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Ondertussen in de Laurenskerk….
Begin november besloot de stichting Laurenskerk de deuren vrijwillig deels te sluiten. Er waren zo weinig bezoekers (op enkele dagen
maar 5) dat het openhouden aanzienlijk meer kosten dan baten opleverde. Ook moesten we waken voor de gezondheid van onze kassamedewerkers. De kerk bleef alleen open op zaterdagen. Vanaf half
december was er geen keus meer: de tweede lockdown was een feit.
Na de gedeeltelijke sluiting van de
kerk zijn de kerkgemeenschappen
Laurenspastoraat en Maaskant/
Open Grenzen (met instemming van
de Laurenskerk) DE KAPEL gestart. Deze is gesitueerd in de voormalige koffiehoek, waar na het vertrek van De Swarte Leeuw weer
ruimte is, en een eigen ingang heeft.
Nu ook op
Dus bezoekers zijn welkom, kunnen
zaterdag!
een kaarsje aansteken of een gesprek aangaan met de vrijwilligers
van de Hervormde Gemeente. De
kerk zelf betreden is niet mogelijk.
Omdat het een kerkelijke activiteit
betreft mogen de deuren voor dit
initiatief gelukkig open blijven. Ook
de kerkdiensten op zondagochtend vinden nog plaats voor maximaal
30 bezoekers per dienst (zie verder www.kerkenindelaurens.nl).
Ook de meeste orgelconcerten en zelfs de cantatediensten vinden
meestal doorgang, maar dan online via streaming en zijn nog terug te
zien en horen via het YouTube kanaal van de Laurenskerk en/of Laurenscantorij. Het Nieuwjaarsconcert van dit jaar was daarvan een
Foto: de Persgroep goed
goed voorbeeld. Houdt u daarom www.laurenskerkrotterdam.nl
in de gaten. Hierop staat aangegeven welke programma’s online zijn
te volgen. En wanneer u straks weer naar de Laurens kunt komen
voor een concert. Wij kunnen daar nauwelijks op wachten!
Zoals in vorige Nieuwsbrief al aangegeven gaat de stichting Laurenskerk financieel zwaar gebukt onder de coronamaatregelen: er kwam
circa 70% minder binnen. Gelukkig kon de stichting met succes beroep doen op de overheidssteunmaatregelen zoals NOW, TOGS en
TVL, maar ook op het Noodfonds van de gemeente Rotterdam. Naar
het zich laat aanzien kan 2020 dus zonder verlies worden afgesloten.
Dus grote dankbaarheid en waardering richting overheid is passend!
Ook in 2021 worden de steunmaatregelen voortgezet, wat de stichting enige lucht geeft. Maar feitelijk willen we niets anders dan mooie
concerten en evenementen organiseren, enthousiaste bezoekers ontvangen, dus gewoon weer Laurenskerk zijn. Dus graag tot spoedig!
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OP VERZOEK
&
OP HERHALING
In het verslag van de twee jaar
geleden afgenomen enquête op de
volgende pagina wordt als een van
de suggesties genoemd een digitale uitgave van de Nieuwsbrief.
Dat idee had het bestuur enkele
jaren geleden ook al en na een
periode van verzamelen van de
emailadressen van onze leden,
ontvangt circa 75% van onze leden deze inmiddels per email.
Ondanks herhaalde oproepen uw
emailadres aan ons door te geven,
missen wij er dus nog een aantal.
Daarom hierbij ‘op herhaling’ het
verzoek indien u de Nieuwsbrief
nog steeds per post ontvangt uw
emailadres door te geven via
vrienden@laurenskerkrotterdam.nl
Voordelen:
U ontvangt de Nieuwbrief in kleur.
U ontvangt speciale aanbiedingen
voor Vrienden.
U bespaart print- en portokosten.
U bent milieuvriendelijk bezig.

DANK U!

