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Toneelspel kwam in 't licht tot leerzaam tijdverdrijf.
Het wijkt geen ander spel noch Koninklijke vonden.
Het bootst de wereld na, het ketelt ziel en lijf,
En prikkelt ze tot vreugd of slaat ons zoete wonden.
Joost v.d. Vondel.
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Verantwoording.
Dit geschrift beoogt allereerst enig idee te geven van de bedrijvigheid in 't
stroomgebied van de Maas met betrekking tot de toneelkunst zowel in haar primitieve
als in latere vormen. 't Bestek laat niet toe, uit te weiden over 't internationaal karakter
van 't ‘Drama en Toneel door de Tijden’1). Onder deze titel is dat bereids gedaan en
wel op voortreffelijke wijze door Lode Monteyne, Lid van de Koninklijke Vlaamse
Akademie voor Taal en Letterkunde.
Geenszins heeft 't in onze bedoeling gelegen te boren naar de diepere lagen, waar
de verklaring te zoeken is voor de wording van 't spel in 't algemeen. Professor Johan
Huizinga's ‘Homo ludens’, de spelende mens, behandelt eminent 't verschijnsel, dat
zo oud is als de wereld. Waarmee niet wil gezegd zijn, dat Adam en Eva al aan toneel
toe waren, hoezeer hun paradijselijke toestand en lotgevallen nadien dramaturgen
van de eerste orde tot 't schrijven van tragedies hebben aangezet.
We hebben getracht aan te tonen, hoe in 't aloude kultuurgebied, dat men Maasgouw
noemt, aan dramatische kunst gedaan is. Dit heeft plaatsgevonden op kerkelijk terrein
evengoed als op wereldlijk vlak. Voor de hand liggend is, dat in onze
vroegmiddeleeuwse abdijen, in klooster- en kapittelscholen, de oorsprong van 't
toneel wordt gezocht en gevonden. De literatuurwetenschap heeft daaromtrent in de
laatste eeuw zoveel stukken van overtuiging aangevoerd, dat de opinie over 't
liturgisch, 't semi-liturgisch en 't geestelijk toneel als vaststaand kan worden
beschouwd2). Ons wereldlijk toneel, met name 't viertal abele spelen, gaat door voor
't oudste van West-Europa.
Ten onrechte heeft men Esmoreit, Gloriant enz. als Mosaans erfgoed willen
annexeren.
We hebben deze illusie moeten laten varen, daar wetenschapsmensen als Van
Eeghen en Van Loey langs onderscheiden wegen bewezen hebben, dat Zuid-Brabant
als land van herkomst van bedoeld 14de eeuws toneel dient aangemerkt.
Aan 't bestuur van 't ‘Tournooi der Maasgouwen’ te Elsloo-aan-de-Maas, dat al zoveel
verdiensten voor verantwoorde toneelbeoefening vergaard heeft, zij dank gebracht
voor de minzame aansporing tot 't schrijven van deze bescheiden schets.
Jef Notermans.

1) Antwerpen enz. 1949, 517 blz.
2) 'n Afwijkend standpunt neemt in prof. B. Hunningher: The Origin of the Theater. With
forty-eight illustrations, Amsterdam, 1955.
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Wat verstaat men onder Maasgouw?
Slaat men de lijvige feestbundel open die als uitvoerige titel draagt ‘Mélanges de
Borman-Recueil de Mémoires relatifs à l'Histoire, à l'Archéologie et à la Philologie,
offert au Baron de Borman et publié par ses amis et ses admirateurs’1), dan treffen
we 'n bijdrage aan van H.v.d. Weerd. Dit artikel voert als opschrift ‘De Maasgouw
(Pagus Masau)’2). 't Gebied door deze historicus aangeduid, heeft hij afgebakend
o.m. aan de hand van onze Joseph Habets.
