn is.
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114 In: De unitate ecclesiae, hoofdstuk VI. Ignatius van antiochië, Irenaeus en Clemens van alexandrië 
gingen Cyprianus min of meer voor. Voor hen was de Kerk al een vanzelfsprekende rechtsorganisatie 
met een hiërarchie wier traditie een zelfstandige bron van Openbaring was. met de dienovereenkomstige 
regelgevende bevoegdheid.

115 Vooral Pius IX, de paus die zijn positie als wereldlijk staatshoofd van de kerkelijke staat in 1870 kwijtraakt. 
Zie zijn zendbrieven Singulari quadam, van 9 december 1854 en Quanto conficiamur moerore van 10 
september 1863. maar ook hij moet het adagium nuanceren, omdat God zo onbillijk lijkt tegenover al 
diegene die er niets aan kunnen doen dat ze nooit gedoopt zijn, omdat ze de Kerk en haar heilzame werking 
niet kunnen kennen, de massa damnata ex lege. Die kúnnen toch heil buiten de zichtbare kerkorganisatie 
bekomen, als ze, gedreven door een bovennatuurlijke begeerte en de volmaakte liefde tot God stellig het 
lidmaatschap der Kerk zouden hebben aanvaard als ze zouden hebben geweten van haar heilzame bestaan. 
Ze zijn innerlijk aangesloten bij die Kerk al kennen ze haar als zichtbare vereniging van gelovigen niet. men 
sluit aan bij een wat teleologische interpretatie van de brief van Paulus aan de Galaten, 5.6 [“Schenkt God 
u de geest en wekt Hij wonderen onder u, omdat gij de Wet onderhoudt of omdat gij luistert en gelooft?”] 
en die aan de Romeinen 10. 14 [ “maar hoe kan men Hem aanroepen zonder eerst in Hem te geloven? 
Hoe in Hem geloven zonder van Hem te hebben gehoord? Hoe kan men van Hem horen, als niemand 
Hem verkondigt?”]). Het is door dit soort drogredeneringen dat het adagium in die periode zo’n beroerde 
naam krijgt. Dat de kerk zich onmisbaar acht voor het ultieme heil der mensheid is vanzelfsprekend. Dat 
moet inderdaad haar uitgangspunt zijn, want anders kan men de tent wel sluiten en in de Sint Pieter een 
autobeurs beginnen. Dat men daarom wil dat iedereen zich bij die Kerk aansluit is daarvan het logisch 
vervolg. Evenals dat men het betreurt dat dat nog steeds niet gebeurt. En dat iedereen die bij die Kerk 
behoort zich dus inspant om dat wel te doen gebeuren. aldus de pastorale constitutie Gaudium et Spes 
van het Tweede Vaticaans Concilie.

116 Sacramentum betekent: (geloofs)geheim. De sacramenten moeten wel direct teruggaan op het geopenbaarde 
woord en leven van Jezus Christus. maar ook hier was en is de Kerk heel creatief. Een sacrament heeft altijd 
een liturgische vorm. Sacramentalia zijn niet door Christus ingesteld, maar door de Kerk bij haar traditie. 
maar ze zijn altijd wel op een of andere manier afgeleid van een van de zeven sacramenten.

117 Het is een theorie, kennelijk opgezet om de Kerk als organisatie te beschermen tegen bedienaren die 
intentioneel hun ambt willen misbruiken voor onheilige doelen. Ze had daar ruimschoots ervaring mee. 
Bisschoppen die helemaal geen oogmerk hadden op de heilbrengende strekking van hun sacramentele 
bediening, maar ze slechts verrichtten om politiek er beter van te worden of uit winstbejag. Het conflict 
met de Donatisten is er een voorbeeld van. mensen werden priester of bisschop om hogerop te komen, dat 
was een wijd verbreid euvel. Het omgekeerde bij de ontvanger, die de juiste intentie miste, kwam minder 
voor. maar het kwam voor, dat een persoon die koning wilde worden eerst een mis bijwonen moest en 
communiceren om die waardigheid te kunnen krijgen. “Paris me vaut bien une messe”( “Parijs is me wel een 
mis waard”) moet Hendrik IV van Navarre gezegd hebben toen hij zich liet kronen als koning van Frankrijk 
in 1593 ofschoon hij het katholicisme niet zag zitten. En soms was de priesterwijding ook noodzakelijk om 
ambtelijk hoger op te komen. Wellicht is Erasmus daar een voorbeeld van geweest. De bedienaar handelt 
als willoos werktuig van Christus, hij IS “in persona Christi”. Of hij wil of niet.

118 In het Romeins misboek ten behoeve van de priester staat dan ook in rode letters precies omschreven, wat 
de priester voor houding moet aannemen, wanneer hij prevelen mag, wanneer hij de handen uitstrekt 
over de offergaven, de handen vlak tegen elkaar vouwt, een kruisteken slaat, pauzeert, de ogen ten hemel 
slaat etc. etc. Dat zijn voorgeschreven vormen. maar essentieel zijn ze niet. De priester staat immers met 
de rug naar de mensen en reeds daarom kunnen die niet zien of aan de rite voldaan is. Deze voorschriften 
zijn rood. Rode inkt bij de handgeschreven missalen, rode drukletters bij de gedrukte. Rubra, dus vandaar 
rubrieken. De volksvesperales hebben deze rubrieken niet: de gelovigen hoeven dat allemaal niet precies te 
controleren. Ik geef de rubriek, waarin de priester opgedragen wordt terstond na de consecratiewoorden te 
pauzeren, te knielen en kortstondig de hostie te aanbidden. Daarna op te rijzen, de hostie te tonen aan het 
volk, haar daarna direct rechtstreeks terug te leggen op het gesteven linnen lijfkleed waarop de hostie steeds 
gelegen heeft, daarna opnieuw tot aanbidding over te gaan, en daarna de wijsvinger en duim niet meer van 
elkaar te nemen bij de verdere rituele gebaren, welke zij ook zijn mogen. Wat deze lichaamsdelen hebben 
het lichaam des heren aangeraakt. De priester is dus ietwat gehandicapt bij het omslaan van de bladen 
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van het misboek. Daarom zitten daaraan na deze passus kleine uitstekende kartonnen flapjes, waarmee 
de priester met midden- en ringvinger toch kan omslaan, ook om de bijpassende bijzonder gebeden te 
vinden. “PROLaTIS VERBIS CONSECRaTIONIS STaTIm HOSTIam CONSECRaTam 
GENUFLEXUS aDORaT: SURGIT, OSTENDIT POPULO, REPONIT SUPER CORPORaLE, 
ITERUm aDORaT: ET NON DISJUNGIT POLLICES, ET INDICES, NISI QUaNDO HOSTIa 
TRaCTaNDa EST, USQUE aD aBLUTIONEm DIGITORUm.” De priester moet die duim en 
wijsvinger dus tot de handwassing na de consecratie opeen houden. Het corporale waarvan sprake is, is een 
linnen doek, zwaar gesteven gevouwen liggend op de kelk tussen twee platten, meestal van karton die met 
textiel in de miskleur van de dag bekleed zijn.

119 Zij luidt: HIC EST ENIm CaLIX SaNGUINIS mEI, NOVI ET aETERNI TESTamENTI: 
mYSTERIUm FIDEI: QUI PRO VOBIS ET PRO mULTIS EFFUNDETUR IN REmSSIONEm 
PECCaTORUm. Vertaling: want deze is de kelk van mijn bloed, van het nieuw en eeuwig verbond – geheim 
van het geloof – dat voor u en voor velen zal vergoten worden tot vergeving van de zonden.

120 Volledig uitgevoerd gaat het triforium in een gotische kerk op in de opgaande muren van de wanden van 
het middenschip boven de arcaden. Het loopt dan door via de geopende arcaden naar de zijbeuken en 
de transepten onder de hooggeplaatste lichtbeukramen. Dat is niet het geval in deze Rotterdamse kerk, 
wellicht omdat de schipruimte in stukken of moten is tot stand gekomen, en men werkenderweg ook 
steeds van concept is veranderd. Soms uit architectonische zienswijzen, die veranderd waren, maar ook 
vaak omdat de ondergrond van het schip verzakte en noodingrepen eiste. Ik ga er even op in, als ik op 
het schip als bouwkundige prestatie inga. Hier gaat het vooral om de beoogde liturgische functie. Het 
riforium heeft nooit een zuiver liturgische functie gehad. Het was meer een dienstgang of een galerij voor 
personen die ongezien de dienst wilden bijwonen. Het heeft ook nog een esthetische functie; het zoveel 
mogelijk voorkómen van grote muurvlakken. Dat verdroeg de gothicus niet. De galerijopeningen bieden 
dan een fraaie doorboring van de vlakken onder de ramen. In meerbeukige basilikale gotische kerken is die 
functie duidelijk aanwezig, zo bij de dom van Keulen, de Sint Willibrordus-kerk te antwerpen en vooral 
de kathedraal van Durham, waar men moeiteloos kan rondlopen in de galerij.

121 De meeste dateringgegevens en tijdrekeningen, data betreffende lokalisatie en architectonische details 
betreffende schip, kapellenkrans, transepten, en torenbouw baseer ik op J. W. C.Besemer, De bouwgeschiedenis 
van de Sint-Laurenskerk, (1449 tot 1940) opgenomen in: De Laurens in het midden, Uit de geschiedenis 
van de Grote kerk van Rotterdam, redactie: F.a. van Lieburg, J.C. Okkema, H. Schmitz, uitgave van de 
Stichting Grote of Sint-Laurenskerk, Rotterdam: uitgeverij en drukkerij Backhuys Publishers Leiden, 1996 
pp. 11-104. De auteur verwijst ook naar tal van authentieke documenten die ik verder niet citeer als dat 
niet nodig is. Ik verschil met Besemer over de bouwkundige aansluiting van het eerste schipdeel bij het 
priesterkoor. Ik lees in Besemers beschouwingen dat hij aanneemt dat er een schip was dat aansloot bij een 
uitgebouwd priesterkoor, reeds vóór 1436 en dat nadien, toen dat schip en dat koor eigenlijk te klein bleken, 
beiden integraal zijn verplaatst, verbreed en dus volledig herbouwd. Zie zijn beschouwingen ter aangehaalder 
plaatse pp. 15-16 tot de paragraaf waar Besemer de torenbouw inleidt vanaf 1449 - 1461. maar ook Besemer 
doet uitkomen, dat hij niets zeker weet en dat hij zo’n bouwgeschiedenis vermoedt. Wel neemt hij als zeker 
aan dat het oorspronkelijk gebouw geheel verdwenen is. Dat gebouw was in ieder geval stukken kleiner dan 
de huidige Sint Laurens. Zie de eerste alinea op p. 16 te aangehaalder plaatse. Ik weet ook niets zeker, laat ik 
dat vooral vooropstellen. maar ik hou meer dan Besemer rekening met de liturgisch-sacramentele functie 
van het priesterkoor bij mijn gissingen. En vooral met die van de consecratieplaats, het vaste hoogaltaar, dat 
er zonder meer moest zijn, wilde de bisschop uit Utrecht overkomen om de kerk liturgisch in bezit te nemen. 
Die kerkelijke inbezitneming geschiedde in 1436. Dat blijkt uit de analecta Ultrajectensis waarheen ik al 
verwees: deze liturgische plechtigheid kostte geld en baarde opzien, want daarmee ontstond een parochie 
als autonome rechtspersoon in canoniekrechtelijke zin, een universitas personarum, die rechtshandelingen 
kon verrichten zoals het aangaan van overeenkomsten, het vervreemden van onroerende goederen en het 
aankopen daarvan en het sluiten van gewone koop-, huur- en pachtovereenkomsten. De pastoor placht die 
handelingen te verrichten namens de gemeenschap van personen. Hij heet dan verder parocchus. Niet: pastor, 
herder of zoiets, dat is wel een kerkelijke waardigheid maar geen rang. De pastoor van de Sint Laurens voert 
vanaf 1436 onmiskenbaar die titel. Hij is beschikkingsbevoegd. als er een koor was dat in bezit genomen 
was – en dat is niet hetzelfde als: in eigendom verworven, want dat is een juridische handeling en hier gaat het 
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om een liturgische daad, een van de sacramentaliën waarvoor in het Utrechtse bisdom uitgebreide diocesane 
voorschriften bestonden – dan blééf dat koor in gebruik bij de misopdracht tijdens kerkverbouwingen en 
restauraties die de Sint Laurens bij menigte heeft moeten ondergaan. Het priesterkoor was sacrosanct. Want de 
offerplaats was dat, het hoogaltaar. Ik zal dat steeds als uitgangspunt nemen. Ik ga ervan uit dat het schip een 
aansluiting had op een priesterkoor dat steeds intact bleef, ook al werden kooromgang en gewelven aanmerkelijk 
verhoogd en uitgebreid in de breedte. De uitbreidingen van het schip, de zijbeuken en de kapellenkrans sloten 
zich steeds gaaf aan bij het bestaande oriëntatiepunt van de apsis, waaraan de Rotterdammeren van den aanvang 
af niets meer hebben willen veranderen, reeds omdat ze dan her-inbezitneming hadden moeten aanvragen bij 
de bisschop, reconciliatio. Dat kón deze weigeren. De verhouding met Utrecht was, nadat Rotterdam zich 
steeds meer op de soevereiniteit van de graven van Holland gingen richten, niet best. Utrecht was veeleer op 
het Duitse Rijk gericht via het aartsbisdom Keulen dan die graven lief was. Daarom bevorderden ze graag 
de wasdom van Rotterdam, met zijn eigenzinnige mercantiele burgerij die veeleer op de Oostzee gericht was 
en op de handelsvaart naar de middellandse zee. Het aanvragen van reconciliatio was politiek link. Was die 
geweigerd, wat dan? Dan zou de Sint Laurens niet langer parochiekerk kunnen zijn. Het hoofdaltaar was 
kennelijk ontwijd. Want anders was die aanvraag niet gedaan. maar dan zou de kerk teruggevallen zijn tot 
de capella-status van Schoonderloo, waar ze zich nu net zo moeizaam aan ontworsteld had. Dat risico heeft 
de Rotterdamse burgerij niet willen nemen. Besemer wijst op allerlei stukken steen die uit een oudere kerk 
afkomstig moeten zijn die kennelijk is afgebroken ten behoeve van de huidige Sint Laurens. Dat kan heel 
best: dat oude schip, dat steeds vernieuwd werd heeft ongetwijfeld bouwmaterialen geleverd voor het nieuwe, 
verbrede en aanmerkelijk verlengde schip. maar dat betekent nog niet, dat de oude kerk geheel afgebroken 
is. Besemer wijst op de fraaie Scheldegothische motieven die die oude fragmenten vertonen en die je niet 
terugkent in de huidige Sint Laurens, want die is echt geen toonbeeld van Scheldegothiek (en ook niet van 
Hoogbrabantse of Kempische gotiek). Dat is waar. maar dat kon de Rotterdammeren geen barst schelen. Die 
hebben echt niet wakker gelegen van een gestadige stijlverandering naarmate zij hun Sint Laurens vergrootten. 
Besemer benadert de zaak veel te architectonisch-bouwtechnisch.

122 Ik baseer mij in het hierna volgende mede op: H. C. H. moquette, Inleiding op de inventaris van: Het archief 
van Kerkmeesters en gecommitteerden tot de zaken der Nederlandsch Hervormde gemeente te Rotterdam, 
Rotterdam, 1924. Stadsarchief Rotterdam, digitaal te kennen via , onderdeel 25, stuk 7, laatstelijk gewijzigd 
bij mijn kennisname op 29 juli 2007 . Verder: Bronnen voor de Geschiedenis van Rotterdam, De oudste 
Kronieken en beschrijvingen van Rotterdam en Schieland, bewerkt door J. H. W. Unger en W. Besemer, 
Rotterdam, 1895.

123 De acte van Vierendelen uit 1373 waarin de inwoners va het nieuwe stadsdeel de verplichting krijgen opgelegd 
dat zij “zellen maken en houden die Kerckbrugghe die uter nupoort ant kerchof leit”. De brug lag aan 
de zuidzijde van het kerkeiland. Zie Besemer, te aangehaalder plaatse, p. 15 met bronreferentie. aan de 
noordzijde lag ook water: de Oude Wetering. Die liep dus vóór de Hoogstraat langs die dan nog steeds “De 
Dij(c)k heet of De Middeldamdijk. Die wetering die ook weer allerlei verschillende namen kent door de 
eeuwen. En tussen deze lag een stuk van de Slikvaart of Slijkvaart. De verbond dus het Kerkewater met de 
Oude Wetering en die beide zijn al lang gedempt. al voor het desastreuse bombardement van 14 mei 1940.

124 De Nyepoort, de Nieuwe Stad, was dus de aanduiding van een vierde nieuwe stadswijk. maar in 1339 wordt 
deze naam ook gegeven aan een straat die evenwijdig aan de Binnenrotte loopt dwars door deze vierde wijk. 
Die heet ook wel Nijepoortstraat of Nijepoort, Nieuwpoort(straat), Nupoort of Noppert. En zelfs Moppert. 
als men het nu heeft over die Huysinghe Het Damhert in den Moppert kan dat twee locaties inhouden: dat 
huis met een uithangbord waarop een Damhert staat in de wijk tussen Binnenrotte en Slikvaart en dat 
specifieke huis met dat bord in die straat. Het betekent meestal het laatste. maar de afbeelding is populair 
in die tijd, evenals een schaakbord of een gekroonde leeuw of een landsknecht. Dat maakt exacte localisaties 
dus erg moeilijk, want het kan honderden meters schelen. De straat die de Oppert heette liep vóór genoemd 
bombardement van het kerkeiland tot aan het Hofplein tot aan een ophaalbruggetje, dat dus kiepte bij 
doorvaart. Dat is het zogeheten Kippenbruggetje. De Nieuwpoort-wijk, dus De Oppert was er in 1343 al en 
de Mopperts moesten speciale kerkbijdragen storten als ze gebruik wilden maken van de Laurens Kerk die 
immers door de oude Rotterdammeren was gebouwd. aan het Hofplein stond een aparte poort die toegang 
gaf tot deze vierde wijk stadinwaarts en tot de weg naar Delft, de zogeheten Delftse Poort. Daar waar die 
stond, in een omwalling, staat nu een (moderne, gemeniede) ijzer-en-staal-constructie die de contouren 
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aangeeft van de Delftse Poort zoals deze in de achttiende eeuw was opgericht, een classiscistisch bouwwerk. 
Ze werd als politiepost en huis van bewaring gebruikt in de negentiende eeuw. Ze werd bij het bombardement 
van 14 mei 1940 zwaar beschadigd, maar niet zó zwaar dat ze afgebroken moest worden. Dat werd ze wel, 
omdat ze al jaren bij de reconstructie van het Hofpleincircuit verkeerstechnisch als een sta-in-de-weg werd 
ervaren. De straat Oppert (meestal met het bepalend lidwoord ervoor) was een belangrijke doorgaande 
straat om vanuit het centrum van de stad naar het noorden te komen. Ze liep parallel aan de Binnenrotte 
en aan daarmee in verbinding staande verlaten, grachten en kanaaltjes en werd dus niet onderbroken door 
bruggen die steeds maar open stonden. Daarom werd hier het Sint Franciscus (binnen)gasthuis gesticht. 
maar dat is niet het gasthuis waar pastoor Dirc in 1306 zijn diensten verricht: dat lag aan of bij de Hoogstraat.

125 Dat is, zoals al aangegeven: volwaardige parochiekerk met een autonome pastoor. Het gaat om een fiscaal 
begrip. De volle kerk betaalt volledige cijns, kerkbelasting aan de bisschop zonder tussenkomst van derden 
die provisie mogen afhouden. Ze mag daarom, als vallend in het hoogste tarief, alle zeven sacramenten doen 
bedienen, behalve de twee die alleen door of namens de bisschop mogen geschieden (priesterwijding en 
vormsel) en dat zonder vergunning of ontheffing per ambtshandeling te hoeven aanvragen. Begrafenissen 
dus óók, maar dat is geen sacrament. maar die zijn wel verschrikkelijk belangrijk. Een kerk die niet deze 
status heeft wordt capella of media ecclesia genoemd of capella. als in de kapel alleen maar gebeden mag 
worden tot een uitgestalde heilige en biecht gehoord, dan is dat een capella quarta. Die kan geen volle aflaten 
verwerven en doen verlenen als een gelovige intentioneel devoot het voorgeschreven gebed doet tot de heilige 
op locatie. Een aflaat is een gedeeltelijke kwijtschelding van de tijdelijke zondeschuld die men beloopt door 
een zonde te doen, een misgreep tegen God ordening, natuurwet of heilsplan. Die kán verworven worden 
buiten de biecht om, mits het gebed daartoe gepaard gaat met volmaakt berouw en de bereidheid zo spoedig 
mogelijk te biechten. De rangen der kerken zijn voor het prestige van een stad, dorp of gehucht van groot 
belang, ook commercieel. Want een kerk, waar volle aflaat af te bidden valt trekt volk en de middenstand 
vaart daar wel bij. Rotterdam zal dus de uitdrukking media ecclesia onmiddellijk los laten voor het ecclesia 
integra nadat de bisschop de kerkelijke inbezitneming heeft gedaan en schriftelijk bevestigt. Is dat begeerde 
diploma verkregen dat wordt het als een kostbaar kleinood gekoesterd op het gemeentehuis, want dit brevet 
is goud waard als een meerderheidscoupon op een aandeel in de nationale schuld.

126 Bij een media ecclesia is sprake van een afhankelijke dochterkerk. De bedienaar, de vicaris, die mag alleen 
wat de pastoor van de moederkerk toestaat in een mandaatverhouding die onmiddellijk opzegbaar is. Dus 
Schoonderloo had de Sint Laurens als een media ecclesia in beheer. De Schoonderloose pastoor kreeg per 
sacrament provisie, maar droeg ook de tienden af aan de monniken van Egmond namens Rotterdam en 
de accijnzen op de kaarsen, het wierook, de baren, de flambouwen etc. aan de bisschop van Utrecht, via 
Hillegersberg. Bij de quarta capella hoefde maar een kwart van die cijns afgedragen te worden. maar er 
mocht ook veel minder. In zo’n kwartkapel werden uitvaarten gehouden, bidstonden na afsterven, maar 
zonder eigenlijk misoffer. Dat was wel heel belangrijk, maar op den duur niet voldoende. De absolutie, de 
kwijtschelding van de zondeschuld in het aangezicht van God in geval van naderend afsterven, die was 
onvoorstelbaar belangrijk, maar die kon via een kwartkapel doorgaans niet verkregen worden. De biecht 
is immers een volwaardig sacrament, en de pastoor gaf daar doorgaans geen machtiging voor af. Daarvoor 
moest je naar een parochiekerk of naar een media ecclesia, dat hing van de collatierechten af. Sterven zonder 
absolutie verdoemde de ziel tot de hellekrochten. In de pouillé’s van het prinsbisdom Luik vindt men 
een inventarisatie van deze middeleeuwse collatierechten met de bijbehorende cijnsindicaties, opgesteld 
en gebundeld door de archivaris en hofhistoriograaf Jean-Baptiste Grammaye (antwerpen 1579-Lübeck 
1635). maar hij doet dat in opdracht van de Oostenrijke aartshertogen die als landvoogden voor de Spaanse 
koningen de zuidelijke Nederlanden beheren en die nog steeds bij dat accijnssysteem belang hebben; voor 
het Sticht, dus het oude bisdom Utrecht hebben die pouillé’s ook bestaan, want de bisschop kon niet zonder 
die accijnzen, maar die zijn na het teloorgaan van de noordelijke bisschoppelijke hiërarchie vernietigd, 
omdat de accijnzen samenhingen met de sacramentele bedieningen en de canonieke waarden ervan. Na 
1572 hoefde je daarmee in de noordelijke provincies natuurlijk niet meer mee aan te komen. Het systeem 
was echter vermoedelijk hetzelfde, want hier speelde het universele canonieke recht een centraliserende 
rol. Een bisschop kon diocesaan in dit opzicht zich niet al te veel afwijkingen permitteren. Dat zou de 
aartsbisschop van Keulen ook niet getolereerd hebben die hetzelfde systeem als Luik hanteerde. Grammaye 
werkte deze pouillé’s uit in zijn befaamde antiquitates illustrissimi ducatus Brabantiae van 1610. maar reeds 
het concordaat van 1559, dat een totaal nieuwe kerkelijke hiërarchie invoert in de Nederlanden, brak in op 
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het aloude Luikse systeem. Een pouillé is een uittreksel van alle belastbare feiten in een diocees zoals een 
kerkelijke fundatie, een altaarbeneficie of een sacramentele handeling die voltrokken zou kunnen worden. 
Per parochie, kapel, rectoraat of abdijrechtsgebied, dekenaat en over het hele diocees. Per gemeenschap of 
gebied wordt dan de gemiddelde taxe aangegeven, en daarnaar int de bisschop zijn belastingen. Philips 
II wist dat het systeem heel goed geadministreerd werd en wilde het gewoon overnemen. maar dan voor 
seculiere doelen. Grammaye inventariseerde het fiscale kerkarchief van de prins-bisschop Luik zodat de 
hertogen inzicht hadden in hun fiscale armslag voor hun hele rechtsgebied. maar Grammaye maakte veel 
stukken zoek, want hij nam ze mee naar huis.

127 Zie mijn: Woensel, a.w., pp. 27-28.Op de hier, op deze bladzijde, al te noemen waterstaatsingenieur Rose 
kom ik straks terug, in de negentiende eeuw. Ik constateerde te aangehaalder plaatse dat de dorpsput van 
Strijp geslagen bleek dicht bij een brandkuil die ook als waterreservoir gebezigd werd voor consumptieve 
doeleinden, bijna vlak op een kerkhof nabij een middeleeuwse kerk. De put boorde dwars door de 
onderliggende graflagen heen en vanaf de derde laag gingen de lijken aan het schuiven. De Strijpenaren 
bleken significant meer aan inwendige ziektes te leiden die wij nu als tyfus en cholera zouden diagnosticeren 
dan die te Woensel, waar de artesische dorpsput gelegen was op een hoge zandkam. Rose constateerde 
soortgelijke verschillen tussen de Rotterdamse stadswijken in de cholera-epidemie van 1866. maar 
toen was wel al bekend dat cholera te maken had met besmetting door fecaliën, speeksel en bloed via 
oppervlaktewater, alleen niet, hoe die besmetting precies tot stand kwam. Rose legde verband tussen de 
publieke drinkwatervoorzieningen en die besmettingswijze.

128 Het gaat hier om een volksantifoon, met een ritmische, wiegende melodie, waarop de dragers de baar in 
gelijke tred naar de uitgang, meestal onder de torenhal, kunnen dragen. In de zuidelijke provincies is dan 
gewoonte dat de zwaarste klok staccato aan één zijde geluid wordt om de ziel te beletten in het lichaam terug 
te keren, want deze gang is haar laatste kans, zo wil het volksgeloof, om zulks alsnog te doen. De gregoriaanse 
versie is zeer bekend en gaf aanleiding aan mozart, maar ook aan Duruflé tot bijzonder roerende variaties 
met orkestrale instrumentatie. De engelen in de hemel zelf worden aangeroepen om, onder aanvoering 
van hun leider, de aartsengel michaël als militante aanvoerder de ziel thans naar het hemels Jeruzalem te 
voeren en de wederspannige demonen te weren, samen met alle martelaren die in de strijd om Gods Naam 
hun bloed hebben doen vergieten, opdat de ziel haar eeuwige rust mocht vinden zoals dat één aan Lazarus 
ook vergund is geweest. De oorspronkelijke tekst luidt: “In paradisum deducant te angeli: in tuo adventu 
suscipiant te martyres, et perducant te in civitatem sanctam Jeruzalem. Chorus angelorum te suscipiat, et 
cum Lazero quondam paupere aeternam habeas requiem.” De vertaling luidt volgens het Volksvesperale: 

“Ten paradijze geleiden u de engelen; dat bij uw aankomst de martelaren u opnemen; en dat zij u opvoeren 
naar de heilige stad jerusalem. moge het koor der engelen u ontvangen, en aanvaard met de weleer arme 
Lazerus de eeuwige rust.” De melodie kan verhaald worden totdat het open graf is bereikt.

129 Besemer, te aangehaalder plaatse, p. 15 en noot 16.

130 Hij was al aangewezen in 1423 door de adel, de grotere Stichtse steden – waartoe Rotterdam niet behoorde 
– en de Hertog van Kleef. De paus moest de aanwijzing nog bekrachtigen. aangezien de politieke toestand 
onzeker was in Het Sticht stelde hij dat uit en gedoogde in de tussentijd het optreden van Zweder van 
Kuilenburg, voorgedragen door het Utrechts kapittel. In 1433 volgde echter de officiële bekrachtiging van 
Van Diephout, nadat Paus Eugenius IV zekerheid had gekregen dat de Keizer van het Heilig Roomse Duitse 
Rijk aan de opposante kanunniken geen steun zou geven. Keizer en Paus konden daarna in overeenstemming 
bekrachtigen, zij het, dat het tot 1450 zou duren voordat de kanunniken zich bij de bevestiging neerlegden. 
In 1436 was nog niet duidelijk welke kant het op zou gaan. Wellicht dat daarom de datering van deze 
consecratie lange tijd onduidelijk is gebleven. als de Paus niet tot onherroepelijke bekrachtiging van de 
aanwijzing had kunnen komen, was de consecratie met terugwerkende kracht tot 1450 ongeldig geweest. 
Roelof van Diephout was de kandidaat van de Graaf van Holland, Philips, maar de Graaf van Holland 
was meestal wederpartijder van de Keizer. Hij erkende diens wereldlijke jurisdictie over Holland in ieder 
geval niet. Dat had Dirc I ook nimmer willen doen. Zie: Cornelius aurelius, Die cronycke van Hollandt, 
Zeelandt ende Vrieslant, met die cronike der biscoppen van Utrecht (ook wel: Divisiekroniek), Hoe dat 
here Roelof van Diephout biscop van Uutrecht onder sine obediencie crech die jurisdictye int geestelic van 
tlant van Hollant ende Zeelant, ende van enen groten oploep ende rumoer datter was binnen dye stede 
van amsterdam; ende hoe vrouw Ysabele, hertoechinne van Bourgondyen in Hollant quam.PDF digitale 
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bibliotheek voor de Nederlandse letteren, . Zie voorts: G. van Reijn, Geschiedkundige beschrijving der 
stad Rotterdam en beknopt overzicht van het Hoogheemraadfschap van Schieland, Rotterdam, 1832. Van 
Rijn kan over de preciese datering van de wijding van dat hoofdaltaar geen duidelijkheid verschaffen, mede 
en met name, omdat hij net als mocquette over het hoofd ziet dat één altaar tegelijkertijd aan meerdere 
patronen kan worden toegewijd met meerdere fundaties tegelijk. Het hoogaltaar is gedurende zekere tijd 
onder de patronage gesteld van Sint aubaert, Sint Barthelomeus, de Heilige maria, Sint apollonia en Sint 
Laurentius, kenneijk om de pastoorsaanstelling lucratiever te maken. Die kon dan meerdere beneficies 
tegelijk uitoefenen of, wat meer waarschijnlijk lijkt, uitbesteden tegen provisie. Zie nader hieronder.

131 Het gaat hier om de tussenzang, de sequentie, tussen het opwekkend epistel en het evangelie, waarbij Christus 
uitdrukkelijk belooft dat wie in Hem gelooft niet zal sterven in eeuwigheid, mits men dit maar oprecht 
belijdt. De sequentie in kwestie is opgesteld door de minderbroeder Thomas van Celano, gestorven in 1250. 
Ook deze is in de middeleeuwen zeer geliefd, ook al gaat met om een huiveringwekkende tekst waarbij de 
individuele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de schuldbekwame mens centraal wordt gesteld. 
De ganse wereld wordt ten getuige gesteld, dat God zal verschijnen als rechter wanneer de aarde vergaat en de 
doden moeten opstaan. alles wat de mens in zijn wanen verborgen heeft willen houden zal dan aan het licht 
komen tijdens Gods onderzoek en iedereen zal met het schaamrood op de wangen voor Gods rechterstoel 
ineenzinken. Er is, buiten Gods onbegrijpelijke genade geen vergeving mogelijk, dan tenzij door Christus. men 
mag echter niet wanhopen in de korte tijd die ieder levend mens gegeven is want wie leeft kan nog die genade 
deelachtig worden en de erbarming als men Christus erom vraagt. Ook al zijn wij schuldig, Christus zal vol 
goedheid die barmhartigheid bewijzen. mits men bereid is in hem te geloven. De beginwoorden zijn: “Dies 
irae, dies illa, solvet saeclum in favilla: Teste David cum Sybilla. Quantus tremor est futurus, Quando judex 
est futurus, cuncta stricte discussurus! Tuba mirum spargens sonum, per sepulchra regionum, coget omnes 
ante thronum. mors stupebit, et natura, cum resurget creatura, judicanti responsura. Liber scriptus proferetur, 
in quo mundus judicetur Judex ergo cum sedebit, quidquid latet apparebit: nil inultum remanebit!” Ook 
deze tekst is zeer ritmisch, waarbij de dichter voor een soort cataract van woordgeseling heeft zorg gedragen. 
Hij verkort bijvoorbeeld saeculum tot saeclum om een tweelettergrepig woord te krijgen om dat ritme vast te 
houden. Het volk ligt geknield tijdens deze sequentie op de stenen vloer in het schip en wordt als het ware door 
de zangers verbaal gegeseld, het geldt dus in oorsprong zeker geen volkszang. Guido’s Gezelles vertaling in het 
Vlaams geeft Celano’s bedoeling mooi weer: “Kwade dag, die al de dagen * eens lijk asschen weg zult vagen, 

*zoo ’t Sibille en David zagen! Welk een gruwel’n zal ’t niet weezen, * als de Rechter opgereezen, * ’t goê zal uit 
het kwade leezen! Wondere trompetrumoeren * zullen al de graven roeren, * al die dood zijn troonwaards 
voeren. Stom zal staan de Dood en ’t Leeven, * als de dooden antwoord geeven, * staan en voor den Rechter 
beeven. ’t Zal een boek te voorschijn koomen, * waarin ’t al staat opgenomen, * dat het oordeel Gods moet 
schroomen, als de Rechter neêrgezeten, *al ’t verdooken kwaad zal weten, *straffen ende niets vergeten!”.

132 Zie over deze ontwikkeling van de altarenbouw in de Rotterdamse Sint Laurens ook: J. Bakker, De Groote 
of Sint Laurenskerk te Rotterdam, Uitgeverij “De Tijdstroom” Lochem, 1942 ihb pp 49-58. Zie voorts, 
zeer gedetailleerd: H. C. m. moquette, De vicarieën in de St Laurenskerk te Rotterdam, opgenomen 
in: Rotterdamsch Jaarboekje, Uitgeverij a. Eeltjes: Rotterdam, 1920 pp. 71-99. moquette onderscheidt 
echter niet goed tussen een fundatie, een beneficie en een vicarie. De fundatie is het financiële fonds dat de 
penningen voor de sacramentele altaardienst uitkeert De fundatie is een afgezonderd doelvermogen gericht 
op de dienst aan het onderhoud van het altaar dat in de stichtingacte wordt genoemd. De fundatie is dus een 
rechtspersoon, wij zouden zeggen: een stichting. Het heeft daarom een stichtingsbestuur. De vicarist kan 
daar lid van zijn, maar is dat vaker niet dan wel. Omdat immers dat bestuur de vicaris moet controleren, wat 
toch enige afstand tussen fundatiebestuur en vicaris (personeelslid) vereist. Zelfs in de middeleeuwen. Het 
beneficie is de aanstelling die recht geeft op die uitkering als men die dienst verricht op de voorwaarden tijden 
en plaatsen die de stichter van het fonds heeft bepaald bij notariële acte, meestal bij versterf. Een vicarie is de 
aanduiding voor de sacramentele dienstverrichting zelf al of niet vergezeld met bepaalde zielzorgelijke taken 
die de fundator, de stichter, óók nog kan opleggen. Is de vicarie beperkt tot alleen de sacramentele dienst, 
dan duidt men de bedienaar aan als altarist. Is er méér vereist, zijn zielzorgerlijke taken aan de altaardienst 
verbonden – met name: huisbezoek bij de nagelaten betrekkingen van de fundator nadat de altaardienst 
is verricht, het bidden van de rozenkrans te zijnen huize of een bezoek aan een hofje dat de fundator de 
stad heeft nagelaten, dan is van een volstandige vicarie sprake en heet de geestelijke vicarist. Een altaar 
kan meerdere fundatoren maar ook meerdere heiligenpatronen hebben. De fundator kan opgeven dat hij 
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het altaar stelt onder de patronage van Sint Jacob, Sint Jeroen en de Heilige Geest. De fundatiebesturen 
kunnen meerdere altaristen en vicaristen per altaar aanwijzen. Dat miskent moquette en daarom komt 
ze tot een onwaarschijnlijk hoog aantal zij- en pilaaraltaren als afzonderlijke kerkmeubelen. De altaren 
zijn er natuurlijk geweest, maar het Sint Jacobsaltaar en het Sint Jeroensaltaar kunnen best het zelfde 
meubel zijn geweest. alleen de ambachtsgilden eisten, uit prestige, meestal een exclusief altaar op, waarin 
zij de betekenis hun gilden wilden uitdragen. Zie haar uitgebreide opsomming op de pp. 97-98.moquette 
doet haar bevindingen vooral steunen op een rekenkundig stuk dat de verantwoording der afdrachten 
van de vicaris-inkomsten aan de bisschoppelijke boekhouding moet bevatten: de Blaffert van de vicariën, 
beneficiën en diergelijke gefundeert in de kercken van de steden in Hollandt ende West-vrijeslandt, staende 
soo ter collatie van de Ed. Gr. mo. Heeren Staaten als Particulieren, Rijksarchief Hollandsche Geestelijke 
Goederen 586. maar een blaffert is geen stoffelijke inventarisbeschrijving; het is eigenlijk steeds een staat 
van een rekenplichtige aan een toezichthoudend persoon of orgaan.

133 Over die datering is geen misverstand mogelijk: ze blijkt uit een herdenkingssteen in de torenhal. Daarom 
dateert ook arie van der Schoor de bouwgeschiedenis van de Laurens op dit jaar: zie zijn: Stad in aanwas, 
Geschiedenis van Rotterdam tot 1813, Zwolle: Waanders Uitgeverij, 1999, pp. 109-115. maar ook Van der 
Schoor gaat er van uit dat er toen al lang een kerkhof en een kerk in gebruik waren. Hij neemt aan dat 
er een kerkgebouw bestond en dat de grote kerk, die wij nu Laurenskerk noemen, langzaamaan over dat 
oude kerkje heen gezet werd. Dat is ook mijn hypothese, maar die is mede gebaseerd op de kerkelijke 
inbezitneming door de bisschop van Utrecht in 1436 bij liturgische wijdingshandeling, waarin het altaar 
in dat kerkje tevens ging gelden als hoogaltaar voor die immense kerk in wording, zodat de Rotterdammers 
later niet nog eens in de buidel hoefden te tasten. L.J. Rogier gaat daarvan in zijn reeds geciteerde publicaties 
ook van uit. Ik fixeer dus die bouwgeschiedenis op 1436, toen de ruimtelijkheid ter plaatse liturgisch tot 
parochieel bedehuis verheven werd. Ook al zat er nog geen dak op. De toren had die liturgische functie niet.

134 Na de reformatie: Groote Kerk. Het is ook een kruisbasiliek met een grondplan in een Latijns kruis. maar 
deze Dordtse kerk is geheel in steen overwelfd, anders dan de Rotterdamse Laurens. Daarin is die Dordtse 
kerk uniek in het graafschap Holland.

135 Het zware heiblok, met zand gevuld, werd eerst door een ploeg mannen getrokken, want de eerste klap is 
een daalder waard. Eerst werden burgers door loting aangewezen, daarna de leden der gilden, de schutters 
en tenslotte, toen het nieuwe eraf was en het sensationele ontbrak omdat de paal al flink diep zat, vrouwen 
in kinderen. Gemiddeld stonden tachtig tot honderd mensen aan het heiblok te trekken in deze fase. Het 
was vrijwilligerswerk, maar weigeren kon je echt niet. “Het volk wierd met trommelen en trompetten ende 
ander speeltuygh op ende vant erck gehaelt.met een vaandel waer in sint Laurens verbeelt was.”

136 De noorderverlenging zou geen problemen opleveren wat de funderingen betreft: gelegd rond 1461 - 1475 
zouden zij het redelijk blijven houden. maar de twee traveeën in de zuidwestelijke hoek bij de toren 
zouden steeds aan verzakkingen bloot blijven staan; ze zouden tot en met wat Besemer de vierde bouwfase 
noemt (1512-1525) steeds ernstiger problemen veroorzaken totdat het hele zaakje afgebroken en opnieuw 
gefundeerd en opgemetseld moest worden. Daarover straks nader, ten dele nootsgewijs. Deze lokalisatie 
van de verzakkingen en de bouwkundige verklaring van de restauratie met compenserende maatregelen 
vindt men met het volledige vakjargon uiteengezet bij Besemer.

137 Besemer citeert letterlijk het charter waarbij de Hoogheemraden de demping toestaan mét de bijbehorende 
afwateringsvoorzieningen ten laste van Rotterdam, a.w., pp. 19-20.

138 Zie ook Ten Boom, Kerk, samenleving, geestelijkheid en eredienst tot 1572, a.w. p. 108, laatste alinea.

139 Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem of (sedert 1934, LIe deel): Haarlemsche Bijdragen. 
Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, XXXIII (1910), pp 261 vv.; Post, Kerkelijke 
verhoudingen, a.w., p. 430.

140 Bijdragen voor de kerkgeschiedenis van het bisdom Haarlem, XXVII (1903), pp. 309 vv.

141 Zie: H.C. Hazewinkel, Geschiedenis van Rotterdam, 4 Vols., Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1957, 
Vol. I, pp. 85-109 met citaat van de keur tegen de zeilmakers op p. 85. Die zag ik met verschillende jaartallen 
en bewoordingen herhaald geciteerd, die zeilmakers waren hardleers.
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142 Zie: R.Beutels, Over de usura-doctrine of het kerkelijk rente-verbod, in: maandschrift Economie, jaargang 54, 
1990, pp. 316-326. Ik beschrijf de in de middeleeuwen gangbare rentekoop, die in de moraaltheologie van de 
middeleeuwen geen probleem vormde. Zolang de overeenkomst zich bepaalt tot een betaling van een geldsom 
ineens enerzijds, waartegenover de verkrijger anderzijds het recht geeft aan de ander om jaarlijks van het inkomen 
van betrokkene of van een derde (!) een bepaald percentage te ontvangen, is deze handeling volkomen eerbaar 
en geoorloofd. Het is geen geldlening per se en kan geen woeker opleveren. Wel moet dan dit inkomen van de 
verkrijger of die derde zijn oorsprong vinden in een reële rentebron, dat zijn: vaste goederen. De overeenkomst 
valt dan niet onder het kerkelijk renteverbod. De verkrijger verkoopt als het ware op de voorhand een stukje 
inkomen dat hij nog moet verwerven. als dat inkomen nu maar niet wordt gegenereerd door de persoonlijke 
bekwaamheid van de verkrijger, maar vastligt in stoffelijke waarde, dan is dat geen leencontract. Voor een 
handelsstad als Rotterdam is dat van groot belang geweest. En dat de kerk daarbij als beurs kan gelden al helemaal. 
Wie dan toch nog naar de Joden gaat heeft zijn noodlot aan zichzelf te wijten. Want hier liggen de kiemen voor 
het wissel- en chequerecht. Het heffen van rente om het contract zelf is onrechtvaardig. men bedenke overigens 
dat in de tijd dat de Sint Laurens werd gebouwd geld een uitzonderlijk betaalmiddel was en niet het karakter 
had van een zelfstandige gebruikszaak. Stoffelijk ruilen bleef aanvankelijk de gewone basis voor het wederkerig 
handelscontract. Geld was geen gangbaar intermediair; ook het arbeidsloon werd in levensmiddelen en verdere 
levensbenodigdheden uitbetaald. maar er komt een moment dat de markt verzadigd is van een bepaald ruilmiddel 
zoals turf of meel. men kan dat dan niet ruilen. men brengt het dan naar de lommerd en die geeft geld, zodat 
men een bestendig gebruikswaardig ding dat men dan nodig heeft kan kopen. Het is dan beter dat er iemand 
een beroep van maakt dat geld zonder meer te geven zonder dat men zijn turven of meel moet inleveren. De 
lommerd wordt dan een bank die het geld doet circuleren. Eerst op basis van de incidentele lening met aparte 
zekerheidsstelling, zoals in het in de hoofdstuk genoemde voorbeeld, maar later automatisch. Het geld wordt 
dan het enige ruilmiddel zonder bancaire tussenkomst. maar zover is het in de vijftiende eeuw nog lang niet.

143 Ik volg zoveel mogelijk Besemer, Bouwgeschiedenis, passim. Besemer geeft faseringen aan in het bouwplan. 
Ik zie geen aanleiding die niet te volgen. Ik gaf aan, dat Besemers idee dat men achtereenvolgens verschillende 
priesterkoren oprichtte, afbrak, verplaatste en opnieuw inrichtte vanuit de typisch Rooms-katholieke 
sacramentele gedachte mij onwaarschijnlijk lijkt. Op p. 102-104 t.a.p. geeft Besemer een plattegrond van 
de huidige Sint Laurenskerk na de volledige restauratie die door het bombardement van 14 mei 1940 en 
de daardoor veroorzaakte brand noodzakelijk werd. Hij geeft daarin de vermoedelijke fasen weer van 
de middeleeuwse opbouw en uitbouwactiviteiten. Wie dat allemaal en detail wil weten, moet via die 
plattegrond Besemers gedetailleerde, zeer technische uiteenzettingen, tot zich nemen. Hij onderscheidt 
vier bouwfasen: 1449 - 1460 (en daar heb ik het in de hoofdtekst over), 1461 - 1475 (middenbeuk, zijbeuken 
en zuidertransept, idem) en daarna 1488 - 1513 (kom ik nog op) en 1512 - 1525 (voltooiing kapellenkrans). Daar 
kom ik ook nog op. maar daar tussen door wordt er steeds ook aan de gereed gekomen delen gesleuteld, 
verhaspeld en gerestaureerd wegens de steeds voortzettende verzakkingen. Daarom is dat plattegrondje 
waarin Besemer door verschillende arceringen en markeringen de onderdelen van het kerkgebouw aangeeft 
mét hun tijdsfasering de enige manier om er iets van te begrijpen, naar de tijdsbepalingen, dan.