Enquête onder leden 2019
WAT HEEFT DE ENQUETE 2019 ONS GELEERD?
In maart 2019 werd onder onze leden een enquête uitgezet. Een peiling om te vernemen wat de leden
van de Vereniging vinden en voor het bestuur mogelijk input het beleid aan te passen.
De coronaperikelen hebben er voor gezorgd dat we later dan gehoopt op deze enquete terug komen. Maar we moesten eerst leren om online te vergaderen om zo coronaproof bijeen te komen.
Ons is gebleken dat de Vereniging Vrienden van de
Laurenskerk zeer trouwe leden kent! Ruim 100 leden
hebben de enquête ingevuld, waarvoor onze dank!

Het merendeel is al jaren lid, draagt de Laurenskerk
een warm hart toe en geeft dat als belangrijkste reden
op om lid te worden en te blijven van de Vereniging.
De leeftijdsopbouw is niet echt representatief voor de
Rotterdamse bevolking, het merendeel van de leden is
60+…. Maar dat zijn wel onze trouwe leden!
Wat activiteiten betreft, zijn de leden zeer tevreden,
vooral het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert scoort hoog,
daarna volgen kortingen op concerten en andere activiteiten.
De Nieuwsbrief 3x per jaar wordt zeer gewaardeerd, evenals het toesturen van de maandagenda van de Laurenskerk. Wel vindt het merendeel van de leden die deelnamen aan de enquête dat de Nieuwsbrief in deze
tijd zeker digitaal verstuurd mag worden (zie eerste pagina!).
Op de laatste vraag naar suggesties voor mogelijke activiteiten zijn flink wat ideeën gekomen; het bestuur zal
zich beraden welke op te pakken.
Samengevat: de enquête laat zien dat we met de Vereniging op de goede weg zijn, maar groei in het aantal
leden en vooral leden in de leeftijdscategorie 60- is een belangrijk aandachtspunt.

Bestuursleden gezocht!
De meeste bestuursleden zitten alweer geruime tijd op hun bestuurszetel. Statutair is dat geen enkel probleem, maar niet meer helemaal van deze tijd. Enige roulatie op z’n tijd is wenselijk. Nieuwe bestuurders
brengen vaak nieuwe inzichten en ideeën.
Actueel is dat in het najaar Frank Migchielsen afscheid neemt als directeur van de stichting Laurenskerk wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij is ook al ruim 20 jaar penningmeester van onze
Vereniging. Voor deze functie is inmiddels een kandidaat gevonden, die we graag tijdens de ALV in juni aan u
voorstellen.
Maar we zoeken ook iemand die de communicatie van de Vereniging, inclusief de verzorging van de Nieuwsbrief, onder zijn/haar hoede wil nemen. Mocht communicatie niet helemaal ‘uw ding zijn’, maar wilt u wel
een steentje bijdragen, schroom niet contact met ons op te nemen. Het bijwonen van een bestuursvergadering kan op aanvraag altijd wel!
We vragen niet veel van uw tijd; circa 5 bestuursvergaderingen per jaar, de ALV in juni en af en toe wat handen-span-diensten op de kerkvloer.
Mocht u interesse hebben, neemt u dan gerust contact met mij op via vrienden@laurenskerkrotterdam.nl of
bel mij onder nummer 06 1318 4361.
Irene Smit, voorzitter
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De Luidende St. Laurensklok - VI

Door dr. Jack C.J. Wereldsma

“Nexit” en uitbreiding Rotterdam
De Luidende St. Laurensklok vertelt in rijm (namens Jacob Gabriël Litzau) de eeuwenoude geschiedenis van Rotterdam. We hebben de rampen uit de 16e eeuw achter ons gelaten en beginnen aflevering zes met de prikkelende titel “Nexit” en uitbreiding Rotterdam. Politiek in de Nieuwsbrief van de Laurenskerk? Het was een
echte Nexit, niet uit Europa, maar uit het Spaanse rijk, 460 jaar geleden!