In 't eerste deel van diens ‘Geschiedenis van het Bisdom Roermond’, I, 19, schrijft
deze geschiedkundige: ‘De Maasgouw, ook Masau, Mosau, Maso, Mosagowi,
Mosagao, Masaugo, pagus Mosanus, pagus Mosalanus geheten, strekte zich uit op
de rechteroever dezer rivier, van Visé (= Wezet) tot aan de uitwatering der Molenbeek
bij Venlo, en op de linkeroever van boven Maastricht tot in de omstreken van
's-Hertogenbosch. Deze streek werd in 870 in Opper- en Neder-Maasgouw
gescheiden...’.
Met één oogopslag ziet men, dat de afbakening van 't geografisch gebied dat ons
bezighoudt, niet 't zelfde oppervlak beslaat als aangegeven in ‘La Meuse et le Pays
Mosan’3), 't terrein dat een vermaard onderzoeker, Dr. Félix Rousseau, herhaaldelijk
heeft geëxploreerd.
Voor ons doel laten we de Maasgouw 'n gebied bestrijken, dat samenvalt met 't
vroegere graafschap Loon plus 'n strook ten oosten van de Maas, liggend tussen
Venlo en Maastricht.

Hoe en wanneer is 't toneel in de Maasgouw ontstaan?
Wie zich toevertrouwt aan de leiding van 'n ervaren gids op muziekhistorisch terrein
n.l. professor doctor Joseph Smits van Waesberghe S.J., kan vaststellen, dat ‘de eerste
grootse verbreiding van de kerkzang in 't Karolingische tijdvak (750-850)’4) 'n
beginpunt heeft in 't bisschoppelijk centrum Metz, gelegen aan de Moezel.
Vandaar uit krijgt de muziekcultuur een uitstraling o.m. naar Luik en Maastricht.
Neemt eerstgenoemde plaats hand over hand toe in betekenis, nadat bisschop
Hubertus ongeveer 720 de zetel van Tricht dertig km. naar het zuiden heeft
overgebracht, de oude stad van St. Servaas wint aan invloed door de belang-

1) Liège 1919, XXIII + 580 pp.
2) O.c., blz. 47-56.
3) Op pag. 3 zegt de auteur: ‘Pays mosan et diocèse de Liège peuvent donc être pris comme
expressions synonymes’.
4) Zie ‘Limburgs Verleden, Geschiedenis van Nederlands Limburg tot 1815’ (Maastricht 1961,
528 blz.), p. 452.
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stelling en bescherming die ze geniet én van de Pepijnen én van hun nazaten, de
Karolingers. Vooral door Carolus Magnus (768-814), die aan Aken 'n ongekende
glans en glorie weet te verlenen, ontvangt de abdij van St. Servatius tal van
schenkingen, zowel op kunstzinnig als op ander gebied. Als de keizer voormeld
klooster in handen legt van zijn begaafde raadgever Eginhard (of Einhard), kan de
Servaaskerk op morele en daadwerkelijke steun van deze ‘Minister’ rekenen.
De opvlucht van muziek, letterkunde, liturgie, beeldende en bouwkunst e.a. in
Aken5) vindt een gelukkige weerslag in de Maasstad, die tevens profiteert van de
opkomst van Luik, waar genoemde drie faktoren eveneens 'n gewichtige rol gaan
spelen. Speciaal de beoefening van eredienst zal bron én uitgangspunt worden van
't zogenaamd liturgisch toneel.
Zoal niet gelijktijdig dan toch zeker zonder grote verschillen in decennia, constateert
men in verscheidene kerken in Europa 'n aantal opvoeringen binnen 't kader van de
plechtigheden, die vallen onder 't begrip liturgie. Zulks is 't geval in 'n abdij bij Gent,
in Rouaan, in Egmond, in St. Gallen bij 't meer van Konstanz, in Rome (o.m. Sint
Jan van Lateranen), Saint-Benoît-sur-Loire, Cluny, Winchester en Kantelberg
(Engeland), Quedlinburg, Gandersheim, Benediktbeurn, e.a.