144 Scapulieren zijn in oorsprong twee stukjes stof, onder de bovenkleding gedragen, in de vorm van twee 
vierkante wollen lapjes die door twee linten zijn verbonden over de schouders. Eigenlijk verzinnebeeldt dit 
lekenscapulier het schoudermanteltje van het kloosterhabijt, dat aanvankelijk diende om het onderkleed 
bij veldarbeid tegen spatten te beveiligen. Het scapulier zet dat manteltje onder het bovenkleed voort, in 
symbolische vorm; het was in de middeleeuwen razend populair, vooral dat welke de drager verbond met de 
derde orde van Sint Franciscus die leken toelaat tot die kloostergemeenschap zonder dat zij de verplichtingen 
hoeven aan te nemen van de plaatselijke bepaaldheid van een klooster, de zogeheten stabilitas loci. men wordt 
door het scapulier deelachtig aan de privileges, verdiensten en aflaten die die orde verwerft of verworven 
heeft, zonder tot de volledige geestelijke staat toe te treden. Bij de eerste aanneming van een scapulier is 
een korte wijding en inkledingrite voorgeschreven. Het reisscapulier werd gedragen door hen die echt op 
pad moesten gaan buiten hun vertrouwde omgeving, de stad of het dorp. Natuurlijk verwachtte de drager 
er bescherming van tegen de onheilen die aan reizen verbonden waren. Later werden scapuliermedailles 
gedragen. Dus in de vorm van metalen schildjes. De meeste scapulieren droegen de aldus beklede op aan 
de bijzondere bescherming van maria. Het bruine scapulier van de Carmel-orde was zeer begeerd, nadat 
maria aan Simon Stock, generaal van de Carmelieten was verschenen in 1251. Op 16 juli wordt het feest 
van die verschijning gevoerd, het zogeheten scapulier-feest.
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145 Een meubel, uitgevoerd in de vorm van een toren. Het placht links naast het hoofdaltaar te staan of daarachter. 
De bedoeling was de gelovige toegang te verschaffen tot dat huisje, zonder dat hij het priesterkoor betrad, 
wat immers alleen aan gewijden toegestaan was. Het tabernakel was in de middeleeuwen, als opgenomen 
in de altaaropstand, niet gebruikelijk. Het sacramentshuis was alleen bedoeld voor de bewaring van hosties; 
men placht daarin geen andere geheiligde voorwerpen of stoffen te bewaren. Het heeft zich ontwikkeld 
uit het wandtabernakel zoals gangbaar in Duitsland, Oostenrijk en de Zuidelijke Nederlanden. De oudste 
sacramentshuizen dateren uit de veertiende eeuw. In de vijftiende eeuw krijgen ze een kathedraaltoren-
achtige uitvoering. In de parochiekerk te meersen (Limburg) staat er een, maar gotische treft men aan in 
de Sint Pieterskerk en de Sint Jacobskerk in Leuven. In de renaissance wordt dit liturgisch bouwsel soms 
wat erg dominant: te Zout-Leeuw in België staat er een van achttien meter (architect: Cornelis de Vriendt), 
1552; in veel Belgische kruisbasilieken treft men dergelijke in onbruik geraakte torens nog aan, onder meer 
in de hoofdkerk in Diest. De Sint Laurens had er een; het werd verkocht in 1572 aan Engeland.

146 Het opmerkelijke is dat ook Besemer steeds uitgaat van deze verbinding. Hij noemt het koor een noodkoor 
en veronderstelt ook dat het buiten het schipgedeelte op de bouwwerf stond. Die wanden zullen dus 
aangesloten hebben op de provisorische sluitwanden van het in aanbouw zijnde schip. Hij veronderstelt 
dat het verbindingssluitwerk steeds in hout, riet en stro zal zijn uitgevoerd. Het is mogelijk, maar deze 
noodverbinding heeft tientallen jaren moeten functioneren op een drassige ondergrond en in een van vocht 
doordrenkte buitenlucht. We weten het niet, hoe dat noodkoor precies is opgetrokken en doorverbonden. 
Nadat de kerk af was als kruisbasiliek is het in de kerk begraven van notabelen terstond begonnen. Want 
dat was zeer lucratief. De stad was inmiddels zowat leeggelopen op de bouw. Ze heeft staan popelen om 
het zaakje nu eindelijk eens winstgevend te maken. En insgelijks de pastoor. Waarbij de plaatsen vlak bij 
het altaar, liefst in het priesterkoor en in de viering het prijzigst waren. met enorme grafzerken, waarop 
de wapens en de belangwekkende levensfeiten van de afgestorvenen. De vloer is optimaal benut geweest 
tussen koor en schip en eindeloos vaak is deze vloer opengemaakt om nieuwe plaatsen te kunnen verhuren, 
grafkelders aan te leggen en graven te kunnen opwaarderen door verplaatsing naar rechts en naar het oosten, 
de meest eervolle plekken. De ondergrond is dermate omgewoeld en geroerd, dat bijna geen bouwresten 
van de noodvoorzieningen te traceren zijn. maar weer valt op dat Besemer denkt dat in het noodkoor een 
tijdelijk hoogaltaar is geplaatst geweest dat steeds werd verplaatst totdat het priesterkoor echt af was. Ik zei 
al: van dat sacramentele meubel, eenmaal geconsacreerd, bleef men echt wel af. Het basement kan verhoogd 
zijn en verbreed, de opbouw veranderd en van retabels met een tabernakel zijn voorzien, maar de offersteen 
was sacrosanct. aan het stuk, waarin de koorheren en kanunniken plaatsnamen ter bijwoning van het 
misoffer – Besemer noemt dat het hoogkoor – is ongetwijfeld veel veranderd en verplaatst. Dat mocht ook 
best, dat was liturgisch verantwoord: het koorgebed in responsorievorm met twee elkaar antwoordende 
schola-partijen vanuit banken of tribunes verhoogde het prestige van de kerk zeer, maar niet meer dan dat. 
De datering van het begin van de bouw van dat hoogkoor is kwestieus. Ook hier is flink gerommeld met 
acten en reservering van kanunnikplaatsen. Zie Besemer, pp. 28-29. Bepaalde aanzienlijken zullen er flink 
geld voor over gehad hebben om hun betovergrootoom hoger in de banken te hebben kunnen plaatsen dan 
waarschijnlijk het geval is geweest, dus dichter bij het hoogaltaar en rechts. Besemer schat dat dit hoogkoor 
is gereedgekomen tussen 1491 - 1513.

147 Veel auteurs zien over het hoofd, dat het gehele lichaam van het koor in fasen en bouwkundige trappen 
is gebouwd. Eerst een betrekkelijk smal en klein priesterkoor, dan een verlenging met een hoogkoor om 
de kanunniken en hun koorknapen hun getijdenverplichtingen en hun liturgische opluisteringen van de 
hoogmissen te kunnen laten verrichten, dan een verbreding van het priester- en hoogkoor, dan de trans met 
zijkapellen. als dus oudere auteurs het over een choir of choor hebben moet je goed kijken naar de datering van 
hun geschrift of publicatie. Wie dat niet doet, zet de lezer in de huidige tijd in ieder geval op het verkeerde 
been. Zo wekt de auteur Jac Bakker met zijn De Groote of Sint Laurenskerk te Rotterdam, Uitgeverij “De 
Tijdstroom”: Lochem, 1942 nogal wat verwarring, omdat hij dat niet doet. Hij rept van het koor van de 
middeleeuwse kerk en haar provisorische afdichtingen aan de oost- en westzijde. Die afdichtingen vindt 
hij merkwaardig, want ze zijn van rietmatten en houten schuttingen. Hoe kan dan in 1437 de eredienst 
in de nieuw gebouwde kerk worden uitgeoefend, vraagt hij zich af. aangehaald werk, pp. 29-48. Bakker 
onderscheidt niet naar de liturgische functies die een priesterkoor heeft, onderscheiden van het hoogkoor, 
dat bestemd is voor geestelijken, die gedurende de eredienst géén liturgische en ook geen sacramentele 
bediening in eigenlijke zin uitoefenen. Namelijk de geestelijken, die de getijdenzangen verrichten en verder 
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de sacramentele handelingen van de eucharistieviering, met koorknapen, begeleiden met (gregoriaanse) 
zang. Ik gaf al aan dat de Sint Laurens geen volwaardige parochiekerk kon zijn, zonder in een apsis toelopend 
priesterkoor. Dat is dus het eerste, wat de bouwers hebben opgetrokken. Vermoedelijk zonder enig idee te 
hebben van de verdere uitbouw van het kerkschip. De Rotterdammers hadden een rechtsgeldige altaarplaats 
nodig. Daarna zouden ze wel verder zien. De uitbouw tot een gigantisch Latijns kruis was vermoedelijk niet 
hun conceptuele uitgangspunt in het begin der bouwwerkzaamheden in het eind van de dertiende eeuw. 
De uitbouw zelf zou uiteindelijk omtrent een halve morgen lands beslaan, ongeveer vierduizend vierkante 
meter. De bakker-kroniekschrijver Jan Gerritsen van Waerschut vermeldt dit met enig ontzag in zijn kroniek 
en geeft ook wel aan dat dat buiten verwachting is geweest. als nu in de verschillende bouwfasen sprake 
is een provisorische afhechting aan oostzijde (bij de zwaaikom van de Binnenrotte achter het priesterkoor, 
welk water later aangeduid wordt als Het Amsterdamsche Veer) en aan de westzijde, naar het schip toe, dan 
hangt helemaal af van de staat van de bouwfasering van het totale koorgedeelte, wáár die provisorische 
afsluiting precies heeft gestaan. En omdat we over de datering van deze faseringen niets met zekerheid 
kunnen zeggen, is die fixering van de provisorische afsluitingen onmogelijk.

148 Besemer vermeldt dit, a.w. p. 30. maar het euvel was landelijk, om zo te zeggen. Er was als het ware weer een 
klimatologische vernatting over de Lage Landen getogen. Klimatologen spreken van een late uitloop van de 
middeleeuwse klimaatoptimalisatie van 1480 tot uiterlijk 1550 waarbij de gemiddelde jaartemperatuur hoger 
lag dan nadien, gepaard gaande met veel langdurige en massale neerslag in de zomer. Daarna volgde een kleine 
ijstijd. Het klimaatoptimum lag dan van 950 tot ongeveer 1250 - 1300, maar in het noorden bleef dat optimum 
door de nabijheid van de Noordpool die toestand enigszins geprolongeerd, zij dat dan in steeds afnemende 
mate. aan deze theorie is de naam van Hubertus Lamb, een van de eerste paleo-klimatologen, verbonden. 
Feit is dat de Lage Landen inderdaad vanaf 1450 - 1550 opmerkelijk zware regenperiodes gekend hebben. Ze 
zijn vaak vastgelegd in fiscale rapporten en bouwverslagen, om aan te geven waarom belastingopbrengsten 
zo laag zijn of waarom een bouw zo lang duurt en financieel zo tegen valt. meestal hebben de opstellers dan 
ook wel wat uit te leggen. Bij de verslagen over de tegenvallende tienden-opbrengsten te Woensel vond ik 
dergelijke rechtvaardigingen ook wel: Woensel, a.w., pp. 114-119.

149 Het geldt hier de Sint-Nicolaaskapel, die al helemaal klaar was. Besemer, a.w., p. 31. Na afbraak werd deze 
kapel vergroot. maar toen bleek dat de tegenover gelegen kapellen aan de zuider zijbeuk van het schip ook 
weer onrustbarend verzakt waren. Die stonden dus in de oksel van zuidertransept en schip westwaarts. Dat 
oksel steunde op die twee kapellen. Ook deze twee kapellen, slechts veertig jaar oud, werden tot de grond 
toe afgebroken tezamen met een traptoren die tot het triforium en het schipgewelf toegang verleende. men 
besloot nu beter en dieper te funderen, weer door beukenhouten roosters aan te leggen zoals men bij het 
torenbasement had gedaan. Op 3 april 1500 besluit men dat nu op geen kosten gekeken mag worden. Dat 
had men kennelijk tevoren elders dus wel gedaan. Het eikenhouten vlotrooster bestond uit tenminste 
vier lagen kruisgewijs over elkaar gelegde balken. Waarschijnlijk heeft daar nog een vijfde onder gelegen. 
Besemer geeft precies de situering van deze herfundering, de breedte, lengte en diepte aan. Ter aangehaalder 
plaatse, p. 32 eerste alinea. Nu bleek verder dat ook de derde, vierde en vijfde kapel westwaarts aan het 
verzakken waren. Het hele stuk moest weer gestut en opnieuw opgebouwd worden. Dat betekent dat 
jaren lang die zuiderzijbeuk open gelegen moet hebben. Hoe men dat praktisch dan heeft aangepakt als 
ook het priesterkoor inmiddels vanuit het schip toegankelijk was, is een raadsel: boze lieden hadden dan 
de gewijde vaten van edel metaal gewoonweg kunnen stelen zonder dat het gebouw daartegen verzekering 
bood. Intensieve nachtwacht? Besemer denkt toch aan permanente stenen voorzieningen in de zuidzijbeuk. 
maar dan is het vreemd dat hij dat niet a fortiori aanneemt voor de veel belangrijkere verbinding tussen 
priesterkoor en schiplichaam. Over een lengte van vijf traveeën is het enige decennia eerder opgetrokken 
muurwerk afgebroken, zijn nieuwe funderingen aangebracht en daarna zijn de kapellen weer opgebouwd. 
Dat zal dan tussen 1512 - 1525 zijn voltooid.

150 Een netgewelf is een gewelf met vele, elkaar straalsgewijs kruisende ribben. Het is een verdichting van 
het kruisribgewelf maar heeft veel meer ribben, waarvan sommige geen enkele dragende of constructieve 
betekenis hebben. In de hooggotiek komt het netgewelf veel voor als staaltje van het kunnen van de 
gewelfbouwer. Het is de bedoeling geweest dat de Sint Laurens veelal stenen kruisribgewelven zou hebben en 
geen tongewelven. maar die komen er nu juist wel veel in voor. In de anglicaanse gotiek is de netgewelfbouw 
die aansluit bij de pilaren die daarin schijnen te vertakken tot grote ontwikkeling gekomen. De bedoeling is 
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dat zoveel mogelijk veelhoekige gewelfvelden ontstaan met meerdere kruispunten, aangeduid met knopen en 
gewelfschotels. Het gewelf in zijn geheel doet denken aan een visnet; de druk van het gewelf is verdeeld over 
de veeltallige sluitstenen onder de knopen. Het netgewelf is niet per definitie zwaarder dan een kruisgewelf. 
Het is echter niet makkelijk het netgewelf van niet steen maar volledig van hout te vervaardigen. Het hangt 
van de spanwijdte die voorzien is af. Hout draagt minder en minder lang, het wordt moe en breekt of zakt. 
De spanwijdte van het netgewelf is meestal groter dan dat van een tongewelf of eenvoudig kruisribgewelf; 
veel ribben in een klein gewelf staan potsierlijk. De arnhemse Eusebiuskerk kent een fraai netwerkgewelf. 
Zij dateert uit de late middeleeuwen, evenals de voltooiing van de Sint Laurens. Ook de Sint Eusebius 
is een driebeukige kruisbasiliek, maar zij is veel consequenter in de uitvoering van het grondplan, ook 
opgaand. Daarom komt de Latijnse kruisvorm van deze Eusebiuskerk veel beter tot haar recht. De ster- en 
netgewelven zijn uniek voor Nederland. maar de arnhemse Eusebiuskerk is dan ook niet op een papperig 
kerkeiland gebouwd.

151 Bij de Sint Laurens waren zeer grote ramen, vooral opmerkelijk breed, voorzien. Dat valt nu nog op. 
Daarom werden in de gemetselde kozijnmuren ringen geschroefd met het oog zodanig dat er brugstaven 
of glasijzers in gestoken konden worden overdwars het raam. Daaraan konden daarna later de glas-in-
loodramen vastgemaakt worden. Die glasijzers werden op regelmatige afstand van elkaar gesteld, de eerste 
boven de onderdorpel van het raam. De grootte van het raam bepaalde die afstand. Wanneer bestellingen 
gedaan werden voor voorstellingen in gebrande gekleurde glazen, was de kunst ervoor te zorgen dat de 
voorstellingen niet hinderlijk onderbroken werden door die overdwarse glasijzers. De vertellingen in glas 
in die ramen hebben ook daarom iets strip-achtigs, omdat ze steeds in de door de raamijzers bepaalde 
glasvakken moeten passen, want een Christus waar een raamijzer doorheen loopt, dat is doorgaans geen 
gezicht. Hetzelfde geldt voor afbeeldingen van notabelen. In de Goudse kerk, de Lange Jan, waar de glas-
in-loodramen uit deze periode wonderbaarlijk vrijwel geheel in tact zijn, kan men dat afstemmen van de 
vlakverdelingen op de glasijzers goed zien. Dirck Pieterszoon Crabeth (1505 - 1574) en Wouter Pieterszoon 
Crabeth (1520 - 1589) waren daar ware meesters in. De Sint Laurens heeft óók dat soort ramen gehad. Want 
ook hierin schuwde de maasstad de concurrentie niet. De Lange Jan heeft nog raampartijen uit de Roomse 
tijd, dus vóór de reformatie. men kan een priester in kazuifel waarnemen op één der ramen. En margaretha 
van Parma, de Spaanse Landvoogdes.

152 Een montant is een verticale stijl van een (kerk)raam. Het is vaak geprofileerd in natuursteen of baksteen; 
de Sint Laurens kent beide varianten. De montants plegen over te gaan in traceringen: het maaswerk, vaak 
met rozetten, in de bovenkant van het raam. maar de montant kan zich ook eenvoudig twee of viervoudig 
splitsen in een soort vork; dat is de vorkmontant. Die komen bij de Sint Laurens ook voor. Het was vooral 
de kunst om het maaswerk zo ingewikkeld mogelijk te maken, met meerdere rozetten door elkaar heen. 
Dat komt bij de Sint Laurens weer nauwelijks voor. montants, vooral van natuursteen, zijn moeilijk te 
maken, vooral omdat ze het glas moeten omvatten. Ze dragen het eigenlijk niet, dat doen de glasijzers van 
binnen, maar ze zijn een soort kozijnen voor die hoge ramen. Bij de hoeken, waar het glas werkt, scheuren de 
montants makkelijk. De Sint Laurens heeft zeer brede raampartijen met meestal een zware middenmontant 
en vier bakstenen montants in de raamhelften die zo ontstaan.

153 Zie ook: Post, Kerkelijke verhoudingen, a.w., pp. 47 vv. Je kunt zeggen dat maar een klein deel van de priesters 
in de Lage Landen zich echt bezig hield met de actuele zielzorg. In de noordelijke Nederlanden waren er 
tegen het jaar vijftienhonderd 5200 geestelijken, maar daarvan waren slechts 1700 zielzorger, en dat met 
een ruimere of engere bediening. Die gingen dus dagelijks met de gelovigen om. En zij bepaalden vaak de 
statuur, het aanzien, van ambt en bediening. Dit geldt gelijkelijk voor stad en platteland.

154 Ik doel hier op de Sint Petrus-bandenkerk in het centrum van Venray. Het is een laatgotische middeleeuwse 
driebeukige pseudobasiliek. Ze werd in de tweede wereldoorlog zwaar beschadigd in 1944, maar haar 
interieur bleef verrassenderwijs redelijk ongeschonden. De toren is van 1962, met veel gewapend beton 
zoals men dat in die tijd helaas placht toe te passen, maar verkijk je daar niet op. Deze kerk wordt ook wel 
kathedraal van de Peel genoemd en met recht. Je vindt hier nog de volledige middeleeuwse inrichting waaraan 
elders, helaas door de liturgische hervormingen zoals men meende dat deze vereist werden door het Tweede 
Vaticaans concilie, zo veel afbreuk is gedaan. al is ook weer juist dat de meeste stedelijke hoofdkerken uit de 
middeleeuwen van dat meubilair zijn gestript door de reformatie in 1566 (de beeldenstorm), de staatkundige 
overgave in 1572 (val en overgave van Den Briel) of het verdrag dat de Vrede van Münster (1648) wordt 
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genoemd. Bij de Rotterdamse Sint Laurens werd de kerk geheel wat interieur betreft opnieuw ingericht 
aan de eisen der hervorming in 1572. Bij Venray bleef de Grote Kerk juist buiten de reformatie, op ieder der 
drie genoemde tijdstippen, omdat Venray een exterritorialiteit bleef ten gunste van de Roomse religie. Haar 
meubilair bleef dus volledig intact. Dat meubilair is grotendeels uit de vijftiende eeuw, de periode dat ook 
de Sint Laurens bemeubeld werd; je krijgt dus een goed idee van de toen heersende religieuze mode ter zake.

155 Het schoenmakersgilde had een buitengewoon fraai bewerkt altaar, toegewijd aan zijn gildepatroon Sint 
Crispijn in de laatste kapel vóór het zuidertransept in het schil. Dus in het oksel van transept en schip 
zuidwest. Daartegenover lag, aan de overzijde, de veel grotere kapel van Sint Nicolaas. Dat deze een grotere 
kapel had met meer opsmuk, ligt in een havenstad voor de hand, maar waarom Sint Crispijn nu zulk een 
plaats in de volksgunst had, is raadselachtig. Overigens óók de historiciteit van deze Heilige. Er zijn er 
twee die aldus aangeduid worden: Crispinus en Crispinianus. Ze worden als twee personen voorgesteld. 
maar vermoedelijk slaan beide aanduidingen op dezelfde persoon. Crispijn werd gemarteld te Soissons, 
Frankrijk. Hij wordt door de Heilige Gregorius van Tours genoemd als een befaamde heilige die al in de 
zesde eeuw een groot grafmonument had in de kathedrale basiliek van Tours. Volgens de Heilige Quintinus 
die een verhalenbundel schreef over de martelaren des geloofs waren ze (Quintinus gaat dus van twee 
heiligen uit) gebroeders, herkomstig uit een voorname Romeinse familie uit de derde eeuw. Ze waren 
naar Tours gevlucht om aan de Christenvervolging te ontkomen. Ze vestigden zich in Soissons en legden 
zich toe op het kosteloos vervaardigen van schoeisel voor de armen, om zo Christus’ leer in de praktijk te 
brengen. Zij werden echter gearresteerd en gemarteld, en uiteindelijk onthoofd. Hun relieken werden in de 
negende eeuw naar Osnabrück overgebracht. met die stad onderhield Rotterdam handelsbetrekkingen via 
de Oostzee en dat zou kunnen verklaren dat de Heilige in Rotterdam grote bekendheid verkreeg. Crispijn 
werd door leerbewerkers in het algemeen vereerd, daaronder leerlooiers, zadelmakers en vervaardigers van 
leren tuigriemen, in de haven bij sjouwers en zakkendragers gebezigd. Dat laatste zou verklaren waarom 
het gilde in Rotterdam zo belangrijk was. De feestdag is op 25 oktober. Crispijn wordt afgebeeld met 
schoenmakersgereedschappen, maar ook met molenstenen en martelpalmen. Worden ze alle twee afgebeeld, 
dan draagt de één een schoen en de ander een boek, kennelijk de bijbel of een missaal. Osnabrück heeft 
Crispijn als dubbelfiguur nog steeds in het stadswapen. Ze timmeren in dat wapen op zolen, daarna worden 
zij met roeden geslagen en in de kokende olie geworpen. Het ligt voor de hand dat deze voorstellingen 
ook in Rotterdam zijn nagevolgd op het Crispijnaltaar, hoezeer de heilige daar als enkele figuur wordt 
aangeduid. In de negentiende eeuw herleefde in Rotterdam een Sint Crispijngilde, een Rooms-katholieke 
vak- en beroepsorganisatie die over een fraai vaandel beschikte waarin deze scènes in applicaatwerk worden 
uitgebeeld; het sloot vermoedelijk bij het ontwerp aan bij een reeds gevestigde traditie. Het is wat figuratie 
betreft neogotisch en kan het retabel op het altaar van het schoenmakersgilde nagevolgd hebben. Het is in 
het bezit van het Sint Catharinaconvent te Utrecht.

156 Hier is bedoeld: de Heilige Catharina van alexandrië. Zij is een van de meest vereerde heiligen in de 
Oosterse en Westerse kerk. Ze leefde in de vierde eeuw. Ze nam op achttienjarige leeftijd het christelijk 
geloof aan. Zij verdedigde dit openlijk tegenover vijftig heidense wijsgeren die door keizer maxentius waren 
bijeengeroepen om haar strikvragen te stellen. Catharine verdedigde zich zo goed dat de ondervragers zich 
allen bekeerden. De keizer liet haar folteren op een rad met scherpe punten. maar het werktuig brak, Toen 
werd Catharina maar onthoofd. Engelen brachten haar lichaam naar de berg Sinaï. Daar werd het begraven. 
Haar graf werd ontdekt in 800. Dat graf werd een zeer gezochte bedevaartsplaats. Veel pelgrims maakten 
nadien een bedevaart naar die berg en op deze wijze werd haar faam verspreid. Ze wordt uiteraard afgebeeld 
met het rad en vaak een zwaard in de linkerhand. Ze draagt ook wel een palm of een dubbel kruis. Haar 
feestdag is 25 november. allen die met wielen of raderen werkten zagen haar als schutspatrones. Dus de 
hijsers, voerlieden en wagenmakers te Rotterdam evenzeer.

157 Barbara was een zeer populaire heilige uit de vierde eeuw: volgens de legende werd ze door haar vader ter 
bewaring van haar kuisheid in een toren opgesloten totdat hij een achtbare huwelijkspartner gevonden zou 
hebben. Barbara omhelsde het christelijk geloof en weigerde de partner. Haar vader leverde haar uit aan 
het wereldlijke gezag dat haar na martelingen als ketterse deed ombrengen. God bliksemde de vader op de 
executieplaats dood. Zij placht aangeroepen te worden tegen onweer, brand, pestziekte en een plotselinge 
dood. Ze werd vereerd door de metselaars als gildepatrones en had een eigen altaar in de eerste kapel aan 
de noordzijde voor het transept in het schip. Dus in de noordwest-hoek. Jack C.J. Wereldsma heeft alle 
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gilde-altaren in de Sint Laurens, voorzover bekend, geïnventariseerd en gelokaliseerd in de Laurens vóór 
1572 aan de hand van de plattegrond van de kerk na de restauratie in de vorige eeuw. Hij deed dat in zijn: 
Laurenskerk Rotterdam, 10 jaar feuilletons, 2002 - 2012, Geschiedenis, Citaten, memorabilia, Rotterdam: 
Trichis Publishing, 2014, pp. 23-28. Ik volsta daarnaar te verwijzen. Op de maatschappelijke en kerkelijke 
betekenis van deze beroepsgilden kom ik nog terug.

158 Eigenlijk: Sint Eligius. Hij wordt in Frankrijk Saint Eloy genoemd en in Vlaanderen Sint Eloi. Hij is 
vermoedelijk via Veere in Rotterdam terecht gekomen, dus via de Zeeuwse en Hollandse eilanden. Hij 
was bijzonder geliefd wegens de Sint Eligius-broodjes. Dit zijn broodjes, in een bepaalde hartvormige vorm 
gebakken, die op de naamdag van Sint Eloy gewijd worden en vervolgens aan rund- en varkensvee gevoerd 
worden ter voorkoming van ziekten. In Rotterdam werden ze in de Sint Laurens op die dag uitgedeeld, vandaar 
ook wel Sint Laurens-broodjes. De uitdeling vond plaats aan het Sint Eloy-altaar. In Eindhoven heeft men 
in de Heilig Hart-kerk van de paters augustijnen dezelfde traditie gehad, maar dan waren deze broodjes 
gewijd aan het Sint Tolentijn-altaar, gewijd aan de Heilige Tolentijn aldaar. Dat is geen Eindhovense heilige; 
deze augustijner broeder komt uit Italië, geboortig in Tolentino, in de zeventiende eeuw. De Eindhovense 
volksdevotie voor Nicolaas van Tolentino was intens en massaal. Die uitdelingen van Tolentijnsbroodjes 
hebben tot ver in de zeventiger jaren van de vorige eeuw plaatsgehad. Het probleem is, dat de dieren die ze 
eten uiteraard niet de vereiste intentie hebben om de werking van het gezegende brood te dragen. De ex opere 
operato-theorie, die ik in de hoofdtekst uiteenzette betrekkelijk de consecratie en de communie, vermag 
veel, maar niet de rechtvaardiging van een fictie ener intentie. men moet aannemen dat de mens die hier 
als intermediair optreedt, de uitdelende hoeder, houder of weider van het vee, die intentie dan moet hebben. 
moraaltheologisch zit hier toch een probleem. De intermediair optredende mens heeft de intentie wel, maar 
ontvangt het Laurens-brood niet. Dat doet het dier, maar die heeft de intentie uiteraard niet. Ik heb nooit 
meegemaakt – bij Tolentijnuitdelingen ben ik veel aanwezig geweest – dat iemand daardoor in geestelijke 
ademnood geraakte, maar de constructie van de dragende subjectieve gesteldheid die de werking van dit 
brood zou rechtvaardigen heeft mij nooit bevredigd. De uitdeling is één van de sacramentalia, waarvan ik in 
de hoofdtekst al repte. Eligius, inmiddels, was bisschop van Noyon, geboren in 588 te Chatelac bij Limoges 
en gestorven te Noyon in 660. Hij was een beroemd goudsmid. Hij kwam in dienst van de merovingische 
koningen en stond hoog in aanzien bij Dagobert I. Hij werd vertrouweling van de konings die hem tal van 
diplomatieke zendingen toevertrouwde. Hij verliet echter de wereld om zich aan de naastenliefde toe te 
wijden en werd om zijn strenge levenswandel tot bisschop van Noyon gezalfd in 639. Hij verkondigde het 
geloof in Vlaanderen. Voornamelijk in de streken van Gent en Kortrijk. Zijn feestdag is 1 december. Hij 
is de patroon van smeden en metaalbewerkers en over het algemeen van ambachtslieden die de hamer als 
belangrijkste werktuig gebruiken; zijn populariteit in het middeleeuwse Rotterdam was dus zeer verklaarbaar. 
Hij wordt meestal afgebeeld met een goudschaaltje als weeginstrument, gouden munten en ijkinstrumenten 
onder handbereik. maar ook hamer, nijptang, vuurtang of een paardenpoot: hoefsmeden namen Sint Eloy 
ook tot patroon. De altaarmaker in de Sint Laurens zal zich wel hebben uitgeleefd.

159 In 1464 kreeg de Laurens een zware luidklok met de naam Laurentius. Ze werd ondermeer geluid bij de 
feestelijke processie van 1465 toen op Sint Laurensdag een aantal pas verworven relikwieën de kerk werden 
ingebracht om daar in het hoofdaltaar te worden bijgezet. Die waren genomen uit de stoffelijke resten 
van Sint Stefanus, Sint Laurens en maria magdalena. Ze werden letterlijk ingeluid. Nu neemt Ten Boom, 
Kerk, samenleving, geestelijkheid en eredienst tot 1572, a.w., p. 107 aan dat deze klok geluid werd in de 
toren. Dat moet dan in de eerste geleding zijn gebeurd, want de rest was nog niet af. maar daarin zaten 
geen galmgaten. Inwendig moet dan horen en zien vergaan zijn en uitwendig zal er weinig gerucht zijn 
voortgebracht. Ik neem dus aan dat er als tijdelijke oplossing een luidstoel met afdak stond naast de toren, 
zoals ook elders wel geschiedde. men kan niet aannemen dat er bovenop een aparte houten constructie 
stond voor deze klok, waarbij de trektouwen toch door het gewelf in de torenhal bediend konden worden: 
de wederwaardigheden bij de torenconstructie zijn steeds minutieus gedocumenteerd, omdat ze rampzalig 
en vrij kostbaar waren. En hiervan maakt men geen gewag. Het afhangen van zo’n klok bovenin was geen 
kleinigheid. Het transport herwaarts ook niet. Ik denk dat ze ter plekke gegoten is en provisorisch buiten 
opgehangen. Zoiets gebeurde heel vaak. meestal vindt men dan de schulpen gietvormen op locatie terug; 
maar bij de papperige veenbodem van dat kerkeiland kunnen die al gauw vergaan zijn. maar ik geef toe dat 
ik hier gis. De klok moet dan later als klokkenspijs vergoten zijn voor het nieuwe gelui in de zeventiende 
eeuw toen men het echt groots ging aanpakken.
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160 Ze loopt nu van de Coolsingel naar de Goudsesingel. In de negentiende eeuw herinnerde al niets meer 
aan haar functie als gemeyne weide. Het omringend stratenplan, dat nog enigszins aan die functie 
deed herinneren – maar dan moest je dat wel weten – is geheel verdwenen bij de bouw van het huidige 
monumentale Stadhuis aan de Coolsingel en het Hoofdpostkantoor daarnaast. Die planologische wijziging 
dateert van 1913. De stuwer van deze planning was de toenmalige burgemeester Zimmerman. Die had het 
nogal hoog in de bol, hij meende veel karaktertrekken te hebben die ook Van Oldenbarnevelt, de grote 
stadspensionaris van Rotterdam, zo kenmerkten. Hoogmoed, arrogantie en grootheidswaan waren er drie 
van en die bezat Zimmerman in hoge mate. Ik kom op de man terug in de hoofdstukken gewijd aan de 
twintigste eeuw. Het oostelijk deel van de meent werd nu een straat tussen Botersloot en Goudsesingel 
onder de benaming Heerenstraat. De bedoeling was iedere herinnering aan het stuk waarop het stadhuis 
zou komen te staan, dat daarvoor de hoerenbuurt was geweest met knippen en knijpen, gokhuizen, louche 
tingeltangels en engeltjesmaaksters, uit het collectieve geheugen te wissen. Die herinnering kon niet op 
een plaats waar een man als Zimmerman zijn gewichtige ambt zou gaan uitoefenen. Bij de doorbraak naar 
de Coolsingel werden dus ook allerlei huizen die nog delen hadden uit de zeventiende eeuw of achttiende 
met de grond gelijk gemaakt. aan sommige hunner stonden nog de arduiner opstanden waaraan de grote 
kettingen, die gespannen konden worden op marktdag om stieren en koeien – natuurlijk niet aan de 
zelfde ketting – via neusringen vast te leggen, dus eigenlijk midden in de stad. De functie dier kettingen 
was menigeen natuurlijk niet duidelijk meer: de polder ook wel Het Zand geheten – de weide was in de 
loop der tijden vertrampeld tot zandvlakte en herinnerde in niets meer aan de grasvlakte. Het was een 
wirwar van sloppen, stegen en buurtgangen. De gebouwen aan de meent, als doorgangsstraat, zijn voor 
het bombardement in de Tweede Wereldoorlog gespaard, behoudens het minervahuis dat enkele inslagen 
van bomfragmenten kreeg te verduren. Dat huis was uit de dertiger jaren.

161 In diens opstel Gerrit Witse, opgenomen in: Camera obscura, zesde druk (volksuitgaaf), Haarlem: De 
Erven F.Bohn, 1864. “… Zij was nog nooit in Holland geweest en had zich machtig veel van het logeeren 
in eene stad als Hollands tweede koopstad voorgesteld. De donkere Hoogstraat was haar zeker vrijwat 
tegengevallen, en ook wist zij niet dat keien en klinkers zóó vuil konden wezen, als die van Rotterdam bij 
slecht weer doorgaans zijn, wanneer het is (ik gebruik de uitdrukking van eene lieve Rotterdamsche zelve) 
alsof het waterchocolade geregend heeft. (…) Voor het overige liep zij met meer gerustheid achter de paarden 
in haar vaders stal, of onder de koeien op haar vaders weide, dan in het gedrang van eene Rotterdamsche 
straat, waar hooren en zien haar verging van de menigte van óverrijwagens, die zij altijd meende dat het 
opzettelijk op hare teenen gemunt hadden. meer dan akelig vond zij het, wanneer (als in de Kleine Draaisteeg 
geschiedde) de grond zich plotseling voor haar voeten opende, of smerige pakhuisknechts met rollende vaten 
haar gedurig noopten de toevlucht te nemen tot een of andere stoep, en als er van oogenblik tot oogenblik 
iets uit de lucht werd nedergelaten, dat van onderen scheen genoemd te worden. (…)”.

162 J. van Lennep en J. Ter Gouw. De Uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd, 
Leiden: a. W. Sijthoff, zonder jaar, pp. 28-37, waar ook de Rotterdamse Hoogstraat aan de orde komt. En 
wel in de periode vóór de zestiende eeuw. De Hoogstraat was smal, immers op een dijk aangelegd die 
toeliep, en de uithangborden hingen aan staken vanaf de voorgevels zo ver straatwaarts dat ze elkaar van 
wederzijden raakten en zelfs tegen elkaar sloegen, bij rukwinden. De hele Hoogstraat door klepperde het 
dan. Op een gegeven moment moest de vroedschap de aanwonenden voorschrijven wat de hoogte, breedte 
en uitvoering der borden maximaal mocht zijn, omdat de doorgang regelmatig door in elkaar vastzittende 
borden belemmerd werd. Ruiters konden er vaak helemaal niet door. Die moesten dat dan maar afgezeten 
doen, dat was voor iedereen veiliger. De huizen hadden geen nummers en de namen van de bewoners waren 
nauwelijks onderscheidend omdat iedereen heette naar de vader, diens voornaam. Klaasdochter, dat zei 
niet zoveel. Het barstte van de Klazen in Rotterdam. maar het bord, dat kon onderscheiden: In de gulden 
Kroon, In het zwarte dambord, In de drie eikenbomen. Dat duidde dus niet steeds op herbergen.

163 Uiteraard voorzag de gemeente Rotterdam in verschillende kranen aan de havens, bestemd om zware 
lasten uit de zeeschepen op de kaden te tillen. Vandaar werden ze vervoerd op sledewagens, getrokken door 
paarden, naar de pakhuizen of stapelplaatsen. Soms werden de vrachten ook overgeladen op de kleinere 
riviervaartuigen, maar dat was geen gewoonte. Ze waren gestandaardiseerd uitgevoerd, die kranen, en 
stonden vast op centrale plaatsen waar de schepen tijdelijk ligplaats kozen. De gemeente verhuurde de kranen 
met bijbehorend tredpersoneel en een kundige hijsman, want hijsen was een apart vak en het stroppen 
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van de lading eiste veel toeleg. Vooral vaten vielen nogal eens uit de hijsstrop, omdat de (veelal vloeibare) 
inhoud bij het overhijsen zich verplaatste. De oudste stadskraan stond op het West-Nieuwland bij de 
dubbele ophaalbrug over de oude Kolk bij een stapelplaats aan de Blaak bij de kademuur van het Steiger, 
een oude binnenstadse zeehaven. Die dubbele ophaalbrug heette De Draaibrug. michel Ball, Rotterdam, 
1600 - 1630, arco: Rotterdam, 2007, in het bijzonder p. 21 vv. en passim bespreekt deze stadskranen die 
stonden aan de havens die tussen 1590 - 1630 tot stand kwamen en ook de rechtsgeschillen die bij het gebruik 
van de kranen tussen gemeente en vervrachter ontstonden. Pas heel laat verschenen deze stadskranen aan 
de eigenlijke maaskades. Het getijdenverschil en de stroming waren te sterk om het (ver)laden per kraan 
daar goed mogelijk te maken.

164 De beste kijk op die driehoek krijg je aan de hand van de wandelingen die michel Ball met zijn lezer 
onderneemt in het boekje Rotterdam, 1600 - 1630, arco: Rotterdam 2007. Hij doet dat aan de hand van 
de stadsplattegrond die Balthasar Floriszoon van Berckenrode in 1626 maakte van de stad. Het gaat om 
een tekening van deze Van Berckenrode, gevat in een kopergravure door Evert Symonsz Hamersveldt in 
1626. De stadseilanden en stadswijken met hun vierendelen of stadskwartieren zijn steeds onderdeel van een 
wandeling waarbij Ball via notariële acten beschrijft wie precies waar woonden, wat voor nering zij dreven, 
wat voor bloed- of aanverwantschappelijke verhoudingen ze hadden, welke delicten ze begingen en wat voor 
rechtsgeschillen dat opriep. Bedenk steeds: bijna de hele stadsdriehoek ging eraan bij het bombardement 
van 14 mei 1940. alleen de Sint Laurens bleef nog staan als casco. Uiteraard behandel ik die ramp later 
uitvoerig. Van het middeleeuwse stadsmidden is dus bijna niets over. Verder heeft men veel puin gestort in de 
grachten en binnenwaters uit de middeleeuwen, ook nodeloos veel afgebroken wat nog best restaurabel zou 
zijn geweest omdat men doelbewust de binnenstad eigenlijk volkomen wilde ontvolken uit planologische 
overwegingen. Geen woongebied meer, maar winkelgebied, alsmede kantoorruimten voor opslag van 
goederen en dienstverlening. Daarop is men, later, natuurlijk weer teruggekomen, maar toen was het 
stratenplan al onherstelbaar gewijzigd. Het Schielandshuis is een stadspaleis voor de Hoogheemraden van 
Schieland, dat in 1662 is gebouwd. Er is sedertdien veel aan veranderd, ook wegens bestemmingswijzigingen. 
maar het is dus van veel later dan de hier besproken periode. met de Sint Laurens is het nooit in connectie 
geweest, ook niet toen het voor gemeentelijke doeleinden gebezigd werd. Het is opgezet als directiecentrum 
voor het Hoogheemraadschap van Schieland, dat natuurlijk veel met het kerkeiland en zijn ontwatering te 
stellen had. Het ligt nu aan de Korte Hoogstraat, vroeger was dat de kop van de Coolsingel vóór de volledige 
demping van de singel. Het ligt daar enigszins verscholen tussen de hoogbouw. Je moet nogal uitrekken 
om de ornamentiek van de frontgevel te kunnen bekijken, want het voorplein laat niet voldoende afstand 
nemen toe. De lokalisatie valt binnen de middeleeuwse stadsdriehoek. aan de Blaakkant, waar vroeger 
de Nieuwe maas langs spoelde.

165 Ball, aangehaald werk, pp. 89-99. De steeg heet ook wel Broeresteeg of Broedersteeg en verwijst naar de 
oorspronkelijke behuizing van de Cellenbroeders, die daar hun klooster hadden.

166 Kan, Geschiedenis van het Erasmiaans Gymnasium, a.w., p. 615 over de verschillende stadsrekeningen.

167 Het sas wordt gevormd door de ruimten tussen de sluishoofden. Een sas hoeft niet aan twee zijden een 
sluisdeur te hebben; dat is alleen bij schutsluizen zo. Er is dan een kolk of een schutkolk. De Leuvehaven 
had een enkelvoudige sluis met puntdeuren naar de maas. Verder op aan het eind van de haven was wel 
een dubbele sluisdeur met een kolk, omdat het waterpeil landinwaarts al aanmerkelijk lager was. Die 
dubbelcombinatie is het verlaat. Steeds meer landinwaarts varend, kwam men vaker in verlaten. Ook om 
opwaarts te komen. De maas was steeds onderhevig aan de getijdenstroom, maar het gemiddelde daarvan 
vereiste niet de bouw van een kolk. Neemt niet weg dat de druk bij vloed op de deuren van de haven vrij 
groot kon zijn. men was niet in staat heel brede deuren zo te vernagelen, dat zij die druk steeds konden 
weerstaan, ook bij hoogwater door springtij. Zouden de deuren dan openen, dan hielden de sluishoofden 
het niet. Ze moesten dus een kleine opening maaswaarts hebben. Bij vloed waren ze doorgaans gesloten. De 
druk buiten drukte de puntdeuren dan klemvast dicht. maar door de geringe sasbreedte konden (relatief) 
heel grote schepen niet binnen: daarom was Het Steiger gaandeweg steeds belangrijker. Dat kon open blijven, 
die tussenvaart, want die had geen directe connectie met het achterland.

168 De bloeiperiode van dit Vlaamse stadje lag wel veel eerder dan de opkomst van Rotterdam: 1150 - 1250, terwijl 
Rotterdam pas na 1350 echt wat wordt. maar in 1500 heeft het nog niet het welvaartsniveau en de allure 
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van Damme waar in 1468 zelf het huwelijk tussen Karel de Stoute en margaretha van York kon worden 
voltrokken. De bruid kon met een schip tot bij het stadhuis gevaren worden. moeilijk voor te stellen, want 
dat ligt nu midden in het Vlaamse platteland. Het Zwin was toen al het verzanden. men vindt de sassen 
van die haven tussen stadhuis en de Onze Lieve-Vrouwekerk.

169 Een bewerking van de Latijnse Kroniek Speculum Historiale, van Vincent Beauvais. Jacob van maerlant 
beoogde zich daarbij los te maken van de Franse zienswijze op de wereldgeschiedenis, die hij te rijmelachtig 
en te romantiserend vond. Hij verrichte dat schrijfwerk van 1285 - 1288. Toen moet Damme dus die boeken 
die hij daarvoor nodig had hebben bezeten. Dat duidt op grote welvaart en cultuur. Ter vergelijking: in 
Eindhoven schreef de augustijner monnik Clopper in 1470 een vergelijkbare wereldkroniek: Florarium 
Temporum. Op het klooster Mariënhage aldaar. Die culturele infrastructuur was daar dus voorhanden; 
in Rotterdam zou dat ondenkbaar zijn.

