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VUURSTAD

Onzestad is er één van uitersten, zonder midden. De 
(groene) aarde en de (schone) lucht zijn elders, al sinds 
mensenheugenis. De geschiedenis van Onzestad staat in 
het licht, en het donker, van de strijd tussen het vuur en 
het water. Beide elementen strijden om het hart van Onze 
Stedeling, vanwaar hij ook mag komen, uit de eeuwig 
uitdijende huizenrimpelingen rond de Rivierdam, of uit de 
arme gewesten in het Zuiden, waarvan de gelukzoekende 
bevolking in twee grote golven naar de stad trok, naar het 
Zuiden daarvan vooral, en die Onzestad van nieuwe stoom 
van ellebogen voorzagen, die naar een nieuw vuur in hun 
leven verlangden, naar een nieuw hart, het kloppende, 
verbindende orgaan tussen onder en boven, tussen handen 
en hoofd. Het hart, dat is het midden, dat zijn de mensen 
van het midden, dat is de middenklasse, die Onzestad zo 
graag binnenhaalt en binnenhoudt, maar eigenlijk altijd 
heeft ontbeerd. Onzestad is er één van bazen en van 
knechten, in een strijd van water en vuur.
 Onzestad is er ook één van grote geslachten, meestal op 
de voorgrond tredend, in het felle licht van schijnwerpers, 
maar soms ook op de achtergrond blijvend, wel wetend wat 
het waard is, in stilte. Voor dit kleine boekje hebben we het 
tanend vuur van één zo’n geslacht boven water gekregen 
– de Mommerstegen, van oudsher verbonden aan de 
geschiedenis van Onzestad, vanaf de wieg van de ‘bevers’ 
die de eerste takken aandroegen en tot de eerste Rivierdam 
vlochten tot het bijna-graf van de vuurregen van 14 mei 
1940, en daarna, aan de wieg van Onze Nieuwe Stad. 
 De Mommerstegen stonden altijd in de schaduw van 
de groten van deze stad. Ze bleven vrijwel altijd buiten 
beeld, maar waren nooit ver weg. De oudst bekende 
Mommersteeg was de eerste lijfwacht van Floris V, die 
door moordenaarshand viel met zijn meester. Van eminent 
belang voor het geslacht Mommersteeg – de naam verwijst 
naar mollen die uit de grond komen, onzichtbaar laten zij 
hun sporen na – was Diederik Mommersteeg, de laatste 
ook die niet Erasmus heette, de eerste die zijn oudste zoon 
zo noemde, daarmee de eerste van twee dozijn Erasmus 
Mommersteeg, in een eeuwige opvolging, tot Erasmus 
Mommersteeg XXIV toe. Want hoe ze het deden, deden ze 
het, maar alle Mommerstegen kregen, na de grote Diederik, 
‘jeugdvriend’ van Geert Geerts, alias Desiderius Erasmus, 
alias Erasmus Nostracivitas, als eerste kind een stamvader 



6 7Proloog

HET GESLACHT MOMMERSTEEG

De opgang en ondergang van een geslacht. Mommersteeg, 
de naam klonk als een klok. Al eeuwen en eeuwen gonsde 
hij door de stad, zonder ooit op ware sterkte gehoord te 
worden. De Mommerstegen waren overal bij, maar traden 
nergens op de voorgrond. Zonder hen gebeurde er weinig 
in de stad, maar alleen de direct betrokkenen wisten dat. 
De eer, de oorkonden, die gingen altijd naar anderen. De 
Mommerstegen haalden er hun neus voor op. Ze hadden 
maar twee passies: kunst en geld. 
 De diepste wortels van het geslacht verloren zich in 
de klei van het verleden, hun bloed had gevloeid op de 
slagvelden van de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten. 
Destijds waren het raddraaiers en rabauwen geweest, 
de beschaving was pas ingetreden met Desiderius 
Mommersteeg (1456-1536), die als tiener de kleine Geert 
Geerts had ingewijd in de geneugten van de knapenliefde, 
aanleiding genoeg voor de kleine Erasmus om zijn 
vaderstad voorgoed te verlaten. Hij weet het aan de 
inwijdingen van deze Desiderius, naar wie zijn moeder hem 
godbetert genoemd had, dat hij nooit meer zijn intrede tot 
het vrouwelijk geslacht had gezocht. Dit gold niet voor de 
bedreven Mommersteeg: deze hield van het herengeslacht, 
maar versmaadde de vrouwenpruim niet, integendeel. 
Tegelijk was hij zo onder de indruk van de kleine Erasmus, 
‘musje’ voor intimi, dat hij zijn oudste zoon naar hem 
noemde: Erasmus Mommersteeg, eerste van een lange 
rij in kleine kring illustere naamgenoten. Vader en zoon 
wisselden brieven met de man die uiteindelijk de grootste 
geleerde en humanist van Europa, ja de hele wereld werd. 
De man ook van ‘heel de wereld is mijn vaderland’. 
 De Mommerstegen opereerden als een kleine, 
chronologische sekte: ze werkten niet voor zichzelf, maar 
voor tijdgenoot en nageslacht. Ze schreven niet voor hun 
tijdgenoten, maar voor hun eigen nageslacht. Elke Erasmus 
Mommersteeg zocht een goed, of kwaad, moment waarop 
de volgende Erasmus de kist met handschriften erfde, 
waarin alle schrifturen van zijn voorvaderen werden 
bewaard. Hij nam daar kennis van en voegde zijn eigen 
geschriften toe. Het voert te ver om te zeggen dat het 
allemaal meesterwerken waren, maar ze zitten er zeker bij 
en het wordt tijd daar een groter publiek van in kennis te 
stellen.