Zo is 't gegaan in de kloosters van de Benediktijnen, maar zeer waarschijnlijk ook
in de kapittelkerken van de Maastrichtse Onze Lieve Vrouw en Sint Servaas, in de
conventen en abdijen van Munsterbilzen, Aldeneik, Susteren, Odiliënberg, Thorn,
Rolduc, Tongeren en Sint-Truiden, om nog maar te zwijgen van Aken, Luik, Stavelot,
Hoei enz.

't Driekoningenspel van Munsterbilzen.
Hoezeer 't liturgisch, althans 't zuiver eredienstig spel van zijn grondslag is afgeweken,
valt makkelijk aan te tonen aan de hand van 't zogenaamde ‘Ordo Stelle’. Dit is 't
‘Sterrenspel’ van de abdij der zusters van Munsterbilzen. Deze plaats, halverwege
Maastricht-Hasselt, is 'n stichting van de vrome vrouw Landrada. Haar tijdgenoot
en beschermer, Lambertus, bisschop van Maastricht, heeft dit klooster ongeveer 700
ingezegend6).
Tasten we in het duister omtrent eventuele bedrijvigheid op literair gebied in 't
klooster van Munsterbilzen tussen 700 en 1100, kort na dit laatste jaartal kan aldaar
ontstaan zijn 'n zogenaamd Kerst- of Driekoningenspel.
Geleerden als E.K. Chambers en Karl Young hebben de tekst, in 't kerklatijn
geschreven, aangestipt in hun standaardwerken resp. ‘The mediaeval Stage’7) en ‘The
Drama of the mediaeval Church’8). Onze oud-leermeesters,

5)
6)
7)
8)

Vgl. Prof. Dr. Jos. Smits van Waesberghe, Beiträge zur Musikgeschichte der Stadt Aachen.
Vgl. Dr. Jozef Coenen, een onbekende Limburgse Heilige: Ida van Boolen (Maaseik 1952).
Oxford, M.C.M. III, vol. I en II (pp. 41-57).
Reprinted etc., Oxford, 1951 (2 volumes), inzonderheid deel II 102-124.
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Die Koningen en de kerk van Munsterbilzen.
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Dr. Jan Gessler9) en Dr. Jos Endepols10) geven 't spel met 'n toelichting uit. In hun
voetspoor tredend bewerkten wij dit onlangs en brachten 't voor de minnaars van 't
fraai geëditeerde boek, onder de titel ‘Driekoningenspel van Munsterbilzen’ in
omloop11).
Is de schrijver van 't toneelstuk12) dezelfde die in 't handschrift zegt: ‘Ego Samuhel,
indignus diaconus, scripsi istud Evangelium’?
Dan zou deze nederige diaken de oudst bekende dramaturg van de Maasgouw
mogen heten. Immers de dagtekening wordt vermeldt: ‘Anno incarnationis Domini
MCXXX, indictione X, regnante rege Lutario’. Derhalve tijdens de regering van
Lotharius II, Graaf van Supplinburg, keizer gekozen in 112513), en op 29 maart 1131
in Luik door paus Innocentius plechtig gekroond.
't Spel is aantrekkelijk gemaakt door gezang van volwassenen en choraaltjes,
terwijl 'n groep engelen, herders, de drie koningen, soldaten, Herodes en zijn
hofhouding de regisseur alle gelegenheid tot stoffering, beweeglijkheid en fleurigheid
geboden hebben, en nog bieden.
Hoezeer de auteur in zijn kerstpel van 't Evangelie is afgeweken, blijkt uit de
dichterlijke vrijheid, die hij zich over de drie wijzen veroorlooft, als hij dezen in
boeien laat klinken. Ze worden weer op vrije voeten gesteld, daar Herodes 't kind
quasi wil bezoeken na hun terugkeer.
Een engel weerhoudt de koningen van dit voornemen. Langs een andere weg reizen
zij naar hun vorstendommen huiswaarts.