170 Zie verder ook: arie van der Schoor, Stad in aanwas, Geschiedenis van Rotterdam tot 1813, Zwolle: Waanders 
Uitgeverij, 1999, pp. 141-147. Van der Schoor geeft allerlei schandaaltjes weer die in verband met de pastorale 
bediening in Rotterdam ontstonden en de bemoeienissen die de gemeentelijke vroedschap er mee had. 
Terecht constateert hij dat die vroedschap steeds vaker moest optreden als tuchtrechter of administratieve 
scheidsrechter in kerkelijke aangelegenheden, omdat de bisschoppelijke administratie, de diocesane curie, 
het er eenvoudig bij liet zitten. Het gaat dan om bedienaren die volkomen krankzinnig zijn, maar toch 
gehandhaafd blijven, of die in notoir en oneerbaar concubinaat leefden. Over dronkenschap of hoerenlopen 
hoef je het niet eens te hebben, dat werd kennelijk als een vanzelfsprekendheid aanvaard. De bemoeienis 
van het stadsbestuur was vooral administratief praktisch van aard. met de substantiële geloofsverkondiging 
bemoeide ze zich toch nog zelden: die werd ook te zeer door Rome en Utrecht inhoudelijk bepaald. maar 
er kwamen steeds meer priesters met oproerige denkbeelden die publieke onlusten veroorzaakten tegen 
het eind van de vijftiende eeuw en daar moest het stadsbestuur zich als ordehandhaafster uiteindelijk wel 
mee bemoeien. Na de reformatie gaat het stadsbestuur zich wel degelijk met de geloofsinhoud bemoeien 
als de dominees al te rabiaat contraremonstrant blijken: te zeer ervan uit gaan dat de staat de dienaresse is 
van de kerk. En deze de tuchtigster van de staat of tenminste haar onderwijzeres.

171 Zie: J. a. J. Ridder van Rappart en S. muller, Verslagen van Kerkvisitatieën in het bisdom Utrecht, Werken 
van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht, Derde Serie XXIX (1911); maar vooral: Enqueste 
ende informatieupt stuck van de reductie ende reformatie van den schiltaelen, voertijts getaxeerd ende 
gestelt geweest over de landen van Hollant ende Vrieslant, Gedaen in den jare mCCCCXCIII, Uitgegeven 
vanwege de maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, bezorgd door Robert Fruin, E.J. Brill: Leiden 
1876, te vinden in het Rotterdams Gemeente-archief, Oud archief van de Stad Rotterdam, inv. nummer 
4080; Informacie op den staet, faculteyt ende gelegenheyt van de steden ende dorpen van Hollant ende 
Vrieslant om daernae te reguleren de nieuwe schiltaele, Gedaan in den jaere mDXIV Hollant ende Vrieslant 
in den jaere 1514, Uitgegeven vanwege de maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, bezorgd door 
Robert Fruin, Leiden a.W. Sijthof: Leiden, 1866. Het origineel is te vinden in het Nationaal archief, 
archief van de Grafelijkheidskamer of Rekenkamer der Domeinen van Holland, toegangsnummer 3.01.27.01 
inventarisnummer 648a. Het gaat hier om een verslaglegging van belastbare feiten per gewest, stad of 
dorp en gehucht en de wijze waarop de omslag van de aanslagen van de landsregering werden berekend, 
waarbij het aantal communicanten per fiscale locatie en doelgroep – individuele heffingen anders dan bij 
accijnzen bestonden nauwelijks – een beslissende maatstaf is. De redacteuren van de fiscale enquête willen 
dan weten wie dat getal van communicanten heeft opgegeven en op welk tijdstip dat gepeild is en door wie. 
meestal gaat het om de communies met Pasen, want dat is een dag waarop de volwassen gevormde gelovige 
ter communie moet gaan. Is nu een ander dan de genoemde pastoor de relator – en dat is heel vaak het 
geval – dan wordt opgegeven waarom de pastoor zelf de informatiestaat niet invulde en waar hij uithangt. 
Dan blijkt van het algemeen verschijnsel van het sacramenteel absenteïsme. De informatiestaten worden 
thans vooral gebezigd voor statische berekeningen bij extrapolatie. maar ze zijn ook zeer geschikt voor de 
constatering van bijkomende feiten en omstandigheden, die opgegeven worden, maar waarvan de notering 
uiteraard niet de doelstelling was van deze fiscale enquête. Ze kan gebezigd worden voor de vaststelling van 
het sterftecijfer aan de zwarte dood – de builenpest – die in deze jaren over Holland heen flakkerde, voor de 
onttrekking van onroerende goederen aan het gewone handelsverkeer door de kloostergeestelijkheid, die ze 
door pressie van de erflater in de dode hand doen belanden, waardoor de opbrengsten van de gemeentelijke 
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heffingen over onroerend goed achteruitgaan, etc. De opstelling van de geestelijkheid nopens hun fiscale 
immuniteiten is er uit af te leiden en ook de bestemming der kerkelijke fundatiegelden voor doeleinden 
buiten de gewesten, waardoor ze aan het renderend volksvermogen worden onttrokken. Zie over deze 
collaterale afleidingen en hun statistische gefundeerdheid, gelet op de redactie der vraagstellingen, Jérome 
alexandre Sillem, Holland en West-Friesland, 1494 - 1514, opgenomen in: De Gids, Jaargang 41 (1877), 
pp. 512-565. Deze fiscale informatiestaten zijn veel betrouwbaarder dan de kerkelijke visitatierapporten 
uit deze tijd. De belastinginspecteur was weinig geïnteresseerd in de kerkelijke en ethische achtergronden 
van de belastbare feiten. Hij wilde alleen maar weten waarom bepaalde sacramentele feiten, gelet op het 
aantal communicanten, significant minder gelden opbrachten en hoe de inning was geregistreerd, door 
wie en binnen welke ambtelijke hoedanigheid. En wie eventuele provisies bij de heffing had afgehouden. 
Post, Kerkelijke verhoudingen, a.w. verlaat zich juist op kerkelijke visitatierapporten. Hij weet weinig te 
berichten over het verband tussen absenteïsme en de onbeperkte cumulatie van canonieke ambten en gaat 
(dus) op het euvel van het absenteïsme in het geheel niet in. Post, a.w. pp. 365-400. De visitator was zelf 
ook vaak uit anderen hoofde een absenteïst. Hij kijkt dus wel uit daar een apart punt van te maken in het 
verslag, ook, als hij niet tot de diocesane clerus behoort van het bezochte gebied. Want doet hij dat wel, 
dan krijgt hij zelf ook moeilijkheden.

172 Het Tridentijns Decreet definieert deze plicht als “de plicht van onderscheidene geestelijken, die kerkelijke 
ambten zijn toevertrouwd, om op de plaats van hun ambt verblijf te houden”. alleen in uitzonderlijke 
gevallen mag de residerend bisschop van het diocese waar de wereldlijk priester ambtshalve verblijf houdt, 
ontheffing geven van dit gebiedsgebod en dan alleen bij opgave van redenen en voor korte tijd. Canon 
533, para. 1. van het Canoniek Wetboek van 1983 neemt dan ook deze definitie lineair over: “Parochus 
obligatione tenetur residendi in domo paroeciali prope ecclesiam; in casibus tamen particularibus, si 
iusta adsit causa, loci Ordinarius permittere potest ut alibi commemoretur, praesertim in domo pluribus 
presbyteris communi, paroecialium perfunctioni munerum rite apteque sit provisum.” Het bisdom mag 
voorzien in nadere uitvoeringsbesluiten.

173 Een fundatie is altijd een stichting, dat een vermogen omvat dat een bepaalde bestemming heeft maar 
geen private eigenaar. Het kan wel een eigenaar hebben maar dan is dat een canonieke rechtspersoon 
die een publiekrechtelijk doel dient. men spreekt dan van een instelling. De fundatie is dan haar fonds. 
De hier bedoelde fundatie is een stichting ten voordele van de eredienst. Er zijn ook fundaties voor de 
openbare onderstand in deze tijd, voor het onderhoud van de Latijnse school en voor de verschaffing 
van studiebeurzen. Een bijzondere vorm van de fundatie is die, welke gericht is op het onderhoud van 
het kerkgebouw en de kerkfabrieken. Dat laatste omvat het geheel van goederen en waarden waaruit het 
(parochiële) kerkgebouw, en de daarin verrichte religieuze bedieningen wordt betaald en onderhouden. De 
fundatie heeft altijd een vrome oorzaak (pia causa), dat wil zeggen dat het fonds is opgericht en afgezonderd 
van enig privaat vermogen voor een bovenzinnelijk heilzaam doel. Dat kan godsdienstig zijn of sociaal, 
en dat laatste ziet op de liefdadigheid te betonen aan personen die op welke grond dan ook mededogen 
behoeven (personae miserabiles). Het canonieke recht onderscheidt velerlei vrome oorzaken en varieert de 
aard van de rechtspersoonlijkheid die het fonds heeft dienovereenkomstig. De bisschop dient te inspecteren 
of de fondsen inderdaad ad pias causas worden aangewend. Van die inspectie kwam in de middeleeuwen 
in ieder geval niet veel.

174 Kerk, samenleving, geestelijkheid en eredienst tot 1572, a.w., pp. 113-116.

175 Het omvangrijke proefschrift van Rogier bracht ik hierboven al ter sprake: L. J. Rogier, Geschiedenis van het 
katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw, III Vols., amsterdam: Uitgeverij Urbi et Orbi, Vol. I, 
pp. 14-42 betreffende de algehele morele, intellectuele en culturele statuur van de middeleeuwse geestelijkheid. 
Rogier, trouw zoon der moederkerk, blijft die geestelijkheid zo gunstig mogelijk voorstellen niettegenstaande 
de wantoestanden en ethische deraillementen die hij wel moet constateren. Ik kritiseer zijn selectivistische 
waarnemingswijze in mijn: Woensel, a.w., met name pp. 147-149. maar ik begrijp ook wel dat Rogier destijds, 
als katholieke onderwijzer aan een katholieke school niet onverbloemd de waarheid in al haar stuitendheid 
kon neerpennen; hij beoogde trouwens een academische carrière, liefst aan de nieuwe katholieke universiteit te 
Nijmegen destijds. Daar was een al te waarheidsgetrouwe weergave van de erbarmelijke spirituele en culturele staat 
van de geestelijkheid niet echt bevorderlijk voor. Pas na 1950 werd Rogier wat realistischer in zijn eindoordelen te 
dezer zake, en ook in die betreffende de in zijn tijd gangbare seminariaopleidingen voor de seculiere geestelijkheid, 
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want die was ook niet best. als de opleidingen van de lagere geestelijkheid en de intellectuele diepgang van de 
hogere administratoren destijds niet zo bedroevend waren geweest, was het verzet tegen de invoering van het 
seminariedecreet van het Concilie van Trente in de Lage Landen niet zo massaal, hevig en langdurig geweest. Dat 
dat onloochenbaar buitengemeen heftig was, tegen de verwachting in van degenen die het moesten doorzetten 
en implementeren, de nieuwe bisschoppen van 1559, zal niemand thans meer logenstraffen, want hun klachten 
en brandbrieven om hulp aan madrid en Rome liegen er niet om. maar wat eiste Trente dan eigenlijk? Toch 
niet veel meer voor de lagere bedieningen, dan dat de geestelijkheid kon lezen en schrijven, voldoende om 
dagelijks het brevier te bidden, het missale romanum te lezen en te hanteren, en de parochieregisters naar behoren 
rubrieksgewis te kunnen invullen om visitatieverslagen mogelijk te maken. Daarvoor eiste de Kerk echt geen 
academische graad in de theologie of het canoniek recht. Daarvoor was een gedegen gymnasiale opleiding met 
een korte hogere beroepsopleiding op commuun aggregaatsniveau voldoende. Dus een soort studium generale 
met een afsluitend kandidaatsexamen, hoogop. Zonder scriptieverplichting, want een boekje schrijven van 
dertig pagina’s in het alleen zaligmakend Latijn, dat zou te gek zijn. Dat echter was niet alleen voor de nieuwe 
priesters te veel gevraagd, meer dan de helft van de zittende priesters had dan, bij directe doorvoering dier eis, 
ontslagen moeten worden. Zie: Woensel, a.w., pp. 143-154. De grootseminarieopleiding, zoals opgezet in de 
Nederlandse kerkprovincie door het episcopaat van 1853 voldeed er langere tijd niet aan; het einddiploma van het 
grootseminarie had dan ook geen effectus civilis conform de Wet op het Hoger Onderwijs van Thorbecke. Dat 
wil zeggen, dat het einddiploma van het kleinseminarie geen burgerrechtelijke erkenning vond: je kon wettelijk 
er geen rechten aan ontlenen. Het kleinseminarie was echt geen gymnasium zoals Thorbecke wettelijk geregeld 
had. Het kleinsseminarium Beekvliet voldeed niet aan die eisen, tot na de Tweede Wereldoorlog, zoals Rogier 
later ook wel erkent: Zie zijn al meergeciteerde Herdenken en herzien. Beekvliet 1813 - 1860, Rede, uitgesproken bij 
de viering van het hoendervijftigjarig bestaan van het kleinseminarie Beekvliet te Sint-Michielsgestel op 27 oktober 
1965, opgenomen in de bundel: Herdenken en Herzien, Verzamelde Opstellen van L. J. Rogier, Uitgeverij ambo bv: 
Bilthoven 1974, ISBN 90-263-0267-3, pp. 10-28. Rogier moet dan ook na 1950 vaststellen dat de culturele inertie 
van katholieken, die hij als onmiskenbaar feit moet aanvaarden, haar plechtanker vindt in de geringe culturele 
bagage van de seculiere parochiegeestelijkheid, waaronder een opvallende ongeletterdheid. Kazernementaliteit, 
maten naaierij, luidruchtig pandoeren en onderbroekenlol op zaal, dat waren doorgaans de kenmerken.

176  Geschiedenis van katholiek Delfshaven, a.w. pp. 19-25.

177 Ontworpen door Hendrick de Keyser en in 1622 gegoten door Jan Cornelsz. Ouderogge. Geplaatst op de 
Grote markt op een verwulf waaronder een waterloop liep. Rond het standbeeld werd eeuwenlang markt 
gehouden. Het kwam ongeschonden uit het bombardement van 14 mei 1940. Het werd in 1964 op het 
Grotekerksplein voor de Sint Laurens gezet, het beeld staat op een sokkel die een kopie is van die uit 1677. 
Omdat het beeld er vlak voor staat, is de gedachte onuitroeibaar dat Erasmus ooit iets met de Laurens 
Kerk heeft te maken gehad op grond van zijn geestelijke functie. Het bronzen standbeeld is voorafgegaan 
door eerdere versies. Het eerste was van hout en stond in de Wijde Kerksteeg, een slop van de Hoogstraat, 
waar men vermoedde dat het geboortehuis was van Erasmus. Het was gemaakt voor de intocht van prins 
Philips, de latere Koning, in 1549.

178 meer curiositeitshalve: Gouda heeft de eer de geboorteplaats van de grote humanist te wezen betwist aan 
Rotterdam, op basis van een uitlating die Erasmus ooit eens in een particulier schrijven heeft gedaan. Het 
komt neer op een misverstand. Erasmus heeft aan een kennis ooit meegedeeld verwekt te zijn in Gouda. Dat 
is vertaald als ter wereld gekomen op basis van de gedachte dat de verwekking voor het ter wereld gekomen 
basisvoorwaarde is. Het gaat om Erasmus’ Epistolae D. Erasmi Roterodami familiares, in tres Centurias 
divisae, ob singularem elegantium adolescentum studiii et captui accommodatae, ex toto Epistolarum opere, 
non sine doctissimorum virorum iudicio excerptae. adiunximus argumenta in omnes Epistolas. adhaec 
Graecarum vocum interpretationum hactenus non visam adposuimus, Froben, Basel 1546. Het misverstand 
wordt gevoed door een opmerking in het overzichtsperiodiek De Boekzaal van Europe, gesticht door P. 
Rabus, Januari en Februari 1694, Pieter vander Slaat: Rotterdam, 1694, pp. 119- 120 onder verwijzing naar 
een brief aan een jurist B. Kosterus, ingelast in deze druk op pagina 44. Daar zou Erasmus als geboorteplaats 
Gouda opgegeven hebben. Rabus heeft zelf in de gaten dat er vermoedelijk een misslag is geweest in de 
vertaling, want hij merkt aan: “men neme in aanmerking, dat Christus de Nazarener, zelfs van Pilatus, 
genaamt is, hoewel te Bethlehem geboren, omdat hij te Nazareth in Galilea was ontvangen. Twee brieven 
van Erasmus, tot nu toe nooit uitgegeven, volgen hier op, met eenige andere, van geleerde mannen in den 
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ouden tijd geschreven. ’t Is zeker, dat Gouda sommige borgers van aanzienlijke geleerdheid gehad heeft, welke 
terloops op pag. 94 gemeld worden.” Dit misverstand wordt overgenomen door B. Glasius, in: Godgeleerd 
Nederland, Biografisch Woordenboek, Eerste Deel, ’s-Hertogenbosch 1851 en door m. a. G. Vorstman, 
Nederlandsch archief, Deel V. pp. 233 vv. In diverse Tijdschriften in 1968 gewijd aan de grote humanist 
dook weer deze passus op, met als vermelding dat destijds ook grote mannen als Baudius in Erasmus een 
Gouwenaar hadden gezien. maar Rabus schrijft: “De geleerde Baudius, zegt in zekeren brief (Lib II. Ep. 
27), dat Erasmus wisselijk een Gouds borger is, maar dat zijn moeder, als de barenstijd aanquam, op dat de 
zake te stiller zoude blijven (want hy is buiten ‘begys ter Gouw gestoeld) na Rotterdam vertrok, en aldaar 
in de kraam beviel.”

179 Vulgaat: volksvertaling van de Bijbel. De volkse versie. Ze wordt toegeschreven aan de Heilige Hiëronymus 
die de vertaling zou hebben gemaakt in opdracht van Paus Damasus tussen 390 en 405. De term versio 
vulga, volkse versie, betekent niet dat deze versie voor het volk bedoeld was. Integendeel. Ze was exclusief 
bestemd voor de clerus, die echter het litteraire of Ciceroniaanse Latijn van de destijds gangbare vertaling 
( de Vetus Latina) niet meer machtig was of nooit machtig was geweest. Daarom koost Hiëronymus een 
alledaags, eenvoudig Latijn, dat de elegante, ingewikkelde uitdrukkingen van de klassieke versie vermeed. 
Het Kerklatijn zou zich uit het Vulgaat-Latijn ontwikkelen en is daarom vaak ook minder genuanceerd. 
Het Concilie van Trente aanvaardde in 1546 de Vulgaattekst van Hiëronymus als de enige gezaghebbende. 
Ze bond daarom de clerus aan dat Latijn en ook aan de klassieke vertalingen uit het Grieks en niet het oude 
Hebreeuws van het Oude Testament. De Vulgaat van Hiëronymus wijkt in veel opzichten af van de oude, 
voordien gangbare Latijnse Bijbel, ook wat het boekenbestand betreft. Hiëronymus vertaalde voornamelijk 
uit het oorspronkelijk Hebreeuws en niet uit de Griekse Septuagintteksten.

180 Emendatie: tekstverbetering. Hij was iemand die trachtte te komen tot de meest originele tekstvertaling, 
waarbij dan probleem was dat hij niet over de juiste Hebreeuwse of aramese teksten kon beschikken. 
Zijn slogan was ad fontes. Terug naar de oerbronnen. Hij had maar een beperkt aantal ervan tot zijn 
beschikking. Zie voor het filologisch probleem: michaël van der meer, De Nieuwe Bijbelvertaling in het 
licht van recente ontwikkelingen op het gebied van de tekstkritiek van het Oude Testament, opgenomen 
in: Nederlands Theologisch Tijdschrift, 57/3 (2003), pp. 193-206. Het gaat om de nieuwe Bijbelvertaling 
en de bijbelafschriften van Qumran, in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap en de Faculteit 
der Godgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Uiteraard had Erasmus die Qumran-teksten niet tot zijn 
beschikking, om maar eens iets te noemen. maar hij wist wel heel goed dat Christus’ teksten in het aramees 
waren neergelegd en niet in het Grieks.

181 Het Latijnse gedicht is te kennen uit: N. van der Blom, Florislegium, Bloemlezing uit de Erasmiaanse, 
Rotterdamse en andere opstellen van Drs N. van der Blom, hem aangeboden bij zijn afscheid van het 
Erasmiaans Gymnasium, bezorgd en ingeleid door drs. J. Smit en drs. J. Spoelder, Leiden: E. J. Brill/Dr 
W.Backhuys, 1982, pp. 29-54, ihb. noot 2. Ik put de feiten uit de bronnen die Van der Blom in dit geschrift 
ook opgeeft en uiteraard uit het opstel zelf.

182 Sommige bronnen reppen van marmer. maar de Rotterdamse Vroedschap, het gemeentebestuur, heeft 
het erover dat op de Grote marktbrug “een beelt van blauwe arduyn-steen [is] opgestelt, na de gedaente 
van Erasmus”. Dat is in 1557. Die Grote marktbrug is dat overwulfsel. Tot 1940 zal daar dat beeld van 
Erasmus blijvenprijken.

183 Zie: Gerard van Spaan, Beschrijvinge der Stad ROTTERDam en eenighe omleggende DORPEN, Verdeeld 
in III. Boeken, Bij Philippus Losel, Boekverkoper op de Hoogstraat: Rotterdam 1738, pp. 280 vv: “Zelfs 
den steenen Erasmus moest ‘er ook aan; niet omdat hij het eeuwig Edict had helpen smeden; maar omdat 
een Paap alhier in de groote Kerk predikte dat het een ketter was geweest. ’t Was wonder om te zien hoe 
de Spekken hierop naar de marckt vlogen/ en dit beeld vergeusden en vermaledijden. maar ’t schijnt dat 
Erasmus zig in wageschot gespiegeld had/ want hij had een houte/ of liever steenen bakkes; hij wist van 
Teeuwis nog van meeuwis, en stond zoo pal als een paal. De spekken dit ziende/ begonnen dit beeld met 
potaard/ slijk en drek te gooijen/ even of het een levend lichaam was geweest. Toen schoten ze hem met 
hun roers de ooren van de kop/ en de bonet van ’t hoofd. maar ’t schijnd dat Erasmus gram wierd; want 
hy kaatste de kogels/ als ook sommige steenen/ die ze hem na de kop wierpen/ zoo ruiterlijk wederom/ 
dat ‘er eenige Spekken/ die wat te digt ‘er op stonden/ van gequetst wierden. Toen hielden ze op met 
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schieten/ en gingen hem met mokers en voorhamers te keer. Kortom/ze arbeiden zoo lang/ dat ze hem de 
kop van den romp/ en nolens volens van boven neder in ’t water kregen.” Spekken: de Spaansgezinden en 
de militaire Spaanse huurlingen.

184 Zie een opsomming van deze gebeurtenissen en van de talloze verschillende afbeeldingen van beeld en de 
vernietiging ervan in de brochure Standbeelden van Erasmus in Rotterdam, een brochure van de Stichting 
Erasmushuis Rotterdam, ter gelegenheid van de Derde Nacht van Erasmus op 11 juli 2008, samenstelling: 
Lucy Schlüter, Gramo Rotterdam: Rotterdam: 2008. De brochure staat ook op internet. men vindt hier 
interessante litterauurverwijzingen.

185 Standbeelden van Erasmus in Rotterdam, a.w., p. 9. Een zekere Jan Claeszoon zou het gemaakt hebben.

186 Opschrift: HIER LEIT BEGRAVEN IAN CORNELISSEN OVDEROGGE GESCHVT EN KLOCKGHIETER 

TOT ROTTERDAM STIERF DEN 29 AUGUSTUS A0 1625.

187 Zie: J. Huizinga, Erasmus, ad Donker: Rotterdam, 8e druk, 1985, p. 24. Huizing maakt van die doopnaam 
echt werk. Het is niet zomaar en passant neergeschreven. Hij geeft ook aan dat de benaming Geert Geertsz. 
Op geen goede gronden berust. Welke grond hij dan voor de doopnaam had, laat hij in het midden. Erasmus 
had liever Erasmius geheten.

188 De huidige sokkel is een kopie van die van 1677. De oude sokkel is verplaatst naar het gymnasium 
Erasmianum aan de Wytemaweg. De sokkel of opstand van 1622 is verdwenen, vermoedelijk toen het 
hele beeld van de Groote marktbrug werd gehaald in 1674 uit vrees voor opstootjes rond het beeld. De 
Nederlandse vertaling van het Latijnse opschrift is: “Ter ere van Desiderius Erasmus, die grote bevorderaar 
van de wetenschappen en herinvoerder (hersteller) van de humanistische (klassieke) letterkunde, die boven 
iedereen uitstekende man en aller-voortreffelijkste burger, hebben de Rotterdamse Raad en het volk van 
die stad dit standbeeld van koper op de kosten van die stad bevolen op te richten ter eeuwige nagedachtenis 
in de komende tijden opdat het nageslacht zich rekenschap blijve geven van het genie dat het ontviel .” De 
steller van dit Latijn heeft opzettelijk een samengestelde zinsconstructie met verouderde naamwoorden 
en ablativa gebezigd om zijn kundigheid in het humanistisch Latijn te demonstreren, zoals aeviternis dat 
een ver afgeleide en ongebruikelijke verzelfstandiging is van aetas (eigenlijk: aevitas, aevitatis), leeftijd. 
SPQ Roterodamus: Senatus Populusque Roterodamus: stadsbestuur en volk van Rotterdam. Dat is het 
onderwerp, dat hoort bij het werkwoord curaverunt (zij hebben er voor zorg gedragen). Hendrick de Keyser 
baseerde zich bij de uitvoering van het beeld zelf op de verschillende, wijd verbreide, beeltenissen en prenten 
van de inmiddels wereldberoemde humanist. Ondermeer de afbeeldingen van Erasmus gemaakt door of 
toegeschreven aan Hans Holbein, albrecht Dürer, Quinten matsijs en diverse anonymi. Zie daarover: 
Reindert Jacobsen, Portretten van Erasmus, opgenomen in de herdenkingsbundel Reindert Jacobsen 
(1876 - 1962), Een leraar met een verhaal, Grepen uit een millennium Europese cultuur, boek nr 123 in de 
Reeks van de Stichting Historische Publicaties Roterodamus, Rotterdam, maart 1999, Uitgeverij Elmar 
bv: Rijswijk, 1999, pp. 353-366. Het standbeeld werd ’s nachts in november 1996 van de sokkel geduwd door 
een kunstenaar, die een artistiek gebaar wilde maken en het beeld een kwartslag naar links wilde draaien. 
Deze kunstenaar moet hebben geweten dat de constructie van het beeld eigenlijk vast zit op de sokkel via 
één moer. aan de achterzijde, via een gat in de wollige randen van de bronzen tabberd. Het beeld bedoelt 
de humanist wandelend voor te stellen, schrijdend in de studeerkamer, lezend in zijn boek. Daarom helt het 
beeld. De Keyser was er niet zeker van dat het hellen gecompenseerd zou moeten worden via een inwendige 
stangconstructie en maakte daarom die opening naar de steunmoer. De Keyser stierf kort nadat hij het 
beeld in was had voltooid. Hij kon dus niet meemaken of na de uitvoering in brons het beeld niet topzwaar 
was geworden, want het boek is groot en weegt heel wat terwijl het toch voorwaarts in de linkerhand wordt 
uitgedragen buiten het centrum van het beeld. De stangconstructie was niet nodig, maar het beeld is dus 
makkelijk verdraaibaar als de moer losgedraaid wordt, doch verliest dan het evenwicht. Zie: marianne 
Vermeijden, Nieuwe Rotterdamse Courant, 31 december 1996, “Oudste en mooiste standbeeld van Europa 
hoort in museum Brooijmans Van Beuningen thuis”; Erasmus behoeft grondige opknapbeurt.

189 Over de historische achtergrond van de penning: S.C. Blommendaal, H. J. Sepers, G. a. m. Strijards, De 
toetreding van Turkije tot de Rechtsgemeenschap van de EU – “Liever Turks dan paaps”, Wolf Legal 
Publishers: Tilburg/Nijmegen 2004, ISBN 90 5850 095 0.



CO
N
CE

PT

CONCEPT VERSIE D.D. 15 maaRT 2018 - 11.05

Prof. mr. dr. G. a. m. Strijards

432

190 Robert Fruin bespreekt uitvoerig deze Geuzenpenning van 1572 in het tijdschrift De Gids, 1864, Deel II, 
pp. 181 vv. Het randschrift is verschillend naar uitgiftedatum. In Nederland kwam daarvan de zegswijze 

“Liever Turks dan Paaps”, waarmee men bedoelt dat men zich met zijn vijand wil verenigen om een andere, 
ernstiger of gevaarlijker wederpartijder te bestrijden. men verenigt zich met Beëlzebub om Lucifer uit te 
drijven. Zie ook: Robert Fruin’s verspreide geschriften, met aantekeningen, toevoegsels en verbeteringen 
uit des schrijvers nalatenschap, uitgegeven door P. J. Blok, P. L. muller en S.muller Fz., X Vols., Vol VII, 

’s-Gravenhage 1903 pp. 7-12.

191 Ik baseer mij voor wat betreft de feitelijkheden op: Nelleke manneke, Het Heilige Geest-huis te Rotterdam 
sinds 1434, Rotterdam: Stichting het Heilige Geest-huis Koppel Uitgeverij, Rotterdam 2001, ihb. pp. 19-26; 
J.a. Kossmann-Putto, armen- en ziekenzorg in de Noordelijke Nederlanden, opgenomen in: algemene 
Geschiedenis der Nederlanden, Vol. II Haarlem: Elzeviers Uitgeverij 1982, pp. 254-260; a. van der Schoor, 
Stad in aanwas; geschiedenis van Rotterdam tot 1813, Zwolle: Waanders Uitgeverij, 1999, pp. 109-112. Verder: 
G. Schnürer, Kerk en beschaving in de middeleeuwen, III Vols, Haarlem, NV Drukkerij Spaarnestad 
1949, Vol. II pp. 461-514; men moet de Heilige Geesttafelen in de Lage Landen zien als de eerste publieke 
ziekenfondsen die rechtspersoonlijkheid bezaten. Het waren algemene instellingen voor armenzorg; de 
aanduiding naar de Heilige Geest, als onderdeel van de triniteit, is verklaarbaar omdat in de middeleeuwen 
de Heilige Geest werd gezien als de verzorger der armen bij uitstek. We hebben dus niet zonder meer met 
een religieuze instelling te doen. In de zeventien provincies die korte tijd De Nederlanden vormen (daarover 
later meer) werden deze fondsen zo aangeduid. Het waren geen verzekeringsinstellingen, waarvoor men 
eerst gelden moest inleggen of waarvoor men zich via premiebetaling moest inkopen. Dat zijn ze na de 
reformatie pas geworden via de zogeheten proveniershuizen. In Brabant is hun voortbestaan vrij continu 
geweest, omdat de protestantisering zich eigenlijk niet uitstrekte tot de openbare armenzorg en behoeftigen 
onderstand. Pas na de armenwet 1818 komt daarin in Brabant verandering en worden de beheerders daar 
juist meestal uit protestanten gerekruteerd. De term tafel is oorspronkelijk ontleend aan het meubel van 
waarachter de voorzieningen, verstrekkingen, al dan niet via stoffelijke giften in natura of tegoedloodjes in 
de kerkruimte ter beschikking werden gesteld door de geefmeesters of armmeesters. In de middeleeuwen 
werden de armen nog niet gezien als oneconomische parasieten, wangedrochten der maatschappij. Het 
verschil tussen de mindere werkman en de echte arme was niet zo groot; ook de arbeider had een schrale 
tafel en kon moeilijk in kleding en ligging voorzien. Pas na de reformatie wordt de scheiding tussen de 
maatschappelijke onderklasse en de werkende stand groot en bestendig. Bovendien worden dan de uitdelingen 
en verstrekkingen gaandeweg beperkt tot de belijdende lidmaten van de geloofsgemeenschap. Wat uiteraard 
de tweespalt vergroot en de onderklasse steeds gevaarlijker maakt voor de welvarende bovenlaag. In de 
middeleeuwen werd ook aan vagebonderende bedelaars door de tafel uitdeling gehouden, maar steeds 
buiten de stadspoorten, vooral met het oog op besmettingsgevaar; de bedelaars droegen soms besmettelijke 
ziekten met zich mee. De Heilige Geesthuizen voor niet-parochianen bevinden zich dan op een locatie, 
verwijderd van de stedelijke omwalling, met een daaraan belendend kerkhof. Het Heilig Geesthuis heeft 
dan een soort quarantainefunctie; bij de poort haalt men de geefloodjes die men elders kan inwisselen.

192 Zie: Woensel, a.w. p. 61 voor enkele typische voorbeelden.

193 Op 15 oktober 1329 maakt zekere Willem van der Woert, zo heet het, een testament ten voordele van “Het 
Gasthuys van Rotterdamme”. Daarop baseert a. H. L. Hensen een hele beschouwing in zijn: Rotterdam in 
den loop der eeuwen,III Vols, 2e gedeelte, eerste stuk, HET ROOmSCH-KaTHOLIEKE ROTTERDam, 
Rotterdam, Uitgeverij W. Nevens, 1906, pp. 8-11. Hij signaleert een rijk verspreid Heilige geesttafelen-wezen 
over de stad, op basis van de daar geciteerde documenten. Ik vrees echter dat Hensen hier heeft vertrouwd 
op een wijd verspreid falsificaat, geheten “Klein Kroniekje van Rotterdam”, dat zou zijn uitgegeven in druk 
(!). Het betreft hier een falsum opgemaakt door zekere Jan Gerritszoon van Waerschut en komt uit de 
archieven van de remonstrantse gemeente Rotterdam; het betreft een stuk opgemaakt in de 19e eeuw, en 
beslaat de periode 1426 - 1623, maar refereert aan documenten van vóór die tijd. Ik denk dat, omdat hier 
al over Rotterdamme wordt gesproken, in 1329. En dat is heel onwaarschijnlijk. Die naam was toen niet 
gebruikelijk; en zeker niet in deze samenstelling “Gasthuys van Rotterdamme”. Dat is gewoon te mooi om 
waar te zijn; Fruin geeft al aan, hoezeer hij aarzelt om een andere aanduiding van locatie aan de te nemen 
dan de mededeling dat iets ligt bij de “middeldam ter Rotte” of “bij de Rottermiddeldam”. Rotterdam, 
dat is van 1340 en later. Dat klein kroniekje speelt ook veel andere auteurs parten. men vindt het op het 
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Rotterdams Gemeentearchief, op 18 januari 2011 onder nr 33.01, Handschriftenverzameling Rotterdam, 
inventarisnummer 1550. De mensen die erin trapten hadden moeten bedenken dat het volgende stuk ook 
een kroniekje heet, maar dan cronycque (“Extract uut de oude Hollandsche cronycque beroerende de stadt 
Rotterdam ende Schieland”). Die spellingswijze was destijds voor zeventiendhonderd gangbaar. Dat had 
Hensen, die middeleeuwse kerkelijke acten bestudeerde ,kunnen weten. Er is overigens een “Kronijk, 
inhoudende den opgang en voortgang van de scheepryke wijdvermaarde koopstad Rotterdam, beschreven 
door Jan Gerritsz. Van Waarschut”, bakker, overleden in 1623. Dat betreft onder registernr. 1555 een afschrift 
uit het eerste kwart van de achttiende eeuw, waarnaar een ander dat falsum heeft gecomponeerd, vermoedelijk. 
maar dat is een populariserend en badinerend werkje, waaraan men geen objectiveerbare data kan ontlenen, 
al zal de bakker echt wel waarheidsgetrouw de Hoogstraat hebben beschreven zoals hij die zag en beleefde.

194 De oprichtingsakte van de instelling voor de Proveniers, een aparte gemeentefundatie, luidt: “Wij Schout, 
Schepenen, en Raed deser stede van Rotterdam, doen cond allen luiden, hoe dat onse Gasthuis-meesters 
binnen onser stede aen ons versogt ende by gebragt hebben een ordonnantie te hebben in den Gasthuise, om 
prouffijt ende oirbaer den Gasthuyse den armen behouff by heure eede, welcke ordonnantie gy geconsenteerd 
hebbe en consenteere van der stede by overdragt van de Vroedschap, dats te weten dat men niet meer 
Proeveniers van den Gasthuyse voorsz. aennemen en sal opt Gasthuyscost dan vier, dats te weten twee 
mannen en twee vrouwen personen, ende wanneer daer eenig Provenier aflivig geworden is, soo mag men 
een ander Provenier daer voor weder aennemen die den Gasthuise voorsz. nut ende oirbaerlijkst is, bij 
consent vander Gasthuismeesters, in dusdanig voorwaerden, dat soo wie out is 50 jaer ofte daer ontrent 
boven dat die sal den Gasthuize voirsz. vijfftig Engelse Nobelen ende niet min, off daer en boven, en niet 
min ende soo wie beneden 50 jaren out is die sal geven den Gasthuise voorsz. tagtig Engelse Nobelen ende 
niet min, ende wanneer dat men een ontfangt die sal ontfaen werden met allen goede ende besterven, 
ende die sullen den Gasthuise blijven, tenware dat hy alsoo rijck waren, dat wy met voorwaerden goed 
buiten hielde, daer hy sijnen wille mede mogte doen het sy man off wijf, voorts soo sullen die Proveniers 
alle te samen aen een tafel sitten eeten ende drincken, ende hem laten genouge met goede gaven spijse 
ende dranck als redelijck en betamelijck es. Item soo en sullen de Proveniers niemant int Gasthuis noode 
vrienders ten eten, tenzy dat sy daer voor betalen voor elcke maeltijt voor elke persoon drie burgens, Item 
soo wanneer den Gasthuisknaap des avonts dat Gasthuis gesloten heeft, ende te bedde is, soo sal hy om 
den Proveniers wille niet opstaen om uitlaten, ten deden nootsake voort waer eenige Proveniers die den 
Gasthuisbode om eenig van al den punten overlast dede mitt woorden off mitt werken, dat woude wy hem 
alsoo affnemen dat hem billix een ander hoede mogte, ende ten den Heere Hendrix doot, off wanneer dat 
men hem van sijne voorvader afgedanck heeft, geen Priester aentenemen, ten zy van ons die ons en den 
Gasthuismr. consente, die ons oock dunckt den Gasthuyse oorbaerlijx te sijn op des Gasthuis voorsz. cost. 
Item soo sal men een van de Proveniers die slooten bevelen dier oorbaerlijxt toe is, voort soo willen wy soo 
wanneer dat int Gasthuis die nu zy off naemaels wesen sal, om der Priester te gaen, ende der dooden in de 
kerke te helpen dragen ende daer by te blijven, ende daer over te offeren, ende niet van daer scheiden eer 
dat den dooden eerlijk ter aerde gebragt is, ende wat luiden in den Gasthuijse voorsz. commen, ende daer 
in afflivig worden, die sullen alle haer goeden den Gasthuise voorsz. volgen ende bliven, tot eenen vrijen, 
eigen, ende desgelijxt sulx testament off bespreckt als hem gemaekt ende besproken mogte wesen. In kennise 
der waerheit besegelt mitt onsen stede voorsz. segel, opten sesten dag in martio int jaer ons Heeren 1417.” 
Geciteerd naar Van Spaan, a.w., pp. 233-235.

195 Gerard van Spaan, Beschrijvinge der Stad ROTTERDam, aangehaald werk, p. 233: “Dewijl ik 
voor tegenwoordig nog tot de ooren toe in geestelijke gestigten verward/ en het Klooster-/ Kerk- en 
Paternosterkraken wel degelijk moede ben/ soo zal ik ‘er egter/ nu ik ‘eraan ben/ mede doorgaan/ en 
beginnen met het Oude Gasthuis/ ’t welke voor dezen gestaan heeft regt agter het Stadhuis: dit was St 
antonius Gasthuis/ en strekte onder een dak van de Brouwery van ’t anker en ’t Lam af/ tot op of om 
den hoek van de Huibrugge toe. Dit gebouw was met een kerkje en torentje verzien/ en stond regt over de 
Gasthuissteeg. Dit Gasthuis was niet alleen gestigt voor arme/ gebrekkelijke/ verminkte/ lamme/ of in 
den krijg gewonde; maar ook voor Proveniers.”

196 Het werd feitelijk opgericht in 1866 en richtte zich in eerste instantie op ongeneselijk zieke rooms-katholieke 
vrouwen. Vanaf 1870 konden er ook mannen terecht. Het voorfront is in hoofdzaak ontworpen door de 
neogotische architect albert margry, een leerling van de legendarische Pierre Cuypers, de ontwerper van 
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het amsterdamse Centraal Station en het Rijksmuseum. Het staat er nog steeds en heet nu Antonius 
Binnenweg. De stichter was de Vereeniging van den H. Antonius ter verpleging van ongeneeselijke zieken en 
blinden. De oprichtingsakte dateert van 1863.

197 Twee welgestelde dames uit de Sint Elisabethparochie waren dan ook stichteressen van dit negentiende 
eeuwse Sint antoniusgasthuis, te weten: angelique de Kuyper, tevens oprichtster van de Vereeniging Heilige 
Elisabeth en de gefortuneerde antoinetta Serruys-de Bruin. Het gasthuis stond onder toezicht van de bisschop 
van Haarlem. Zie Ph. Falkenburg, armenzorg in Nederland, Gemeente Rotterdam, Vol II: amsterdam 1895, 
pp. 147-152 (in opdracht der Vereeniging voor de staathuishoudkunde en de statistiek bewerkt) en J. F. L. 
Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Welddadigheid, 
amsterdam, 1899, p. 741. Zie verder: archief Bisdom Rotterdam, Stukken betreffendeziekenhuizen, 
verpleeghuizen en klinieken, 1895 - 1990, stuknr 483 3.18.81 (p. 44 inventaris) overgenomen door het Nationaal 
archief, Den Haag in 1988, te raadplegen via de ingang: nl/collectie/archief.nationaalarchief.nl

198 Zie: Hyacinth Hermans O.P., Het Gouden Gedenkboekje van het Vijftigjarig Bestaan van de Sint 
Elisabeth-kerk aan de mathenesserlaan Rotterdam, 1904 - 1954, Parochiële uitgave, Parochiecentrum 
Robert Fruinstraat 36: Rotterdam 1954.

199 De rector denkt hier aan de Nederlandstalige volksuitgave van de malleus maleficarum, ook bekend als 
Heksenhamer. Het boek geeft aan hoe men heksen, tovenaars, kwaaddoeners en bezetenen kan opsporen 
en wat tegen hun bestrijding is te doen. Hamer duidt hier op doeltreffende doding, niet op het gereedschap. 
Het bewijst het bestaan van heksen, tovenaars en duivelstrawanten die een stoffelijke gedaante aannamen 
of zich daarin verborgen. Het is in 1485 - 1486 samengesteld door Heinrich Kramer, een Dominicaanse 
inquisiteur. Kramer vermeldt Jacob Sprenger, eveneens een autoriteit op dit gebied, als co-auteur, maar 
Sprenger heeft niets met deze Heksenhamer te maken. De uitgaaf werd veel herdrukt en was in het 
Rijnland en aangrenzende streken zeer populair. Het is nog steeds verkrijgbaar. In de meierij werd het in 
de negentiende eeuw nog steeds gebruikt.

200 De Raad was geen bestuurscollege. Hij kon optreden als zaakwaarnemer voor de Staten-Generaal, dat 
evenmin een bestuurscollege was. De Staten-Generaal waren een permanente gezantenvergadering van 
de zeven soevereine provinciën. De Staten waren regeerders in hun provincies, maar bepaalden óók de 
buitenlandse politiek. Daaronder de handelspolitiek, die gebood Noord-Brabant buiten de internationale 
commercie te houden: zo wilden de Staten van Holland het. Omdat via Breda of Den Bosch tóch stiekem 
handel gedreven kon worden met de Oostenrijkse Nederlanden. De Raad van State zag Staats-Brabant als 
een voorwerp van aanhoudende zorg. maar tegen de Staten van Holland vermocht het niets of niet veel. 
De leden van de Raad waren beducht voor hun herbenoeming, dat gaf altijd de dooslag. En dan moest je 
de Hollandse Raadpensionaris niet tegen je in het harnas jagen. Zie: L.J. Rogier, Noord-Brabant gisteren 
en nu,Voordracht, gehouden op de 20e akademiedagen van de Koninklijke Nederlandse akademie van 
Wetenschappen, amsterdam: 1969, pp. 66-102, ook opgenomen in: Herdenken en Herzien, verzamelde 
opstellen van L.J. Rogier, a. w. pp. 212-247.

201 Zie onder meer: het “Octroy door de Hoog mogende Heeren STaTEN-GENERaaL der Vereenigde 
Nederlanden, Geaccordeert tot het maken van een Straatweg van ’s-Hertogenbosch op Eyndhoven En Lyst 
hoe veel aan yder Barriere moet worden betaalt voor het gebruyck van voorsz. Straatweg, ’s-Hertogenbosch, 
Bij Henricus van Irhoven Boek-Drucker, en Boek-Verkoper, op den hoogenSteenweg 1741. Zie de 
commentaren mijnerzijds bij dit octrooi onder fotonr 49423, op 17 november 2016 op de beeldbank: 
Eindhoven-In-Beeld (E-I-B) en de verwijzingen naar andere referenties te aangehaalder plaatse.

202 Zie: L. P. L. Pirenne, De voorgeschiedenis vanaf de opstand, 1578 - 1796, opgenomen in: Geschiedenis van 
Noord-Brabant, III Vols. (eindredactie: Harry van den Eerenbeemt) Boom Boeken: amsterdam 1996, Vol. 
I Traditie en modernisering, 1796 - 1890, ISBN 90 5352 217-4 NUGI 641, pp. 27-57.