die zij noemden naar de illustere man die Onzestad zo 
jong verliet, maar haar naam tot in de verste uithoeken van 
de aarde rondbazuinde. We laten in dit boek de laatste vijf 
Erasmussen, de laatste vier Mommerstegen, en de eerste 
Mpensi, aan het woord. 
 Het geslacht Mommersteeg had nog twee 
bijzonderheden, dingen waar niemand iets van wist: de 
gave van het woord, en de kist, de boekenkist, waarin 
Hugo Grotius uit Loevestein ontvluchtte. De kist was 
sinds mensenheugenis in het bezit van de familie en elke 
oudste borg er zijn geschriften in, als nalatenschap aan 
zijn oudste zoon en Onzestad. Erasmus Mpensi maakte 
een abrupt einde aan deze geschreven historie en geheime 
literatuurgeschiedenis van Onzestad. Via zijn makelaar 
en mijn notaris kwam de kist bij mij terecht, kleine 
uitgever in Onzestad. Aan mij de schone taak en eer deze 
pronkjuwelen tot schittering te brengen. 
 Dit boekje is een eerste proeve, en niet noodzakelijk de 
beste: de vier laatste Erasmussen Mommersteeg schrijven 
hier een Brief aan mijn zoon, telkens op de Nieuwjaarsdag 
van het jaar waarin zij de boekenkist aan de volgende 
generatie doorgaven. Erasmus Mpensi schreef, bij zijn 
vroegtijdig vertrek uit Onzestad geen Brief aan mijn zoon, 
die had hij toen – en nu? – nog niet, maar ‘aan mijn 
makelaar’. Waarmee een einde aan een gouden traditie 
kwam.

De vijf Erasmussen, de vier Mommerstegen en de ene 
Mpensi, brengen op frappante wijze de eeuwige strijd 
in Onzestad tussen de elementen van het vuur en van 
het water in beeld. De oudste is vol van het vuur van de 
vooruitgang, de tweede van het water tot de lippen, de 
derde van het hemelvuur dat plotsklaps nederdaalde, de 
vierde van het water van de dode havenstad, de vijfde 
van het nieuwe vuur van nieuwe tijden, kleurig, geurig 
als nooit tevoor in Onzestad. Zo zien wij de eeuwige 
slingerbeweging tussen de twee hoofdelementen van de 
geschiedenis van Onzestad, als een wandeling door de tijd. 
Eeuwig op zoek naar het Hart van Onzestad.

Onzestad, 
27 maart 2011,
Arie van der Ent
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Hoe kom ik aan deze wijsheid en wetenschap? Hoe 
kom ik aan die kist? Ik ben toch geen Mommersteeg, 
maar een Cheryonok? Lieve lezer, dat geheim zal ik u 
onthullen als de tijd rijp is… Nu zoom ik in op de enkele 
Mommersteeg die in dit kleine boekje aan de orde kan 
komen: de vijf Erasmussen door wier ogen wij de jongste 
geschiedenis van hun geslacht en Onzestad zien, in niet 
altijd even heldere familiebrieven. Achtereenvolgens stel ik 
u voor aan Erasmus Mommersteeg (1856-1936), Erasmus 
Mommersteeg (1885-1968), Erasmus Mommersteeg (1922), 
Erasmus Mommersteeg (1945-2000) en Erasmus Mpensi 
(1986). Of liever, stellen zij zich voor aan u, waarde lezer.

Zondag 6 maart 2011
Pavel Cheryonok
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ELEMENTEN

Er zijn er meer dan honderd,
als talen in een havenstad,
onblusbaar soms, als vlam gevat, 
en dan voelt ieder zich bedonderd.

Maar vroeger kende men er vier:
de ondergrond, de ademtocht,
de vlammenpracht, het kleurloos vocht.
Maar twee daarvan ontbreken hier.

Je hebt er vol aarde en lucht,
met tuinen vol geuren en kleuren,
en daar kan geen mens iets gebeuren,
je voelt er geen druk die je ontvlucht.

Maar Onzestad zijn vuur en water.
De strijd is nu, de kracht komt later…