Uit 't slottafereel heeft men menen te mogen opmerken, dat de moordzuchtige
beheerder van Jeruzalem uitvoering geeft aan zijn plan, de jongetjes beneden twee
jaar te doen doden. Mogelijk ontbreekt zodoende 't sluitstuk van de triptiek: de
afslachting van de onnozele kinderen.
Elk spoor van verbreiding in de Maasgouw ontbreekt. Toch ligt 't in de lijn der
toenmalige en latere kloosters 'n dergelijk stichtend spel over te schrijven en jaarlijks
op te voeren. Buiten 't manuscript, dat de Bollandisten, Michielslaan, Brussel,
bewaren, is geen enkel afschrift ontdekt.
't Is geen gewaagde fantasie, als men onderstelt, dat Veldeke in de twaalfde eeuw
in 't zelfde graafschap Loon14) 'n opvoering van 't Driekoningenspel heeft bijgewoond.
De innige banden tussen Borgloon, Munsterbilzen en Maastricht geven grond aan
deze veronderstelling.

9)
10)
11)
12)

Le drame liturgique de Munsterbilzen. Anvers 1928.
Vijf geestelijke toneelspelen der Middeleeuwen. Amsterdam 1940.
Maastricht 1961 (alleen verkrijgbaar bij de schrijver).
Zie G. Cohen and K. Young, The Officium Stellae from Bilsen, afgedrukt in 't tijdschrift
Romania (1916-1917), 357-372.
13) Geboren juni 1075, gestorven 4 december 1137 te Breitenwang in Tirol.
14) In 1096 was Mechtildis, zuster van de Graaf van Loon, abdis van Munsterbilzen. Zie o.m.
Aegidius Koninckx, de abdij van Munsterbilzen en haar heiligen. (Maandschrift Limburg,
XXIX).
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't Maastrichtse Paasdrama.
De beoefening van de wetenschap i.v.m. de beschaving in de Maasgouw heeft 'n
buitengewoon medewerker gevonden in de persoon van Jos. Smits van Waesberghe
S.J.
Zijn ‘Muziekgeschiedenis der Middeleeuwen’ getuigt van diepgaand onderzoek
betreffende ‘De Luikse Muziekschool als centrum van het muziektheoretisch
onderricht in de Middeleeuwen’. Onomstotelijk staat thans vast, dat de bisschopsstad
Luik 'n bloei beleefd heeft van ongeveer 1050-1125, in casu op 't gebied van de
kerkelijke muziek.
Met dit lichtend voorbeeld in 't oog, kan 't geen verwondering baren, dat de
zusterstad Maastricht van deze kunst genoten en overgenomen heeft. Én de Lieve
Vrouwe Basiliek én de Sint Servaaskerk moeten zich gespiegeld hebben aan de
muzikaliteit van Luik, zodat monniken en ‘kräölkes’ van beide kapittels zullen
gewedijverd hebben in 't verheerlijken van God, mede door vocale en instrumentale
muziek.
Dit in de gedachte houdend, valt 't licht te aanvaarden, dat niet enkel de Kerstmaar ook de Paasliturgie met luister in praktijk is gebracht. Ontbreken voor de eerste
overtuigende bewijzen, zoals Egmond, Munsterbilzen e.a. die geleverd hebben, voor
de feesten rondom Pasen zijn we gelukkiger. 't Is de onmiskenbare verdienste van
Jos. Smits van Waesberghe, dit als vrucht van geslaagde nasporingen, voor altijd te
hebben vastgesteld.