203 Zie: W.m. Lindemann, De bemoeienis van de Staatse Raad van Brabant met de uitoefening van de katholieke 
godsdienst in de gebieden van de Generaliteit, opgenomen in: Brabandts recht dat is… Opstellen aangeboden 
aan prof mr J. P. a.Coopmans, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Nederlandse rechtsgeschiedenis 
aan de Katholieke Universiteit Brabant, Van Gorcum; assen/maastricht 1990, pp. 181-192. De Staatse Raad 
van Brabant was zo’n voorportaal-orgaan.
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204 Het is het culminatiepunt in de burgeroorlog tussen de volkslegers uit het diocees en de ridderlegers der 
Bourgondiërs. Luik was de ontbrekende factor om de soevereiniteit van de Bourgondiërs te vestigen in de 
Lage Landen. Daarom was Philips de Goede er alles aan gelegen om een familielid prins-bisschop te maken. 
Hij zette in 1455 zijn neefje Lodewijk van Bourbon op de katheder. Lodewijk was toen achttien jaar. Hij 
zou pas in 1465 gewijd worden. Het volk accepteerde deze bisschop niet. Onder aanvoering van Raes van 
Heers kwam het tot een opstand. Een van de motieven was de gecentraliseerde uniforme belastinginning 
met nieuwe tarieven en accijnzen. Dat was ook voor de Noord-Nederlandse opstand één der redenen, 
later. De Luikse Staten verklaarden Lodewijk voor afgezet. Zij benoemden mark van Baden tot nieuwe 
prins-bisschop. Bourgondië wist echter de volksopstand te dempen. De revolutie werd echter later toch 
hervat, ook omdat Philips de Goede overleed. men hoopte dat het Bourgondisch bewind beëindigd 
kon worden. Bourgondië voerde een schrikbewind, wat de guerrilla deed toenemen. De Bourgondiërs 
belegerden uiteindelijk Luik, dat zich moest overgeven, waarna totale vernietiging op 3 november 1468 
volgde. Het leidde tot een schokgolf door heel Brabant heen, waar nu het einde van de wereld werd verwacht. 
De chroniqueur Clopper te Eindhoven beschreef in zijn Florarium Temporum die gebeurtenissen ook 
als zodanig. Het is het begin van de teruggang van het Hertogdom Brabant. Zie ondermeer: Nico arts, 
Gerard Rooijakkers, Het Florarium Temporum, Historische en archeologische achtergronden van een 
middeleeuwse wereldkroniek uit Eindhoven, alphen aan de maas: Uitgeverij Veerhuis 2008, zie vooral p. 
79; en mijn Woensel, a.w., pp. 67 vv en noot 65.

205 Unie van atrecht: 6 januari 1579 te atrecht (arras) gesloten overeenkomst tussen artesië, Kamerijk, 
Henegouwen en Romaans-Vlaanderen om zich niet aan te sluiten bij de gewapende opstand tegen Philips 
II van Spanje en diens veldheer alexander Farnese, Hertog van Parma. Hierbij werd de scheiding tussen 
Noord en Zuid internationaalrechtelijk bevestigd, doch niet ingezet. men accepteerde dat het rooms-
katholicisme de enige officieel toegelaten godsdienst werd. De Unie van Utrecht was het antwoord van de 
Noordelijke gewesten hierop, enkele weken later.

206 Herbert marcuse, 1898 - 1979, Duits-amerikaans filosoof en socioloog. Hij bekritiseerde de kapitalistische 
maatschappij vanuit een synthese tussen marx en Freud. Hij werd gezien als de intellectuele vader van 
diverse links-revolutionaire studentenbewegingen in de zestiger en zeventiger jaren. Hij werd voorgesteld 
als de patroon van de nieuwslinkse beweging tegen de gevestigde machtsstructuren of het establishment. 
Zijn boek De eendimensionale mens werd veelvuldig geciteerd bij protesten waarbij de term repressieve 
tolerantie veelvuldig ijkpunt was voor allerlei verwerpelijks dat aan het kapitalistisch machtsconglomeraat 
in combinatie met het militair industriële complex werd toegeschreven.

207 maarten Luther, een augustijner monnik, 10 november 1483 - 18 februari 1546. Hij was dus een tijdgenoot 
van de reeds genoemde Desiderius Erasmus Roterodamus (1466 - 1536) en ook al was Luther voornamelijk 
theoloog, hij vertaalde toch in het Duits de teksten van het Oude Testament, zij het op basis van bronnen, 
die tegenwoordig in de meeste protestantse denominaties verworpen worden. Luther had eerder het nieuwe 
Testament vertaald in het Duits op basis van een recente tekstkritische uitgave in het Grieks van Erasmus. 
Luther gaf leiding aan de hervormingsgezinde beweging in het Duitse Rijk gericht tegen de sacramentenleer 
en de daarvan afgeleide sacramentalia, de kerkelijke hiërarchie met haar uitwassen en het primaatschap 
van het Pausschap. Hij wilde echter geen scheuring in de Christenheid. Erasmus verweet hem dat zijn 
handelwijze en politieke opstellingen daartoe noodzakelijkerwijs moest leiden. Beiden wilden een duchtige 
herordening van de Kerk, waar zij lid van wilden blijven. Erasmus is dat ook gebleven. Luther niet, maar 
die weet dat aan Rome.

208 Op 31 oktober 1517 publiceerde Luther zijn vijfennegentig stellingen als reactie tegen de aflaatverkoop door 
Johann Tetzel, een Dominicaner priester. Bij een aflaat koopt de gelovige eigenlijk zijn tijdelijke zondeschuld 
af, die hij op liep door zonden die hij beging of nog begaan zal. Dat kan geschieden, die afkoop, door goede 
werken. Bidden kan zo’n werk zijn, maar ook een stoffelijke prestatie. Een geldelijke gift, dat kan ook. Wel 
moet de zondaar oprecht berouw hebben. De aflaat is nooit een waarborg tegen tijdelijke zondeschuld te 
belopen door toekomstige zonden: wie zich dat voorneemt, heeft geen oprecht berouw. maar dat stond 
niet zo duidelijk in de diplomata die Tetzel afgaf, als iemand bij hem een aflaat kocht. De Paus had Tetzel 
gemachtigd om aflaten tegen kostprijs te verschaffen, om de kosten aan de bouw van de nieuwe Sint Pieter 
te Rome verbonden te delgen. De gelovigen konden bij Tetzel geld storten en bekwamen dan een aflaat 
ook voor zonden, die nog begaan zouden worden. De Heilige Stoel had op het bankiershuis Fugger een 
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wissel getrokken waarmee zij de bouwkosten trachtte te bestrijden, en Fugger had Tetzel aangesteld, met 
machtiging van de Paus, als inner van de kostprijs der aflaten. Het kon niet uitblijven dat gelovigen die 
papieren gingen zien als machtigingen om in de toekomst straffeloos zonden te begaan. Dat was, ik benadruk 
het, niet de achterliggende moraaltheologische doctrine, maar het lag zo voor de hand dat gelovigen het 
zo zouden opvatten dat reeds daarom de Heilige Stoel er nooit aan had moeten beginnen. Luther was een 
gewetensvol mens, die onder zijn eigen zondigheid zeer gebukt ging. Hij kwam als priester in de biechtstoel 
steeds vaker vermogende gelovigen tegen die een absolutie opeisten en tegelijk zo’n aflaatbrief door het 
tralieluik staken. Hij vermaande dan, dat die brief geen blanco machtiging was om te zondigen afhankelijk 
van het gestorte bedrag, maar moest vaak erkennen dat Tetzel zelf de indruk had gewekt dat dat wél het geval 
was. De boeteling verkeerde dan in onoverwinnelijke en verschoonbare rechtsdwaling. Luther moest toch 
absolveren. Die frustratie zetten hem tot het overdenken van de positivistische sacramentenleer die de Kerk 
in deze tijd voorstond. En waar Zij eigenlijk nooit ver van af is, omdat zij de individuele verantwoordelijkheid 
van de mens als zondig creatuur in Gods Heilsgeschiedenis eigenlijk nooit goed in kaart brengt. Hij verwierp, 
uiteindelijk, wellicht averechts, de hele sacramentendoctrine. als ijzeren consequentie wees hij vervolgens 
ook het kerkelijk leerambt van de paus af en diens jurisdictionele primaat in wereldlijke aangelegenheden.

209 Het boek heet: De eendimensionale mens, studies over de ideologie van de hoogindustriële samenleving. Het 
was in pocketvorm uitgegeven, met een rode kaft, om in de gebalde linkervuist te houden bij de veelvuldige 
demonstraties aan de Karl marx- en allende-universiteit. Zo heette de Katholieke Hogeschool Tilburg 
vanaf 1968 een tijdje.

210 De Duitse boerenstand meende, bij haar verzet tegen haar maatschappelijke uitbuiting en onderdrukking, 
aan Luther een voorman en theologische verdediger te hebben. Want verzette hij zich niet tegen de kerkelijke 
hiërarchie en het pausschap? Het bleek een misvatting. De overheid is altijd van Gode gewild. Het is de 
mens niet toegestaan daartegen in opstand te komen. Luther zegt: Zelfs indien de dragers van het gezag 
slecht zijn en goddeloos, is toch het gezag en zijn goed en van godswege… Derhalve, waar macht aanwezig 
is en bloeit, daar zij en blijve deze omdat God zo bevolen heeft.” Luther leunt hier zwaar op Romeinen 
XIII, 1-7, waar de apostel er inderdaad geen doekjes om wikkelt: “1. Ieder mens moet zich onderwerpen 
aan de gezagsdragers die boven hem staan. Want er is geen gezag dan van God. Ook het bestaande gezag 
is door God ingesteld. 2. Wie zich dus tegen het gezag verzet, verzet zich tegen Gods verordening, en wie 
dit doen, roepen een vonnis over zich af. (…) 7. Geeft ieder wat hem toekomt: belasting en rechten aan wie 
gij belasting en rechten verschuldigd zijt, ontzag en eerbied aan wie ontzag en eerbied toekomen.” Luther 
draagt de gelovige op deze tekst letterlijk te nemen en aldus na te leven. Dat kwam uiteraard de Rotterdamse 
burgerij niet uit, omdat de nieuwe belastingen die Karel V al wilde invoeren alleen maar beoogden een 
centralisatie van het staatsgezag te bekostigen. Daarbij zou geen rekening worden gehouden met de fiscale 
privileges die Rotterdam had verworven in zijn strijd met de bisschop van Utrecht, de Graven van Holland, 
de Bokels en de heren van Voorschoten. Die had men duur gekocht, die zou men kwijt zijn. Philips II en 
zijn belastingdienst wonden daar evenmin doekjes om. men zocht dus naar rechtvaardiging om die nieuwe 
aanslagen niet te hoeven voldoen. maar bij Luther kon men die niet vinden. Bij Calvijn wel. Waarover 
straks. Luther is hierin zeer persistent. Ook gewekte verwachtingen hoeft de overheid niet te honoreren 
door eerbiediging van de wellicht daardoor verwekte rechten: Hoe slecht een bestuur ook moge zijn, toch 
zou God het dulden van zijn bestaan verkiezen, liever dan het gepeupel toe te staan te muiten, met hoeveel 
recht zij ook mogen handelen. (…) Een vorst hoort vorst te blijven, welk een despoot hij ook moge zijn. Hij 
onthoofdt noodzakelijkerwijs toch maar weinigen, daar hij uiteindelijk toch onderdanen moet bezitten 
om heerser te kunnen zijn.” Hier had de Rotterdamse burgerij dus duidelijk niets bij te halen. Zie Luthers 
uiteenzettingen tegen de gewelddadige opstandige bewegingen die zijn religieuze leer noodzakelijkerwijze 
in Duitsland moest losmaken: Eine treue Vermahnung zu allen Christen, sich zu hüten vor aufruhr und 
Empörung uit 1522. “So ist aufruhr von Gott verboten, da er sagt durch mosen: quod iustum est iuste 
exequaris. Was recht ist, sollt du mit Recht ausführen. Item: Die Räch ist mein, ich will widergelten. Daher 
kommt das Wahre Sprichwort: Wer wiederschlägt, der ist unrecht. Item: Niemand kan sein eigen Richter 
sein. Nu ist aufruhr nicht anders, denn selbs richten und rächen, das kann Gott nicht leiden, darum ist es 
nit muglich, dass aufruhr nit sollt die Sach allezeit viel ärger machen, weil sie wider Gott und Gott nit mit 
ihr ist.” Zie: marc Lienhard, Luther en Europa, opgenomen in: De Reformatie, De 16e-eeuwse revolutie in 
de kerk, Uitgeverij Uniepers: abcoude, 1990, pp 82-109.
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211 De Bourgondische Kreits of Bourgondische kring is het staatkundig eindpunt van een ontwikkeling, waarbij 
het huis Habsburg via een dynastieke politiek trachtte volledige greep te krijgen op de Lage Landen, die 
formeel onderdeel uitmaakten van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie. Territoriaal omvatte de Kreits 
alle landen ten westen van Utrecht en Gelre en ten westen en zuiden van de maas. Ze ontstond in 1512. In 
deze Kreits hadden de Habsburgers volledige soevereine macht vergaard via een huwelijkspolitiek, ondermeer 
met de Graven van Holland, of via veroveringen. De Habsburgers namen dus de machtsaanspraken van 
die Graven gewoonweg over en stelden hun onderhebbenden, die soms ook de graventitel voerden, aan 
zoals hun voorgangers deden. Ze hadden in deze Kreits veel meer feitelijke macht dan in het Duitse Rijk, 
maar steeds door verovering, huwelijksverwerving of erfopvolging, dus steeds per territoriaal gebiedsdeel 
anders gelegitimeerd en uitgewerkt in feitelijke aanspraken. Die waren een samengevoegd resultaat van 
persoonlijke erfenissen uit het verleden. In 1548 werd die territoriale differentiatie drastisch teruggebracht 
door de Transactie van augsburg. Daardoor werd de Kreits losgemaakt uit het Duits-Roomse Rijksverband; 
de Kreits was nu een zelfstandig rechtsgebied dat overigens wel als een soort personele unie banden bleef 
hebben met het Duitse Roomse Rijk. De zeventien thans verenigde provinciën, een soort prefederale 
BELELUX, waren niet ondergeschikt aan de Duitse Rijksdag. De Staten-Generaal van deze provinciën 
zouden, in gemeen overleg met de Keizer, verder de interne publieke rechtsorde samenstellen. Keizer Karel 
regelde nu eerst dat de landsheerlijke erfopvolging voor alle zeventien gebiedsdelen hetzelfde werd in de 
pragmatieke sanctie van 1548. Dat werd aanvaard, al tastte dat de rechten van de edelen die in een feodale 
afhankelijkheidsverhouding stonden tot hun landsheer wel degelijk aan. maar de steden en gewesten zagen 
toch de voordelen van deze uniformering in. Bezwaren waren er ook niet tegen de voornemens om deze 
BENELUX om te vormen tot een soort douane-unie met een vorm van vrijhandelsassociatie binnenwaarts. 
maar wel tegen de zeer ingrijpende uniformerende fiscale hervormingen die daar overigens het gevolg 
van zouden moeten zijn. Die zouden de stedelijke en gewestelijke rechten niet onverlet kunnen laten. 
Daarvoor zou veel masseerkunde en tact noodzakelijk zijn, om dat de handelssteden te doen aanvaarden. 
De schaalvergroting die voor de afzet landinwaarts en voor de export het automatisch gevolg zou zijn was 
een handelsstad als Rotterdam zeer te stade gekomen; maar dat had langdurige onderhandelingen gevergd. 
Karel had dat geduld, die flexibiliteit en die mensenkennis wel, Philips niet.

212 Hansa-bunde: een samenwerkingsverband tussen handelaren en steden tijdens de middeleeuwen ter 
bescherming van de internationale of inter-gewestelijke handel en tot uitbreiding daarvan. Deze bond 
ontstond sedert de twaalfde eeuw rondom de Oostzee en later de Noordzee. De Hansa omvatte op een 
gegeven moment meer dan tweehonderd handelssteden die onderling uniformering nastreefden in tarieven, 
vervrachtingvoorwaarden, omslag- en stapelingsfaciliteiten, door bijvoorbeeld bij de aangesloten steden 
dezelfde soort bekading en dezelfde soort hijskranen en hijsapparaten voor te schrijven. maar ook ten 
aanzien van de verdere stapel- opslag- en transitfaciliteiten werd standaardisering nagestreefd opdat de 
bond een monopolie zou kunnen krijgen inzake metalen, granen, hout, huiden, wijnen, zout en kruiden. De 
hijskraan in Harwich – die er nog staat – moest dezelfde tredschoepen hebben en dezelfde zwaaiactieradius 
als die in Zutphen en Lübeck. Dat werd onderling gegarandeerd in stedelijke associatieverdragen waarbij 
de stadsbesturen als borgen optraden. Dat lukte. Het zou tot een groot succes hebben kunnen leiden 
als de godsdienstoorlogen niet hadden geleid tot het ontstaan van nationale contracties, omdat de 
verschillende godsdienstige denominaties de bevolkingen er toe noopten niets meer te willen weten van 
handelsverkeer met ketters of andersgelovigen, reeds omdat die een andere opvatting hadden van wat de 
publieke goede trouw kennelijk meebracht, wat overmacht en wanprestatie precies inhield. Een collectief 
grensoverschrijdend rechtsbesef werd aldus ondermijnd, hoezeer dat er in de middeleeuwen echt wel geweest 
was, op basis van het canonieke recht dat het Romeinse contractenrecht recipieerde. De vier hoofdkantoren 
van de Hanze pasten dat recht bij differentiatie bij andersluidend locaal recht toe: het Hanzekantoor 
Brugge, dat te Tyskebrygge in Bergen, het Peterhof in Novgorod en de Stalhof te Londen. Zij stuurden 
daarop de onderkantoren aan, in de veronderstelling dat er een universeel van god gegeven rechtsstelsel was. 
Het Luhteranisme prentte de gelovigen in zich meer te richten op de rechtstraditie die het nationale gezag 
had voortgebracht. Daardoor ontstonden economische conflicten, staten begonnen hun interne markt af 
te schermen door toltarieven en protectionistische maatregelen, het zogeheten nationale mercantilisme. 
Het eigenaardige locale recht werd voortaan dwingend bij de interpretatie van de handelsovereenkomst. 
Dat deed zich het eerste gevoelen in de conflicten tussen Vlaamse, Engelse en Schotse textielhandelaren, 
vooral in de lakensector.
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213 Inundaties stelt men aan een gebied of een land. Dit is de technische uitdrukking. Inundaties kunnen 
aan het Zuidoostelijk deel van de Grebbenberg niet gesteld worden bij de voltooiing van de Hollandse 
Waterlinie, aldus het militaire jargon.

214 Zie: Rudolf Dekker, Meer verleden dan toekomst, geschiedenis van verdwijnend Nederland, Uitgeverij Bert 
Bakker: amsterdam 2008, pp. 79-107.

215 mir Groen van Prinsterer, Handboek der Geschiedenis van het Vaderland: amsterdam: Höveker & Zoon 
1875. De opdracht luidt: “Wij zullen het niet verbergen voor de kinderen, vertellende de loffelijkheden 
der Heeren, en Zijne sterkheid en zijne wonderen die Hij gedaan heeft… opdat het navolgende geslacht 
die weten zoude, en “dat zij hare hope op GOD zouden stellen en GODs daden niet vergeten, maar zijne 
gezegden bewaren.” Ps. 78, v. 4, 6 en 7. Ik citeer uit zijn voorwoord: “mijne beginselen zijn, voor wie er 
belangstelling in stellen mogt, uit andere Geschriften bekend. Zij kunnen allen teruggebragt worden tot 
de onvoorwaardelijke onderwerping aan den God, die zich in de Heilige Geschriften geopenbaard heeft. 
De geheele geschiedenis leert mij dat er voor Overheid en Volk, buiten gemeenschappelijken eerbied voor 
den hoogeren Wetgever, geen cement ter vereeniging van vrijheid en gezag is. Zij leert mij dat de leus: Er 
is geschreven! alleen tegen het geweld der dwaalbegrippen een beproefd wapen in de hand geeft. maar 
geen warmte eener geloofsovertuiging, die veeleer zachtmoedigheid en billijkheid gebiedt, heeft mij tot 
het gebruik van tweederlei weegschaal verleid. Vrijmoedig zag ik dat volkomen onpartijdigheid mijn doel 
was; al zou ik niet gaarne beweren dat ik ze altijd en in allen deele bereikt heb.” Het aardige is dat Groen de 
Spanjaarden steeds beschrijft als “onverzoenlijke verraderlijke vijanden” en de prins van Oranje als nobel, 
onzelfzugtig, belangenloos en heldhaftig. Zie randnrs 148-156. Randnr 151a is later ingevoegd om Willem 
nog wat eerlijker, standvastiger en wijzer af te beelden dan in eerdere drukken. Het was kennelijk niet 
duidelijk genoeg. Philips II en alva zijn achterbaks, beheerst door jaloezie, kuipzin en wrede vermetelheid. 
maar toch prijst Groen zich als deerlijk onpartijdig aan. En dat vond Wilhelmina nu óók. maar als we 
bedenken dat kinderen dit Handboek op de “School met den Bijbel” zowat uit hun hoofd moesten kennen, 
is begrijpelijk dat de negentiende eeuw nu juist niet gekenmerkt wordt door geschiedschrijving die de 
Vaderlandse historie anders dan een nooit eindigend protestants Heldenepos verwoordt. De eerste zes 
decennia van de twintigste eeuw trouwens ook niet. Daarin was ook op de protestantse scholen deze 
visie van Groen uitgangspunt. Nederland is een protestantse natie. Vandaaruit wordt de geschiedenis van 
de Laurens toch doorgaans óók nog steeds opgepakt. Wilhelmina zwoer bij Groens geschiedschrijving 
en interpreteerde de staatkundige ontwikkelingen van haar tijd uit diens invalshoek. Vooral Gods 
persoonlijke(!) leiding, waaraan het Nederlandse Volk zoveel te danken had bij de opstand tegen Spanje, 
was een motief dat haar bijzonder aansprak. En dat dat de God van Groen was, stak zij niet onder stoelen 
of banken. Daarom kon zij voor “de Roomsche Kamerclub” (zoals zij de Rooms Katholieke Staatspartij 
ook in latere jaren, na 1927 bleef aanduiden) weinig waardering opbrengen. De Roomsen hadden Oranje, 
haar stamvader, niet gesteund, tenminste niet toen het erop aan kwam, en dat zouden ze wel altijd blijven 
doen. Zie: Cees Fasseur, Wilhelmina, II Vols. Uitgeverij Balans: meppel 1998, Vol. I De jonge koningin, 
pp. 117-138 en 160-178. Zie ihb. p. 136. Bij kabinetsformaties was dat te merken. Zie haar uitzonderlijk 
optreden bij de formatie van het kabinet Heemskerk: Jan de Bruijn, Wilhelmina formeert, De kabinetscrisis 
van 1907 - 1908, Boom: amsterdam, 2011, passim. Het viel haar altijd mee, als katholieken het landsgezag 
eerbiedigden, ook in dagen van revolutionaire spanningen, zoals in november 1918 toen Troelstra zijn 
machtsgreep deed. Wilhelmina zag katholieken dan ook allemaal als potentiële landverraders. Ze had moeite 
met de aanvaarding vasn Beel als potentieel minister in de na-oorlogse periode. Beel, die, terwijl hij toch 
katholiek was, zijn baan als referendaris eerste klas ter gemeentesecretarie Eindhoven, hoofd sociale zaken 
en waarnemend gemeentesecretaris, in 1942 ter beschikking gesteld had omdat hij “als geloovig katholiek 
zich niet kon vereenigen” met de door de NSB-burgemeester Dr Hub Pulles ongetwijfeld voorgestane 
nationaal-socialistische beginselen. Dat hadden veel protestanten niet gedaan, toen ze een NSB-superieur 
kregen, hun baan eraan geven, en nu zo’n Louis Beel wel? Hij bleek nog principieel ook en vóór Oranje, was 
die man echt wel katholiek? Beel werd, zo men weet, de eerste katholieke minister-president van Herrijzend 
Nederland en dat was Wilhelmina soms wat te bar. al vond ze hem een wereldvreemde maar beginselvaste 
man, met wie ze het daarom best vinden kon. Tegenover Groens geschiedschrijving plaatsten de katholieken 
de historie-benadering van hun W. J.F. Nuyens, algemeene geschiedenis des Nederlandschen Volks, van 
de Vroegste tijden tot op onze dagen, VII Vols. C.L. van Langhuysen: amsterdam 1871. Daarin heten de 
Geuzen altijd wreede snoodaards, terwijl de katholieken opregte vroomen zijn die manhaftig stand houden 
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tegen de booze toeleg van Willem de Zwijger en Sonoy die uit voos eigen belang het katholicisme verdelgen 
en de wijngaard des heren overgeven aan woekeringen van ketterijen. Nuyens nam zich voor de vaderlandse 
geschiedenis los te maken van de toen al vrij traditionele eng-calvinistische perspectieven en invalshoeken. 
Het geschiedenisboek omvatte aanvankelijk vijf en tenslotte zeven delen. Het was duur. Daarom kreeg het 
op katholieke scholen niet die invloed en grip, die Groens Vaderlandse Geschiedenis had. Tot 1922 moesten 
de lagere katholieke scholen dergelijke boeken zelf betalen – in genoemd jaar vond de financiële gelijkstelling 
plaats tussen bijzonder en openbaar lager onderwijs wat betreft overheidssubsidiëring van Rijkswege – 
maar toen was Nuyens’ levenswerk al sterk verouderd. Binnen het katholieke volksdeel werd het nooit 
gemeengoed zoals Groens epos dat wel werd binnen het hervormde volksdeel. In specialistische historische 
kring kreeg Nuyens’ zienswijze, neergelegd in Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVIe eeuw, 
VIII Vols., C.L. van Langenhuysen: amsterdam 1865 - 1870, wel een zekere betekenis als ijkpunt voorde 
katholieke onderwijzers. Nuyens beklemtoonde het grote aandeel van trouwe, orthodoxe katholieken in de 
burgeroorlog tegen Spanjes legertroepen. maar grote verspreiding kreeg dat ook nooit. Te duur en te zeer 
beperkt tot de eigenlijke jaren van de opstand. Het leesboek van Nuyens, Vaderlandsche Geschiedenis voor 
de jeugd, C. L. van Langenhuysen: amsterdam, 1870, werd veel gelezen via de katholieke volksbibliotheken 
in de parochies, bijvoorbeeld die ondergebracht in de buurtpatronaten of bij de verenigingen als “De Sint 
Joseph-Gezellen”. maar een algemeen leerboek op de lagere scholen werd ook dat niet. Het werd gelezen door 
een elite, die al voor de eerste bladzijde tot Nuyens pre-occupaties bekeerd was en slechts zelfbevestiging 
zocht. Zie ook: Geertje Dekkers, De vooruitgang: “Nuyens gaf de katholieken een identiteit”, opgenomen 
in: Historisch Nieuwsblad, 9/2002 en albert van der Zeijden, Katholieke identiteit en historisch bewustzijn, 
W. F. J.Nuyens (1823 - 1894) en zijn nationale geschiedschrijving Uitgeverij Verloren:Hilversum 2002.

216 Over hem uitvoerig: Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de zestiende en 
zeventiende eeuw, a.w., deel I, pp. 261-282.

217 Over deze tragische figuur uitvoerig Rogier, De geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland, 
in de zestiende en zeventiende eeuw, a.w., Vol. I, pp. 283-305. Van Nieuwlandt, 1510 - 1580 (zo wordt zijn 
naam ook wel gespeld) had een fraaie canonieke carrière achter de rug, niettegenstaande verschillende 
disciplinaire aanzeggingen wegens zijn openbare dronkenschap. Hij had diverse malen dronken zijn 
kerkelijk ambt als inquisiteur, maar ook als pastoorproost van de Haarlemse Sint Bavo uitgeoefend; 
van deze laatste aangelegenheid dateert de beschuldiging dat hij dronken de monstrans uitdroeg in de 
sacramentsprocessie. Hij werd niettemin door kardinaal Granvelle als een geleerd man van voortreffelijk 
levensgedrag voorgedragen bij het hof te madrid dat de voordracht deed uitgaan. Dat tekent de verwording 
van de kerkelijke hiërarchie in die dagen, want dat het om een belangrijk ambt ging, de eerste residerende 
bisschop binnen het rechtsgebied van het diocees dat voordien eenvoudig Het Sticht kon heten, werd 
algemeen ingezien. amsterdam, Haarlem, alkmaar, Rotterdam, Den Haag en Dordrecht zou hij binnen 
zijn rechtsmacht krijgen. In 1562 hield Van Nieuwland zijn plechtige intrede in zijn kathedraal. Toen waren 
er al legio aantijgingen tegen hem, onder meer wegens vechtpartijen met zijn huisgenoten kennelijk allen 
in ontremde staat van alcoholische beneveling. Ná zijn aanstelling regende het klachten bij de Brusselse 
Landvoogdes die hem herhaaldelijk ernstig berispte: hij gold nu als één harer hoofdambtenaren. Kennelijk 
heeft zij wel ingezien dat deze benoeming als exemplarisch zou worden gezien voor het nieuwe bestel. Het 
prestige van Van Nieuwland is van het begin af aan nihil geweest. In 1569 werd hij tot aftreden gedwongen.

218 Op Sonnius ga ik uitvoerig in in mijn Woensel, a.w., pp. pp. 141-154, vooral omdat ik aanleiding heb voor 
de veronderstelling dat Sinterklaas, omstuwd door Zwarte Pieten, van deze aartsinquisiteur is afgeleid en 
aldus, als onderzoekend bisschopinquisiteur, een rechter-commissaris die vooral bij nacht en ontij moest 
opereren, model stond voor de Goedheiligman met het Grote Boek die de goeden beloont en de slechteriken 
meeneemt in de zak naar Spanje, naar madrid.

219 Hierboven, nootsgewijs bij de Bourgondische Kreits, de pre-BENELUX.

220 J. Wiarda, Hubertus Duifhuis, – Het kerk- en stadszilver tot betaling van soldij opgeëischt, Rotterdamsch 
Jaarboekje, 1888. a.J. Teychiné Stakenburg, Huibert Duyfhuis, (c. 1515 - 1581), Laatste pastoor der St. 
Laurenskerk, Rotterdamsch Jaarboekje 1963 afl. 12, pp. 205-227; Rogier, Geschiedenis van het katholicisme 
in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw, a.w., Deel I, pp. 127-128. Duifhuys (Duyfhuys, Duyfhuis of 
Duifhuis) , Rotterdam 27 oktober 1531-Utrecht 3 april 1581 is op jongere leeftijd – vijfentwintig jaar – tot 
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pastoor benoemd in Rotterdam. Hij moet dus tot een notabele familie behoord hebben en moet de provisie 
voor de voordracht makkelijk kunnen hebben opgebracht. Hij gold als rekkelijk, wat betreft theologische 
opvattingen en overigens als tolerant ook in zijn kanselpredicaties, die bijzonder geroemd werden. Hij 
beriep zich vooral op gesprekken van Jezus Christus met zijn apostelen, waarin Christus zich eveneens 
buitengewoon verdraagzaam opstelde. Hij liet op de preekstoel blijken dat veel dingen in de katholieke kerk, 
niet alleen betreffende de eredienst, niet Bijbels te funderen waren. Daarom gold hij te Brussel al spoedig als 
verdacht. Duifhuis leefde in een geheim huwelijk met zijn huishoudster. Dat was destijds geen uitzondering, 
maar een zuiver feitelijk concubinaat kwam meer voor. Duifhuis maakte van zijn verbintenis geen geheim. 
Hij ging vrijzinnig met zijn parochianen om, ook als zij het met de huwelijkstrouw niet erg serieus namen 

– hij kon moeilijk anders – en was tegemoetkomend betreffende van de katholieke dogmatiek afwijkende 
leerstellingen. Zo kon hij veel begrip opbrengen voor de Wederdopers of anabaptisten. Wellicht is aan deze 
conciliante houding te danken dat in 1566 de Beeldenstorm zich niet aan Rotterdam mededeelde. Zijn broer, 
Leendert Duyfhuys (zo spellen de gemeentestukken zijn naam), was burgemeester van Rotterdam. Dat 
kan verklaren waarom Hubertus Duifhuis later vaak bij politievraagstukken betreffende de handhaving 
van de openbare orde werd betrokken. Hubertus trachtte in april 1572 ook verzoenend op te treden toen 
Spaanse soldaten, door Lumey uit Den Brielle verdreven, op de achtste van die maand voor de Oostpoort van 
Rotterdam verschenen. Hij wordt genoemd als de priester die wist te bereiken dat steeds een afdeling van de 
legertroep werd binnen gelaten ter inkwartiering. Deze soldaten, die de nacht in kouwelijke omstandigheden 
zonder voedsel en lafenis in het veld hadden moeten doorbrengen, omdat de poorten gesloten bleven op 
aanroep, richtten zich echter, toen hun troep voldoende gegroeid was, toch tegen de burgers, en gingen 
over tot plundering, verkrachting en brandstichting. Hubertus Duifhuis werd zelf de dag daarop in ieder 
geval door een Spaanse monnik bedreigd tijdens de misviering, nam de vlucht en ontkwam naar Keulen. 
Hij werd later een van de eerste protestantse predikanten, verbonden aan de Sint Jacobskerk, te Utrecht. 
Het calvinisme echter verwierp hij als te rigide leerstellig en en Lutheranisme als onbijbels. Bakker, De 
Groote of Sint Laurenskerk, a.w., pp.59-66.

221 a. H. L. Hensen, Het Roomsch-Katholieke Rotterdam, Opgenomen in: Rotterdam in den loop der eeuwen, 
tweede gedeelte, eerste stuk, W. Nevens: Rotterdam, 1906, pp. 43-57.

222 Vaak wordt hier de naam van Cornelis Cooltuyn genoemd. Dat kan niet: die was in 1576 al overleden in 
Embden in Oost-Friesland, waarheen inderdaad veel zelfbenoemde volkspredikers vluchtten toen madrid 
politionele troepen tegen de ketterij begon te sturen. Vermoedelijk heeft Cooltuyn wel geopereerd te 
Rotterdam als volksmenner – zoals er destijds zoveel waren – maar heeft hij zijn biezen gepakt toen Brussel 
met plakkaten begon te werken en troepen dreigde te sturen naar Schieland. Dan zal hij van Rotterdam 
zijn gevlucht naar amsterdam, vandaar naar Enkhuizen en de boot naar Emden hebben gepakt omdat daar 
Lutheranen, of wat daarvoor doorging, in ieder geval veilig waren. Wie stond er dan op de preekstoel in de Sint 
Laurens op 13 of 15 november 1572? Vermoedelijk toch weer zo’n volksprediker maar geen beroepen dominee. 
Er was gewoonweg nog geen organisatorisch verband ter plaatse dat een dominee kon aanstellen, hoe stelt 
men zich dat voor? De Rotterdamse magistraat was overvallen door de troebelen, die wilde zolang mogelijk 
aan de veilige kant blijven en de regering in Brussel niet prikkelen. En dan: een dominee, die voldoet aan 
bepaalde aanstellingseisen, dat is een ambtelijke titel en aanstelling in deze tijden. Er was nog helemaal geen 
synodaal verband in Schieland en ook geen gemeente met een kerkenraad rond de Laurens. men was blij dat 
de Laurens niet meer gold als roomse parochiekerk. maar wat men er mee ging doen, dat wist de vroedschap 
ook niet. In Utrecht lagen nog Spaanse militaire legerafdelingen, die ging men evenmin provoceren. De 
bisschop daar was nog steeds tot veel in staat. Het is de archivaris Hazewinkel die hier de naam Donck of 
Duncanus noemt. Zie: Geschiedenis van Rotterdam, Deel I, p. 173. H. ten Boom, die de overgang bespreekt 
van rooms-katholiek naar protestant in zijn bijdrage aan: de Laurens in het midden, Uit de geschiedenis van 
de Grote kerk van Rotterdam, a.w., zie zijn: Kerk, samenleving, geestelijkheid en eredienst tot 1572, pp. 105-124, 
placht de vrijwillige rondleiders te instrueren hier geen namen te noemen, niet van de eerste dominee of 
prediker en niet van de laatste pastoor. Hij geeft in zijn instructie die ik in een rondleidingsmap aantrof, aan 
dat de auteurs elkaar zonder controle overschrijven en dat ze allemaal reppen van een oud kroniekje waarin 
maarten Donck onderscheidenlijk Cornelis Cooltuyn staan vermeld als gaande respectievelijk komende 
man. Ik denk dat ze allemaal refereren aan Hazewinkel. Die noemt die namen maar juist geen bronnen. 
Dat doet deze stadsarchivaris nu juist elders steeds, op het pietluttige af. Dus ik denk dat ook hij iets heeft 
overgeschreven, misschien wel van een rondleider door de Laurens, want ook ik hoorde die namen vroeger 
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al. Overigens, in de hoofdtekst noem ik bij de stadsroddel steeds een oproerige Kees, die iets moet beamen 
of ontkennen: dat is deze Cooltuyn, Cornelis. Een schelm, straatschuimer en schavuit die in troebel water 
goed wist te vissen. Hij komt in acten van apprehensie en arrest voor van: Simon van Leeuwen, Manier van 
Procedeeren in Civile en Crimineele Saaken met Aanteekeningen op de Ordonnantie van de Justitie in de Steeden 
en Landen van Holland en West-Friesland gedateert der 1 April 1580, En op de Ordonnantie van de Justitie 
van Philips, Grave van Holland &etc. over de Crimineele Proceduren en Justitie in de Nederlanden van 5. en 
9. July 1570, vermeerderd door Hendrick Verduyn, advocaat en medicinae Doctor, Den Zevenden Druk, 
Zynde opnieuws vermeerderd met de annotatien van Willem van aller, te amstelredam by Dirk Boom, 1768.

223 Bakker, De Groote of Sint Laurenskerk te Rotterdam, a.w., pp. 67-71. De verkoop van de casufelen, cappen 
en andere gebeurde in 1575, die van de gehele meubelinventaris in tranches.

224 Ze werd vermoedelijk gehouden in de refter van het augustijnenklooster te Dordrecht. De steden zonden 
afgevaardigden: Dordrecht, alkmaar, Edam, Enkhuizen, Gorinchem, Gouda, Haarlem, Hoorn, Leiden, 
medemblik, monnickendam en Oudewater. amsterdam en Delft niet. Die bleven voorlopig Spaansgezind. 
Ze hadden teveel te verliezen. Daarom vertegenwoordigde deze Dordtse Statenvergadering echt niet geheel 
Holland. Het was geen constituerende vergadering al wordt dat er soms van gemaakt. Zie: Eelco Beukers, 
Thimo de Nijs, Het bijzondere van Holland: een geschiedenis van Holland in 25 verhalen, Uitgeverij 
Verloren: Hilversum, 2005 pp. 29-32. Het ging de afgevaardigden om het herstel en de handhaving van 
hun stedelijke privileges, immuniteiten en eigen rechtssystemen. De godsdienstvrijheid was eigenlijk meer 
een bijkomende randvoorwaarde. Een bijvangst. Zie verder: Liesbeth van Noortwijk, H.a. van Duinen, 
Teun de Bruijn, Iris Knapen, marianne Eekhout, Jan alleblas, Niels van Driel, Het Hof van Nederland 
Dordrecht, Uitgeverij Wbooks: Dordrecht 2015 ISBN 97 8946 2580 831.

225 Lumey van der marck, opperbevelhebber van de Watergeuzen, was aanwezig. maar hij had het al zo bont 
gemaakt, dat hij in ieder geval niet in aanmerking kwam. Wel kreeg hij de titel van Overste van Holland. 
maar de feitelijke bevelsbevoegdheid die daaruit voortvloeide beperkte zich tot het Noorderkwartier Tussen 
Hoorn, Enkhuizen, medemblik en Den Helder.

226 Soms wordt Willem kapitein-generaal van het leger genoemd. Wat dat precies was, was onduidelijk. maurits 
commandeert pas echt het mobiele veldleger. Hij is in autoriteit opperbevelhebber, maar alleen voor zolang 
een veldtocht duurt. Hij heeft daarom, net als Willem, belang bij het voortduren van gewapende conflicten 
en niet alleen bij de oorlog met madrid.

227 aron Brouwer en marthijn Wouters, Willem van Oranje, De opportunistische vader des vaderlands, Nieuw 
amsterdam Uitgevers: amsterdam 2017, passim. De auteurs springen wat lichtvaardig met hun primaire 
bronnen om en komen soms wel wat makkelijk tot hun algemene conclusies. maar het beeld wat ze bieden 
van de Vader des Vaderlands is in ieder geval een tegenwicht tegenover de nog altijd wat al te hagiografische 
teneur van veel Oranjegeschriften over de wording van de Nederlandse natie en de rol van Willem daarbij.

228 Hier volg ik: Gerlof Verwey, Geschiedenis van Nederland, levensverhaal van zijn bevolking, III Vols, 
Elseviers Uitgeverij: amsterdam/Brussel, 1982, ISBN 90 10 05990 1, Vol II, Groei van een republiek, p. 
7-17. Verder volg ik: I. Schöffer, De Opstand in de Nederlanden 1566 - 1609, opgenomen in: De Lage Landen 
van 1500 tot 1780, onder redactie van I. Schöffer, H. van der Wee, J. a. Bornewasser, met medewerking 
van m. Baelde, G.J. Schutte en H. Houtman-de Smedt, Elsevier: amsterdam/Brussel 1985 pp. 103-166.

229 Ondertekend Den Haag 26 juli 1581 conform het besluit van 22 juli 1581. Een onafhankelijkheidsverklaring, 
maar zeker weer geen Grondwet of constitutie, laat staan een stichtingsakte van de Nederlandse 
stadhouderlijke monarchie. m. E. H.N.mout, Plakkaat van Verlatinghe, Historische Uitgeverij: Groningen, 
2011. Het besluit was genomen door de afgevaardigden van Brabant, Gelre, Zutphen, Vlaanderen, Friesland, 
Holland, Zeeland en mechelen en Overijssel; de Spanjaarden heroverden nadien delen van Brabant, Zeeuws-
Vlaanderen en Limburg weer. Zie: Coos Huijsen en Geerten Waling, De geboortepapieren van Nederland, 
De Unie van Utrecht, de apologie van Willem van Oranje en het Plakkaat van Verlating in hedendaags 
Nederlands, Elseviers Boeken & Nationaal archief: Den Haag/amsterdam 2004. De beslissing om 
tezamen een Republiek te vormen werd pas in 1588 genomen omdat men geen souverein vorst kon vinden 
met voldoende geld, politieke connecties en militaire middelen. Zie: Luc Panhuysen, Het Plakkaat van 
Verlatinghe, Houdt op in mijn tuin te wroeten, Spaanse beren, in: Historisch Nieuwsblad 2/2008.
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230 Vier gewesten sloten op 6 januari 1579 te atrecht (arras) een verbond dat erop gericht was met Spanje 
vrede te sluiten: artesië, Kamerijk (Cambrai), Henegouwen en Romaans-Vlaanderen. Daarbij sloten zich 
later aan Luxemburg, Limburg en Namen, die eigenlijk al nooit aan de rebellie tegen Spanje hadden willen 
deelnemen. De eis was, dat Spanje de stedelijke en gewestelijke privileges zou respecteren; in ruil zouden deze 
gewesten de Spaanse staatshervormingen aanvaarden en het katholicisme erkennen als de enige openbare 
godsdienst. De Spaanse huurlegers zouden teruggetrokken worden, óók als bezettingsmacht. Daarvoor 
zouden dus geen bezettingskosten verschuldigd zijn. Op die voorwaarden sloten deze gewesten een finale 
vrede in het Tractaat van atrecht (17 mei 1579) . Daarbij kwamen nog, later, als verdragspartijen enige 
steden (Valenciennes en Doornik) en enclaves. Het prinsbisdom Luik bleef er buiten. Dat had een eigen 
volkerenrechtelijk neutraliteitsstatuut. Het had de decreten van het contrareformatorisch Concilie van 
Trente ook nooit willen uitvoeren en de Heilige Stoel had daarin berust. Groningen en de Ommelanden, 
Drenthe en Oost-Overijssel sloten zich ook aan bij de Unie van atrecht, toen de Henegouwer George van 
Lalaing, graaf van Rennenberg daar stadhouder werd. De aaneensluiting van deze zuidelijke gewesten bij 
deze Unie van atrecht was mede te wijten aan het schandalige gedrag van de huurlingen van de Staatse 
troepen, meest Waalse huurlingen, die geheel Vlaanderen plunderden en het gezag van de Staten-Generaal 
niet meer gehoorzaamden. Daardoor kreeg het protestantisme in deze streken een slechte naam. Van een 
algemene religietolerantie kon daarom in deze streken geen sprake meer zijn.

231 Johan van Oldenbarnevelt, amersfoort, 14 september 1547-Den Haag 13 mei 1619. Vermoedelijke familienaam: 
Oudenbarnevelt. Ook wel: Van Oldenbarneveldt, zo zal Johan ook regelmatig tekenen. Johan was de tweede 
zoon. Zijn oudste broer, Reyer, zou hopman zijn geweest in het Staatse leger. Ook hij wordt veelal ongunstig 
genoemd. Johan had vier zussen. Die zouden prostituees zij geweest. maar men bedenke dat deze berichten 
dateren van het moment dat Van Oldenbarnevelt als politiek delinquent in ongenade was gevallen bij de 
machtshebbers, waaronder met name Prins maurits van Nassau, de opperbevelhebber van het Staatse Veldleger. 
De jongere broer, Elias, die ook stadspensionaris van Rotterdam is geworden, wordt steeds gunstig genoemd. We 
weten verder niet heel veel zeker over Johan, behalve, dat hij vermoedelijk op de amersfoortse Latijnse school is 
geweest. Hij heeft aan verschillende universiteiten rechten gestudeerd, waaronder Leuven, in 1566. In Heidelberg 
heeft hij ook colleges gelopen, in 1568, en daar zou hij calvinist zijn geworden. Uit politieke overwegingen heeft 
hij zich lang als hervormd voorgedaan – de prins van Oranje heette hervormd te zijn – maar over de inhoud 
van dat geloof heeft hij zich in het openbaar noch bij geschrifte concies uitgelaten. We weten alleen dat Johan 
in 1570 als advocaat in Den Haag doende is geweest. Omdat hij op de rol staat van het Hof van Holland.