1578 – 1690
“Hoe klein waart gij toen nog, door Blaak en Nieuwehaven,
Met muur en torenspits als u omgaven*;
Toen al die heerlijkheid, die ’t nog verbazen doet,
Van Boompjes, Haringvliet, was riet en slijk en vloed**.
Maar ’t afgeworpen juk*** maakte u de handen vrijer;
Ga, ga, dan klonk het, naar die zandplaat, hoog en hei er,
Ontneemt die aan den meeuw, zet er paleizen neêr;
Komt, maakt er bergplaats voor uw kielen, doet uwe eer
De wereld hooren tot in ’t Oosten en Westen.
Toen gaf men, wat de vlijt gespaard had, blij te beste;
Men heit de palen, bouwt paleizen, meet en rooit,
En eer eene eeuw verstreek was heel de stad voltooid.”****

* ‘Met muur en torenspits als u omgaven’
Toestand Rotterdam in het eerste deel van de 16e eeuw. Geheel omgeven door een stadsmuur met aan
de buitenzijde drie vesten, de Coolvest (later Coolsingel), de Oostvest, (later Goudsesingel) en de Zuidvest (later de Blaak en Nieuwe Haven, na de oorlog ongeveer de Burgemeester van Walsumweg). De
stadsmuren met verdedigingstorens aan de Zuidvest vormden de waterkering tegen het water van de
Maas.
** ‘Van Boompjes, Haringvliet, was riet en slijk en vloed’

Het buitendijks gebied daaronder (in de vroegere bocht van de Maas) bestond uit biezen, rietgorzen en
grote stukken aangeslibde grond. In 1412 was dit gebied al door Graaf Willem VI aan de stad toegevoegd. Dit drassige gebied stond regelmatig onder water, maar won terrein op de rivier door aanslibbing. Het buitendijks gebied werd lange tijd uitsluitend als weiland gebruikt.
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Vereniging Vrienden van de Laurenskerk