In de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft de geleerde navorser in de zomer
van 1938 de ontdekking van zijn leven gedaan. Perkamentbladen van 'n handschrift,
behorend tot de zogenaamde theologische afdeling, en vermoedelijk in Veldekes tijd
of iets later geschreven, bevatten o.m. 'n Paasspel in 't Kerklatijn met muziek en
aantekeningen van 'n middeleeuws regisseur. Smits van Waesberghe prijst 't document
als een der allerbeste overgeleverde lezingen van de honderden Paasspelen. De
onbekende monnik heeft met smaak 'n stijleenheid tot stand gebracht. Vanwege 't
feit, dat van de circa vierhonderd bekende Paasspelen maar weinige muzikale notaties
tot ons zijn gekomen, mogen we wel heel erkentelijk zijn voor dit cultureel
overblijfsel. De Lieve Vrouwe Basilica is weleer eigenares geweest van dit liturgisch
spel, dat onder de romaanse gewelven eeuwenlang opvoeringen heeft beleefd.
Negen acteurs treden in 't stuk op, te weten: Christus, vermomd als hovenier; twee
engelen bij 't lege graf; Maria Magdalena; Maria van Jacobus en Salome (als vrouwen
vermomde kloosterlingen); twee Emmausgangers, 'n verkoper van balsem en dgl.
Zowel voor de oorspronkelijke tekst en muziek, als ook voor de fotografische
weergave van de bladen perkament, en de vertaling, verwijzen wij naar het helder
geschreven boekje van Jos Smits van Waesberghe, Muziek en Drama in de
Middeleeuwen15).
Niet alleen de voorouders hebben de opvoering ademloos gevolgd; ook 't
hedendaagse publiek heeft ervan kunnen genieten, dank zij de leerlingen van

15) 2e druk. Amsterdam, Bigot en Van Rossum N.V., VIII + 110 blz.
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't Juvenaat der Broeders te Maastricht, en naderhand dank zij de kwekelingen van
Roermond, onder leiding van Sef Lennards, Direkteur van 't Justine Ward-Instituut16).
Levert 't Driekoningenspel van Munsterbilzen 'n belangrijk bewijs voor de stelling,
dat 't liturgisch spel omstreeks 1130 in aanzienlijke mate van zijn oorsprong was
afgeweken, de vrijheden die men zich vóór en ná 1200 gaat veroorloven, nopen de
Kerk tot ingrijpen. Dat geldt voor Christelijk Europa in 't algemeen, en voor 't
prinsdom Luik, dus de Maasgouw, niet minder.
Als Innocentius III (Lothario di Segni), paus van 1198-1216, in zijn Decretalium
handelt over 't leven en de gedragingen van de priesters, staat daarin te lezen:
‘interdum ludi fiunt in ecclesiis theatrales’. Het feit staat vast: er wordt in de kerken
gespeeld. Deswege verbiedt hij de opvoeringen in de godshuizen. Daaronder vallen
ook: 't kiezen van 'n pseudo-bisschop in de kerk, vermommingen of maskerades en
dgl.
Niet lang daarna vaardigt 'n synode van Trier (1226-1227) 'n zelfde verbod uit.
De priesters wordt op 't hart gedrukt geen spelen in 't kerkgebouw toe te staan. Dat
slaat op stukken, die in strijd waren o.m. met de goede zeden, blijkens de zin: ‘Item
non permittant sacerdotes ludos theatrales fieri in ecclesia et alios ludos inhonestos’.
Ruim 'n halve eeuw nadien decreteren de bisschoppen van Luik en Utrecht,
respectievelijk in 1288 en 1293, soortgelijke bepalingen. De Luikse bisschop, Jan
de Vierde van Vlaanderen (1282-1292) legde tijdens 't concilie van 1288 de nadruk
op 't ontoelaatbare van allerlei spelen, of wat daarvoor doorging, én in de kerk, én
op 't kerkhof, én in 't kerkportaal, én in de processies.
Mogen we aannemen, dat monniken en studenten van de Maastrichtse Basiliek
der Onze Lieve Vrouw, met hun Driekoningenspel in de kerk tevens binnen de perken
bleven, toen ze dit enkele decennia later opvoerden?