232 Hij zou bij het ontzet van Haarlem hebben meegevochten in de burgermilitie (1573); hij was commissaris 
voor het doorsteken van dijken in Zuid-Holland bij het ontzet van Leiden.

233 De verhouding tussen het diepste zwaartepunt van de scheepsromp tot het hoogste punt van de opbouw, 
waaraan het meetkundig zwaartepunt van de waterverplaatsing kan worden berekend. Het zwaartepunt van 
de waterverplaatsing bepaalt hoe stabiel het vaartuig blijft bij verandering van de opwaartse kracht van de 
waterverplaatsing na een scheepsbeweging. Bij een beweging verandert steeds de hellingshoek tegenover het 
wateroppervlak. Er moet een ideale verhouding zijn tussen die hoek en het drukkingspunt binnen het vaartuig. 
anders kan het kapseizen. De lijn tussen diepste zwaartepunt en het drukkingspunt is de metacenterhoogte.

234 Het citaat en deze passus berusten voornamelijk op de bevindingen van Rogier, De geschiedenis van het 
katholicisme in Noord-Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw, a.w., Vol. I pp. 438-476.

235 Zie mijn: De staatkundige betekenis van sociëteiten in Nederland. Een Oranjesociëteit in Zutphen., 
Nijmegen/Tilburg, Wolf Legal Publishers, 2003.

236 Bij het Verdrag van Cordesillas van 7 juni 1494 regelde Paus alexander de opdeling van de niet-Europese 
wereld tussen Castilië en Portugal. Deze rijken waren net begonnen met hun eerste ontdekkingsreizen naar 
De Oost, Het Verre Oosten. De aanleiding was de ontdekking van amerika. alexander bepaalde aanvankelijk 
op verzoek van Spanje, bij besluit dat hij geen verdragsvorm gaf, dat alles ten westen van de meridiaanlijn op 

480 kilometer van de Kaap-Verdische archipel toebehoorde aan Castilië, dus aan Spanje. alles ten oosten van 
die lijn zou toebehoren aan Portugal. Portugal wilde correctie daarvan. Deze correctie stond Spanje toe bij 
verdrag, uit te werken bij een tripartite Concordaat tussen Heilige Stoel, Portugal en Spanje. Een Concordaat 
is een volkerenrechtelijke overeenkomst tussen die Stoel en een staat of een volkerenrechtelijke organisatie. 
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De correctie kwam erop neer, dat de meridiaanlijn nu werd verlegd. En wel naar het westen, op 1770 kilometer 
van de Kaap-Verdische archipel. Daardoor vielen Cuba en Hispaniola onder Spaanse jurisdictie en het later 
ontdekte Brazilië onder Portugese. De verdeling in jurisdictekringen werd later gespecificeerd en genuanceerd 
in het verdrag van Zaragoza van 1529, omdat Portugal al in het Verre Oosten destijds eilandengroepen had 
verworven door het recht van eerste ankering van Portugese schepen die ligplaats hadden gekozen binnen de 
concessie van Spanje voor de ratificatie van het Verdrag van Tordesillas. De Nederlanden waren door het 
Verdrag van Venlo van 1543 onderdeel geworden van het Habsburgse Rijk. Ze waren dus aan deze verdragen 
gebonden, ook bij de ontdekkingsreizen die de Republiek nadien ondernam. Dat hield dan mede in, dat de 
gebiedsverwervingen die werden opgeëist door Rotterdamse Compagnieën van Verre (waarover hieronder 
nader) tussen 1543 en 1648 in het Verre Oosten wederrechtelijk waren, immers strijdig met de verdragen van 
Tordesillas en de uitvoeringsovereenkomsten. De verwervingen van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie 
vanaf 1602 zouden dus óók volkerenrechtelijk onrechtmatig zijn. Daarop beriepen de staten zich die kaapbrieven 
afgaven ten laste van schepen, gereed door deze compagnieën: hun ladingen waren onrechtmatig verworven. 
Het ontnemen ervan of de inbeslagneming was niet onrechtmatig. Engeland en Frankrijk deden dat. Zij gaven 
commissiën tot kaapvaart omdat de Nederlanders zich niet aan de jurisdictieverdelingen van de Paus hielden. 
maar zelf erkenden zij uiteindelijk die verdeling óók niet, toen zij zich buiten het atlantisch zeegebied begonnen 
te begeven. Dat leverde dus een feitelijke handelsblokkade op. Het zoeken van een westelijke doorvaart door de 
Noordpoolzeeën door iemand als Hudson (met zijn Halve Maen) door de Verenigde Oost-Indische Compagnie 
is te verklaren uit de wens van de amsterdamse kooplieden om enerzijds het volkerenrecht te blijven respecteren 
door doorvaarten te zoeken buiten het areaal dat bekend was in 1494 enerzijds en anderzijds toch handel te 
gaan drijven via die vaarten met dat Verre Oosten. Frankrijk en Engeland verwierpen de rechtsgeldigheid 
van het Verdrag van Tordesillas, maar Nederland kon dat, gezien de Vrede van Venlo in 1543, niet doen. Van 
Oldenbarnevelt wilde zijn internationale handelspolitiek nu juist niet opstarten met een inbreuk op het destijds 
gangbare universele volkerenrecht. Hij zou immers dat imperfecte rechtssysteem later in zijn handelspolitiek 
hard nodig hebben: hij beriep zich namens de V. O. C. steeds op het recht van eerste ankering ondermeer bij de 
claim op de plaats manhattan, het eiland dat later New York zou herbergen, Nieuw amsterdam dus.

237 Bij hoogverraad richt het delict zich rechtstreeks tegen de zelfstandigheid van de staat, zijn existentie 
als rechtssubject in het volkenrechtelijk verkeer. men wil die zelfstandigheid aantasten en vernietigen, 
bijvoorbeeld door de staat op te doen gaan in een volledig ander staatsverband. Die beschuldiging was 
dus de zwaarste. Grotius, eerder protegé van Van Oldenbarnevelt, heeft de aanklagers geholpen met de 
bewijsvoering tegen de raadpensionaris, onder meer door de verklaring dat Van Oldenbarnevelt heeft 
getracht de koloniale handel op de West – Suriname, de antillen – te frustreren ten gunste van die op 
de Oost. De handel op de West was een soort van piraterij en zeeroverij die de Oostenrijkse gezaghebbers 
in de Belgisch Nederlanden die die handelsvaart ondernamen, mede met het oog op Zuid-amerika waar 
Spanje grote belangen had, veel moeilijkheden berokkende. De handel op de Oost, dus Ceylon, malakka, 
de Indische archipel die later Nederlandsch-Indië zou heten, was juist in het voordeel van Spanje en 
dáár gaf Van Oldenbarnevelt nu juist een monopolielicentie voor af aan de Vereenichgde Oostindische 
Compagnie. Kennelijk wilde hij Spanje bevoordelen. De redenering was destijds al gezocht. De rechtbank 
heeft er niet voor durven veroordelen. Zie: Henk Nellen, Hugo de Groot, Een leven in strijd om de vrede, 
1583 - 1645, amsterdam: Uitgeverij Balans, 2007, pp. 238-239. als de raadpensionaris zijn functie aldus al 
misbruikte, dan zou dat ambtscorruptie zijn geweest, maar geen hoogverraad. Hij richtte zich niet tegen 
de staatszelfstandigheid van de Republiek. Bij landverraad richt men zich op misdrijven die de vijand 
van de staat bevoordelen. De staat kan daardoor gevaar lopen. Bijvoorbeeld als die vijand aanvalt. maar 
de staatsexistentie is niet object van het opzet van de dader. Een wapenleverancier die munitie levert aan 
de vijand heeft winstbejag. Of de vijand ze ook afvuurt laat hem koud. Gebeurt dat niet, dan heeft hij de 
staatsexistentie van zijn nationaliteitsstaat in principe niet ondermijnd. Het onderscheid is niet erg duidelijk.

238 Van Oldenbarnevelt en maurits konden het aanvankelijk best met elkaar vinden. Van godsdiensttwisten 
moesten ze beiden niets hebben, ze begrepen van het theologische conflict tussen Lutheranen en Calvinisten 
niet veel. maar ook niet dat tussen remonstranten en contraremonstranten. maar maurits, die streefde naar 
een autonoom opperbevelhebberschap, wenste zijn militaire operaties niet ondergeschikt te maken aan Van 
Oldenbarnevelt s handelspolitiek. De raadpensionaris wilde Het Kanaal zuiveren van de Duinkerker kapers 
die verschillende havensterkten hadden in Noord-Frankrijk en Vlaanderen, want hun dreiging ondermijnde 
de handel op het gloednieuwe koloniaal gebied in West-afrika en vooral dat in het Verre Oosten, waarbij 
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men eerder aan Ceylon moet denken dan Java en de nabije eilanden. maurits vond het risico te groot: hij 
zou verre ravitailleringslijnen krijgen dwars door de Spanjaarden beheerst gebied. Hij kreeg gelijk: hij won 
de slag bij Nieuwpoort maar het was een Pyrrusoverwinning. Hij keerde woedend naar huis. In 1600. Daar 
kwam hij er achter dat Van Oldenbarnevelt al lang van plan was het met Spanje op een akkoordje te gooien. 
Hij ervoer dat onderhandelingen gaande waren om met Spanje een wapenstilstand te sluiten voor langere 
duur. Van Oldenbarnevelt meende dat de Republiek de doelen van 1568 had bereikt, dat voortzetting van de 
oorlog weinig meer zou opleveren en dat de economie dat ook niet meer dragen kon. Hij wilde dus het Staatse 
Veldleger aanmerkelijk inkrimpen. Daarvoor kon maurits als opperbevelhebber geen waardering opbrengen, 
vooral niet omdat Van Oldenbarnevelt er niets van tegen maurits gezegd had. Verder vond maurits dat het 
Veldleger juist in het zuiden en oosten in geweldig goede afwachtingposities was terecht gekomen om de 
Spanjaarden aan te vallen. De Spanjaarden vochten in vreemd gebied, hadden steeds meer moeilijkheden 
met hun aanvoerlijnen en hadden onderling ruzie over de te volgen strategie. Hij vond dus dat juist nu de 
oorlog met verhevigde kracht moest worden voortgezet: de ultieme overwinning lag voor de deur. maar 
Van Oldenbarnevelt was ervan overtuigd dat de Republiek zich nooit lang als landmogendheid zelfstandig 
zou kunnen doen blijven gelden en dat een universele vrede uiteindelijk onontkoombaar was. Hij sloot dus 
toch het Twaalfjarig Bestand in 1609, dat natuurlijk aangeduid werd als wapenstilstand of trêves. als het aan 
Van Oldenbarnevelt lag, dan zou dat bestand omgezet worden in een multilateraal vredes-tractaat zoals de 
Vrede van münster uiteindelijk in 1648 is geworden. maurits voelde zich verraden door de raadpensionaris 
die aldus zijn militaire ambities ondermijnde. maurits kreeg allerlei kwalijke berichtgeving ten laste van Van 
Oldenbarnevelt via een camarilla rond de raadpensionaris, waarvan Francois van aerssen, de Nederlandse 
gezant te Parijs, de voornaamste was. Die buitte de wantrouwige natuur van maurits optimaal uit door, 
als een hysterische wasvrouw bij de dorpspomp, allerlei kwalijke geruchten als objectiveerbaar waar aan 
maurits voor te stellen. Uiteindelijk kwam het tot een definitieve breuk toen Van Oldenbarnevelt de steden 
en gewesten weer toestond eigen schutterijen op te richten via huurtroepen, de waardgelders. Dat hadden 
die gewesten en steden volgens hun oude privileges altijd al mogen doen, maar deze rechten waren geschorst 
tijdens de oorlogstoestand. maurits zag dat echter als het voorteken van een demobilisatie van zijn mobiele 
Veldleger, het enige instrument dat hij had, ter schraging van zijn politieke macht.

239 Zie: Ben Knapen, De man en zijn Staat, Johan van Oldenbarnevelt, 1547 - 1619 , amsterdam: Bert Bakker, 
2005; Jan en annie Romein, Erflaters van onze beschaving, Nederlandse gestalten uit zes eeuwen, IV Vols., 
amsterdam: NV Em. Querido’s Uitgevers-maatschappij, 1940, Vol. I., pp. 208-245. Voor de juridische 
aspecten nader: G. a. m.Strijards, Johan van Oldenbarnevelt, opgenomen in: Den Haag met recht een stad, 
Elf juridische portretten, H.D. Ploeger/J. m. Smits (Ed.), Den Haag: Jongbloed, Den Haag, 1997, pp. 23-38.

240 Voluit: Het stockske van Johan van Oldenbarnevelt, Vader des Vaderlants. Vondel draagt het gedicht op aan 
dat stokje, waarop Van Oldenbarnevelt steunde omdat hij aan de jicht leed. Hij was 71 jaar, toen hij onthoofd 
werd en alleen dat al zette de tenuitvoerlegging in een daglicht van wreedheid en wraakzucht. Het begint 
zo: “mijn wens behoede u onverrot/ o stok en stut, die geen verrader/ maar ’s vrijdoms stut en Hollands 
vader/ gestut hebt op dat wreed schavot,/toen hij voor ’t bloedig zwaard moest knielen,/veroordeeld als 
een Seneca/ door Nero’s haat en ongena,/ tot droefenis der braafste zielen.” Joost van den Vondel vergelijkt 
dus maurits regelrecht met Keizer Nero, die niet meteen geldt als drager van een gerechtigheidsideaal.

241 Voor de feitelijke gang van zaken in de Laurenskerk en de bestuurlijke administratie door de Kerkenraad, 
verlaat ik mij voornamelijk op de twee volgende publicaties: J.R. Callenbach,De Nederduitsch Hervormde 
Kerk, opgenomen in: Rotterdam in den loop der eeuwen, tweede gedeelte, derde stuk: W.Nevens: 
Rotterdam 1909 alsmede J.H. Landwehr en a. van Veelo, De Gereformeerde kerk, ibidem, pp. 1-126. Deze 
bronvermelding herhaal ik uiteraard niet. Ik volg haar tot 1800, als wannneer officiële bronnen uit ’s Rijks 
Geschiedkundige Publicaties-reeks haar kunnen vervangen als meer accuraat.

242 Petrus Datheen 1531 - 1588. Belangrijke theloog in de hervormdekerk van de Noordeijke Nederlanden. Hij 
was in 1578 voorzitter van de Synode van Dordrecht. Hij was van mening dat er een staatsgodsdienst moest 
zijn – de calvinistische – en dat vrijheid van godsdienst voor anders gezinden niet kon worden gegund. 
Hij richtte zich met name tegen de Rooms-katholieke Kerk. Hij vertaalde de Heidelbergse Catechismus 
en de Psalmberijmingen. Deze werden de substantie van de belangrijkste liedbundel van de Nederduits 
Gereformeerde Kerk. De voorgeschreven noten en ritmen geven aan de zang iets zing-zeggerigs, wat Datheen 
opgepikt had van de Geneefse melodieën. Daardoor ondervond de bundel van het begin af kritiek.
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243 Ook wel: Placcaet van Verlatinghe. Het is, zoals aangegeven, een enkelvoudig besluit van de Staten-Generaal 
van 26 juli 1581, genomen te Delft, om de koning van Spanje, Philips II, niet langer te erkennen als heer der 
Nederlanden. men verlaat hem dus. Dat besluit men, zonder dat daarvoor uitvoeringsregelingen nodig zijn. 
men bepaalt een standpunt dat de gezanten, voor zover geaccrediteerd bij buitenlandse hoven, aan hun 
gastheren zullen overbrengen. Inkomende post voortaan richten aan: Hoogmogende Heeren der Staten-
Generaal, Delft. Het redactioneel concept was op 22 juli daaraan voorafgaand afgeparafeerd en werd op 
26 juli gearresteerd in de definitieve besluitenlijst, zoals bij iedere beslissing gebruikelijk. men kan daarin 
een Onafhankelijkheidsverklaring zien, maar dan één die (weer) bevestigde wat men al lang deed. Het was 
gewoon de slotsom van de Unie van Utrecht van 1579. De inleidende overwegingen lijken hooggestemd, 
maar men placht dit soort beslissingen altijd in te leiden met gezwollen consideratieën. men noemt eerst de 
belangrijkste voorafgaande rechtsinstrumenten, waarin privileges, immuniteiten, vrijheden, stadsrechten en 
grondrechten zijn vervat die de dynastie waartoe Philips behoort, ooit heeft aanvaard, bevestigd of toegestaan 
aan gewesten, steden, bevolkingsgroepen in de gewesten of rechtspersonen, de Blijde Incomste(n) en Charters. 
Om aan te tonen in welk opzicht men Philips wanprestatie verwijt. Die rechtsgaranties heeft hij opzij gezet 
zonder compensaties door zijn nieuwste staatrechtelijke ingrepen sedert 1559. Dan refereert men aan een passus 
uit een traktaat van een theoloog Beza uit 1574 die (gelukkig) precies het gevoelen van de Hoogmogenden 
weergeeft. Beza zegt dat een koning niet zomaar alles kan doen, dat ook hij gebonden is aan het natuurrecht 
van Gods inplanting. Beza heeft het dan over de Hugenoten die tegen de Franse koning rebelleren en hij geeft 
de argumenten waarom ze dat mogen. Dat komt de Staten goed uit, dat nemen ze dus over. maar het is beslist 
geen beginselverklaring dat men in dit opzicht de Calvinistische verzetsleer wil volgen. Het is een voorbeeld, 
een sterk precedent: kijk eens, anderen doen het óók. De Staten zeggen ook niet, wat ze nu gaan doen. Ze zeggen 
niet: we gaan nu een ander staatshoofd zoeken, of we worden een republiek. Ze zeggen precies dat ze Philips 
verlaten. En meer niet. Dat is misschien revolutionair, maar een echte verklaring omtrent een staatsregeling 
is het niet. En dat is de Onafhankelijkheidsverklaring van 1776 van de Verenigde Staten jegens George III 
wel. maar natuurlijk is het altijd leuk om tegen amerikanen te zeggen: jullie Onafhankelijkheidsverklaring? 
Die hebben jullie van ons overgeschreven. Dat soort misplaatst nationalisme is niet uit te roeien. Zie voor 
een tekst van het placcaet van verlatinghe: m. E. H.N.mout, Plakkaat van Verlatinghe vertaald, ingeleid en 
van aantekeningen voorzien, Groningen: Historische Uitgeverij Groningen, 2006 ISBN 90 6554 09 3 8.

244 Zie voor deze havenuitleg rond de wende van de zestiende naar de zeventiende eeuw verder: arie van der 
Schoor, Stad in aanwas, Geschiedenis van Rotterdam tot 1813, Zwolle: Waanders Uitgeverij 1999, pp. 179-189.

245 Hier en daar heb ik plattegronden doen toevoegen in deze studie, ontleend aan: Peter Jan margry, P. Ratsma 
en B. m. Speet, Stadsplattegronden: werken met kaartmateriaal bij stadshistorisch onderzoek, opgenomen 
in: Hollandsche Studiën, Deel XX (Serie), Uitgave van de Historische Vereniging Holland ISBN 90 
70403 218. Het betreft hier nagetekende plattegronden naar het hoofdstuk: Temmincks plattegronden 
van Rotterdam uit 1839, pp. 59-64. Er is dus een waarschijnlijkheidsschatting gemaakt of de ingetekende 
complexen nog wel overeenstemmen met de midddeleeuwse havenaanleg.

246 Ik verwijs voor een scherpe schets van deze – op het eerste gezicht antithetische – verhoudingen naar a.Th. 
van Deursen, De republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1588 - 1780), opgenomen in: Geschiedenis 
van de Nederlanden, onder redactie van J. C. H. Blom, en E. Lamberts, Nijgh & Van Ditmar Universitair 
(voor Nederland) en Uitgeverij Infoboek (voor België), en BV Universitaire Pers Rotterdam, Rijswijk, 1993, 
en Uitgeversmaatschappij agon BV: amsterdam 1994, hoofdstuk 4, pp. 161-243. Het is duidelijk dat Van 
Deursen het libertaire model een volkomen travestie vindt van wat theologisch het calvinisme zou moeten 
zijn: de kerk zou ook onwaardigen tot het avondmaal moeten toelaten, een absurde consequentie. De kerk 
is, in deze libertijnse visie, alleen maar een instituut van publieke dienstverlening, dat uit de publieke kas 
gefinancierd moet worden, zoals andere publieke welzijnsinstellingen. Zoals die voor de instandhouding der 
fysieke volksgezondheid. In deze historiografische context over de wording van de Rotterdamse stadskerk 
en haar stedelijke manifestaties in de laatste duizend jaar kan ik daarop uiteraard niet nader ingaan.

247 Zie verder ook: arie van der Schoor, Stad in aanwas, Geschiedenis van Rotterdam tot 1813, a.w., pp. 252-265. 
Ook hij constateert dat er veel pragmatisme was en weinig ideologische bevlogenheid bij het stadsbestuur. 
Het vond dat door de dominees die elkaar vaak op de kansel in de Laurens ongenadig de mantel uitveegden 
veel te veel onrust werd veroorzaakt en greep meermalen in, met als gevolg dat het alle dominees tegen zich 
kreeg. Van der Schoor noemt allerlei dominees met naam en toenaam. Het stadsbestuur kon de inhoud van 
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al die kanselpraat niet schelen, maar wel dat de dominees het kerkvolk tegen de wederpartijders van het 
moment trachtten op te zetten, zelfs tot gewelddadigheden. Het wilde neutraliteit in dat soort conflicten 
bewaren, maar werd daarin dwars gezeten door maurits die het wel aangenaam vond als de gewesten en 
stadsbesturen door de dominees in de tang werden genomen.

248 Ook wel: Johan van der Veeken, of Van der Ve(e)(c)ken, [vermoedelijk: mechelen, maar ook wel: antwerpen] 
1549-Rotterdam, 1616. Hij werd in 1586 ingeschreven als poorter van Rotterdam. Hij bleef – openbaar 
kenbaar – strijdbaar katholiek en kon deswege geen lid van de stedelijke vroedschap worden. maar bij de 
oprichting van de Rotterdamse afdeling van de Vereenichde Oostindische Compagnie, die altijd als een 
puur calvinistische organisatie wordt afgeschilderd, speelde hij een belangrijke rol. Hij werd een der eerste 
bewindhebbers. Hij was reder, koopman en zeer vermogend. Hij was bevriend met Johan van Oldenbarnevelt 
en bankier voor de Staten-Generaal en de Staten van Holland. Hij financierde mede de expeditie in 1598 om 
via Straat magellaan naar Nederlandsch-Indië te varen. Zie over hem michel Ball, Rotterdam 1600 - 1630, a.w. 
p. 160, met referte aan diverse notariële acten waarin Van der Vekens handelsactiviteiten worden gerelateerd.

249 Zie: Noortje de Roy van Zuydewijn, Van koopman tot icoon: Johan van der Veken en de zuid-Nederlandse 
immigranten in Rotterdam rond 1600, Bert Bakker/Prometheus: amsterdam, 2002. Zie ook: Ingrid van 
der Vlis, De vooruitgang: Rotterdammers mogen wel wat trotser zijn, opgenomen in: Historisch Nieuwsblad 
7/2002. Zie verder: J.H. Kernkamp, Johan van der Veeken en zijn tijd, Linschoten Vereniging/Uitgeverij 
Nijhoff: ’s-Gravenhage 1952.

250 Uitvoerig over het hofje, mede in vergelijking met andere Rotterdamse hofjes en instellingen voor onderstand: 
a. J. m. alkemade en B. Woelderink, Het Hofje van Johan van der Veeken, Rotterdams Jaarboekje, 1968, pp 
247-259. De auteurs halen de notariële stichtingsacte in extenso aan.

251 artikel 1 luidt: “In den name des Vaders des Zoons ende des Heiligen Geest amen; zoo hebbe ik Jan van der 
Veeken koopman woonende binnen dezer stede van Rotterdamme, oud ontrent zestig jaren, geboren binnen 
de Stadt van mechelen, ter eeren Godes, ende tot dienst ende onderhoudt van arme schamele Weduwen ende 
Weezen die hare mans ter zee ende bij ongeval verlorend hebbende, geen middelen hebben om de huishuur te 
vervallen, laten timmeren alhier in Rotterdamme, in de Frankenstrate ontrent de veste zestien Huiskens bij 
den anderen, daer men zoo veel armen schamele Weduwen ’t zij kinderen hebbende ofte geenen zal in laten 
woonen mede voor niet om de liefde Godes.”

252 artikel 18: “mijne kinderen word gebeden d’oog ende toezicht op deze Huiskens te nemen, dat ze niet en vervallen, 
ende naer hare magt daer toe te legateren elk wat hem God in het harte zal zenden, opdat ze mogen onderhouden 
en gemainteneert worden”. (…) artikel 20: “maer ofter van mijn Geslachte niet en werd gevonden, zal men daer 
toe eligeeren eenige bequame gekwalificeerde Persoonen, die de zorge en administratie daer van aenneemen 
zullen.” artikel 21: “Welke persoonen zal men neemen uit deegelijke Catholijke Persoonen, daertoe bequam, 
die ook de renten ontfangen ende alles distribueeren zullen volgens den inhoudt van dezen.”

253 De grafzerk is verloren gegaan ten gevolge van het bombardement van 14 mei 1940, dat wil zeggen: de lijkplaats 
werd getroffen door de brandende houten dakgewelven, waardoor die zerk barstte.

254 Ter onderscheiding van de gereformeerde stroming, die in de negentiende eeuw ontstond en die onder meer onder 
aanvoering van abraham Kuyper een geweldige staatkundige betekenis kreeg, onevenredig aan haar getalsmatige 
aanhang, via de antirevolutionaire Partij die Kuyper oprichtte, de eerste echte politieke partij in Nederland, met 
een Kamerfractie, fractiediscipline en een politiek programma sedert 1878. Daarvoor bestond er echter al ook 
gereformeerde stroming, onder meer bestaande uit diegenen die zich los maakten uit de hervormde kerk waaraan 
Willem I als souverein vorst en als koning een kerkelijke organisatie had opgelegd bij koninklijk besluit. Dominee 
De Cock uit het Friese Ulrum leidde deze scheurmakers of dolerenden die Willems ingrijpen in strijd achtten met 
de soevereiniteit van de hervormde kerk als publiek kerkgenootschap. Die gereformeerden spelen in de negentiende 
eeuw ook in Rotterdam, dus ten opzichte van de Laurens, een belangrijke rol. Ze komen daarom nog aan de orde.

255 In zoverre nam dus de hervormde kerk de status van de rooms-katholieke kerk van vóór 1566 of 1572 over. Haar 
registers waren beslissend voor de wettigheid van afstamming, de graad van bloed- en aanverwantschap en het 
erfrecht. Dat was civielrechtelijk natuurlijk uiterst belangrijk. Zie ook: Gerrit Veldman, Het calvinisme als 
dominante religie in de Republiek, internet, Geschiedenis, redactie dd 5 maart 1997.
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256 Vanaf het prille begin, na de afzwering, zijn de Staten-Generaal op zoek geweest naar een souverein hoofd 
buiten Oranje. Iedereen was goed, mits van hoge adel en niet katholiek: de Hertog van anjou, koningin 
Elisabeth I van Engeland, Robert Dudley, graaf van Leicester, als ze maar tegen Spanje en de Paus waren. 
Dat betrokkene hervormd zou of strikt calvinistisch moeten wezen kwam niemand in het hoofd op.

257 G. J. Schutte, Nederland: een calvinistische natie?, opgenomen in: Bijdragen en mededelingen betreffende 
de geschiedenis der Nederlanden (107) (1992), pp. 609-702. Zie voorts: a.Th. van Deursen, Bavianen en 
slijkgeuzen, Kerk en kerkvolk ten tijde van maurits en Oldenbarnevelt, assen, 1973.

258 amsterdam, Friesland, Zeeland en het Noorderkwartier in West-Friesland (medemblik en Hoorn) hadden 
ook hun eigen gewestelijke admiraliteitscolleges. In tijd van oorlog was het gemeenschappelijk seinboek 
enorm ingewikkeld, steeds ad hoc samengesteld en altijd ontoereikend omdat steeds vaartuigen en schepen 
mee bleken te doen die bepaalde seinen niet konden uitbrengen of adequaat ontvangen. Voor het verloop 
van de Engelse zeeoorlogen desastreus, waar de Engelsen wel één seinboek hadden. De Generaele Instructie 
voor de Admiraliteiten van 13 augustus 1597 was een richtlijn, een algemene aanbeveling. alleen bij grote 
slagen – die dus tevoren bekend waren – werd er een algemene vlootvoogd of opperhooft van ’s lants vloot 
benoemd, maar dan moest eerst het seinboek weer samengesteld worden, meestal naar de seinen die dat 
hoofd gewoon was voor zijn gewestelijk eskader te gebruiken.

259 In 1578 was er al een nationale synode gehouden. Daarom wordt die van 1618 wel de tweede synode van 
Dordt genoemd.

260 P.J. Oud, Het jongste verleden, Parlementaire geschiedenis van Nederland, VI Vols, Van Gorcum & Comp. 
NV (G.a. Hak & H. J. Prakke): assen-aan den Brink, 1959, Vol. IV 1929 - 1933, pp. 59-97 (Bestaat er een 
rechterzijde?). Zie ook Vol. II, pp 262-305 (De complete mens) en Vol. III pp. 282-304 (In het grensgebied).

261 De uiteindelijke grondige verbouwing is van 1739 van adriaan (de) moens, de Rotterdamse stadsbouwmeester. 
Sedertdien heeft het gebouw aan de Pleinkant een neoklassieke voorgevel met drie lagen en een souterrain. De 
iets vooruitstekende hoofdgevel is thans, na ingrijpende negentiende eeuwse verbouwingen, vijf raampartijen 
breed en heeft een verhoogd parterre op een arduinen basement. In 1746 werd het opgeleverd. In 1818 werd 
het ministerie van oorlog er in gevestigd; in 1913 kwam er de Generale Staf ook in te werken en in 1914 
werden de kantoren van het algemeen Hoofdkwartier van de Opperbevelhebber van Land-en Zeemacht, 
de Generaal Cornelis Snijders er eveneens gevestigd, met een aparte opgang linksonder voor diens staf. 
Dat vereiste enige verbouwingen, ook aan de achterzijde, waar het tuincomplex opgeofferd werd aan deze 
kwartieren. Sedertdien is het complex niet meer duidelijk herkenbaar als de Rotterdamse ambassade die 
het eens was. Links van de hoofgevel, iets naar achteren gelegen, werd een nieuwe vleugel aangebouwd, met 
dezelfde bouwstijl en materialen als het hoofdgebouw en een gelijke vensterindeling. De daklijst met trigliefen 
werd doorgetrokken, maar het wapen dat nu op dit lijstdeel werd geplaatst was dat van het koninkrijk der 
Nederlanden. De achteruitbouw grensde nu aan de Kalvermarkt waar ook de hoofdingang voor de lagere 
ambtenarij en de speciale militaire afdelingen werd gevestigd. In de decennia daarna werd naar achteren verder 
uitgebouwd; de ruimtebehoefte werd minder prangend toen het algemeen Hoofdkwartier in de dertiger 
jaren werd verplaatst naar Lange Voorhout 7 met de kantoorruimten voor de afdelingen Generale Staf van 
de Chef dier Landmachtstaf in het voormalig gebouw van het departement van marine aldaar. Sedert 1655 
stond het gebouw aan het Plein bekend als: het Logement van Rotterdam. Het was beroemd om zijn prachtige 
met romantische landschappen beschilderde goudleren behang. Het Plein gold als exterritoriaal terrein voor 
de gezanten van de provinciën, gewesten en steden opdat zij buiten de territoriale jurisdictie van de Staten 
van Holland zouden kunnen blijven. Sedert een omnummering is het adres Plein 4. Zie: C.H. Peters, Het 
Logement der Stad Rotterdam te ’s-Gravenhage, opgenomen in: Rotterdamsch Jaarboekje, 1917, pp. 81-113; G. 
Hoek, Tegenover de Leprozen, opgenomen in: Jaarboek die Haghe, 1939, afzonderlijke bijlage.

262 Elders: meeuwiszoon. De burgerlijke tenaamstelling wisselde nog al eens. Er was immers geen burgerlijke 
stand van overheidswege voor de geboorteaangiften. Een naam werd steeds plechtiger, naarmate een persoon 
maatschappelijk op de ladder steeg.

263 Rotterdam 1570 -17 oktober 1632. Hij was met Johannes van der Veeken (reeds genoemd) een der eerste 
bewindvoerders van de Rotterdamse V. O. C.kamer. Hij vertrok uit Zeeland met een vloot van elf schepen en 
1400 bemanningsleden. Zijn opdracht was om het handelsdebiet van Portugal in de verre oost te verminderen 
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mede via oorlogvoering. Tot tweemaal toe viel hij de Portugese versterkingen en vlootafdelingen op en 
bij malakka aan, in 1606; hij bracht ze een zware nederlaag toe. Hij richtte, nu hij van Portugal voorlopig 
niets te duchten had, zijn aandacht op de eilandengroep der molukken; hij versterkte een inheems fort 
op Ternate en richtte een handelspost op. Hij trachtte met de molukkers tot coöperatieve verhoudingen 
te komen en dat lukte wonderwel. Hij stichtte een school, waar christelijk onderwijs gegeven werd en in 
korte tijd konden molukse kinderen het Onze Vader in het Nederland bidden. Het strikte calvinisme, 
als geloofsgoed, sloeg (kennelijk) aan, wellicht omdat het sterk de nadruk legde op individueel initiatief, 
discipline, krijgshaftigheid, eergevoel en militair vermogen. Daarom kunnen de molukkers gelden als de 
eerste trouwe bondgenoten van de Hollanders in den vreemde op christelijk-positieve grondslag. Geheel 
terzijde, en buiten verband met de hoofdtekst: Dat verklaart de wrok dan ook die in haat omsloeg toen in 
1947 bleek dat juist door die vroegtijdige associatie door de molukkers met de afdelingen van De Jonge de 
molukse gemeenschap vrijwel onacceptabel waren geworden voor de machthebbers te Djakarta en met 
name voor Soekarno. De molukkers was een zelfstandige republiek beloofd door de Nederlanders in 1946 
bij de oprichting van de Federatie van Indonesische eilandgroepen, niet door de Javanen, maar door de 
Nederlanders. Dezen kwamen eigenlijk nooit officieel op die beloften terug, maar bleken de molukkers die 
dienst namen bij het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) buiten hun medeweten gedemobiliseerd 
en gedemilitariseerd te hebben tijdens hun overtochten met Nederlandse troepenschepen onderscheidenlijk 
naar australië dan wel Nederland in 1946, zodat iedere status hen ontviel. Het merkwaardige is dat ook de 
Rotterdammer De Jonge de molukkers een zelfstandig volksbestaan beloofde, mits zij zich inschaarden in 
de organisatie van de VOC; zulks in de hoop dat zijn schepelingen ter plaatse huwelijken zouden sluiten 
met de christelijke molukkers. Hij nam op zijn reizen naar Java ook molukkers mede om hem bij te staan 
bij veroveringsoorlogen te Java en Sumatra. In 1609 stelde matelief een zelfstandig koloniaal gouvernement 
voor de gepacificeerde eilandengroepen onder beheer en administratie van een gouverneur-generaal, met 
Ternate als centrum. Dat zou Batavia worden op Java. maar veel van de bestuurlijke oogmerken van De 
Jonge werden wel degelijk gerealiseerd zodat deze eilandengroep, die wij nu als Indonesië kennen, al vroeg 
een bestuur had met Europese trekken dat een aziatisch handelsnetwerk kon opzetten. De Jonge keerde 
in 1608 terug naar Rotterdam, vergezeld van twee gezanten voor het Koninkrijk Siam.

264 Kanons, en niet: kanonnen. Bij op vaartuigen gemonteerde vuurmonden spreekt men van kanons. Kanonnen 
zijn voor artilleriestukken die in de landoorlog worden gebezigd, mobiel of niet.

265 Gerard van Spaan, Beschrijvinge der Stad ROTTERDAM, a.w., p. 246.

266 We weten niets omtrent zijn geboortedatum, alleen dat hij geboren is en dat hij stierf in de slag bij 
Beachy Head op 10 juli 1690. Zijn carrière begint als branderkapitein in de Tweede Engelse zeeoorlog: 
in 1665 werd hij luitenantcommandeur van het jacht De Kat bij de admiraliteit van de maze. Hij bleef 
brandercommandant tot 1666.

267 “Hierop bruist de vloot der Staeten/Naar de Teems, daer Brittenlant/Trots zijne ysre keten spant;/maar wat 
kan een keten baeten/als de Leeu van Hollant brult,/En de zee met dootschrik vult? Hij rukt stael, als ragh 
aan flarden,/ Sloopt kasteelen langs het strant,/Steekt met zijn gezicht den brandt,/In de schepen. Wie kan 

’t harden!/ Voor het vier van ’t leeuwenoogh/Vlieght het magazijn omhoogh./Karel, die de trotse schepen/ 
Zaeght verbranden in uw nest/En uw zeeslot, ’s nabuurs pest/met een klaeu naar Tessel sleepen,/ Zeghme, o 
scherpewaterroe/Hoe was toen uw hart te moe?/Toen de Zeeleeu uwen Standert/Streek, en zonder schrik en 
schroom/U braveerde op uwen stroom/En Breda, van toon verandert,/ leerden zwichten voor dees kans/Van 
onsterfelijken glans?/Riddert vrij met kousenbanden:/Ruiter, Gent, en Ruwaert Wit/Toonen u het rechte 
pit/ Van ’s Lants adel, die de tanden/Den verwaenden hoogmoet biet,/Die noch God, noch mensch ontziet.”

268 Hier gebruik ik de verkortende bewerking van dat dagboek van J. C. mollema, uit het Engelsch bewerkt 
naar het dagboek van mr Samuel Pepys, 1660 - 1669, getiteld: Samuel Pepys in woelige dagen, Haarlem: 
H. D. Tjeenk Willink & Zoon NV, 1939, pp. 268-275, aantt. 8 juni 1667 - 9 augustus daaraanvolgend, waarop 
inderdaad de vrede van Breda is geratificeerd. Het citaat is uit de aantt. dd 13 juni 1667.

269 maar het lied slaat echt op de burgerlijke schutterij. Het werd gezongen als die uitrukte met het muziekkorps, 
en dan zong heel Rotterdam het mee: “Daar komt de schutterij, met vaandels en met pluimen/Zij lopen 
in de rij, zij kauwen op d’r pruimen/wat zijn ze in hun sas!/’t Is of der neuzen krullen/Zij lopen in de pas, 
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als zoete lieve knullen/REFREIN: Daar komen de schutters, daar kommen ze an! De mannetjesputters 
van Rotterdam!/O wat een geschitter, wat maken ze lef/ dat komt van het bitter/ en ’t plichtsbesef!” Over 
dit lied, de schutterij, de verhouding met de mariniers: D. Hans, De stad aan de Maas, herinneringen aan 
Rotterdam, Leiden: a.W. Sijthoff ’s Uitgeversmaatschappij NV, 1941, pp. 94-102.

270 Hoogendijk 28 maart 1599 - Sont (Denemarken) 8 november 1658. Het aardige is dat zijn ouders mennonieten 
waren en dus strikte pacifisten. Witte de Witt wilde calvinistisch gedoopt worden, want dan hoefde hij niet 
geweldloos te leven. Hij kon, omdat zijn ouders hem niet hadden laten dopen – het mennistendom bracht 
dat mede – zelf bepalen of en hoe hij gedoopt wilde worden. En hij stond erop, dat zeker zou zijn dat hem 
dat ritueel niet tot geweldloosheid zou verplichten. Op 21 januari 1616 begon zijn maritieme carrière die 
gekenmerkt zou worden door een zelfs voor die tijd voorbeeldenloze wreedheid in het gevecht en jegens 
krijgsgevangenen, maar ook jegens onderhebbenden. met Jan Pieterszoon Coen, de gouverneur-generaal van 
Java, kon hij het dan ook opperbest vinden. In juli 1622 werd hij vlagofficier op een van de schepen van de 
admiraliteit van de maas en wel op het schip De Delft. Hij viel op door zijn uiterst rigoureuze discipline, die tot 
deserties aanleiding gaf. Op 5 maart 1625 landde zijn vloot bij Ternate, een der molukken-eilanden. De With 
organiseerde strafexpedities tegen de inlandse bevolking die ronduit genocidaal waren. Onder Witte de Withs 
commando werden meer dan negentigduizend kruidnagelbomen vernietigd. Daarna werd hij vlagofficier onder 
Piet Heyn. Hij bedreef met deze diverse zeeroverijen en kreeg ruzie over het prijzengeld. Niettemin stelde 
Heyn voor hem te bevorderen tot permanent tactisch-operationele officier bij de Hollandse vloot. Rondom 
zijn persoon waren al zoveel moeilijkheden gewest dat de admiraliteit, die zijn tegeneismaritieme capaciteiten 
echt wel onderkende, dat afwees. Hij kwam voorlopig niet hoger dan vlaggenkapitein. Hij weet dit aan kwalijke 
toeleg en kuiperijen. In dienst van de West-Indische Compagnie werd hij vlaggenkapitein, wederom onder Piet 
Heyn, op diens schip amsterdam. Hoger kwam hij voorlopig niet, en vaak alleen maar bij convooivaartdiensten 
ten behoeve van de koopvaardij, een baan, die Witte de With ronduit verachtte. Witte de With was inmiddels 
berucht om zijn blinde ambitie, waarbij hij onderhebbenden zonder mededogen slachtofferde, terwijl ook 
zijn superieuren zich door hem bedreigd voelden. Viceadmiraal Jasper Liefhebber gewaagde dat hij bevreesd 
was door Witte de With verdrongen te worden. De Withs kans kwam pas op 29 oktober 1637, toen de hele 
maritieme top in diskrediet kwam bij de Staten-Generaal. De With werd in dienst van de admiraliteit De 
maze viceadmiraal van Holland en West-Friesland. Hij startte daarmee een ongedachte opgaande lijn in zijn 
loopbaan, maar ook een jurisprudentie over zijn querulantisme, sociopathisch gedrag en plichtsverzaking 
strategische aanwijzingen te volgen. Dat tekende ’s mans verdere levensgang. Hij werd steeds bevorderd als 
anderen het zo verkorven hadden dat een vacuüm ontstond, dat noodzakelijk gevuld moest worden, terwijl 
De With een tijdje stilletjes aan had moeten doen bij gebrek aan operationele armslag. De tijdgenoot zag in 
dat De With als navigator zijns gelijke niet had. Hij was bedreven in de positiebepaling via de sextant. Kon 
de kaarten feilloos lezen en wist bijna intuïtief welke koers hij moest varen. maar zijn karakter was zo berucht, 
dat men in 1653 liever de volkomen onbekwame Jacob van Wassenaer van Obdam, die niet eens zeeman was, 
als admiraal der verenigde vloten benoemde dan De With. aan eerbewijzen heeft het De With bij leven niet 
ontbroken, maar aan ernstige moeilijkheden ook niet. als hij zich netjes en diplomatiek gedroeg bij overleg 
met buitenlandse bevelhebbers, was dat zo uitzonderlijk dat daarvan een aparte aantekening werd gemaakt. In 
1656 moest hij een commando aanvaarden in de oorlog tegen Zweden, om de Sont te ontzetten. Hij kon geen 
bemanning bijeen krijgen, wegens zijn beruchte reputatie. Hij voer dus onderbezet uit en kwam te laat aan 
om nog enige krijgsroem te vergaren. Hij stierf bij een treffen ter zee in 1658 tegen Zweden, waarbij De Witt 
met niets ontziende dapperheid zich op de vijand stortte. Omringd door slechts vijanden zakte hij stervend 
ineen op het opperdek van zijn schip, getroffen door twee musketkogels. Hij bleef echter, kruipend, de degen 
drillen tegen Zweedse musketiers, die hem wilden meenemen. Hij riep uit, toen zij trachtten hem dat geweer 
te ontrukken, “Dewijle ick sovele jaeren mijn deeghen getrouwelijck voor Holland hebben gevoerd, soo en 
wille ick die aen gheene geringe soldaten overgheven!” Kort daarop gaf hij de geest. Zijn lijk werd gebalsemd 
op last van Karel X van Zweden en ten toon gesteld in het stadhuis van Helsingor. Het werd met statie naar 
Nederland gebracht en in 1659 met groot eerbetoon in de Laurens begraven. Het monument is ontworpen 
door Jacob Lois en uitgevoerd door de beeldhouwer Pieter Rijcx. Zie onder meer: anne Doedens, Witte de 
With 1599 - 1658 – Wereldwijde strijd op zee in de Gouden eeuw, Hilversum: Uitgeverij Verloren: Hilversum, 
2008, ISBN 97 890870 40604. Zie ook: Luc Panhuysen, Witte de With sloeg er van jongs af hard op los, 
Nieuwe Rotterdamse Courant, 10 april 2009 en Geertje Dekkers, Hollandse zeeheld met kogels in zijn borst, 
De Volkskrant 8 november 2008.
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271 Zie zijn meermalen aangehaalde publicatie in: De Laurens in het midden, a.w. pp, 16-18.