Kaart van Braun en Hogenberg, 1588

*** ‘Maar ’t afgeworpen juk’

Toen Karel V, de Spaanse landsheer van de Nederlandse gewesten, in 1555 afstand deed van de troon,
stond zijn zoon Filips II klaar om hem op te volgen. Al snel bleek dat men in de Nederlanden niet erg
gecharmeerd was van de politiek van deze Filips, die op enkele belangrijke punten afweek van de politiek van zijn vader. Tot die tijd hadden de lokale edelen nog redelijk wat zeggenschap gehad, maar onder de zeer gelovige Filips II werd dat steeds minder. Het gezag werd steeds verder gecentraliseerd.
Filips drukte zijn vertrouwelingen op het hart het katholiek geloof te beschermen en het protestantisme te bestrijden. Willem van Oranje had als hoge edelman aanvankelijk nog wel een aardige ingang,
maar om verschillende redenen bleek een paar jaar later dat de invloed van de edelen tanende was. In
1566 besloten de lage edelen in de Nederlanden zich te verenigen om gezamenlijk te protesteren tegen de katholieke Spanjaarden die met hun inquisitie ernst maakten met de vervolging
van protestanten, ketters in hun ogen. Op 10 augustus 1566 sloeg de vlam in de pan. In ZuidVlaanderen preekte op die dag een protestantse vluchteling genaamd Sebastiaan Matte. Hij was net
teruggekeerd uit Engeland en tijdens zijn hagenpreek raakten de gemoederen zo verhit dat dit leidde
tot vernielen van religieuze beelden en plunderingen in kerken en kloosters. De gebeurtenis kwam bekend te staan als de Beeldenstorm. Toen Filips II hoorde over de aangerichte vernielingen was hij woedend. Hij besloot daarom een van zijn krachtigste onderdanen naar de opstandige gewesten te sturen:
de hertog van Alva. Deze kreeg een leger van 10.000 man mee om de opstand te onderdrukken.
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Alva ging op een vreselijke manier met de vervolging door. Hij voerde onder andere de Raad van Beroerten in (in de volksmond Bloedraad genoemd) die leidde tot de dood van 6000-8000 protestanten.
Daarnaast werden, om de kosten van zijn expeditie te kunnen bekostigen verschillende belastingen ingevoerd, waaronder de tiende penning (10% op alle inkomsten). De protestanten verenigden zich opnieuw, de edelen gingen door onder de naam geuzen en onder leiding van de graven Lodewijk en
Adolf van Nassau werd op 23 mei 1568 bij de slag bij Heiligerlee een deel van Groningen op de Spanjaarden veroverd. De 80-jarige oorlog was begonnen!
Ter vergelding liet Alva 20 edelen ter dood brengen. De geuzen gingen door, zij wonnen onder andere
de Zeeslag bij Eems, eveneens werd door hen op 1 april 1572 de Briel ingenomen. Acht dagen later namen de Spanjaarden revanche in Rotterdam (zie vorige Nieuwsbrief). Als reactie hierop leidde het verdergaande excessief Spaans geweld ertoe dat de 17 opstandige gewesten op 8 november 1576 de Pacificatie van Gent ondertekenden waarin vermeld werd dat de Spaanse troepen Nederland moesten verlaten en dat de Staten Generaal zelfstandig (en dus niet meer alleen op initiatief van de vorst) bijeen
mochten komen. Willem van Oranje werd aangewezen als regeringsleider. Dit leidde in 1579 tot een
definitieve breuk tussen de Rooms Katholieke Zuidelijke en de Protestantse Noordelijke Nederlanden,
vastgelegd in respectievelijk de Unie van Atrecht (zuid) en Utrecht (noord).
Willem van Oranje wilde zich niet neerleggen bij de scheiding tussen de Zuidelijke en de Noordelijke
Nederlanden. Hij wilde dat de gebieden verenigd zouden blijven en pleitte voor een algehele godsdienstvrijheid. Hij stelde echter wel een voorwaarde: Filips II moest officieel afgezworen worden.
Op 26 juli 1581 ondertekenden de noordelijke gewesten hierop het Plakkaat van Verlatinghe. Met dit
document, ook wel de Akte van Afzwering genoemd, namen de noordelijke gewesten afstand van de
Spaanse koning Filips II.
Na het eind van een Engelse interventie brak een relatief rustige periode aan. Landsadvocaat Johan van
Oldenbarnevelt en prins Maurits besloten, na mislukte pogingen, geen souvereine vorst meer voor de
Nederlanden te zoeken. De Staten moesten het voortaan volledig voor het zeggen hebben. Daarmee
was de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1588 een feit. Het Spaanse juk was afgegooid.
De Nexit was voltooid!!
Na nog veel militair geweld over en weer en een 12-jarig bestand (1609-1621) kwam er met de ondertekening van de Vrede van Münster op 15 mei 1648 officieel een einde aan de Tachtigjarige Oorlog
(en tegelijk aan de Dertigjarige Oorlog waar veel andere Europese landen in verwikkeld waren geraakt).
De Spanjaarden erkenden de onafhankelijkheid van de Republiek. De Vrede van Münster wordt ook
wel eens het ‘geboortebewijs’ van Nederland genoemd.
Het Plakkaat van Verlatinghe wordt ook wel
gezien als de onafhankelijkheidsverklaring van
de Nederlanden en een belangrijke voorloper
van de Grondwet. Voor het eerst in de Tachtigjarige Oorlog kwamen de autoriteiten expliciet in
opstand tegen de koning. In het Plakkaat van
Verlatinge stellen de Staten-Generaal dat een
vorst voor zijn onderdanen moet zorgen, en niet
andersom. Volgens de Nederlandse gewesten
had Filips II zijn rechten op de Nederlanden verspeeld. De Spanjaarden beschouwden dit als
hoogverraad en verklaarden Willem van Oranje
vogelvrij. Op 10 juli 1584 werd hij in Delft door
Balthasar Gerards vermoord.
Twee pagina’s van het Plakkaat van Verlating
(Nationaal Archief)
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**** ‘En eer eene eeuw verstreek was heel de stad voltooid’
Na aanvankelijk het centrale gezag te hebben gesteund koos Rotterdam (na de bloedige inval van de
Spanjaarden in 1572, zie vorige Nieuwsbrief) voor de Prins van Oranje. De prins leidde vanuit Rotterdam het offensief tegen de Spaanse troepen. Rotterdam lag op een strategische plaats en moest beter
worden beschermd tegen een eventueel Spaans tegenoffensief. In maart l575 namen de Staten van
Holland een resolutie aan die ‘de vermeerderinge ende fortificatie der selver stede’ beoogde. Een andere, niet onbelangrijke reden was dat door de toenemende handel er al langere tijd behoefte bestond
aan uitbreiding van veilige binnenhavens. Deze eerste uitbreiding en fortificatie zouden grote gevolgen
hebben voor de ontwikkeling van de te noemen zogenaamde Waterstad. Deze eerste uitbreiding werd
in ruim 20 jaar voltooid. De Landstad was uitgebreid met het eerste deel van de Waterstad en reikte
tot en met de huidige Wijnhaven en het Haringvliet. De omgeving van het Haringvliet kreeg het karakter van een gemengde woon- en handelswijk, met bescheiden handels- en nijverheidsinrichtingen.
Aan het Haringvliet en de Spaansekade bouwde men ook de eerste beurs van Rotterdam.
De tweede uitbreiding (rond 1600) in zuidelijke richting. In 1597 had de stad door de Staten van Holland en Zeeland octrooi gekregen om ten zuiden van het West-Nieuwland verder uit te breiden. Dit was
de start van de tweede grote uitbreiding in zuidelijke richting. Een strook langs Schielands Hoogen Zeedijk, ten zuiden van de Schiedamsche Poort tot het Vasteland werd in 1598 als bouwgrond uitgegeven.
Kort daarop werd, in het eerste kwartaal van de 17 e eeuw met de bebouwing van deze grond begonnen. Van de kreek de Leuverd werd een haven gegraven (Leuvehaven, vanaf 1598 e.v.), hiermee in verbinding naar het Oosten richting de Oude Haven vond de aanleg plaats van Wijnhaven en Scheepmakershaven (±1613). Evenals langs de Nieuwe Haven en het Haringvliet verrezen ook hier “deftige herenhuizen”.
Kaart van Joan Blaeu, 1649