272 Zesentwintig meter mag er dus bovenop.

273 Vermoedelijk: amsterdamse duimen, dus 2,5 cm, de Engelse inch. In Rotterdam werden meestal Engelse 
maten aangehouden en niet de Vlaamse, zoals de Vlaamse duim.

274 Zie: P. T. a. Swillens, Jacob van Campen, Schilder en bouwmeester, 1595 - 1657: arnhem: Gysbers & Van 
Loon: 1979; zie over de contacten met de Rotterdamse vroedschap: pp. 190 vv. Van Campen is in deze tijd 
veel ziek. Hij heeft te veel hooi op de vork genomen om toch maar gelijke tred te houden met zijn hem 
vooruitsnellende reputatie. Hij verzuimt vaak, blijft onaangekondigd van afspraken weg en lijdt aan de 
gevolgen van excessief drankgebruik.

275 Ik volg nu nauwkeurig de aantekeningen van Besemer, te aangehaalder plaatse, pp. 51-56. Inzonderheid met het 
oog op de zeer gedetailleerde bronvermelding betreffende de aannemingscontracten, de wijziging der offertes 
en de betalingen door de vroedschap, waarbij Besemer woordelijk de teksten aanhaalt van de contracten 
uit het stadsregister en de minutes. Wederom geldt, dat Besemer, omdat hij technisch bouwkundige is, de 
lezer geen term bespaart betreffende de technische complicaties. Besemer somt alle moeilijkheden op die 
door de verzakkingen werden teweeg gebracht. Besemer behandelt gedetailleerd de kunstgrepen die werden 
voorgesteld om deze te beëindigen. maar ook de redenen waarom deze werden afgekeurd, de nieuwe voorstellen 
dienaangaande, de amendementen daarop, de imperfecte meettechnieken en de daardoor eveneens falende 
prognoses alsmede de feitelijke uitvoering van de herstellingen en de bezwaren die daartegen bestonden en 
ook thans nog bestaan. En verder, hoe bij de restauraties die noodzakelijk waren ná en door het bombardement 
van 14 mei 1940 die herstellingen weer te niet zijn gedaan en vervangen zijn door twintigste-eeuwse 
kunstgrepen die inmiddels door de voortgeschreden bouwtechniek en de verbeterde materialen – spanbeton, 
rubberen naadlassen, chemische verbindings- en conserveringsstoffen – mogelijk zijn geworden. Het stuk 
is buitengewoon ingewikkeld en voor een leek, die de desbetreffende technieken en verbindingen niet kent, 
bijna niet te volgen. Opvallend is dat belangrijke elementen uit de voorstellen-Van Campen en –Persoons ook 
Besemer onbekend zijn gebleven. Dat zijn de onderdelen die deze experts kennelijk tot hun beroepsgeheim 
rekenden. Die hebben zij dus ook aan de vroedschap niet geopenbaard, ook niet bij de aanvaarding der 
uiteindelijke oplevering van het resultaat dat Persoons wist te behalen. Ook Besemer moet steeds terugvallen 
op gissingen en conclusies, opgemaakt via waarschijnlijkheidsberekeningen via samengestelde redeneringen, 
vooral betreffende de modus operandi-Persoons. men leest dan dat, als dit of dat het oogmerk is geweest van 
Persoons, hij vermoedelijk dit of dat als tussenconstructie zal hebben gebezigd – dan gaat het om de hijsbokken 
die in de takelinstallatie zijn gebezigd en de kwadratische versterking van de paardenkrachten via de hijskranen 
in de klampen die de voet der toren omvatten, via tegengesteld draaiende katrollen, die vergrote kracht werd 
overgebracht op de schalmen in de basiskettingen. Besemer onderbreekt dan zijn positief stellige betoog voor 
hypotheses. Die kan hij niet tot de acten herleiden en ook niet tot documentaire berekeningen die aan de 
tussenvoorstellen zijn gehecht. Die berusten op wat hij, Besemer, gedaan zou hebben, als hij Persoons was 
geweest. Ik heb hetzelfde probleem als Besemer: ik weet gewoon niet precies hoe hij ooit erin geslaagd is via 
aanwending van gezamenlijk uitgeoefende spierkrachtgelijke beweging de toren op te tillen. Een toren van 
zestig meter! Daarom heb ik, mede ten behoeve van de belletristische narrativiteit, een sprekende Persoons 
ingevoerd, die voor beroepssukkels als de Bossche papen in nijntjestaal vertelt wat hij ondernam en waarom. 
Dat houdt in: datgene wat IK (op gezag mede van Besemer) vermoed dat hij dacht, ondernam, en voltooide, 
die Persoons. Hier, in deze setting van bouwkundige data, passen dergelijke vermoedens niet. Vandaar ook 
die romantiserende intervallen. Van Persoons, de geromantiseerde figuur in Den Bosch. Naar die stad is 
Persoons echt heen gegaan nadat hij in Rotterdam eigenlijk sociaal geïsoleerd was geraakt. Ik begrijp niet, 
hoe Van Campen en Persoons erin geslaagd zijn de essentialia van hun onderscheiden werkwijzen voor het 
publiek verborgen te houden. Ze schreven er kennelijk niets over op. als ze dat wel hebben gedaan – in 
bestekbegrotingen – dan zijn die verdwenen uit het gemeentearchief, al lang voor het bombardementen van 
de meidagen in 1940. Van Campen en Persoons werkten midden in een drukbevolkte stad. Er waren rond 
de bouwput schuttingen opgesteld, maar dat weerhield het publiek niet van een nauwlettend volgen van wat 
er daarbinnen werd uitgespookt. Jan Welsenesz weet op een gegeven moment precies, dat de toren nu zover 
hangt in de kettingen, dat hij, bij de westboogondergang inkruipend, onder de toren door kan lopen. Naar 
de oostboogondergang. Zonder levensgevaar, tenzij schalmen breken. Ik hou het erop dat Persoons en de 
vroedschap overeengekomen zijn bepaalde dingen niet te openbaren, wellicht mede wegens de mogelijke 
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aansprakelijkheidsstellingen van de gemeente als publiek lichaam bij mislukken. als de toren omgevallen was 
tijdens de takeling – en dat risico moet aanmerkelijk zijn geweest – dan waren de particuliere behuizingen van 
de omwonenden zwaar beschadigd geworden. Het kerkeiland lag in het centrum. En zo groot was het kerkhof 
nu óók niet, op dat eiland. En dan waren vermoedelijk levens te betreuren geweest en was blijvende invaliditeit 
van derden te duchten geweest. Ik neem eigenlijk aan dat beide partijen onaanvaardbaar grote risico’s hebben 
aanvaard en deze verheimelijkt hebben, mede met het oog op dat soort procedures die Rotterdam kende en 
die ook bij zeeoorlogen niet ongewoon was. maar ook dit blijft een gissing. Ik waag die, maar verwerk die niet 
in de hoofdtekst. Gerard van Spaan, Beschrijvinge der Stad Rotterdam, a.w. pp 244-245 is ook opmerkelijk 
kort; Van Spaan citeert anders toch bij voorkeur processen-verbaal en notariële acten.

276 Het is de departementale gewoonte dat een minister met een pen met een rode kleur aantekeningen schrijft in 
ambtelijke oplegnota’s. Ook niet-socialistische bewindspersonen. De secrataris-generaal en de veranwoordelijke 
directeur-generaal gebruikt groene inkt, de directeur zwart. andere tussenpersonen blauwe.

277 men herinnert zich dat de kerkfabriek het samenstel van alle roerende, onroerende en verhandelbare goederen 
is, wat het actief vermogen van de geloofsgemeenschap van dat moment uitmaakt.

278 Swillens, Jacob van Campen, a.w., pp. 205-206.

279 Kennelijk heeft Besemer, die eruit citeert, dit genomen als basis voor zijn bouwkundig rapport van 
wat Persoons precies heeft laten doen; hij nummert het als OSA 2608 GAR, dat laatste staat natuurlijk 
voor Gemeentelijk archief Rotterdam. Ik kreeg door tussenkomst van N. J. Strijards die al jaren 
lang een uitgebreid archief houdt over de Laurens en de restauratieperikelen sedert eeuwen, een serie 
handschriften in fotocopie. Die releveren die Memorie. Daaruit put ik en daaruit citeer ik nootsgewijs.

280 anno 1651 den 28 julij soo heeft men den dooden uijt de graven te doen, en den 12 augustus soo heeft men 
den toren aen den noordt oost hoeck beginnen te ontgraven tot op de diepte van de oude palen van den 
toren. Den 2 september soo heeft men den toren beginnen te schooren, rontom op het oude muerwerck, en 
den selfden dito den toren boven door luchtig gemaeckt. Den 26 september soo wier de eerste pael gheheijt, 
beginnende aen de noordt sij, ontrent het midde van de toren. De paelen waeren lanck die wij heijden, ontrent 
35 à 36.37.38 voeten, het block waer mede men heijen ontrent 14 hondert pont. Dit heijwerck wierde breet 
gheheijt aen dese hoeck 8 voet, en so voortgaende naerde oost sijde toe. De voorste paele sloech men recht 
neder en de achterste hellende naer den toren toe. als wij 4 of 5 voet breet gheheijt hadde soo hebbe wij 
ten eerste een legger of twee gheleijt. De leggers waeren swaer 25 á 30 duim vierkant, dese staecken buiten 
het nieuwe heijwerck in den tooren 2.1/2 voet, ende waere lanck 11 á 12 voet.

281 Het verslag vervolgt: Deze leggers waeren 4 duim inghekept soo dat die voor en achter om de palen sloeten. 
Deze leggers wierde boven op, te weten het ende dat in de muer stack, starck aen gheramt met houte keggen. 
Op elcke legger 2 schoore, de eerste schoor was lank 8 a 0.10 voet, en stont boven inde muer en onder 4 
duim van de muer, de tweede lank 20 a 22.23.24.25 voet, swaer 14 en 17 duim. Deze schoore onder in een 
keep in de legger ghestelt ende boven in de muer gehakst soo dat die buijt ghelijck stonde, ende boven op 
de schooren vast gherampt in den toren. Soo gaende al voort als wij elcke reijse 5 voet breet gheheijt hadde 
dat wij dan leggers en schooren stelde om meer seckerheijt wijlle want den toren in die tijt de seckerheijt wel 
van doen was, als wij de tweede dach weder soude heijen, soo heeft men de snidin afghehackt van den toren 
ende de oude paelen met klijckvoech uijtghehaelt. Dit dede wij meest rontom den toren kant de muer op 
sommige plaessen wel 2 voet uijtstack, en dan de oude paelen die onder de snidin stonde moste uijthalen, 
eer wij met de nieuwe palen daer koste heijen. Den toren die op de palen stondt bevonden wij lanck te sijn 
12 a 14:16:18:19:20 voet ende kruin over den diameter 3 a 4:5:6 duim en was elsenhout. De berrij daer sij in 
gheheijt stonden was boeckenhout.

282 Die palen worden daarna ingehakt in de oude funderingsvoet. Persoons laat de palen vastrammen, als 
leggers, met houten keggen. Die leggers worden aldus zwaar ingeklemd in de funderingsvoet. Op elk van 
die leggers laat hij twee schuinse schoren plaatsen, opwaarts. Dat doet hij vervolgens oostwaarts ook, zuid- 
en westwaarts. Die schoren grijpen in de torenmassa. Ze zijn onregelmatig van lengte. De torenbasis is 
immers, door al het gepruts, niet langer symmetrisch vierkant. De schoren worden in het torenlichaam 
geramd door inkassingen te maken en dan worden ze opwaarts gedrukt en zijwaarts via houten keggen 
in de kassen gedreven.
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283 Het verslag vervolgt: Het metselwerck op de oude palen was met sant ghemetselt wel 4 of 5 laghen, en voorts 
met kalck, soo dat wij veel moeijten hadde om die sant laegen te bewaeren dat die niet uijten spoelde, want 
wij mosten wel 6 of 7 voet beneden de paelen graven eer wij die koste uijt krijgen, want de paele heel slijm 
onder den toren laegen, voornamentlijck aende suijt sij daer wij soor diep moste graven tot aende punt van 
de paelen toe, eer wij die kost met de wech balcken uijt haelen, ende wij noch mennichge pael aende suijt 
sij afhackte die door de endesns verhindert waere van de oude paelen, ons heijwerck rontom den toren, te 
weten aen de oost sij was breet 8.1/2 voet’ende het heijwerck aende weest sij is wel een voet hooger als aende 
oost sij omdat den toren aende oost sij soo veel ghesackt waer, de paelen die wij dicht aen den toren heijden 
waeren meest met ijsere schoenen omdat de oude paelen meest rontom in de wech waere. anno 1652 den 14 
meij soo bevonde wij dat den toren was gherecht 8 duim suijtwaerts, en hebben 2 van lange schooren doen 
los ghemaeckt die aen de noort weest hoeck stonde, want doen stondt de noord oost hoek op het: nieuwe 
heijwerck vast en ook al de lange schooren soo dat daeer doen niet aen ghetwijfeld worde of wij soude wel 
krijghen soo men begeerde, ghelijck als men den 15 junij sach, dat hij doen sijtweest overwech, en den 12 
julij doen begon men te mercken dat den toren die soo hart op de kerk gelent hadde, als hij begon te recht, 
de kerck weder rechte wel 4 duim, oock soo saegen wij ongelooffelijke dinge, dat den heelen toren draeijde 
vant suije naert weeste, omtrent 9 duim, soo ick het selfer niet ghemeten hadde en niet wel opgehelet en 
hadde, niet wel sou gheloofen, doch het is even wel de waerheijt. Hier is het verslag dus bijna episch. Het is 
de enige keer dat ick aan het woord is en dat kan alleen Persoons zijn geweest. Het bewijst dat hij kennelijk 
gedicteerd heeft: hij komt aan de consummatie van zijn verdedigingsrede en versnelt en verlengt in dictie. 
Want deze zin is onmogelijk lang. maar daar zit ook net de kneep van deze apologie (want dat is het): hij 
vertelt geen technische details. Het is hem gelukt, hij kan het zelf niet geloven, maar het is toch waar! De 
toren staat verticaal recht op de lengterichting van het langschip. De opdracht is vervuld. Hoe hij deze 
rechting meet, vanuit welk punt, waar hij stond, dat geeft hij niet aan. Het is een globaal afsluitend verslag, 
het bouwt de modus operandi niet gedetailleerd op. Dat zal ook de bedoeling niet zijn geweest. Hij moest 
een kwijting doen, op last van Van Couwenhoven, want beider positie was in het geding.

284 Persoons moet dat midden hebben berekend, staande in de torenhal, kijkend naar de middelste leylijn in 
de pasis. De toren was gedraaid. In noordoostelijke richting. De torenhal was ook gedraaid. Het wasveel, 
die draaiing, want de zuidbeuk begon te scheuren. Dan kun je vanuit die torenhal in rechte lijn horizontaal 
nauwelijks een verantwoord richtpunt nemen naar de apsis toe. Je kunt een loodlijn laten zakken vanuit het 
gewelf van de torenhal. Je hangt aan dat touw een loodeinde. Dan heb je een loodrecht richtpunt. maar dan 
moet je vanuit die lijn een horizontaal richtpunt nemen. Persoons heeft dus iemand in de torenhal laten 
klimmen. Persoons stond dan op de onderste balklaag van de voormalige vloer. Van daaruit heeft hij de 
loder beroepen en de mensen die in het koor stonden te meten. Om het slingeren van het loodkoord tegen 
te gaan heeft hij het in een olievat laten zakken. Dan heeft hij bakensrond dat vat laten zetten. Die bakens 
waren verbonden aan de loodraad. Die bakens heeft hij georiënteerd via een richtbaken in het schip. aan 
de spanning van de draden heeft Persoons de richtingsverandering van de toren hebben bepaald.

285 Het verslag vervolgt: Dit draeijen hebben wij haest belet, want wij de leggers van achtere vast schoorde 
ende oock op de sij ghevels, en wij stelde de schoore op de weest sij vast, doen wat het drae gedaen met 
het draijen van de toren. anno 1653 den 9 febrijwaerij doen bevonde wij dat den toren was gherecht vant 
noordt oosten naer het suijt weeste 3.1/2 voet, en doen was het de heere ghenoch, doen hebbe wij alle de 
schoore soo veel als wij koste vast ghestelt om niet meer over te gaan want op die tijt kost men den toren 
soo veel over doen gaen als men wijlde.

286 Het verslag vervolgt dan: Ende in de maent van october soo was al het heijen ghedaen, van buijten den toren, 
op deselfden dito soo hebbe de heere belast om den toren van binne te visiteren, aen all de vier hoecken. 
Soo hebben wij gheboort aen de suijt oost hoeck, 4.1/2 voet van den toren, bevonden wij het houdt op de 
diepte van 20 voet, aende noord oost hoeck, 5.1/2 voet van den toren, vonden wij het hout op de diepte 
van 26 voet, aende noordt weest hoeck, 61/2 voet van den toren, op de diepte van 20 voet het houdt, aende 
suijt weest hoeck, 61/2 voet van den toren, op de diepte van 26 voet, geen hout. Noch in het midde van den 
toren tot de diepte van 30 voet, geen hout, over dit ghevonde hout wier bij de heere swaericheijt ghemaeckt 
om te heijen van binnen in den toren. Waer op de heere froetschap vergaedert sijn gheweest, of men soude 
van binne heijen of niet, en gaven voor uijtspraeck niet te heijen van binnen den toren, dit is ghedaen den 
15 december 1655. anno 1654 den 9 maert soo heeft men beginnen aen de weest sij schooren te stellen op 
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het ende van de leggers, om de lange schoooren te lossen, en dat de leggers in etachten soude op lijchten. 
Dit hebben wij rontom gedaen daer wij ordeelde dat de leggers soude lijchte. alde lange schooren sijn uijt 
ghehaelt en al de kort meest blijfen staen.

287 Het verslag verhaalt: alle de leggers sijn van achtere rontom den heelen toren met een legger aen malcander 
ghewerckt, ende met bouts ghesloote, en tussen alle de bogen van den toren is niet gheheijt, soo wel van 
het oude als het nieuwe heijwerck, en onder de oude boghen is met plancken ghefondert ende de vacke die 
niet gheheijt en sijn: te weten tussen die duergangen die daer op die tijt waren, sijn vacken ongheheijt van 8 
á 9 voet, die sijn van de eenne legger op de andere met boge ghelsagen, ons metselwerck aende weest sij was 
onder breet 6.1/2 voet, aende oost sij 8 voet, aende noort sij 7 voet, soo oock aende suijt sij. Dit metselwerck 
is rontom in malcanderghewerckt, soo oock onder de oude bogen als oock de gevels dit werck omtrent 8 
voet opghemetselt hebbende, trosserrende naer te toren toe, soo hebben wij daer anckers door den toren 
ghebracht 4 aende oost sij, en 4 aende weest sij, dese sijn aen weder sijde met schooten ghemaeckt, ende 
noch een lange veer van 6 voet, daer aen met een kruijs ijsser, daer op ghewelt klosse, en gaeten om boots 
te brengen, dit wierde op 4 balcken die wij daer toe gheheijt hadde in ghelaeten, ende noch 4 balcken daer 
over met kepen in den andere ghewerckt, daer mede op elcke sij 4 anckers aen quamen, om het werck, soo 
het oude als het nieuwe, aen malkander te sluijten. De anckers waren dick 3.1/2 duim vierkant, de schoten 
5 voet lanck, de balcken daer de anckers op vast sijn 18 en 24 duim. Op dese hoochte waere van ondere van 
de leggers af schuijn op kasse ghebrocken: tussen de korte schooore, en daer geen en waere diep 18 á 19.20 
duim. Daer werde dubbelde blauwe kaeijstucke in gheheijt, aende weest sij maer één dick, aende noordt 
sij ende oost sij 2 en 3 dick op malcander, daer men oordeelde meest noedich te sijn: noch hebbe wij aende 
noordt oost en suij oost hoeck eenighe blocke bentemmer steen geleijt om dat het daer voor nementlijk 
noedich was. aen de suijt sij hebbe wij den toren hart op aenghestop, en alsoo ondervangen.

288 Het verslag vervolgt; Soo opgaende trosserende naer den toren toe tot op de hoochte van 21 voet weder in 
ghekast op deselfde mannier en oock alsoo kaeijstucken geleijt als voorschreven, oock eenighe plaese wat 
eerder en wat latter naer het in ’t werck te pas quam en den toren daerop hart aen ghestopt alsvoorschreven. 
Op dese hoochte sijn anckers door den toren ghebracht: te wetten 4 oost en 4 weest 4 suije en 4 noorde, 
oock eenighe in de hoecken dese anckers sij dick 2 duim vierkant en sijn in de muer ghemetselt soo dat 
wij op dese plaes weder den torensloote het nieuwe en het oude werck aen malcander voors ghewerckt tot 
de volle hoochte en op ghekast als voorschreven, soo dat wij boven de muer het in kasse dich bleven 2.1/2 
en 3 voet, en ons nieuwe werck blijft een voet daer buijten het oude werck, rontom den toren, soo dat wij 
daer den toren vatte op het nieuwe werck 1.1/2 en 2 voet daer op wij gheleijt hebbe blocken van 2 voet 
hooch en 2.1/2 en 3 voet diep onder den toren. Hier op soo hebbe wij den toren rontomme ghesloote wel 
vast en hart onder dese hartstucken, daer den mede gheslooten, sijn anckers door ghebracht ghelijkck als 
int midde gheseijt is dese anckers sijn van buijten aen ghebracht om het hartsteen in den toren te houen 
en het nieuwe en het oude metselwerck aen malcander te houden hier mede soo was den toren vast gestelt. 
Dit metselwerck was van luckse kalck en bastertras en klijnckert moppen gewerckt ende voleijndich den 
22 aprijl 1655. (GEEN ONDERTEKENING)

289 De eigenlijke totale vredesregeling, waarbij de oorlogstoestand tussen de Republiek der Zeven Vereenigde 
Provinciën en het Koninkrijk Spanje rechtens werd beëindigd heet de Vrede van Westfalen. De vrede van 
münster is daar een onderdeel van: het geldt hier een slotakte van de totale regeling die in münster werd 
afgeparafeerd door de vertegenwoordigers van de zeven provincies. Die moesten dat doen onder voorbehoud van 
ratificatie door hun gewestelijke Statenvergadering, ook weer een hele nieuwigheid. De totale vredesregeling had 
ook betrekking op de Duitse dertigjarige oorlog, een interne strijd tussen de vorstendommen waaruit Duitsland 
was samengesteld, de oorlog tussen Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie en het koninkrijk Frankrijk en de 
oorlog tussen dat Roomse Rijk en het koninkrijk Zweden. De regeling tussen de Republiek en Spanje had echter 
de officiële verdragsvorm. In de slotakte is dat verdrag opgesomd als zijnde rechtmatig gesloten. Dat hield in 
dat de Republiek naar buiten toe door alle deelnemers aan de Westfaalse vrede werd erkend als zelfstandige 
territoriale staat. Die locale regeling in verdragsvorm is van 30 januari 1648 en werd gesloten in münster. De 
ambassadeurs ondertekenden toen het verdrag. Daarna moesten de gevolmachtigden afgewacht worden uit 
de gewesten der Republiek, die lange tijd erover deden voordat ze hun opwachting konden maken omdat het 
interne strubbelingen waren over hun mandaatstellingen. Daarom besloot men uiteindelijk alle gewestelijke 
vertegenwoordigers te laten paraferen voor gezien en goedgekeurd en daarna de ambassadeurs de eed te doen 
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zweren dat inderdaad bekrachtigd zou worden door de Staten-Generaal der Republiek. Dat gebeurde pas na 
veel geharrewar op 15 mei in münster. Die scène is het die op de schilderijen pleegt te prijken, onder meer het 
grote olieverfschilderij van Gerard Terborch. De mandatarissen zweren met de handen naar binnen, drie vingers 
geheven naar de borst, de gezant van Spanje natuurlijk op Roomse wijze, de rechterhand op het crucifix, de linker 
op het hart. De tekst van het twaalfjarig bestand van 1609 werd tot uitgangspunt genomen. Dat hield dus in dat 
de religieuze verhoudingen van toen gelden zouden voor het toekomstige, waarbij de feitelijke beheersing door 
militaire troepen van de territoria van 1609, gelet op hun ver gevorderde afwachtingopstellingen beslissend 
werd voor de godsdienst die verder ter plaatse als heersend beleden zou worden. Daar waar de Staatse troepen 
effectieve controle hadden over de uitoefening van de openbare godsdienst, daar zou de hervormde kerk ook 
verder heersen. En daar waar dat in 1609 (nog) niet zo was, daar niet. Ook dit is dus niet een kwestie geweest 
van principiële ideologie, maar van opportuniteit. men heeft er verder ook van Nederlandse zijde in münster 
geen woorden aan vuil gemaakt. men wilde geen oorlog meer, die was te duur. Vandaar de respectering van tal 
van rooms-katholieke enclaves in Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en oostelijk Gelderland ter hoogte van Venray 
en Venlo. Daarachter zit geen principe. Tenminste: geen religieus idee.

290 als waarnemer omdat ook Frankrijk en Spanje belang hadden moeilijkheden met de Heilige Stoel te 
vermijden. Dat het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie aan de Stoel meer voorrechten had willen geven, 
moge duidelijk zijn. Zie verder, om een goed tijdsbeeld te krijgen over het publiek belang van de godsdienst 
als wezenlijk fermentatiepunt der natiestaten: Wiebe Bergsma, De godsdienstige verhoudingen tijdens 
de Vrede van munster, opgenomen in: 1648, Vrede van munster, feit en verbeelding, onder redactie van 
Jacques Dane, Zwolle: 1998 Waanders Uitgevers, pp. 83-106. Voorts: S. Groenveld, Unie-Bestand-Vrede, 
drie fundamentele wetten van de Republiek der Verenigde Nederlanden, Hilversum: 2009, Uitgeverij 
Verloren. Juridisch belangrijk zijn de herleidingen bij: J. J. Poelhekke, De vrede van munster, ’s-Gravenhage: 
martinus Nijhoff, 1948.

291 Ik citeer hier naar: K. m. Pompe, Beheer: overheid en kerkgebouw, opgenomen in: De Laurens in het 
midden, a.w. pp. 379-387. Hij citeert hier naar de resoluties zoals opgenomen in het Gemeentelijk archief 
Rotterdam, archief Kerkmeesters. En dan die van 1705 - 1716, folio 38 en 40.

292 Ik kom op deze lieden later terug als ze voor de Laurens belangrijk zijn geweest. Rutger Jan Schimmelpenninck 
(Deventer 31 oktober 1761-amsterdam 15 februari 1825) was raadpensionaris van de republiek die ontstond 
nadat de Bataafsche Republiek in 1801 door een staatsgreep was teniet gedaan: ze kon niet functioneren door 
voortdurend inwendig gekrakeel. Ze werd opgevolgd door het Bataafsch Gemeenebest, eigenlijk een vazalstaat 
van Frankrijk. Schimmelpenninck was ambassadeur voor dat Gemeenebest in Parijs vanaf 1803. Daar trok 
hij de aandacht van Napoleon Bonaparte, die vond dat de Nederlanders best wat meer aan de leiband van 
Frankrijk mochten lopen. Hij vroeg Schimmelpenninck een grondwet te schrijven voor het Gemeenebest. 
Hij meende in Schimmelpenninck een trouwe paladijn te vinden die hem in de voortzetting van de oorlog 
tegen Engeland zou steunen. Hij zond hem als staatshoofd naar het Gemeenebest. Schimmelpenninck 
noemde zich toen raadspensionaris voor het Gemeenebest, kennelijk in een poging Van Oldenbarnevelt 
en Johan de Witt te imiteren. maar hij was niet meer dan een stroman van Napoleon. Zijn functie oefende 
hij uit van 1805 - 1806, nauwelijks één jaar. Hij voerde een nieuwe centrale en universele lager onderwijswet 
in, gemaakt door Van der Palm, waarbij andermaal de scheiding van kerk en staat nader werd gearticuleerd, 
mede omdat wel onderwijs mocht worden gegeven in alle de christelijke en maatschappelijke deugden, 
maar niet via één dogmatisch systeem. De onderwijswet van Van der Palm heeft decennia lang het lager 
onderwijs beheerst, niet alleen het openbare, maar ook het bijzondere, omdat subsidies afhankelijk gesteld 
werden van de vraag of het godsdienstig onderwijs wel genoegzaam neutraal was. aldus leidde het tot het 
conflict van 1857 toen de Onderwijswet van Van der Brugghen ingevoerd werd, waarbij openbaar christelijk 
nationaal onderwijs in wezen ontzegd werd aan de hervormde kerk. Deze placht dat te geven op basis van 
subsidies, waarbij het onderwijs in het godsdienstige toch op hervormde grondslag geschiedde. Dit achtte 
ook Thorbecke in strijd met het pertinente seculariteitsprincipe. Groen van Prinsterer meende dat daarom 
uiteindelijk de openbare christelijke school van overheidswege niet langer haalbaar was binnen een klassiek 
liberaal systeem. Hij meende dat de staat wel degelijk hervormd moest zijn, en dat één kerk, uiteraard de 
hervormde, de heersende moest zijn, ook grondwettelijk verankerd. Uiteindelijk gaf dat zijn volgeling Kuyper 
de aanzet tot politieke partijvorming in de tweede kamer, en de antirevolutionaire Partij op te richten 
om zulks uiteindelijk af te dwingen. Dit leidde in Rotterdam tot een revival van de oude gedachte dat ook 
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de stadsgemeente hervormd onderwijs moest stimuleren, eventueel met achterstelling van het openbaar 
neutrale lager onderwijs. Zie: Leonard Plemp van Duiveland, Schimmelpenninck 1761 - 1825, Levensverhaal 
en tijdsbeeld, Rotterdam: 1971, Uitgeverij ad Donker Rotterdam, pp. 156-171.

293 Lodewijk Napoleon was de broer van Napoleon Bonaparte en werd door deze benoemd, tijdens zijn 
keizerschap, tot koning van Holland. Dat was hij van 1806 - 1809. Lodewijk probeerde oprecht het voor 
hem zo moeilijke Hollands te spreken. Hij placht zich bij officiële bezoeken in Nederland voor te stellen 
als Koning van Holland, maar de uitspraak van het eerste woord klonk steeds als konijn. aldus werd hij 
derhalve door de weinig subtiele Hollanders ook geciteerd. Ik kom op hem uitvoerig terug omdat hij voor 
Rotterdam zeer veel belangstelling had.

294 Deze bestaat nog steeds: ze werd geschonken aan de hervormde gemeente te Baardwijk in 1708, Baardwijk 
ligt bij Waalwijk. Dat behoorde toen bij Holland.

295 De maker is Gillis Verdijk, die ook een nieuw doophek maakte. Gillis Verdijk werd in Rotterdam geboren 
rond 1670 en begraven op 17 mei 1719 aldaar. Het steekwerk is apart uitbesteed, vermoedelijk aan de 
beeldhouwer Francois (van) Douwe(n). 1659 - 1735 te Rotterdam. Hij was expert in het ontwerpen en 
vervaardigen van rijk geornamenteerde scheepsspiegels, meubelstukken en gevelstenen. Hij vervaardigde 
ook het beeldhouwwerk op het hierna te bespreken koorhek in de Laurens en dat op de koorkast in de 
Oosterkerk te Rotterdam. Zie onder meer: J. C. a. Schokkenbroek en C.E. Zonnevylle-Heyning, Kunst op 
het water, Nederlandse scheepssier 1650 - 1850, Zutphen: 1995, Jaarboek van de Vereeniging Nederlandsch 
Historisch Scheepvaart museum 1995, Bijlage I, Biografieën van de beeldhouwers in alfabetische volgorde 
pp. 112-113; en B. Wolderink, Van Douwe, een Rotterdams geslacht van ambachtslieden en kunstenaars, 
opgenomen in: Rotterdams Jaarboekje 2013 pp. 245-261. Bij de ingebruikneming van de preekstoel werd 
een aparte eredienst gehouden; op de kanselrand kwam nog een koperen lessenaar en kaarsenhouder; op 
de kuip kwamen vijf zwarte platen om de psalmnummers op te schrijven die gezongen zouden worden 
op de dienende dag.

296 men zie: F.a. van Lieberg, Publieke gereformeerde eredienst in een grote Hollandse stadskerk (zestiende 
tot negentiende eeuw), opgenomen in: De Laurens in het midden, a.w., pp. 187-224. Zie ihb pp. 191-193.

297 Het consistorie is de kerkenraad, als bestuurlijk orgaan de kerkelijke gemeente extern vertegenwoordigend. 
met deze term bedoelt men dus een bepaalde kwaliteit of hoedanigheid van het college dat leiding 
geeft aan de kerkelijke gemeente als verzameling geloofsgenoten die belijdenis deden. De fungerend 
predikant is er altijd ambtshalve lid van, en alle ouderlingen die hun bestuursfunctie actief uitoefenen. 
meestal is één ouderling de secretaris; hij notuleert de beraadslagingen en stelt de concept besluitenlijst 
op. men noemt hem scriba. De overige ouderlingen hebben meestal bijzondere taken, meestal behorend 
bij een bepaalde professionele expertise in het dagelijks leven. Dat hangt van de gemeente af. Er is een 
ouderlingpenningmeester of –rentmeester, een ouderling voor jeugdaangelegenheden en een voor de 
bijzondere zorgtaken voor die lidmaten die bijzondere zorg, toezicht of ondersteuning behoeven of blijken 
te behoeven. Deze vorm van intern hulpbetoon pleegt men wel diaconie te noemen. De ouderling die 
de diaconie op zich neemt – het kunnen er meer zijn – bedient zich soms van assistenten die niet tot de 
kerkenraad behoeven te horen: zij heten diakenen. Er kunnen dus diakenen zijn die niet tot het consistorie 
behoren. Het hangt van de bijzondere locale behoeften ener gemeente af, hoe zij consistorie en diaconaat 
wenst samen te stellen. De predikant is lid, hij kan voorzitter zijn van het consistorium. Wordt een dominee 
geworven, dan zal uiteraard de oudste ouderling meestal het consistorium voorzitten. Zolang de gegadigde 
niet benoemd is, is hij een externe derde. Het consistorium is dan zijn wederpartij. Het grote verschil met 
de rooms katholieke parochiële bestuursvorm is dat het college van kerkmeesters de pastoor, die dat college 
toegezonden krijgt door de bisschop moet aanvaarden als voorzitter. De pastoor kan ambtshalve het gehele 
college ontslaan. Het college kan de pastoor nooit schorsen of ontslaan, het is ook niet de werkgever van de 
pastoor. Dat is het consistorium juridisch-technisch wél van de beroepen dominee. Het woord consistorium 
bezigt men alleen correct als de kerkelijke gemeente rechtsverkeer naar buiten met derden onderhoudt. 
aannemingscontracten, arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten tot het verrichten van enige diensten, 
vervreemdings- of koopovereenkomsten worden derhalve door het consistorium gesloten. Het woord 
consistorie is, evenals concilie zeer verwarrend, omdat het ook gebruikt kan worden ter aanduiding van een 
kerkvergadering ongeacht of deze intern of extern bindende besluiten neemt. Indien de paus een overleg 
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beraamt om een besluit te nemen, beleidsvoornemens wil mededelen aan zijn bestuurders, de kardinalen 
der curie, belegt hij een consistorie. Een concilie is een kerkvergadering van rooms-katholieke bisschoppen 
met hun assistenten en de paus ter vaststelling van standpunten geloof en zeden betreffende. In eigenlijke 
zin zijn de vergaderaars bij een concilie steeds toegelaten tot de priesterlijke stand. Is de meerderheid geen 
bisschop dan kán men ook van een concilie spreken, maar de besluiten zijn dan daarvan nooit universeel 
en mondiaal bindend. Een kerkprovincie kan een provinciaal concilie samenroepen. maar die besluiten 
zijn slechts locaal bindend en alleen indien en inzoverre de paus of een universeel concilie ze goedkeurt. 
Vanwege de mogelijke verwarring vermijd ik de naam consistorie daarom zoveel mogelijk. In protestantse 
kring heeft het een administratiefrechtelijke, specieuze betekenis; de kerkenraad heeft altijd voor het 
dagelijks bestuur intern een moderamen. In de hoofdtekst gaat het om iemand die graag dominee wil 
worden; in dat verzoek staat hij buiten de kerkenraad. Hij is inzoverre derde voor die raad. Dan treedt de 
raad dus extern op als consistorium.

298 Zie mijn: Woensel, a.w., pp. 141-153.

299 Ik volg in deze passus een beschrijving van dat interieur door Besemer, aangehaald werk uit De Laurens in 
het midden, te aangehaalder plaatse, pp. 61-90. maar Bezemer volg ik niet en detail, omdat hij vrijwel iedere 
interieurwijziging in kaart brengt tussen 1572 - 1940 en wel steeds wanneer preektuin, kerktuin en huisje aan 
meubilaire veranderingen onderhevig zijn. Besemer leidt deze wijzigingen af uit schilderijen en fotografieën over 
deze periode, waarbij hij twee grote doeken van Daniël De Blieck en anthonie De Lorme tot referentiepunt 
neemt. Nu zag ik elders weer dat deze schilderijen worden gekwalificeerd als kerkinterieur-genrestukken 
waarbij de vervaardigers hebben getracht een totaalindruk weer te geven van de Sint Laurens als typische 
Nederlandse hervormde kerk in de zestiende en zeventiende eeuw. Ze willen laten zien aan buitenstaanders: 
kijk, zo was nu zo’n hervormde kerk ingericht. maar hier en daar veroorloven zij zich perspectivische vrijheden 
en ook de meubelstukken zijn niet geschilderd ten behoeve van een meubelcatalogus maar om die impressie 
te vervolledigen. Dat was wat Van Saenredam en Bosboom zich ook voornamen bij dat soort kerkinterieurs. 
Bosboom schilderde dan bogen of gewelven waar ze niet echt waren, maar om doorkijkjes te geven op een 
fictief hoogkoor dat, ontdaan van alle koorgestoelte, een strenge, geresigneerde indruk gaf van wat calvinisten 
allemaal deden om de kansel toch maar centraal te stellen. De totaal-indruk, daar ging het om, niet om een 
architecturale detailweergave van het concrete gebouw waarbij de maten, ornamentaties en ramen tot op de 
millimeter exact klopten. Besemer hanteert ze nu juist als dat soort metrieke uitgangspunten. Dat is gek, want 
ook Besemer constateert regelmatig dat De Blieck en De Lorme hekken, boogstellingen, gewelfssluitingen en 
muurplaten wel of juist niet schilderen “vrijwel zeker om zuiver compositorische redenen”; zie p. 66 in verband 
met het gestelde in noot 133 van Besemers publicatie. Besemer moet dat dan erkennen als imperfectie in de 
weergaven van de artisten, omdat de kerk die Besemer qua interieur kent als geen ander, zo’n boogstelling 
wel heeft of de muurplaat niet. maar de schilders wilden geen fotoreproductie bieden van de architecturale 
eigenaardigheden, doch hun indruk van het bedehuis als overweldigend streng, sober en ruimtelijk distractief 
gebouw. Een impressie. Ik beoog ook zo’n impressie, waarbij ik de intenties van de inrichters tracht weer te 
geven en hun onderliggende motieven. Er is onnoemelijk vaak gesleept met de meubelen, ook vanwege het 
voortdurende gegraaf aan de grafplaatsen en het heropenen van de grafkelders die soms maanden openstonden. 
Verder volg ik ook niet de jaarindelingen van Besemer. Ik neem, grosso mode, de periode van 1572 (begin van 
de reformatie) tot 1795. Dat jaar is het jaar waarin de overheid ingrijpt in de kerk vanwege de staatkundige 
omwenteling die men Bataafsche Revolutie noemt. Dat is een soort slappe en ideaalloze imitatie van wat men in 
Holland dacht dat de Franse Revolutie wel wezen zou. men probeerde alle maatschappelijke standsverschillen 
drastisch te reduceren uit de kerk onder het motto vrijheid, gelijkheid, broederschap. maar de preektuin, 
kerktuin en het huisje liet men toch intact, terwijl de meubilering daarvan de maatschappelijke standen 
toch verzinnebeelden. men hakte voornamelijk familiewapens en adellijkheidssignifica af of weg en liet de 
rest zo. Dat was onherstelbaar. In 1813 wordt het hervormde, standsverschillen benadrukkend interieur weer 
helemaal opgekalefaterd, wat Willem I komt dan in Nederland een staat vormen die in 1815 Koninkrijk der 
Nederlanden blijkt te heten. Ik neem die periode, vanaf 1815 - 1940, weer afzonderlijk al zijn de wijzigingen in 
het interieur niet echt belangrijk. Ik ben er straks ook kort over: je kunt zien dat de kerkenraad zich beijverd 
heeft om de hervormde godsdienst weer een geprivilegieerde plaats te geven in het staatkundig bestel, die zijn 
voordien niet had, eenvoudigweg om dat het Huis van Oranje geen dynastieke staatshoofden leverde. En nu 
na1815 wel terwijl dat hoofd ook hoofd der hervormde kerk was op basis van organieke wettelijke regelingen, 
vastgesteld bij koninklijke besluiten. men gaat daarom regalia een religieus-symbolieke functie geven in de 
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kerk. Dat kwam, uiteraard, in de tijd van de Republiek der Zeven Vereenigde Provinciën niet voor. Verder: 
alles waar Besemer het over heeft is tot pulver verbrand. Nooit kan iemand controleren of de admiraliteitsbank 
inderdaad de kolmmen en de kroonversieringen droeg die Besemer dit gevaarte toedicht.

300 Doornik circa 1610-Rotterdam 1673 specialiseerdezich in kerkinterieurs. Van het interieur van de 
Laurens maakte De Lorme zeker zo’n zeventien schilderstukken, maar daarbij gebruikte hij ook veel 
fantasie-toevoegingen en perspectivische vertekeningen, gewoon, omdat dat een aardig lichteffect 
had. Heel betrouwbaar waren zijn voorstellingen dus niet en detail, al was De Lorme wel heel precies 
in zijn ambachtelijke weergaves. Daarom verbaast het enigszins dat soms de weergaves van De Lorme 
richtinggevend zijn geweest bij de restauratie van de Laurens voor de bouwcomissie na 1952. In zijn begintijd 
was De Lorme juist bekend om zijn fantasie-kerkinterieurs; hij heeft die fantasiestijl wel wat gereduceerd 
na 1652, maar liet haar toch niet helemaal los.

301 Lieve Pietersz. Verschuier 1627 - 1686. Hij schilderde vooral zeegezichten en maritieme of aan de zeevaart of 
de scheepsbouw gerelateerde scenes. Eén kerkinterieur kan met zekerheid aan hem worden toegeschreven, 
wellicht uit de Laurens, maar zijn genre was het stellig niet. Het stuk hangt onder catalgusnr 58 inv. Nr 
66798 in het Historisch museum Rotterdam.

302 Geen algemeen gangbaar Hollands woord. Gerard van Loon, Beschryving zo van de onderscheydene 
RIDDERS en der zelver SCHILDKNaaPEN in HOLLaND als van de heele, halve, achtste eedelieden 
en daarbeneden even gelyk ook van der zelver onderschydene Wapenschilden, Krygsrustingen, Eertytelen 
en Voorrechten zo in hun leeven, als na hunnen dood, mitsgaders van de verschillende Ridderordren der 
GRaaVEN van HOLLaND, Te Leiden bij Pieter van der Eyk, 1750, hanteert het woord. Hij lijkt er toch 
het gehele schild mee te bedoelen en niet alleen een kwartier.

303 Zie: J.H. Scheffer en Fr. D.O. Obreen, Rotterdamsche Historiebladen, met afbeeldingen, Tweede afdeling, 
GESCHIEDKUNDIGE STUKKEN, OPGaaF VaN DE WaPENBORDEN die voormaals in de 
Groote Kerk alsmede in de Fransche Kerk zijn opgehangen, Eerste Deel: Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 
1876 pp. 772-782.

304 Besemer komt niet uitgepraat over deze schepenenbank en admiraliteitsbank. Hij beschrijft deze stukken 
te zeer specieus naar ornamentatie en plaatsing en laat zien via het schilderij van De Lorme dat het laatste 
gevaarte nooit tegenover de kansel kan hebben gestaan, zoals iedereen maar beweert. Dat is een fabel! (t.a.p. 
p. 67 ivm noot 136). maar eerder betrapt Besemer De Lorme op diverse mistastingen in de ruimtelijke 
opstellingen van andere meubelstukken. Terwijl hij diens bijna fotografische weergave elders weer roemt. 
Besemer doet zo De Lorme onrecht, want hij dicht hem een intentie toe die hij nooit gehad kán hebben. 
maar dan heeft De Lorme ook nooit de pretentie gehad ieder meubelstuk wiskundig of planimetrisch 
accuraat te plaatsen of weer te geven. En is De Lormes product ook geen toereikende reden om anderen 
van slordigheid of bedrog te dezen te betichten.

305 Dus de Soera Ibrahiem, waar de Kor-an verwijst naar mozes die door allah gezonden is met de tekenen 
der openbaring en waarin allah de hel aan de ongelovigen voorzegt.

306 Zie uitvoerig: Rotterdamsch Jaarboekje 1915, Tweede Reeks, Derde Jaargang, J.R. Callenbach, Een 
koranspreuk in de groote kerk (zwaerdekroon), pp. 84-93; en ibidem 1934, W. J. L. Poelmans, Rector 
Zwaerdecroon en zijn Koran, pp. 149-151. Bij Callenbach vindt men een prachtige afdruk van de zerk voor 
het bombardement van 14 mei 1940.

307 Geschat op 32 millioen EU.

308 Ik verwijs voor de technische beschrijving van het hek naar Besemer, die geen spijl overslaat.

309 De portaalvakken steunden op voetstukken van twee soorten marmer. Die vakken waren symmetrisch in 
de bespijling en de ornamentatie daarvan. Het Oude Testament was verzinnebeeld in een opengeslagen 
bijbel met een ingegraveerde tekst uit het boek Exodus XX, liggende op een kogelvormig lichaam, waarop 
de woorden PONDUS GRaVE. Dat is: een zware last. Het verbond dat dat Testament oplegt is aan 
beide zijden zwaar te volbrengen. Daaromheen sierlijke takmotieven, bestaande uit verdord gewas van 
doornen en distels, uiteraard in koperdrijfwerk. Rechts: wederom die bijbel, maar nu verwijzend naar het 
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Lucas-evangelie, II. En daarbij een hoeksteen waarop de woorden ONUS LEVE. Een lichte last. Hier in 
wijnranken en een palmtak het overwinningsmotief. Ik verwijs verder naar de bronnen bij Besemer, a.w., 
t.a.p. pp. 81-83. Zie ook: Jack Wereldsma, Laurenskerk Rotterdam, a.w., pp. 32-34.

310 Zie verder over het hek ook: Vijftiende mededeling over het verloop van de werkzaamheden voor de 
restauratie van de Groote- of St. Laurenskerk, kerstmis 1962, pp. 94-96; op deze Mededelingen ga ik later 
uitvoerig in. Bij de restauratie die geschiedde vanaf 1952. Zie hierna.

311 De Latijnse school was gevestigd in het voormalig Cellenbroedersklooster aan de Wijde Broedersteeg. 
Boven de hoofdingang naar de cour was een medaillion met de afbeelding van Erasmus aangebracht. De 
vroedschap streefde, net als de amsterdamse, naar de status van illustre school (athenaeum illustre) voor 
deze onderwijsinstelling: dus een academische waardigheid, waaraan op den duur ook het ius promovendi 
verbonden zou kunnen worden. Dat is nooit gelukt, mede door het drijven van de kerkenraad van de Laurens 
die dan een hervormde status wilde voor deze instelling. De raad eiste regelmatig een opziener, benoemd 
uit de rangen van zijn hervormde predikanten, een zogeheten scholarcha ex pastoribus. De vroedschap 
wilde dat niet. De vroedschap wilde een rector waarmee de kerkenraad contentement zou kunnen hebben, 
maar reserveerde de benoeming maar ook het opzicht dat daaruit voortvloeide, voor zich. Zo’n hervormd 
opzicht zou de aanstelling te zeer vernauwen. Dat was ook voor de Staten-Generaal niet aanvaardbaar. 
Dat had Leiden ook nooit gevraagd en dat was voor een universiteit waar ook andere faculteiten dan een 
theologische zouden worden gevestigd onwenselijk. De Staten-Generaal zouden aan het effectus civilis van 
de graden, inzonderheid de doctorsgraad, hun goedkeuring middels een wetsbesluit moeten hechten. al was 
de hervormde godsdienst de publieke, ze had nu eenmaal niet een exclusief bestaansrecht van staatswege.

312 Rector Kan noemt als voorbeeld de oratio van een zekere Jacobi Ysbrans, Oratio de fortitudine, publice 
habita Roterodami, quum e schola Erasmiana ad academiam promoveretur,mens. mai. MDCLXXXV. R. 
Typis Gerardi à Wyen; Kan, Geschiedenis van het Erasmiaansch Gymnasium, a.w., p. 668.

313 Zie Camera Obscura van Hildebrand, geciteerd naar de twintigste met zorg herziene druk (Volksuitgaaf), 
Haarlem: De Erven F.Bohn, 1900, pp. 241-242.

314 De kaften werden gemaakt door op dunne houten platen de huid van lammetjes te spannen. Liefst ongeboren 
lammetjes, opdat de oppervlakte van het leer smetteloos en zonder enige onregelmatigheid zou zijn. Dat 
leer werd dik bewast en soms gevernist. De band werd op dezelfde wijze over de katernkoorden gespannen. 
Op de kaft werd in het midden het ijzeren stempel, soms verhit, ingedrukt met zwaar verguldsel.

315 Beroemd of berucht is het conflict dat zich bij de koorpromotie afspeelde toen Hendrick Swaerdecroon 
rector was van de Latijnse school in 1638. Swaerdecroon was remonstrant. Dat stak hij niet onder stoelen 
of banken. Bij de promotie van 1638 stelde hij het promotiecortège dan ook samen uit vijf plaatselijke 
remonstrantse dominees. Dat was onaanvaardbaar voor de hervormden. Die maakten er een rel van. maar 
trokken uiteindelijk aan het kortste eind. Zie: N. van der Blom, Florislegium, bloemlezing uit de Erasmiaanse, 
Rotterdamse en andere opstellen van Drs. N. van der Blom, hem aangeboden bij zijn afscheid van het 
Erasmiaans Gymnasium, bezorgd in ingeleid door drs J.Smit en Drs J.Spoelder, Leiden: E. J. Brill/Dr W. 
Backhuys, 1982, pp. 60-69 (Een prijsboek uit 1638). Het opstel behandelt zo’n promotie en het prijsboek, 
alsmede de consternatie die de intrede van de remonstrantse dominees daarbij te weeg bracht. En het 
jurisdictieconflict dienaangaande.

316 Zie: K.Vos, De doopsgezinde gemeente, opgenomen in: Rotterdam in den loop der eeuwen, tweede gedeelte, 
vierde stuk, W. Nevens, Rotterdam, 1907.

317 Zie: H.C. Lohr, De Evangelisch-Lutherse Gemeente, opgenomen in: Rotterdam in den loop der eeuwen, 
aangehaald werk, ibidem.

318 H.Y. Groenewegen, Het Remonstrantisme te Rotterdam, opgenomen in: Rotterdam in den loop der eeuwen, 
tweede gedeelte, vijfde stuk, W. Nevens, Rotterdam, 1906.

319 Dat is de periode van 1566 (beeldenstorm) tot 1579 (Unie van Utrecht). Een nationaal symbool is het nooit 
geweest, deze Geuzenpenning. Eigenlijk voerden in Holland alleen de watergeuzen het symbool. Je kunt 
zeggen dat de Geuzen in deze periode een ongeregelde burgeroorlog voerden zonder souvereiniteitspretenties. 
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Ze eisten nog geen staatszelfstandigheid op voor hun groep. De watergeuzen eisten intrekking van de 
fiscale wetten van madrid, intrekking van het concordaat van 1559, strekkende tot invoering van nieuwe 
bisdommen en beëindiging van de geloofsvervolging bij placcaatwetgeving van Brussel. met het calvinisme 
hadden deze watergeuzen eigenlijk weinig. als aan die eisen voldaan kon worden, zouden zij de souvereiniteit 
van hun legitieme vorst blijven respecteren.

320 Er zijn verschillende Geuzenpenningen geslagen. De spelling van de leuze loopt uiteen: “Liver turcx dan 
paus” is de oudste. De zilveren uitvoering er van werd als onderling herkenningsteken gedragen op de kleding 
of de muts van de troepen van Bossut (ook wel Boisot, Bossuet) die in 1574 Leiden kwamen ontzetten. 
Dat kleinood had ook de vorm van een halve maan met een de ene zijde het randschrift “Liver Turx dan 
Paus” en aan de andere kant “Ende spit de la mes” (ten spijt van de mis). Robert Fruin bespreekt de diverse 
uitvoeringen van deze Geuzenpenning in zijn artikel: Nederlandsche Historiepenningen, opgenomen in: 
De Gids, 1864, Deel II, pp. 181 vv; maar ook opgenomen in zijn Verspreide Geschriften met aanteekeningen, 
toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap, a.w., Vol VII, ’s-Gravenhage 1903, pp. 7-12. 
Helaas beschrijft Fruin de penning zelf niet naar uiterlijke verschijningsvorm, maar als symbool van het 
motief dat de opstandelingen zouden hebben gehad: godsdienstvrijheid en tolerantie te borgen. Fruin vat 
samen wat de strekking is van een museumcatalogus uitgegeven naar aanleiding van een tentoonstelling van 
Nederlandse historische penningen, kennelijk opgezet door ene Gerard van Loon in 1862. De hier bedoelde 
halve maan-Geuzenpenning vindt men echter op internet aanstonds wanneer men de hier geciteerde leuze 
inttikt. Er zijn van deze variant sedert 1570 duizenden in omloop gebracht. Zie: marianne mout, Turken 
in het nieuws, opgenomen in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 1984, pp. 362-381. Zie ook mijn: Turkey, the 
Union and the accession, III Vols., Nijmegen/Tilburg: Wolf Legal Publishers, 2003 - 2004, Vol. I, pp. 
273-275. De publicatie diende om Nederlands’ streven naar toelating van Turkije als volwaardig lid van de 
Europese Unie gedurende het Nederlands voorzitterschap in het laatste halfjaar van 2004 te promoten.

321 EN TOVT FIDELLES aV ROY IUSQUES a PORTER La BESaCE. Deze Geuzenpenning werd over het 
borstkuras gedragen. Deze penning was in zilver gegoten en had een draaglint. Het was dus een duur juweel.

322 Jan Fruytiers, Corte beschrijvinghe van de strenghe belegheringhe ende wonderbarlijcke verlossinghe der stadt 
Leyden in Hollandt (Delft, 1577), folnr. 18r, heruitgegeven door Hohan Koppenol, Het Leidens ontzet: 3 
oktober 1574 door ogen van tijdgenoten, amsterdam: athenaeum-Polak & Van Gennep, 2002, pp. 92-118, 
citaat p. 96.

323 Ook die krijgskundige successen werden in pamfletten breed uitgemeten. Ik geef een voorbeeld: Den Turck 
die coemt al met ghewelt,/ Met dry hondert duysent man is hy te velt,/ Te voet end oock te Peerden,/ Hy heeft 
gewonnen, tzy u vertelt,/ Twee steden van grooter weerden.? Laguolette ende Thoenis sijn die Steden genaemt/ 
Daer binnnen was som enigen Italiaen,/ Bisschoppen, Cardinalen, Spaensche gesellen,/ Die zijn daer gebleven, 
wilt dit verstaen,/ Die en sullen ons hier niet meer quellen.

324 Ik geef een voorbeeld: Den Prince van Oraengien triumphant/Godt sal hem gheven wijsheyt en verstant,/
Op dat Gods Woort tot desen stonden, /Mach gepreect worden aen elcken cant,/ Liever Turcks dan paus 
bevonden./Al is den Turk gheen Christen genaemt,/ Hy en heeft niemant om tgeloove gebrant,/ Als die papisten 
doen alle dage. Zie voor dit soort teksten: P. Leendertz jr. (Ed.) Het Geuzenliedboeck, Zutphen: Thieme, 
1924 - 1925, p. 245.

325 Deze Unie is wederom een voorlopig defensief alliantieverbond, zoals de al besproken Unie van atrecht. 
Deze Unie van Utrecht echter is een militair verbond tussen souvereine Nederlandse gewesten om de 
Spaanse troepen uit hun grondgebieden te verjagen. De Unie van atrecht is daarentegen erop gericht met 
het koninkrijk Spanje uiteindelijk een wapenstilstand en een vrede te sluiten. Beide Unies zijn amenderingen 
van de zogeheten Pacificatie van Gent van 1576, ook wel de Generale Unie geheten. . De Utrechtse Unie is 
gesloten op 23 januari 1579. Het is dus geen grondwet van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën. 
Wel worden gemeenschappelijke principes aanvaard op het gebied van defensie, belasting en godsdienst.

326 Zie: Luc Panhuysen, De Unie van Utrecht, opgenomen in Historisch Nieuwsblad 7/2002. Zie: Simon 
Groenveld, H.L. Ph. Leeuwenberg, H.B. van der Weel, Unie- Bestand-Vrede. Drie fundamentele wetten 
van de Republiek der Verenigde Nederlanden, Uitgeverij Verloren: Hilversum, 2009 ISBN 9789087041274 
NUR 685, 697 (Uitgave in samenwerking met het Nationaal archief).
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327 artikel XIII luidt: “Ende soeveel tpoinct van der religie aengaet, sullen hem die van Hollant ende Zelant 
draegen naer haerluyden goetduncken ende dandre provincien van dese Unie sullen hem moegen reguleren 
naer inhoudt van de religionsvrede, by den eerstshertoge mathias, gouvereneur ende cappiteyn generael van 
deze landen, met die van sinen Rayde by advis van de Generael Staten alrede geconcipieert, ofte daerinne 
generalick oft particulierlick alsulcke ordere stellen als si tot rust ende welvaert van de provincien, steden 
ende particulier leden van dyen ende conservatie van een ygelick, gheestelick ende weerlick, sijn goet ende 
gerechtigcheyt doennelick vynden sullen, sonder dat hem hierinne by enyge andere provincien enich hynder 
ofte belet gedaen sal moegen worden, mits dat een yder particulier in sijn religie vrij sal moegen blijven 
ende dat men nyemant ter cause van de religie sal moegen achterhaelen ofte ondersoucken, volgende die 
voorsz. pacificatie tot Ghendt gemaeckt.” Deze laatste volzin, vanaf “mits …” tot “gemaeckt” is toegevoegd 
op aandringen van Johan van Oldenbarneveldt, die in Utrecht de Staten van Holland vertegenwoordigde. 
Johan wilde niet alleen vrijheid van godsdienstuitoefening maar vooral vrijheid van geweten.

328 Zie Gerlof Verwey, Geschiedenis van Nederland, Levensverhaal van zijn bevolking, Deel II, Groei van een 
Republiek, a.w., pp. 7-35.

329 Zie: D. Wanjon, Geschiedenis der Schotse, Engelsche en Duitsche Kerken, opgenomen in: Rotterdam in den 
loop der Eeuwen, tweede gedeelte, zesde stuk, W.Nevens, Rotterdam 1907.

330 Het werd in 1708 volgens de anglicaanse ritus gewijd. Het kerkje ondervond velerlei tegenheden. maar 
de verschillende groeperingen bleven als parochiegemeenschap bijeen. In 1909 vond een grondruil plaats: 
Rotterdam nam het vervallen kerkje aan het Haringvliet over en de anglicaanse parochie kreeg een stuk 
grond in Delftshaven, vlak bij de plaats waar de parochiekerk van Schoonderloo gestaan had. Daar bouwde 
de parochie in 1913 een allercharmantst neogothisch kerkje dat onderhouden werd onder meer door de 
stichting mission to seamen. Het staat aan de Pieter de Hoochweg tegenover de Theaterschool. Rotterdam 
was zeer gesteld op het kerkje vanwege de intensieve handelsbetrekkingen met de Engelse havensteden.

331 Zie: R. N. L. mirandolle en L. Bresson, Geschiedenis der Waalsche kerk, opgenomen in: Rotterdam in den loop 
der eeuwen, tweede gedeelte, zesde stuk, W. Nevens: Rotterdam, 1907.

332 De Waalse kerk heeft zich in 1815 wél geassocieerd met de hervormde kerk, samen met de in Nederland 
bestaande Engelstalige Schotse gemeentes. Zij vallen sedert 2004 organisatorisch onder de protestantse 
kerk in Nederland. Het aantal afzonderlijk belijdende Waalse calvinisten nam in de achttiende en 
negentiende eeuw snel af: deze denominatie integreerde snel in de Nederlandse samenleving. Er waren 
er in de aanvangjaren van de negentiende eeuw nog maar veertien, die autonoom gemeente wilden blijven.

333 De uit Frankrijk afkomstige calvinisten die vluchtten voor de geloofsvervolgingen georganiseerd door de Franse 
koningen sedert 1574. Deze vervolgingen leidden tot locale burgeroorlogen want de calvinisten beten van zich af. 
In 1598 vaardigde koning Hendrik IV een soort bestand uit, het Edict van Nantes waarbij geloofsvrijheid aan de 
calvinisten werd gegarandeerd. maar veilig waren ze toch niet. Ze werden officieel gepest, en zo nu en dan braken 
incidentele vervolgingen uit. Vanaf 1660 gingen steeds meer hugenoten de grens over naar het tolerante Holland. 
In 1685 maakte Lodewijk XIV een einde aan het edict. Toen kwam een nieuwe stroom hugenoten naar Holland.

334 E. Italie, Geschiedenis der Israëlitische gemeente, opgenomen in: Rotterdam in den loop der eeuwen, tweede 
gedeelte, zesde stuk, aangehaald werk, ibidem.

335 Ik volg verder: G. Scheerder, De contrareformatie te Rotterdam, De Leeuwenstraatse statie van de Paters Jezuieten 
1610 - 1708 - 1800, Stichting Historische Publicaties Roterodamum: Rotterdam, 1988. ISBN 90-70874-07-5.

336 W. P. C. Knuttel, De toestand van de Nederlandsche Katholieken ten tijde der Republiek, II vols, martinus 
Nijhoff: ’s-Gravenhage 1892, Vol I, pp 1-8.

337 Zij verzocht de Jesuïeten naar Rotterdam te komen ná de reformatie van de Laurenskerk. De eerste rooms-
katholieke godsdienstoefening binnen deze stad door deze orde gehouden geschiedde op verzoek van de 
gebroeders Pieter en maerten Kievit bij hen thuis. arent Ysbrantszoon, gehuwd met annetje, dochter van Daem 
adamsz. Van Nideck en anna Pietersdr. Kievit financieerden de vestiging van een blijvende Jesuïetenstatie 
te Rotterdam, die later zou uitgroeien tot de Sinte Rosaliakerk. Vandaaruit kwamen twee andere rooms-
katholieke staties totstand: de Domincaanse kerk aan Het Steiger in 1757 en de statie aan de Houttuin in 1799.
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338 H. Hardenberg, Het handelshuis Osy, opgenomen in: Rotterdamsch Jaarboekje, 1954 pp. 154-176.

339 Overeenkomsten waarbij regentenfamilies elkaar lucratieve ambten beloven op basis van wederkerigheid. 
Die families zijn door verzwagering bijna steeds aan elkaar verbonden. Ze vormen een kaste waar 
buitenstaanders niet in kunnen komen en waarin ook geen externe verantwoordingsplicht kan bestaan. 
Zie voor voorbeelden: H. Brugmans, Van Republiek tot Koninkrijk, Geschiedenis der Nederlanden van 
1795 - 1815, amsterdam, zonder jaar: Scheltens & Giltay, pp.11-15. De bekende voorbeelden vindt men bij: 
J. G. Kikkert, Gespannen Stilte, de Patriotten en het einde van de Republiek 1780 - 1795. Houten: Uitgeverij 
De Haan, 1987, pp. 16-18.

340 De VOC kreeg bij dat octrooi, dus een licentie, een exclusief monopolie op de overzeese handel tussen 
deRepubliek en het gehele gebied beoosten de Kaap de Goede Hoop en ten westen van Straat magellaan. 
De VOC mocht krachtens dat octrooi oorlog voeren en vrede sluiten, en ook handelsovereenkomsten sluiten 
met de vorsten van de staatjes of rijken in de Indonesische archipel. De oorlog die de handelsonderneming 
aanging gold als te zijn verklaard door de Republiek. Een vredesverdrag werd eveneens namens deRepubliek 
gesloten. In wezen was daarmee de handelsonderneming een principaal extraterritoriaal orgaan van de 
Republiek. Een private onderneming was dus tevens staatsorgaan. Het had een eigen leger en marine, sloeg 
ook zelfstandig munten.

341 Zie: Jan Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie, Dieren: BV De Uitgeverij de Bataafsche 
Leeuw, 1984, pp. 15-35. Zie de litteratuurrefertes. De Engelse kolonisatoren bleven daarentegen van 
de katholieke missieposten gebruik maken; zolang de missie de christelijke openbaring maar plantte 
in overeenstemming met de belangen van Londen kon het dezen weinig schelen welke geloofsvariant 
precies actief was.

342 Javier, 7 april 1506-S’hang Ch’uan 3 december 1552 was een jezuïeten-missionaris die de rooms-katholieke 
missies in het Verre Oosten opbouwde eerst in Indië, daarna op malakka, de molukken en uiteindelijk in 
Japan. Hij bereikte ook China. Eveneens met het oogmerk daar een missiepost te stichten, in opdracht van 
de Heilige Stoel en de Spaanse Koning. Xaverius bezigde daarbij vooral de uitdrukkingsvolle vormencultus 
van de sacramentaliën, die theologisch niet gedefinieerd waren. Hij wist de locale religieuze cultus vaak 
harmonisch te versmelten met de katholieke, waarbij hij aansloot bij beider basisprincipes, zoals de liefdevolle 
bekommernis van de Schepper over zijn schepping, de gelijkenis van de mens op Gods aanschijn, het 
individueel voortbestaan na het fysieke afsterven van de ziel als menselijke wezenskern en het ingestorte 
oerweten in ieder menselijk innerlijk aangaande het goed en het kwaad dat iedere menselijke levensgang 
beheerst. men spreekt van syncretisme dat ook de Ierse en Engelse missionarissen zo succesvol hadden 
gebezigd bij het kerstenen van Noord-West Europa, onder meer in Friesland en Taxandria. Ik geef daar 
typische voorbeelden van in mijn Woensel, a.w., pp. 33-44.

343 Oorspronkelijk ontleend aan de Cretenzers, die hun versplinterde volksdelen wisten te verenigen tot één 
gemeenschappelijk blok tegen hun vijanden, door tijdelijk te verbieden wijsgerige en religieuze twisten 
nog openlijk voort te zetten en de daarbij betrokken standpunten nog openbaar te bediscussiëren. Het 
meest treffende voorbeeld is het Hellenistisch syncretisme: de klassiek Griekse religieus-filosofische cultuur 
absorbeerde de vormen van de Oosterse religieuze systemen zonder de bijpassende theologische opvattingen 
ook over te nemen. Let wel: veel godsdiensthistorici zien het Christendom óók als een syncretistisch product 
van Joodse, Oosterse en Griekse levenbeschouwelijke systemen.

344 Zie mijn: Concilie van Trente, Een jubileum van 450 jaar, Volkenrechtelijke aspecten, Wolf Legal 
Publishers,:Nijmegen/Tilburg 2013, pp 73-74 (Hoofstuk VIII De congregatio depropaganda fide).

345 Betel, betelpeper of shiri is een plant uit de familie van de peperachtigen. De bladeren hebben medicinale 
eigenschappen. Het is ook wel een stimulans, het verfrist de adem en geldt als een antiseptisch middel. 
Het zou heilzaam werken tegen hoofdpijn, artritis en gewrichtspijnen zoals rheumatiek. Het geldt ook als 
afrodisiacum en antibioticum.

346 Femme S. Gaastra, De geschiedenis van de VOC, Leiden: Walburg Pers Zutphen, 1991 pp. 101-107. Zie 
verder: G.J. Knaap, Kruidnagelen en Christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking 
van ambon 1656 - 1696, Dordrecht, 1987.
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347 Carlo Giovanni Fransesco Giudici, Dolzago, 5 januari 1746-Rotterdam, 17 mei 1819. Hij was architect in 
Rotterdam sedert 1770. Hij werkte als bouwmeester voor de admiraliteit De maze. Koning Lodewijk 
Napoleon gaf hem tussen 1806 en 1809 verschillende opdrachten; omdat beide katholiek waren en 
restauratie beoogden van het eertijds zo belangrijke bisdom ’t Sticht kreeg Giudici verschillende 
opdrachten voor de inrichting van kerken die genaast waren door de katholieken op basis van de 
additionele articulen bij de Staatsregeling van de Bataafsche Republiek van 1798. Giudici kreeg ook 
de opdracht tot de wederopbouw van de door de buskruitramp verwoeste binnenstad van Leiden en, 
mede daardoor, tot restauratie van de Pieterskerk aldaar. Giudici restaureerde de Sint Rosaliakerk aan 
de Leeuwenstraat te Rotterdam in 1776. maar zijn architecturale nalatenschap aan de binnenstad 
van Rotterdam is verloren gegaan bij het bombardement van mei 1940. Zie: E. Wiersum, De architect 
Jan Giudici, 1746 - 1819, opgenomen in: Rotterdamsch Jaarboekje, 4e reeks, 2 (1934), pp. 29-41. Het 
interieur van de Heilige Lodewijkkerk in Leiden is van de hand van Giudici; dat interieur heeft veel 
weg van dat van de verwoeste Sint Rosaliakerk. Giudici kreeg zijn opdrachten in Rotterdam vooral 
van de steenrijke katholiekefamilie Osy, woonachtig aan de Wijnhaven. Het interieur van de Sinte 
Rosaliakerk was gebouwd naar het voorbeeld van de hofkapel te Versailles, met dien verstande, dat 
de Sint Rosaliakerk twee galerijen kende in het schip en de hofkapel maar één. Het stucwerk was van 
Castoldi, het retabel in het hoogaltaar van de Rotterdamse schilder Canta. Zie: Dalmatius van Heel, 
De Sint Rosaliakerk in de Leeuwenstraat te Rotterdam, Uitgeverij Peters (Sint Laurens Boekhandel): 
Rotterdam, 1940. Het boek behandelt de bouwkundige geschiedenis van het bedehuis en dus ook de 
laatsterestauratie, beëindigd in 1939.

348 Justus Lipsius, eigenlijk Joost Lips, Overijse 18 oktober 1547-Leuven 23 maart 1606. Hij zou een van de 
eerste hoogleraren worden aan de nieuwe calvinistische universiteit van Leiden. Hij werd jezuïet. maar hij 
werd aangetrokken door de zienswijzen van maarten Luther, vooral waar Luther bepaalde misbruiken in 
het katholicisme op het stuk van de sacramentenbediening geselt. Hij wordt niet echt door het dan sterk 
polemische Lutheranisme geboeid; hij is teveel een man van vrede en hij ducht van een oorlog alleen maar 
langdurige ellende voor de mindere man. Hij geeft commentaren op Tacitus en de Stoïcijnse filosofen het 
licht en krijgt renommee als humanist. Daarom wordt hij door Willem van Oranje aangezocht voor diens 
universiteit, ook al, omdat Lipsius diens verdraagzaamheid als grondtoon van zijn politiek verdedigt. Het 
wezen van het christelijk bestaan ligt niet in strijdbaarheid, maar in soberheid, zelftucht, bereidheid veel 
van elkaar te verdragen en eerbied voor de menselijke persoon als afschaduwing van gods wezen. Daarom 
is Lipsius ook tegen de oorlog die de Republiek gaat voeren tegen Spanje. Hierbij kan de christenheid 
slechts verliezen. maar hij geeft toe dat de katholieke kerk het echt te bont heeft gemaakt. Haar correctie 
zal echter vanzelf komen omdat zij haar gezag verliest. men moet teruggetrokken leven, zich de tijd 
gunnen alles te heroverwegen, standvastig volharden in principe besluiten, maar laten er dat vooral niet 
te veel zijn. Die levenshouding legt hij neer in zijn belangrijkste werk De Constantia. Zijn opgewonden 
tijdgenoten zijn er niet rijp voor, hun ontbreekt de voordacht en toeleg, zoals Lipsius voorzien had. maar in 
de achttiende eeuw krijgt deze christelijk-irenische levenshouding allengs meer kansen, vooral omdat zij de 
proefondervindelijke beta-wetenschappen niet antithetisch acht jegens een systeem van waarheidsvinding 
dat uiteindelijk van een openbaringsgeloof uitgaat.

349 Zie verder arie van der Schoor, Stad in aanwas, Geschiedenis van Rotterdam tot 1813, a.w. pp. 338-345. 
Van der Schoor gaat op deze genootschappen nader inhoudelijk in en probeert ze ook in verhouding tot 
elkaar te plaatsen. Belangrijk is de neutrale maatschappij tot Nut van het algemeen, met een Rotterdamse 
afdeling uit 1785. Ze probeert neutraal en in die zin openbaar lager onderwijs te organiseren buiten een 
institutioneel religieus verband om. men zag dus in dat dat maatschappij versplinterend kan werken. Het 
Nutsonderwijs vond ingang, maar schoolgeld moest nu eenmaal geheven worden: kosteloos was het bepaald 
niet. algemeen volksonderwijs heeft men dus niet echt kunnen geven; per jaar ging het om iets meer dan 
honderd leerlingen. Dus niet echt veel op de totale stadsbevolking. In 1813 krijgt het Nutsonderwijs wat 
meer verspreiding.

350 men zie: Rob Feringa, Bram Oosterwijk, Piet Ratsma, Nora Schadee, Coen Schimmelpenninck van der 
Oije, Henk van de Wal en alex van der Woel, aCH LIEVE TIJD, Rotterdam: Uitgeverij Waanders-
Gemeentearchief Rotterdam in samenwerking met het Historisch museum Rotterdam, 1987, aflevering 
XII, Zeven eeuwen Rotterdam, de Rotterdammers en hun cultuur, pp. 289-291.
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351 Een soort carnavalsdag in zeemansbuurten, waarbij mannen zich als vrouwen verkleedden en vrouwen als 
mannen. meestal op de derde maandag in augustus rondom de Schiedamsedijk. Het middeleeuwse feest 
had te maken met het einde van de oogsttijd. Vaak vuurwerkfestijnen in de avonduren. Gaandeweg in 
Rotterdam verdrongen door Sint Laurensdag, 10 augustus, het begin van de Rotterdamse tweewekelijkse 
kermis. Ker-mis, de mis ter gedachtenis van de kerk-patroon. Dezelfde verbastering ligtten grondslag aan 
ba-mis (of: bamisse), jaarlijkse betaaldag voor daggelders. De mis voor Sint Baaf, als de patronage van de 
hoofdkerk onduidelijk of betwist is. Bij de kerkmis werd het jaarloon uitbetaald. Dat geld moest rollen. 
Dus kwamen waarzeggers, kwakzalvers, oplichters, goochelaars, belezers en wat al niet hun diensten of 
goederen op of rond de dag van de kerkmis aanbieden. mét de kramerij van dien. Vandaar de connectie 
met kraampjes en verder volksvermaak. andere steden kenden een andere patronage, dus de hartjesdag of 
de kermisdag viel op een ander datum. In Den Bosch bijvoorbeeld op de eerste zondag in oktober.

352 Rotterdam heeft wel overwogen zich tegen de Fransen te verzetten. Op 12 januari 1795 komt een oproep 
van gemeentewege aan de muren om vrijwillig onder de wapenen te komen. maar de Staten van Holland 
en de Staten-Generaal besloten de week daarop al geen vijandelijkheden tegen de Fransen te ondernemen. 
Of er een oorlogstoestand had bestaan, was niet duidelijk. De Fransen hadden een oorlogsverklaring doen 
uitgaan. De Staten-Generaal niet. Stadhouder Willem V heeft steeds tot uitgangspunt genomen dat de 
oorlogsverklaring hem persoonlijk gold en niet de Republiek. Op de 21e januari arriveerden de Franse 
infanteristen zich bij de Oostpoort; ze werden juichend binnengehaald door de patriotten. De stad kreeg 
de aanzegging dat ze garnizoen moest nemen en voldeed daaraan door de Boterhal tot kazerne in te richten. 
De gemeenteraad benoemde vervolgens een speciale inkwartieringscommissie. Wat de status was van de 
Franse soldaten werd niet duidelijk: waren ze bezettingstroepen of waren ze bevriende militairen die een 
tijdelijke legering aanvroegen, zoals bijvoorbeeld NaVO-militairen dat doen in Nederland bij massale 
oefeningen? De Laurens was in ieder geval niet geschikt over inkwartieringen: te koud, te klam, te vochtig 
en teveel een lijkenlucht.

353 Zie over Witbolds nader mijn: Woensel, a.w., pp. 219-226. men vindt daar litteratuurrefertes. Zijn naam wordt 
ook wel : Witbols gespeld. Op het moment dat hij gekozen wordt tot Representant des Bataafschen Volks is 
hij pastoor te Rijnsaterswoude bij de Braassemermeer. Hij blijft representant tot de staatsgreep van 1798. Hij 
wordt gearresteerd, maar bij de algemene amnestie van 15 augustus1789 vrijgelaten; dan is zijn staatkundige 
rol uitgespeeld. Korte tijd is hij voorzitter geweest van de Bataafsche Constituerende Vergadering.

354 Het verbod wordt ook gegeven bij keizerlijk decreet van 13 juni 1810, toen de Lage Landen waren ingelijfd bij 
het Franse keizerrijk. Willem, souverein vorst, laten het begraven in kerken weer toe bij koninklijk besluit 
van 22 december 1813. maar dan verbieden Gedeputeerde Staten van Holland het toch weer bij besluit van 
28 augustus 1827. Dan neemt de gemeenteraad van Rotterdam op 16 augustus 1832 de beslissing om alle 
lijken uit alle kerken over te brengen naar de algemene Begraafplaats Crooswijk, mede in verband met de 
cholera- tyfus- en dysenterie-epidemieën die dan heersen.

355 Deze Ten Hulscher bekleedde eigenlijk de functie, administratiefrechtelijk, niet sacramenteel, die de 
bisschop van Haarlem zou hebben moeten uitoefenen krachtens het concordaat van 1559. De bisschoppelijke 
hiërarchie was in de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën langzaam te niet gegaan sedert 1568, het 
jaar waarin de tachtigjarige oorlog begint. In Den Bosch bleef de bisschop nog het langste in zijn functie. 
men zou kunnen zeggen: tot de Val van Den Bosch in 1629. maar op het platteland, in de meierij van 
Den Bosch, had de Bossche bisschop eigenlijk zijn feitelijke jurisdictie nooit kunnen uitoefenen. Vanaf 
1568 ontstaat gaandeweg boven de grote rivieren de missio Hollandica, het Hollandse missiegebied. Er 
komen daar missionarissen de priesterlijke taken uitoefenen, ze zijn altijd illegaal en worden eigenlijk 
vervolgd, al komt daar praktisch vaak niets van terecht. De Propaganda, het Vaticaanse missiedepartement, 
regelt nu dat de Brusselse of Keulse nuntius toezicht uitoefent over dat Hollandse missiegebied, waarbij 
hij zich bedient van apostolisch Vicarissen. Die benoemen, rondreizend, steeds aartspriesters, die de 
bestuurlijke taak van een bisschop in zijn diocees waarnemen totdat weer een echte canoniekrechtelijke 
hiërarchie zal zijn hersteld. Dat zal pas in 1853 gebeuren. Hermanus Ten Hulscher is aartspriester over 
het Haarlems diocees, dat Holland en Zeeland tot de Westerschelde omvat, in de periode 1787 - 1811. 
Ten Hulscher heeft de katholieken moeten laveren door een tijd, waarin zij van onderdrukten ineens 
volwaardige staatsburgers werden met allerlei grondrechten die zij nog nooit hadden kunnen uitoefenen. 
Hij maakt een groot aantal verschillende staatsvormen mee in Holland: hij wordt aangesteld tijdens de 
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Republiek, blijft aartspriester na de Bataafsche omwenteling, moet meemaken dat het Koninkrijk Holland 
ontstaat onder Lodewijk Napoleon, daarna de inlijving bij het Napoleontische Keizerrijk, en tenslotte in 
een tijdelijke waarnemingsfunctie de aanstaande vestiging van het Souverein Vorstendom Nederland, en 
daarna het Koninkrijk der Vereenigde Nederlanden in 1815. Zijn hoofdpolitiek is geweest: de katholieke 
kerk moet overal buiten blijven, wars van elke politieke hervorming ook. Ze moet zich zelfstandig proberen 
te handhaven, maar nooit enige gunst, enig privilege, enig recht of enige subsidie aanvaarden van staatswege. 
Ook niet van een katholiek koning als Lodewijk Napoleon, die de Laurens opnieuw zal aanbieden. achteraf 
is hem dat zeer kwalijk genomen door polemische katholieken als W. J. F. Nuyens, algemeene geschiedenis 
des Nederlandsche Volks van de vroegste tijden tot op onze dagen, met platen en kaarten, amsterdam: C.L. 
van Langenhuysen 1880, Zeventiende Deel, Hoofdstuk VII, pp. 137-138. Ten Hulscher liet zich inderdaad 
leiden door de gedachte dat de Franse heerschappij in Europa tijdelijk was en dat in Holland de Oranjes 
wel eens zouden terug kunnen keren. Stel dat de katholieken dan de Laurens nog zouden bezitten, welk 
een wraak zouden de hervormden dan kunnen nemen! Nuyens vindt dat onzin: relatieve meerderheid is 
relatieve meerderheid, die zou er ook dán zijn. Nuyens rekent dan volgens de oude parochiële indeling en 
telt de katholieke bevolking van Delfshaven en Schoonderloo bij die van Rotterdam op. Dus hadden een 
naastingverzoek moeten doen! Want dan zou de Laurens wellicht katholiek zijn geweest in onze dagen. 
maar ja: wat zouden de katholieken er aan hebben gehad? Een onbetaalbaar bedehuis. Zie: J.C. van der 
Loos, Vaderlandsche Kerkgeschiedenis uit de zeven noordelijke provinciën sinds het concilie van Trente, 
VI Vols, amsterdam: Uitgeverij NV Parnassus, 1949, Vol. III, pp. 333-343 en BIJDRaGEN van het Bisdom 
Haarlem Vol XLVIIII pp. 12-18, Vol. LIV pp. 383-388.

356 Johannes Hendricus van der Palm, Rotterdam, 17 juli 1763-Leiden, 8 september 1840. Hij was van 1799 tot 
1805 minister van onderwijs in de Bataafsche Republiek en het Bataafsche Gemeenebest. In 1801 maakt hij 
een algemene provisionele regeling voor het algemeen openbaar lager onderwijs. Samen met zijn inspecteur-
generaal adriaan van den Ende voorzag hij in de Lager Onderwijswet-1806.

357 In 1795 kwam de Vereniging tot Nut van het algemeen met een voorstel voor een landelijke regeling van 
het openbaar algemeen lager onderwijs. Dit bezigde deze terminologie. Het Nut stelde verder klassikaal 
onderwijs voor. De volksscholen hadden de lessen doen geven in overvolle lokalen waarin alle leerjaren 
door elkaar zaten. Van der Palm heeft zich in de regeling van 1801 laten leiden door de Nutsvoorstellen.

358 De gedachte was, dat men bezwaarlijk van Joden kon vergen dat zij hun kinderen school zouden doen gaan 
tot verwerving van christelijke deugden. aan Joodse scholen werd dus wel degelijk leerstellig onderwijs 
gegeven. Daarbij kon het verschil tussen Sefardim en aszkenazim een rol spelen. De Sefardim waren de 
Portugese Joden, die meestal kapitaalkrachtiger waren dan de uit het Oosten van Europa herkomstige 
aszkenazim. Ook de katholieke scholen in de zuidelijke gewesten, die destijds in 1650 uitgezonderd waren 
van het staatsverband van de Republiek – dus: Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Brabant en stukken van Limburg, 
vooral in het Roermonds Overkwartier – bleven voorlopig buiten de wettelijke regeling-Van der Palm. Ook 
koning Willem I durfde het niet aan daar deze wetgeving in te voeren, mede vanwege het te verwachten 
verzet van de apostolische Vicarissen aldaar en later, van de Belgische bisschoppen. Voor de Latijnse scholen 
sloeg Willem een apart Koninklijk Besluit in 1813, waarbij de kleinseminaries in die gewesten gelijk werden 
gesteld met de Latijnse Scholen.

359 Wim Zaal, Lodewijk Napoleon, Koning van Holland, gedenkschriften, gekozen, vertaald en met getuigenissen 
van tijdgenoten vermeerderd, Uitgeverij de arbeiderspers: amsterdam, 1983 (ISBN 90-295-3218-1).

360 Utrecht, 19 maart 1777 - Brussel, 16 maart 1843. Hij was een belangrijk politiek figuur onder Willem I en 
ried een behoedzame godsdienststrategie om het samengaan van België en Nederland mogelijk te maken 
en te houden. Hij hield zich opzettelijk afzijdig van de staatkundige woelingen na 1795 omdat hij alleen 
onder Oranje een volksbestaan weggelegd zag in Noord-Nederland.

361 Zie: Van der Loos, Vaderlandsche Kerkgeschiedenis, a.w., Vol. IV: amsterdam: Uitgeverij NV Parnassus 1950, 
pp. 187-205, ihb. p. 193 met een citaat uit een brief van 3 juli 1806 aan Hora Siccama.

362 P.J. Rietbergen, Lodewijk Napoleon, Nederlands eerste koning 1806 - 1810, Bekking & Blitz Uitgevers: amsterfoort/
Brugge, 2006 (ISBN 90-6109-5883), pp. 42-62.
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363 Zie: Van der Loos, Vaderlandsche Kerkgeschiedenis, a.w., Vol IV: amsterdam: Uitgeverij NV Parnassus 1950, 
pp. 225-229 betreffende de afspraken tussen nuntius Ciamberlani en Ten Hulscher alsmede de toespraak 
van Ten Hulscher tot koning Lodewijk. Ciamberlani was vooral beducht dat Ten Hulscher zou verzoeken 
alsnog het concordaat van 1559 ten uitvoer te doen leggen en dus, maar nu via de koning, de bisschoppelijke 
hiërarchie te herstellen. De katholieke koning van Holland stond nu immers weer in de schoenen van 
Philips II! En kon dus voordrachten doen tot bisschopsbenoemingen aan de Heilige Stoel die deze slechts 
behoefde te bekrachtigen. Dan zou er eindelijk weer een bisschop van Haarlem zijn. Velen dachten dat Ten 
Hulscher dat dan zélf wilde zijn. Rotterdam zou dan in zijn diocees vallen en ten aanzien van de Laurens 
zou hij de handen (weer) vrij hebben.

364 Zie: Peter van Velzen, De ongekende ministeriële verantwoordelijkheid, theorie en praktijk 1813 - 1840, Wolf 
Legal Publishers: Nijmegen/Tilburg, 2005 (ISBN: 90-5850-128-0), pp. 53-78.

365 Koninklijk Besluit van 7 januari 1816 nr 1 tot vaststelling van het algemeen Reglement voor het bestuur 
der Nederlandsche Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden. Hierbij krijgt deze kerk de naam: 
Nederlandsche Hervormde Kerk. Willem I kon deze bevoegdheid niet op enige wettelijke bepaling gronden. 
Hij grondde haar deswege op de grondwetsformule dat de souvereine magt in het Koninkrijk der Nederlanden 
aan Koning Willem I is en zal blijven opgedragen om door hem en door zijn nazaten te worden uitgeoefend, 
zoals de Grondwetstekst-1814 luidde. Willem redeneerde: souvereine magt is: onbepaalde, door niets te beperken 
macht. In souverein ligt de absoluutheid van mijn macht besloten, want de Grondwet constateert dat die magt 
er ís. De grondwetstekst luidt niet dat zij er krachtens de Grondwet zál zijn. Dit is het axioma van de aan de 
grondwet voorgegeven souvereine macht. Zie over deze zeer aanvechtbare grondwetsinterpretatie nader: P. L.G. 
van Velzen, De ongekende ministeriële verantwoordelijkheid, theorie en praktijk, 1813 - 1840, Tilburg/Nijmegen: 
Wolf Legal Publishers, 2005, ihb. pp. 156, 163, 169-170, 459. alles wat in de grondwet niet beperkt wordt aan 
koninklijke macht is derhalve onbeperkt als macht uit te oefenen. De Hoge Raad verklaarde in zijn arrest van 
2 januari 1846, Weekblad van het Regt 1846, nr 674 het reglement verbindend. Zie verder uitvoerig: C.W. van 
der Pot, Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Zwolle: W. E. J. Tjeenk Willink, 183 pp. 257-264.

366 Rotterdam, 4 november 1756 - 14 januari 1850. Zie over hem: Bram Oosterwijk, Koning van de Koopvaart, 
Anthony van Hoboken, 1756 - 1850, amsterdam: Uitgeversmaatschappij De Bataafsche Leeuw, 1996. Van 
Hoboken nam een deel van het VOC-materieel over toen de VOC geliquideerd werd door de Bataafsche 
Republiek. Hij nam in werkelijkheid het VOC-debiet over in Nederlandsch Indië, ook al oefende Engeland 
daar feitelijk het staatsgezag uit nadat Willem V bij de verklaringen of brieven van Kiev deze koloniale 
gebieden namens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tijdelijk aan Engeland als trustee 
geconcessioneerd had. Hij rustte een vloot van barken en fregatten uit op zijn werf ’s Lands Welvaren bij 
het Boerengat en begon daarmee de trans-atlantische vaart zonder veel acht te slaan op de risico’s. Hij 
achtte die groot, maar niet onaanvaardbaar. als Willem I de Nederlandsche Handelsmaatschappij opricht 
om de handel met Nederlands Indië opnieuw te stimuleren zoals destijds de Staten-Generaal deden via 
hun octrooi aan de VOC is van Hoboken van de partij omdat hij inziet dat Rotterdam bij de koloniale 
retouren een hernieuwde stapelplaatsfunctie kan krijgen, mits het zijn middeleeuwse havenbekkens aan 
de noordelijke maasoever maar opnieuw uitdiept en bekaadt.

367 Gerhard mauritz Röntgen, Esens 7 mei 1795 - Bloemendaal 28 oktober 1852. Hij was eerst aspirant zeeofficier 
in Franse dienst. Hij bleef in 1813 bij de Nederlandse Koninklijke marine. Vanaf 1818 werd hij naar Engeland 
gezonden om de modernere ontwikkelingen van de marinescheepsbouw te volgen. Daar ervoer hij de 
betekenis van ijzeren rompen, en de aandrijving ervan door stoommachines. In 1823 bracht hij advies uit aan 
koning Willem I over de betekenis der stoomscheepvaart op de binnenwateren. Hij kreeg een rijksfunctie. 
Hij hamerde op de voorziening van ijzerplaatwerk boven de waterlijn bij oorlogsschepen van de fregatklasse 
en kreeg daardoor immense tegenwerking van de gezeten, klassiek denkende, marineleiding die alleen plaats 
zagen voor houten zeilvaart. Hij kreeg eervol ontslag. Hij stortte zich daarna op de handelsvaart en richtte 
de Nederlandsche Stoombootmaatschappij op. Hoewel hij aanstonds de betekenis de stoomsleepvaart zag 
Rijnopwaarts moest hij, door tegenwerking, voorlopig zich beperken tot de lijndiensten op antwerpen, 
Londen, Keulen en Nijmegen. De stoommachines betrok hij bij de Belgische firma van de genaturaliseerde 
Brit John Cockerill te Seraing. Hij bouwde het Etablissement Feijenoord op het gelijknamige eiland en 
bracht daar de nieuwste snufjes in het stoomwezen tot praktische uitvoering. Hij neemt deel aan de Keulse 
Stoomvaartmaatschappij en de Gutehoffnungshütte te Sterkrade.
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368 Schepen moesten omvaren via het Haringvliet, het Hollandsch Diep, de Dordtsche Kil, de Oude en de 
Nieuwe maas, waar de vrachten van grotere schepen moesten worden overgeladen. Een doorsteek door 
de duinen bij Hoek van Holland, zoals bij de aanleg van de Nieuwe Waterweg later gedaan zou worden 
in 1872 durfde men nog niet aan.