De Boompjes dateren van rond 1615. Dit was de
laatste uitbreiding van de ommuurde stad. De Waterstad was voltooid.
De stad had een geheel ander aanzien gekregen,
van bijna ovaalvorm tot driehoeksvorm (in 2021
nog steeds “de oude stadsdriehoek”). Ondanks de
80-jarige oorlog, die nog steeds gaande was, was
Rotterdam heel welvarend geworden. Het aantal
huizen was tussen 1560 en 1620 met 170% toegenomen. Ook het aantal bewoners was gigantisch in
aantal gestegen: van 7200 in 1553 tot 20-25.000 in 1623. Naast huizen ook grote toename van bedrijven en havenkades. Voor 1600 waren de vangst van haring, het brouwen van bier en de lakenbereiding
(draperie) de welvaartsbronnen bij uitstek. Daarnaast breidde de handel en scheepvaart zich als maar
uit. Naast het oude bekende handelsverkeer met het Rijnland, Frankrijk en het Oostzeegebied waarbij
tevens veel op Engeland en Schotland werd gevaren, kwam de doorbraak voor de handel kort voor
1600 met de contacten in verre landen als Afrika, Amerika en Oost-Indië. In 1602 werd de Vereenichde
Geoctroyeerde Compagnie, oftewel de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) opgericht. Het was
de Gouden Eeuw met alle toeters en bellen!
De Nexit in 1588 kan niet anders dan geslaagd genoemd worden. Het ging niet zonder slag of stoot
en kostte een groot aantal slachtoffers. Maar van de resultaten plukken wij nu nog steeds de vruchten. Een Nexit in 2021 zou heel andere gevolgen hebben. Daar moeten we maar niet aan denken!
Zo’n verhaal en slot en dat alles naar aanleiding van een stukje rijm van Litzau van 12 regels!
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