369 Besemer geeft deze gedetailleerd en technisch op, in zijn publicatie in De Laurens in het midden, a.w., pp. 60-61.

370 Zie: J.G. Kikkert, Bericht van de 10daagse veldtocht, België en Nederland in de frontlijn, 1830 - 1834, 
Rotterdam: Uitgeverij ad Donker, 1980, pp. 62-63. Ik volg verder dit verslag voor de feiten betreffende 
de veldslagen. Voor de aanzet tot de revolutie in Brussel in 1830 en het strategisch krijgsverloop zie mijn: 
Woensel, a.w., pp. 233-242 en aldaar verdere litteratuur en bronnen.

371 P. van de Laar, Stad van formaat, Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw, Zwolle: 
Uitgeverij Waanders, 2000 pp. 62-81.

372 Heel nauwkeurig is: Jan Willem van Borselen, Sporen in Rotterdam, Stadsgeschiedenis rondom de trein, 
Rotterdam: Stichting Historische Publicaties Roterodamum, 1993, pp. 42-71; het betreft dan de aanleg van 
dat zogeheten luchtspoor dwars door de oude stadsdriehoek in de bedding van de gedempte Binnenrotte. 
Het is opmerkelijk hoe stug de stad zich tegen de overbrugging van de maas heeft verzet. men bleef het 
de normaalste zaak van de wereld vinden dat de spoorlijn bij de Delftsche Poort zou eindigen, en dat men 
dan verder per boot zou gaan. Thorbecke is het die een doorgaande lijn met overbrugging naar Dordrecht 
erdoor drukt omdat anders de Zuiderspoorweg zinloos zou zijn: die was al tot de moerdijk gevorderd in 
1866, maar daar eindigen was natuurlijk een wan-optie. (t.a.p. pp 143-158).

373 Zie voor een handzame beschrijving van de voorbereiding van dit traject: aad Wagenaar, Metro/Schipper mag 
ik overvaren, amsterdam: Uitgeverij de arbeiderspers 1968, ter gelegenheid van het in gebruik nemen van 
de eerste metrolijn in Rotterdam Rotterdam Centraal Station-Zuidplein. Voor de algemeen planologische 
en stedenbouwkundige betekenis van dat zuiderspoorwegtraject zie: auke van der Woud, Een nieuwe 
wereld, het ontstaan van het moderne Nederland, amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 2007 pp. 283-336. 
De overbrugging van de Nieuwe maas was het sluitstuk van het traject. De overbrugging van het Hollandsch 
Diep was al voltooid in 1869 - 1870. Die was uiteraard moeilijker, maar de gemeenteraad Rotterdam zag de 
overbrugging van de Nieuwe maas totaal niet zitten. Hij vreesde dat de doorgaande scheepvaart er veel te 
veel hinder van zou ondervinden. Pas het doorgraven van de Koningshaven zuidelijk van datgene wat het 
Noordereiland ging heten, met een basculedraaibrug voor het spoor overtuigde de raad dat een en ander 
toch te combineren was. De grote zeevaart kon dan via die Koningshaven zonder vertraging doorsteken; het 
spoorwegverkeer werd dan wel gestremd, maar dat was toch niet zo belangrijk. minister Heemskerk van 
Binnenlandse Zaken had gedreigd dat als de raad met deze tussenoplossing niet akkoord zou gaan, het rijk 
het zuiderspoorwegproject zou voltooien, maar dan via op en afritten van het spoor bij IJsselmonde. Dat 
gaf de doorslag. De spoordraaibrug werd later vervangen door de beroemde hef. De hefbrug, die er nu nog 
als toeristische attractie staat. Zie verder: P. van de Laar, Stad van formaat, a.w. pp. 62-65; 70-81.

374 De gietijzeren pijlers werden in 1925 vervangen door gemetselde pilaren en later zijn alle open pijlers versterkt 
en opgehoogd.

375 Tijdens het hierna te bespreken bombardement bleef het viaduct gespaard. In de gerestaureerde Laurenskerk 
werden na 1973 vaak geluidsopnames gemaakt vanwege de fraaie orgels die weer geplaatst waren. Die 
orgelconcerten werden dan maar naar de nachtelijke uren verplaatst waarbij de treindienstleiding van 
de Nederlandse Spoorwegen bereid was de zo zwaar rommelende goederentreinen ook dan even tegen te 
houden op afspraak.

376 P. van de Laar, Stad van formaat, a.w., pp. 81-89.

377 Het feitenrelaas baseer ik voor wat betreft het navolgende in deze paragraaf op: Bram Oosterwijk, Ik 
verlang geen dank, Lodewijk Pincoffs (1827 - 1911), Rotterdam: Uitgeverij Douane 2011. Het borduurt voort 
op: dezelfde, Vlucht na victorie, Lodewijk Pincoffs (1827 - 1911), Rotterdam: Donia Pers Producties, dat ik 
ter vergelijking ook hanteerde, het eerste bevat iets meer excurs en feiten die nadien nog zijn gebleken ten 
aanzien van de waardering van Pincoffs als economisch visionair. Op de strafrechtelijke afdoening van 
de tenlastelegging ten laste van Pincoffs en zijn mededader Kerdijk ga ik in dit bestek niet in. De zaak is 
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lang onder de rechter geweest. Daarom kan het zijn dat de kerkenraad van de Laurens zich betrekkelijk 
distantief opstelde in het commerciële drama dat aan het daglicht kwam. Voor wat de positie van de 
dicht bij de boekenfraude betrokkenen, die in ieder geval zeker buitengewoon onachtzaam zijn geweest, 
verwijs ik mede naar de apologetische teksten bij: W.C. mees, Man van de daad, Mr Marten Mees en de 
opkomst van Rotterdam, Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar NV 1946, pp. 400-467. Pincoffs was stellig een 
fraudeur en een wisselvervalser, maar de toezichthoudende commissarissen treft zeker het verwijt van grove 
onachtzaamheid en aanmerkelijke nalatigheid. Ik verwijs naar de contemporaine zienswijze van: J. C. W. 
Loos, De Rotterdamsche Catastrofe, Open brief aan den Wedelgestrengen Heer Mr J.C. Reepmaker. Ik ga op de 
verwikkelingen die Pincoffs elders in de Nederlandse samenleving veroorzaakte, mede via Koning Leopold 
II van België, nog verder in mijn: Een Kempische Spoorbaan in de Groote Oorlog, Het Eindhovens Bels lijntje, 
Een lek in de Nederlandse neutraliteitspolitiek, Nijmegen/Tilburg: Wolf Legal Publishers, 2014 pp. 31-41.

378 Zie voorts: P. van de Laar, Stad van formaat, a.w. pp. 91-125.

379 Ik volg voor de feitelijkheden die ten grondslag liggen aan de revolutiepoging Troelstra voornamelijk: H.J. 
Scheffer, November 1918, Journaal van een revolutie die niet doorging, Utrecht: De Bataafsche Leeuw, 1984. 
Dat doe ik om Scheffer de Rotterdamse arbeidsverhoudingen er gedetailleerd bij in kaart brengt en ook de 
standpuntbepalingen van de hervormde kerk aldaar.

380 Hier volg ik voornamelijk: Herman Langeveld, Hendrikus Colijn, 1869 - 1944, II Vols., amsterdam: 
Uitgeverij Balans, 2004, Deel II, Schipper naast God, passim.

381 Klaas Schilder (Kampen, 19 december 1890 - 23 maart 1952), theoloog en hoogleraar in de gereformeerde 
kerken in Nederland. Hij bracht in 1944 een nieuwe kerkscheuring tot stand in de gereformeerde kerk. Hij 
vormde een aparte gemeenschap onder de naam Gereformeerde Kerken onderhoudende artikel 31 of ook 
wel Gereformeerde kerken vrijgemaakt. De aanleiding was een onenigheid over de betekenis van de doop. 
Deze zogeheten vrijmaking gebeurde in de bezettingstijd, toen de Duitsers de Nederlandse bevolking aan 
ernstige terreurmaatregelen onderwierpen en de beëindiging van het Nederlandse volksbestaan ten einde 
leek te lopen. Boven de grote rivieren stond de hongerwinter voor de deur en de door de Londense regering 
bevolen spoorwegstaking legde het publieke leven bijna lam, terwijl niettemin de massale Jodendeportaties 
door gingen. De kwestie was of de doop alleen geldig was als de gedoopte de rest van zijn leven gelovig bleef 
(in orthodoxe zin) of dat de doop een bevestiging was van een veronderstelde wedergeboorte via Gods genade.

382 Colijn voerde vanaf 1933 tot 1936 als principieel economisch beleid dat de gulden gekoppeld moest 
blijven aan een door de Nederlandse Bank gegarandeerde goudwaarde. De gulden mocht dus niet 
devalueren. Ook al verlaagden andere landen de waarde van hun nationale betaalmiddel wel, Nederland 
mocht om principiële dat niet doen. Dat zou muntvervalsing zijn. Colijn trachtte deze politiek ook 
Bijbels te funderen. Dat betekende dat, toen andere economische grootmachten buiten verwachting 
wel devalueerden, zoals de Verenigde Staten van Noord-amerika, veel van de nationale goudvoorraad 
afvloeide naar het buitenland. De gulden bleef gaaf, maar Nederland werd een duurte-eiland. Groot-
Brittannië, de Scandinavische landen en ook Frankrijk devalueerden wel, ook zonder toegezegd 
vooroverleg met de landen van het zogeheten goudblok. Ze konden nu beter concurreren en exporteerden 
dus verhoudingsgewis tot het Bruto Nationaal Product meer dan Nederland. Uiteindelijk was Colijn 
verplicht tot devaluatie, vooral om niet vrijwel de gehele nationale goudvoorraad te verliezen. Colijn 
was verplicht te grijpen naar de door hem zo verafschuwde crisisnoodwetgeving: hij moest een speciaal 
Koninklijk Besluit doen slaan dat de verplichte goudinwisseling door de Nederlandse Bank stopte. 
Doordat Nederlandse goederen en diensten en waren zo duur waren geworden, verlamde de export over 
het gehele front. Colijn zag geen ander heil dan aanpassing via verlaging van lonen, prijzen en uitkeringen. 
De crisis-steunuitkeringen werden drastisch verlaagd. Dat leidde kortstondig tot massaal verzet in het 
zogeheten Jordaan-oproer. Dit aanpassingsbeleid leidde ertoe dat de diepte en duur van de economische 
depressie in Nederland verhoudingsgewijs aanmerkelijker was dan in de Nederland omringende landen. 
Herman Langeveld, De troosteloze jaren dertig, opgenomen in: Historisch Nieuwsblad, 6/2005. Zie 
ook: Jan-Luiten van Zanden, De dans om de Gouden Standaard, Economisch beleid in dedepressie van 
de jaren dertig, Inaugurele Oratie Vrije Universiteit 1988. Werklozen waren voor Colijn een blinde vlek. 
aldus J. Bank & C. Vos, Hendricus Colijn, Antirevolutionair, De Haan Uitgeverij Unieboek: 1987, 
Houten. pp. 195 vv.
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383 Ik baseer deze passus vooral op: Tobias van Gent, Het falen van de Nederlandse gewapende neutraliteit, 
september 1939-mei 1940, De Bataafsche Leeuw: amsterdam 2009 (ISBN 978-90-6707-645-6) pp. 28-57.

384 Van Gent, te aangehaalder plaatse, pp. 290-313. Winkelman was degene die weinig rekening hield met het 
optreden van een luchtmobiele inzet rond Den Haag en Rotterdam. Hij hechtte veel meer aan linies en 
stellingen en de Stelling van amsterdam dan Reijnders. Vanuit linies zou men offensieve grondoperaties 
kunnen verrichten die de Duitse troepen zouden binden en vertragen. De militaire attaché, de majoor 
Gijsbertus Sas, had al in november gewaarschuwd voor de luchtmobiele overval op het regeringscentrum 
midden in de Vesting Holland. Hij had zelfs gewaarschuwd voor parachutisten en de geconcentreerde inzet 
daarvan noordelijk boven Rotterdam en westelijk van Den Haag. Hij had alleen niet precies de troepen 
Fallschirmjäger die daarvoor gebezigd werden kunnen opgeven. Zijn Duitse contact, abwehr-officier 
Oberst Hanns Oster had hem details naar tijd en plaats gegeven op 15 november 1939. De overval op de 
regeringsresidentie zal met parachutisten worden gedaan. Zie: Bert Tigchelaar, De gemiste kans, Staatsgreep 
tegen Hitler 1938, Officieren tussen moed en wanhoop, Waanders Uitgeverij: Zwolle, 2004, ihb pp. 184 vv. 
De mensen van de Generale Staf hadden geantwoord dat ze die dan wel met hooivorken zouden opvangen. 
Zie voorts het Verslag van het verhoor van Majoor G.J. Sas, Parlementaire Enquêtecommissie, deel I-c, d.d. 
16 maart 1948, pp. 207: 4349-4385b.

385 Pseudoniem van Clara Helena Klaver, Hattem 21 juli 1899-Utrecht, 30 december 1972. Nederlandse 
litteratrice en vertaalster. Ze beschreef de laatste rustige lentedag in Rotterdam voor de oorlog en met 
name de avond van de negende mei 1940. Ze was verloofd met de militaire kok Wim van den Boogaart. 
Die was in Delft gelegerd, maar woonde tijdelijk op het Noordereiland bij vrienden op kamers. Ze gaat in 
de valavondschemering over de Willemsbrug van dat eiland terug naar dat Noordereiland. Ze vlucht na 
het bombardement naar haar zus in Utrecht. achteraf realiseert ze zich dat dit de laatste keer was dat ze 
Rotterdam ongeschonden zag; “In het geheimzinnig uur tusschen dag en nacht was de andere stad weer te 
voorschijn getreden. Stil en als vermoeid met bleke lichten rustte ze in de omarming van den lentenacht. 
Het daglicht was nog niet heelemaal geweken, maar de lantaarns brandden al. In de oude huizen langs de 
kade verschenen steeds meer lichte raamvlakken. Het leek of een schilder met vaardige hand op het doek 
in grijs en blauw wat matte goudglans aanbracht. Ook zette hij hier en daar een ster aan den hemel en hoog 
bovenop “Het Witte Huis”deed hij de lichtreclame van Van Nelle gloeien.” Citaat naar: Herman Römer, 
Rotterdam in mobilisatietijd, 1939 - 1940, Rotterdam: ad. Donker 1992, p. 107. Kennelijk genomen uit: Clare 
Lennart, Ter herinnering aan Rotterdam, a.W. Bruna & Zoon, Utrecht, zonder jaar. Zie verder: K. mallan, 
Als de dag van gisteren. Rotterdam, 10 - 14 mei 1940, De Gooische Uitgeverij, Weesp, 1985.

386 Zie over de algemene strategie aan Duitse zijde en de Nederlandse militaire reactie daarop: Tobias van Gent, 
Het falen van de Nederlandse gewapende neutraliteit, september 1939 - mei 1940, amsterdam: Uitgeverij de 
Bataafsche Leeuw, 2009, pp. 189-217 en vooral de analyse: Het Nederlandse crisismanagement, pp. 346-391. 
De slotsom is dat Nederland veel te laat heeft beseft dat de Vesting Holland en Duitse ogen een wijkplaats 
bood aan Engeland om van daaruit strategische bombardementen op Duitsland en de noordelijke flanken 
van het oprukkende Duitse leger te gaan uitvoeren. maar wanneer de top van het leger vrijwel geen oog 
heeft voor de verreikende betekenis van het luchtwapen is dat uiteraard niet te verwonderen.

387 Den Haag, 16 september 1883 - 19 augustus 1963. Hij was kantonnementscommandant van Rotterdam in 
de mobilisatieperiode en tijdens de oorlogsdagen. Hij was een kortaangebonden, zeer autoritaire man, die 
ook als militair uiterst conservatieve ideeën had. Hij geloofde onder meer nog onvoorwaardelijk in het nut 
van linies en stellingen alsmede fortificaties, dus in een statische oorlogvoering. aan beiden zijden. In de 
ontwikkeling van het luchtwapen had hij weinig inzicht. maar dat deelde hij met het merendeel van de 
opperofficieren van de Nederlandse weermacht van die dagen. meer euvel was dat hij ook niet inzag hoezeer 
het pantserwapen de mobiliteit van de veldlegers begunstigde en de flexibiliteit van de locale bevelvoering. 
Hij was compleet overvallen door de inzet van de luchtlandingstroepen en de watervliegtuigen rondom 
en in Rotterdam door de Duitsers. Van de concrete situatie aan de fronten nam hij slechts kennis vanuit 
zijn hoofdkwartier aan de Statenlaan in Blijdorp. Dat had zeer gebrekkige communicatielijnen naar voren, 
maar ook naar de bevelhebbers in de Vesting Holland, de Generaal Van andel en de bevelsbevoegden 
in het Haagse algemeen Hoofdkwartier. Dat had hij bepaald moeten verbeteren, de vraag is ook of de 
locatie – een gewone flat aan de Statenlaan – eigenlijk wel zo geschikt was. Hij had daar tijd te over voor 
gehad vanaf augustus 1939. al vóór het bombardement kon hij geen hoogte krijgen van het verloop aan 
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het Noordelijk maasfront. Hij vertrouwde nog steeds op het gemeentelijk telefoonnet dat overigens al 
vanaf 10 mei regelmatig uitviel. Op den duur liet hij burgers bellen met de vraag: “mevrouw, ziet u al 
Duitsers lopen?”. met als onvermijdelijke wedervraag: “mijnheer, hoe zien die er dan uit?”. Het gevolg 
van deze telefonades was dat de vijfde colonnepaniek ook vanuit de Statenlaan werd aangewakkerd. Wel 
moet aangetekend worden dat de Rotterdamse kolonel der mariniers Von Freytag Drabbe na de oorlog 
weinig heeft verzuimd om ’s mans toch al niet ongehavende reputatie op het stuk der bevelvoering verder 
in diskrediet te brengen. Ik gaf aan dat Scharroo de genie als specialisatie had: hij was een internationaal 
erkend deskundige op het gebied van gewapend beton. Hij had nooit een opleiding gevolgd voor het 
commanderen van infanterieafdelingen. Toch was dát wat ineens van hem verwacht werd. Verder had 
ook hij geen behoorlijke staf. Dat was met veel commandanten overigens het geval. Er waren reservisten 
opgekomen, die ineens als stafofficier werden ingezet. Hier wreekte zich het feit dat de kabinetten vanaf 
1922 zozeer hadden bezuinigd op het beroepskader in het veldleger dat geen der ondercommandanten 
een geoefende en goed geoutilleerde staf tot zijn beschikking had.

388 Hij had 7150 militairen onder zijn directe commando. Daarvan waren slechts 1130 enigszins getraind. 
Daaronder 200 mariniers die ook infanteriegevechten hadden geoefend. De troepen hadden de lange 
mannlicher-geweren uit 1895, soms in karabijnuitvoering, pistolen en vrijwel geen automatische wapens. 
Er waren acht zware mitrailleurs en achtenveertig lichte. De stad had vrijwel geen luchtdoelartillerie meer.

389 Die generaal was na de eerste melding van luchtlandingen in een soort hysterische lethargie terecht 
gekomen. Van andel had overigens nauwelijks inzetbare reserves tot zijn beschikking en wat hij kon 
missen, was, als het als georganiseerde eenheid al aankwam in noordelijk Rotterdam, zo vermoeid en 
gedemoraliseerd dat de effectiviteit van het Nederlands verzet niet vergroot werd.

390 Ik volg voor wat betreft de feitelijkheden betreffende het bombardement van 14 mei 1940 voornamelijk 
K. mallan, Als de dag van gisteren, Rotterdam 10 - 14 mei 1940, De Duitse overrompeling en vernietiging 
van Nederlands eerste havenstad, Weesp: De Gooise Uitgeverij/Unieboek 1985. Ik volg deze auteur omdat 
hij anders dan anderen van het begin af aan een verschil maakt tussen de bevelskolommen waartoe de 
commanderende generaal Schmidt behoorde en die waartoe het Geschwader behoorde, de vliegtuigafdeling, 
die het bombardement voltrok. Schmidt behoorde tot de Wehrmacht. Hij kon een bombardement 
aanvragen. En kon dat toelichten. Hij moest dat verzoek richten tot het OKW, het Oberkommando der 
Wehrmacht. Die kon dan dat verzoek afhandelen door het aan de Oberbefehlshaber of diens gemachtigde 
van de Luftwaffe voor te leggen. De eerste was Göring, die was opperbevelhebber van de Duitse luchtmacht, 
zijn gemachtigde voor de noordelijke sector, waarin Holland lag, was generaal Kesselring. Belangrijk is dat 
Schmidt geen bombardement kon bevelen. Hij kon slechts vragen om zoiets te doen en dan aangeven hoe 
dat moest gebeuren. Dat deed Schmidt. Hij gaf ook aan: ik wil een locaal tactisch bombardement rond 
het noordelijke bruggenhoofd om dóór te kunnen stoten volgens opdracht. Göring had zich al lang op de 
vertraging rond dat bruggenhoofd gestort. Het viel hem tegen, dat daar nog steeds een impasse bestond. 
De Hollanders waren gek dat ze verzet pleegden, ze konden het toch nooit winnen. Hij beval meteen grove 
middelen: een massaal terreurbombardement. Hij heeft dat ook nooit ontkend. Het verzoek van Schmidt 
was toen nog in behandeling bij het OKW. Göring had geen tijd voor subtiliteiten. Hij wilde het Nederlands 
verzet breken. Hij beval dus dat bombardement. Communicatie met Schmidt interesseerde hem geen moer. 
Kesselring wel, die kende de logistieke problemen van Schmidt, maar tegen Göring kon destijds niemand 
op. Daarom zijn alle overwegingen die Schmidt nog gehad zou hebben volkomen betekenisloos voor de 
juridische diskwalificatie van het bombardement. Of Schmidt dit bombardement niet wilde of wel, of dat 
hij het wel wilde, maar later of dat hij een deel der actie wilde afgelasten omdat de eigen troepen erdoor 
zouden kunnen worden geraakt, of hij het zou hebben opgeschort als Scharroo niet zo puur bureaucratisch 
zou hebben gereageerd op zijn eerste parlementaire missive: het maakt echt niet uit. Göring was aan zet 
en die kon Schmidts positie op dat moment niet verder bommen dan dat hij Von Sponeck ontzetten 
zou. Hetgeen Schmidt deed, duchtig gehinderd door een bombardement waar hij nooit om gevraagd had.

391 Uitvoerig in dat boek: Susan Hogervorst en Patricia van Ulzen, Rotterdam en het bombardement, 75 
jaar herinneren en vergeten, amsterdam: Boom Boeken, 2015, pp. 12-16. met de discussie ingeleid door 
stadshistoricus Paul van de Laar, Stad van formaat, Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en 
twintigste eeuw, Zwolle: Waanders Uitgevers, 2000 pp. 429-43. Overigens gaat het herdenkingsboek vooral 
over de betekenis, de symbolieke strekking, van Zadkines monument De verwoeste stad als historisch 
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bepalend icoon van die herdenking in Rotterdam. Lang heeft dat beeld gegolden als symptoom van een 
anti-Duits sentiment in de maasstad. En dat zou dan wellicht niet goed zijn. Of die betekenis zou nu herijkt 
moeten worden. maar ja, hoe zou je dat moeten doen?

392 Het Statuut van Rome van 1998 dient onder meer tot oprichting van een universeel permanent internationaal 
strafhof. Dat Statuut geeft aan dat hof een bepaalde rechtsmacht om zeer ernstige misdrijven tegen het 
dwingend volkenrecht te kunnen opsporen, vervolgen, berechten en bestraffen. In art. 8 geeft het een 
opsomming van wat oorlogsmisdrijven zijn. In het eerste lid zegt het dat het hof daarover rechtsmacht 
kan uitoefenen. In het tweede lid zegt het wat onder deze oorlogsmisdrijven in ieder geval moet worden 
verstaan. We lezen: “2. For the purpose of this Statute war crimes means: a. (…) b. Other serious violations 
of the laws and customs applicable in international armed conflict, within the established framework of 
international law, namely, any of the following acts: Intentionally directing attacks against the civilian 
population as such or against individual civilians not taking direct part in hostilities; Intentionally 
directing attacks against civilian objects, that is, objects which are not military objectives;” Op dit 
Statuut bestaat een gezaghebbend commentaar, samengesteld door de volkenrechtexperts die ambtelijk 
het Statuut hebben uit onderhandeld bij de Verenigde Naties van 1993 - 1998. Dat is: Commentary on the 
Rome Statute of the International Criminal Court, Observers’ Notes, article by article, Edited by Otto 
Triffterer, münchen/Baden-Baden: C. H. Becks Verlag/Nomos Verlag 2008. Daarin wordt art. 8 van het 
Statuut becommentarieerd naar wijze van tot standkoming, de rechtsgeschiedenis en de rechtspraak, door: 
Roberta arnold/Elisabeth Bennion/michael Cottier/Knut Dörmann/Patricia Viseur Sellers/andreas 
Zimmermann, pp. 275-504. Zie de randnummers 31-36. De eisen voor dit soort oorlogsmisdrijf zijn: (a) dat 
de pleger een aanval gelastte, (b) en dat die aanval gericht was tegen een burgerbevolking of tegen burgers als 
individuen die geen deelnamen aan vijandelijkheden en (c) dat de pleger het oogmerk had om deze burgers 
als bevolking of groep individuen als slachtoffer bloot te stellen van zijn aanval. Opzettelijk is het woord 
aanval verder niet gedefinieerd: het militaire motief van de aanval mag hierbij, aldus de toelichting, niet 
betekenisbepalend zijn. Of dat motief was gericht op een strategische planninguitvoering of een tactische 
operatie mag voor de strafwaardigheid niet uitmaken. Bevelhebbers kunnen vrij makkelijk aanvoeren 
dat zij eigenlijk geen agressie beoogden, maar geanticipeerde verdediging. Hitler heeft dat altijd gedaan 
en Göring in Neurenberg óók. achteraf, zo luidt dan vaak het betoog, heb ik mij vergist, maar tevoren 
verkeerde ik in de veronderstelling dat Nederland bereid was mede te werken aan terreurbombardementen 
op het Ruhrgebied. Die dwaling erken ik, maar de dwaling was onoverwinnelijk en volkomen verschoonbaar. 
Uiteindelijk heeft Von Ribbentrop dat al meteen doen betogen door de Duitse gezant Graf Von Zechs von 
Burkersroda op 10 mei 1940 bij het overhandigen van een diplomatieke notaverbaal aan de Nederlandse 
minister van Buitenlandse Zaken E. van Kleffens. Militaire noodzaak is daarom nooit een reden om een 
gewelddaad waarbij een burgerbevolking of een burgergroepering als zodanig object van een aanval moet 
worden niet als aanval (attack) in de zin van de verbodsnorm ex art. 8 van het Statuut te beschouwen, dus 
als een daad van agressie die per definitie ongeoorloofd is. De norm, dat er militaire noodzakelijkheid 
was, kan alleen aangevoerd worden als rechtvaardigingsgrond voor een bepaald soort militaire actie als 
de delictsomschrijving die norm uitdrukkelijk noemt of als rechtvaardigingsgrond opgeeft. En dat is hier 
opzettelijk nagelaten. Helaas noemen militaire tribunalen nog steeds die militaire noodzaak aan als algemene 
strafuitsluitingsgrond op ad hoc-basis. maar de jurisprudentie van de grote internationale strafhoven als 
die te Neurenberg, en dat van Tokio laat dat niet toe. Zie randnr 31, voetnoten 176 en 175 t.a.p. Het is 
daarom zo vreemd dat ten aanzien van het bombardement op Rotterdam alle contemporaine auteurs 
toch nog de vraag behandelen wat het motief was van Göring bij de kwestie: was het een oorlogsmisdrijf 
ja of neen, dat bombardement. als duidelijk is dat de burgerbevolking ter plaatse geraakt moet worden als 
geheel, terwijl er óók wel militaire objecten in de buurt zijn, dan is dat nog geen reden om te gaan twijfelen 
aan het oorlogsmisdadig karakter van de aanval op die bevolking. Het is onmogelijk om een uitputtende 
opsomming te geven van de militaire objecten die zulk een aanval dan zouden kunnen rechtvaardigen: 
want iedere spoorweg en iedere transportvoorziening daaraan belendend kan dan wel als militair object 
ingeboekt worden en dat gebeurt ook in militaire handboeken. Zie de opsomming van a. P. V. Rogers, 
die dan militaire noodzaak toch acceptabel vindt als algemene strafuitsluitingsgrond, genoemd in randr 
36 noot 209. En zie het commentaar daarbij van Dörmann. Er is geen stad meer te vinden ter wereld 
van enige importantie die geen spoorwegen heeft. Die zouden volgens Rogers allemaal mogen worden 
platgebombardeerd. Dat dat gebeurt, en dat militaire staven dat zullen blijven gelasten is een andere kwestie. 
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afschrikkende werking gaat van art. 8 van het Statuur niet uit. Natuurlijk heeft Göring in Neurenberg 
aangevoerd dat in het centrum van Rotterdam aan het Oostplein de marinierskazerne lag. En dat dat 
een centraal militair planning- en uitvalscentrum was. althans dat hij, Göring, dat kon denken. Volgens 
de jurisprudentie was daarom die kazerne nog geen militair objectief dat naar zijn aard een objectieve 
bijdrage leverde aan de gevechtshandelingen aan Nederlandse zijde. Zie noot 202 t.a.p. voor het aanvullend 
verdragsrecht betreffende het begrip military objectives.

393 Stellig is dat in strijd met de wetten en gebruiken van de landoorlog zoals die het reeds meermalen genoemde 
Landoorlogreglement vooronderstelt, maar zulks reeds omdat in strijd is met de goede trouw die het 
volkenrecht ook in oorlogstoestand nog veronderstelt als basisvoorwaarde voor enig interstatelijk verkeer.

394 Zie: Thomas G. maes, Antwerpen 1914, Bolwerk van België tijdens de eerste wereldoorlog, met de val van 
Antwerpen door Jozef Muls, antwerpen: Linkeroever Uitgevers NV en Thomas maes 2013, pp. 129-156.

395 Pas als hij door deze overtuigd wordt dat zulk een militaire commandant echt niet meer aanwezig is op de 
rechteroever van de Schelde, en dat ook Franck in staat van overmacht verkeert om zulk een generaal te 
produceren, zwicht Von Beseler en deelt hij mede, hoezeer ook onverplicht, want een geldige capitulatie 
wordt hem niet aangeboden, de feitelijke geweldshandelingen voorshands te staken. men kán dat de overgave 
van antwerpen noemen, maar de Belgische regering heeft daarin nooit een geldige capitulatie willen zien, 
ook niet een partiële.

396 De restauratie van de Laurens die noodzakelijk werd door de brand die het hierna te bespreken bombardement 
van 14 mei 1940 veroorzaakte, is neergelegd in verslagen opgesteld vanwege de Gecommitteerden tot de zaken 
der Nederlands Hervormde Gemeente te Rotterdam, namens de kerkenraad van die gemeente. Ik geef straks 
deze verslagen weer in de hoofdtekst: hun nummering en vindplaatsen in het archief van de gemeente. Het is 
duidelijk dat de verslagen opgesteld zijn door verschillende scribenten. Soms is de stijl lyrisch en anekdotisch, 
soms historiserend en belerend, maar soms ook ronduit vermanend en voorzien van een overmaat aan 
technische bouwkundige termen. Ik neem aan dat ing. Besemer die graag in zoverre de puntjes op de i zette 
daarvan de steller is. Ik verwijs naar de Zeventiende mededeling over het verloop van de werkzaamheden 
van de restauratie van de Groote- of Sint Laurenskerk te Rotterdam van Kerstmis 1964 waarin de schrijver 
zich in een tussenalinea onder de kop Legende aldus uitleeft: “De lezer van de voorafgaande Mededelingen 
zal hier en daar reeds enige opmerkingen over funderingen hebben aangetroffen en daarbij wellicht 
hebben geconstateerd dat van de legendarische ossen- of koeienhuiden, waarop elk historisch gebouw 
gefundeerd heet te zijn, nog steeds geen melding gemaakt is. Thans, bij een samenvattend overzicht van 
de funderingen, kan worden medegedeeld, dat de hoop om deze vreemdsoortige bouwmaterialen alsnog 
te vinden door de feiten letterlijk de bodem is ingeslagen en derhalve kan worden opgegeven. Nu zou een 
fundering op huiden in de Rotterdamse bodem wel de slechtst denkbare zijn. Doch ook elders kan men 
er weinig nut van verwachten. Ten hoogste zullen huiden een enkele maal gebezigd zijn voor het dichten 
van een toevallig ontstane en hinder veroorzakende wel en voor de funderingswerkzaamheden van niet 
meer dan indirect nut geweest kunnen zijn. Naar de oorsprong van deze legende is naarstig gezocht. Niet 
onaannemelijk lijkt dat verklaring, waarbij de naam huiden of huien wordt uitgelegd als een in onbruik 
geraakte oude vakterm ter aanduiding van constructiehout van bepaalde afmeting en bestemming, zoals 
in het bouwvak nog gesproken wordt van baddings, juffers, perkoenenenz. Een bewijs hiervan is echter 
nimmer gevonden. aan anderen zal moeten worden overgelaten om na te gaan hoe het komt dat het 
verhaal van de ossenhuiden, al of niet berustend op een foutieve interpretatie of een klankverdichting van 
een of andere middennederlandse uitdrukking, zo’n verbreiding heeft kunnen vinden. momenteel zij de 
aandacht gericht op meer tastbare zaken.” (t.a.p., pp. 111-112). Het citaat is komisch omdat tevoren in geen 
van de bouwkundige verslagen verwezen werd naar ossenhuiden hoe dan ook. Dat geeft Besemer zelf 
aan. En nadien komt die ossenhuidmythe steeds hardnekkig terug. Niet alleen in de technische verslagen, 
overigens. Dus Besemer roept dat zelf op. Overigens is het boud om categorisch te beweren dat nergens in 
de middeleeuwen ossenhuiden tot fundering strekten. Dat tegendeel kan makkelijk bewezen worden. Je 
hoeft er maar één gebouw bij te noemen, en daar gaat die stelling. Ik zag dergelijke huiden in Eindhoven op 
een motte bij het blootleggen van de funderingen uit 1417 van het klooster mariënhage dat destijds aan de 
augustijner koorheren werd geschonken door Jan van Schoonvorst. maar wat doet het terzake? Besemer 
zag ze nergens bij zijn restauraties. Waarom ze dan toch noemen? Ik vond dat symptomatisch voor zijn 
verslagleggingen. De zevende mededeling is bepaald lyrisch en romantiserend van verhaalsstructuur: “De 
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ouderen onder ons herinneren zich hoe de Grote Kerk in onze binnenstad oprees boven de smalle gevels van 
de bebouwingen aan de Laurensstraat en Oppert, hoe zij daar lag als een moederlijke kloek (zijn er andere?, 
toevoeging mijnerzijds, GAMS) te midden van haar kiekens. Zou dat beeld teloor gaan? Zouden wij straks 
met stadsplattegronden moeten gaan zoeken naar de Sint Laurens? Het antwoord wordt gegeven door de 
arbeiders van laag tot hoog, in en om de kerk, door het werk zelf. Kijk, aan de Noordkant op het kerkplein, 

– met zowaar groen van boom en plant als achtergrond, een stukje landelijkheid in hartje stad, – zit arie 
geduldig oude stenen schoon te bikken. Hij dompelt ze soms in een emmer bijtend vocht. achter hem rijst 
de stapel van schoonkleurige authentieke oude bakstenen. Elke steen vindt weer een plaats in het herstel der 
kerk. Hoor, uit de loods van de steenhouwers klink een krachtig gezang. Het mag dan geen psalm wezen, 
twintig mannenstemmen zingen met gusto, geleid door het staccato van beitels en hamers. Stuk voor stuk 
komen de in vorm gehakte natuurstenen blokken voor muur en zuil gereed. Vaak wordt dit koor overstemd, 
volgens de dienstregeling der Nederlandse Spoorwegen, door het gedender van overrollende treinen, maar 
de werklust lijdt er niet onder. Hier herleeft iets van de oude tijd der gildebroeders: het ambacht van de 
handwerkslieden grenzend aan kunst.” Ik zou zeggen: hier leeft een dominee zich bepaald uit. Wat er nu 
precies bouwkundig is gebeurd in de periode Pinksteren 1955 (Zesde mededeling) en de Zevende mededeling 
(Kerstmis 1955) is echter niet zo duidelijk. Het gaat goed, iedereen is blij en dit werk is Gode welgevallig, dat 
is duidelijk. Dominee wilde het niet hebben over vertandingen, inboetingen en hogels, dat is zonneklaar.

397 men zie: Het Plan Witteveen, het eerste wederopbouwplan, https://www.wederopbouwrotterdam.nl/nl/
tijdlijn/wederopbouwplan-witteveen

398 Het Rotterdamsch Nieuwsblad, wederopbouw-problemen, dd. 17 april 1946. Een uitstekend fotografisch 
toegelicht overzicht zonder vakjargon bij: Herman Romer, Rotterdam in barbaarse jaren I, 1940 - 1945, 
Rotterdam: Uitgeverij ad Donker 1990 en van dezelfde: Rotterdam na duistere jaren 1940 - 1945, Rotterdam: 
Uitgever ad Donker 1994. Romer is geboren en getogen Rotterdammer en kan de binnenstadssituatie 
van voor het bombardement en na de wederopbouw vooral bekijken en beschrijven onder de diverse 
leefbaarheidsaspecten.

399 De architectonische uitwerking ervan kwam in handen van Rotterdamse architectenbureaus als Van 
den Broek & Bakema, maaskant & Van Tijen, Kraaijvanger, Elffers etc. Ze kiezen voor een zakelijke, 
massale en massieve aanpak met hier en daar moderne decoratieve elementen, die vooral niet te veel mogen 
kosten. Het Groothandelsgebouw en de Lijnbaan, het thans alweer vervangen Centraal Station en het 
Stationspostkantoor zijn er de representanten van. Let wel: deze wederopbouw vindt bij de Rotterdammers 
in het algemeen in het begin een goed onthaal. De kritiek op de plannen komt pas in de zeventiger jaren van 
de vorige eeuw. En dan gaat het er vooral om dat de binnenstad eigenlijk ontvolkt is geraakt, dus ongezellig 
is geworden, dat alles te grootschalig en niet eens monumentaal is aangepakt en dat de mogelijkheden voor 
de arbeidsmobiliteit eigenlijk duchtig onderschat zijn en dat de openbaar vervoerscapaciteit geen gelijke 
tred heeft kunnen houden. Zie het overzichtsartikel van Bas Kromhout, De wederopbouw van Nederland, 
opgenomen in: Historisch Nieuwsblad, 2007, Nr 5.

400 In het kader van een algemeen onteigenings-noodbesluit ingevolge de Onteigeningswet van 23 maart 1826 
(Staatsblad 13); het onteigeningsbesluit is van 24 mei 1940.

401 Zie: Theo van middelkoop, Generaal H.G. Winkelman, Standvastig strijder (1876 - 1952), Zaltbommel: 
Uitgeverij aprilis, 2006, pp. 258-260. Steenberghe gebruikte in de totale verwarring van die dag, de 13e mei 
1940, de termen hoogste gezagsdrager. De Geer sprak telefonisch van een regeringsoverdracht. Dat zijn geen 
elkaar dekkende begrippen. Bij een regeringsoverdracht geeft men alle bevoegdheden over, waarover een 
staatsregering beschikt, intern en extern. De gemandateerde is voortaan in plaats van de reguliere regering. 
Hij kan dus ook allerlei onderhandelingen beginnen en ook verklaren dat de toestand van oorlog niet meer 
bestaat. Dat is stellig niet de bedoeling geweest van Steenberghe. Die bedoelde alléén het interne burgerlijke 
gezag dat de regering placht uit te oefenen over te dragen. De vaststelling van een onteigeningsbesluit 
is een vorm van zulk burgerlijk gezag ingevolge de Onteigeningswet-1826. maar daaraan heeft destijds 
niemand gedacht; de positie van Winkelman was ná de capitulatie volkomen onduidelijk. Hij was nog 
opperbevelhebber van land- en zeemacht, maar zijn leger had gecapituleerd, dus wat hij nog te bevelen had, 
is niet duidelijk. De demobilisatie werd gelast door het Duitse gezag, niet door Winkelman.
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402 H. m. Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, Elsevier: amsterdam/Brussel, 1960. Zie: L. de Jong, 
Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, Deel 3, Mei ’40, pp. 288-292;

403 Zoals arie van der Zwan, H.m. Hirschfeld, In de ban van de macht, J.m. meulenhoff: amsterdam, 2004, 
pp. 176-187.

404 Er bestaan hierover, over de bedoeling van de minister-president De Geer destijds, verschillende theorieën. 
Boeiend is, dat het kabinet, dat kennelijk de uiteindelijke beslissing over de regeringsoverdracht aan 
Winkelman nam in het fort maasmond aan den Hoek Van Holland, dat besluit niet schriftelijk heeft 
vastgelegd. Betreffende de vraag wat de beweegredenen zijn geweest voor de verplaatsing van het Nederlandse 
regeringsgezag bestaan uiteenlopende antwoorden: zie onder meer Nanda van der Zee, Om erger te 
voorkomen, Uitgeverij aspekt: Soesterberg, 2008, pp 208-216. Over de bewoordingen waarin De Geer zich 
uitte bestaan verschillende versies. Steenberghe, de minister die het besluit uitvoerde, legde het ook niet vast 
en Winkelman maakte ook geen protocol op over het besluit, de mandaatstelling en de toelichting. Later 
werd Winkelman ondervraagd over de aard en strekking van de overdracht van de regeringsbevoegdheden. 
De generaal buiten dienst kwam niet verder dan de mededeling dat het regeringsgezag was overgedragen 
uit naam van de regering. Hirschfeld had zich uitvoerig en gedetailleerd op de Duitse bezetting voorbereid. 
maar ook hij had geen conceptbesluit bij de hand; hij gaf later allerlei varianten van het besluit ten beste 
ter rechtvaardiging van zijn economische maatregelen, waaronder de verordeningen die hij namens de 
regering nam. Hij liet zijn archief vervolgens, vlak na zijn overlijden in 1961, door zijn zuster vernietigen.

405 Zie voor een optische verkenning van de ingrepen op het stadsbeeld van Rotterdam: Hilde de Haan en 
Ids Haagsma, Stadsbeeld Rotterdam 1965 - 1982, Utrecht: Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij BV te Utrecht, 
1982. Zie vooral de foto’s op p. 167.

406 Dit geef ik hier weer om aan te geven dat restaureren in de originele staat natuurlijk uiteindelijk nooit 
haalbaar is; men kan bezwaarlijk asmannetjes gaan maken en als ledesteen op is, dan is het op. als daardoor 
de typische patronen van bepaalde rollagen anders wordt, is daaraan niets te doen. maar men kijkt dan niet 
meer tegen de typisch middeleeuwse muur op. De restauratieverslagen staan vol van dit soort compromissen 
tussen het restauratie-ideaal en het praktisch haalbare: zie bijvoorbeeld de tweede mededeling over het 
verloop van de werkzaamheden ten behoeve van de restauratie van de Groote- of St. Laurenskerk te 
Rotterdam, dd Pasen 1953, p. 8. men heeft zoveel mogelijk het oude handwerk toegepast maar toch ook 
vaak snel roterend machinaal gereedschap, ware het maar om de kosten te drukken. Het arbeidsloon van 
de werknemer in de tweede helft der twintigste eeuw lijkt nu eenmaal niet in de verste verte op die van de 
middeleeuwse handwerksman. Voor elementaire bewerkingen heeft men dus wel degelijk gebruik gemaakt 
van elektrisch handgereedschap, zoals slingerzaag en kettingfrees. Ook voor het hanteren van het zware 
hout, het kantelen, het verplaatsen, is de krik gebruikt en soms de heftruck. Het hout is steeds tevoren 
bewerkt met pentachloorphenol door dompeling om zwammen, houtinsecten en andere parasieten voor 
decennia te verdrijven.

407 Zie voor de technische details en de appreciatie van de verschillende mogelijkheden die op dit orgel kunnen 
worden ten gehore gebracht: J. Fidom, Groot, groter, grootst, De geschiedenis van de orgels, opgenomen in: 
De Laurens in het midden, a.w., pp. 277-302.

408 Ik verwijs in dit verband naar Ds Bert Kuipers, De Grote of Sint-Laurenskerk te Rotterdam (The Great 
or Lawrence Church in Rotterdam) Rotterdam: Uitgave Laurenspastoraat, Rotterdam, Uitgeverij argus 
Rotterdam, 2007, pp. 59-61. Zie ook van dezelfde: Citykerken werken zo, Veertig jaar Laurenspastoraat in 
Rotterdam, Gorinchem: Uitgeverij Narratio 2011. Daarin worden de tot nog toe ontwikkelde activiteiten 
door het Laurenspastoraat uiteengezet.
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