Hoe weinig de concilies hebben bewerkstelligd, zomin op moreel gebied als op 't
vlak van de spelen, moet men wel afleiden uit 't feit, dat in 1589 'n herhaling van 't
verbod nodig bleek. Ja, in 1730 kondigde Georgius Ludovicus, te Seraing aan de
Maas verblijfhoudend, gestreng af, dat tegen wederspannige Christenen, die de
ommegangen ontwijdden door hun spelen, maar ook tegen hun ouders, met kracht
moest worden opgetreden.

16) Zie ‘Visitatio Mariae Magdalenae’, niet in de handel, Maastricht, 1953, gedrukt onder leiding
van de kunstzinnige typograaf J. Willem Veltman.
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Wereldlijk toneel in de Maasgouw.
Van de gesignaleerde paapse stoutigheden naar 't wereldlijk toneel lijkt niet zo'n
grote stap. 'n Eeuw of anderhalf geleden1) is al gestreden over 't ontstaan van dit soort
spelen, die los van de kerk, los van de clerus werden gespeeld, hetzij op 't marktplein,
op de binnenplaats van 'n kasteel, hetzij in 'n herberg, op 'n beugelbaan, op 'n zolder
of in 'n schuur, wanneer de ruimte in 't gemeentehuis te beperkt bleek.
't Is echter zeer wel denkbaar, dat 't wereldlijk spel geheel op zichzelf staat, wat
afkomst en ontwikkeling betreft. Terecht wijst Gerard Knuvelder2) op de natuurlijke,
spontane drang van de mens tot spelen en voorstellen, als 'n ‘altijd opnieuw wellende
bron van toneelspeelkunst’. Waren 't simpele samenspraken van rondtrekkende
zangers, grappenmakers, speellieden, of hoe ze zich ook noemden, die tot de wording
van 't niet-geestelijk spel geleid hebben?
'n Dialoog, gepaard met gebaren, met bewegingen, tegen 'n allereenvoudigste
achtergrond, die men decor mag noemen, geeft in feite de kern van de reeks
handelingen die op de qualificatie toneel aanspraak maken. Zoiets kan voorgedragen
zijn in de ruime ridderzaal van 'n baron, graaf, hertog enz., maar 't kan ook gebeurd
zijn op 'n kermis, tijdens feestelijkheden in 'n stad of op 'n dorp.
Men hoeft slechts te denken aan 'n festijn, door Veldeke beschreven in zijn Eneide,
om te zien, hoe kunstenaars en wat zich daarvoor hield, op hoogdagen als in 1184
te Mainz, kost en kleer trachtten te verdienen.
Wanneer is 't wereldlijk toneel geboren? Dat kan niemand zeggen, omdat 't ontstaan
niet zo maar, niet plotseling in z'n werk is gegaan. Redeneert men vanuit 'n positief
gegeven, met name de abele spelen, Esmoreit, Gloriant, Lanseloot, Van den Winter
ende van den Somer, die stammen uit de tweede helft van de veertiende eeuw, dan
is de gevolgtrekking: ‘dus mag men een ontwikkelingsgang van ongeveer 'n eeuw
onderstellen’, niet zo heel gewaagd. Wie kunnen invloed op 't vertonen van spelen
hebben uitgeoefend? In de stedelijke gemeenschap van de twaalfde en dertiende
eeuw hoort men reeds gewag maken van schutterscorpsen, die naast de zorg voor de
stadsveiligheid nog 'n andere functie uitoefenden. Onderlinge krachtmeting met
hand-, voet-of kruisboog behoorde tot de ontspanning, niet alleen binnen de eigen
wallen, maar ook vaak ver daarbuiten.
Vermoedelijk heeft het jaarlijks herdacht patroonsfeest, 'tzij van Sint Sebas-

1) Zie Mr. H. van Wijn, Historische en Letterkundige Avondstonden, Amsterdam, 1800, eerste
boek, blz. 355. Men vgl. verder o.m. Henri Ernest Moltzer, Geschiedenis van het wereldlijk
toneel in Nederland, gedurende de Middeleeuwen (diss.), Leiden, 1862. - Dr. J.H. Gallée,
Bijdrage tot de geschiedenis der dramatische vertooningen in de Nederlanden gedurende de
Middeleeuwen. Haarlem 1873.
2) Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse Letterkunde I ('s-Hertogenbosch, 1948), blz.
179.
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tiaan3), 'tzij van Sint Joris, de geestelijke leidsman of 'n ontwikkelde leek, 'n ongezochte
aanleiding geboden tot 't ontwerpen van 'n stuk, gewijd aan de heilige beschermer4).
Is er uit deze periode iets overgeleverd? Helaas, moeten we deze vraag ontkennend
beantwoorden. Geen enkele tekst is tot ons gekomen, al blijft de mogelijkheid open,
dat vroeg of laat 'n handschrift aan 't licht komt.

3) ‘Een voorbeeld van nauw verband tussen rederijkerskamer en schuttersgilde levert o.a. de
Nardusbloem te Goes en het Sebastiaansgilde der handboogschutters aldaar; zie P.J. Meertens,
Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw’; Dr.
J.J. Mak, De Rederijkers, blz. 151.
4) Gingen de Maastrichtse boogschutters-te-paard in 1380 naar Doornik enkel om te schieten,
of tegelijk om er toneel te spelen?
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Rederijkersleven in de Maasgouw.
A. Algemene opmerkingen.
Men mag Dr. G.D.J. Schotel niet hard vallen, omdat hij zelfs in de tweede,
vermeerderde uitgaaf van zijn ‘Geschiedenis der Rederijkers’1) Maastricht en Venlo
niet eens noemt. Hem was alleen bekend: Bilzen, Borgloon, Hasselt, Leeuw of
Zout-Leeuw, Sint Truien, terwijl hij bij de toponiemen Maaseik, Roermond, Tongeren
met lege handen staat. Als verontschuldiging kan men aanvoeren, dat de schrijver
onbekend was met de Maaslandse historie. Had hij die althans geraadpleegd, zo zou
hij wel enige stof gevonden hebben. Wezenlijke bijdragen over de Rederijkers zijn
in de negentiende eeuw te vinden, resp. in de geschriften van Fr. Driesen, Les
Chambres de Rhétorique dans le Limbourg; H. van Neuss, Quelques recherches sur
l'ancienne Chambre de Rhétorique: De Roode Roos à Hasselt; Camille Huysmans,
Limburgsche Letterkunde; Oscar Van den Daele en Fr. Van Veerdeghem, De Roode
Roos; H. Eversen, De Maastrichtsche Rederijkerskamers; Jos. Habets, De
echtverbintenis van Maria.
Van Schotel tot Mak is 'n grote stap, niet alleen in historische zin, maar ook wat
de wetenschappelijke behandeling van de materie betreft. Met zijn monografie,
gewijd aan ‘De Rederijkers’2) heeft Dr. Jacobus Johannes Mak de beoefenaar van de
literatuurgeschiedenis aan zich verplicht: én door de degelijkheid én door de
overzichtelijkheid, waarmee 't terrein bewerkt is. Nochtans is ook deze naarstige
vorser een en ander ontgaan, b.v. 't artikel van Albert Remans, De Limburgsche
Rederijkerskamers; de studie van Henrotay, De Rederijkerskamer van Loon; diens
Bijdrage tot de geschiedenis van de Sint-Truidensche Rederijkerskamers; Cyriel de
Baere en Jan Gessler, Geschiedenis der Hasseltsche Rederijkerskamer De Roode
Roos; Jan Baptist Paquay, De Rederijkerskamer De Witte Lelie van Tongeren; Dr.
Jos. Lyna, Het ontstaan der Limburgsche Rederijkerskamers3).
Als men over de Kamers van Rhetorike bij Mak leest, dat we van de oorsprong
‘zo goed als niets weten’, dient men van deze uitspraak akte te nemen. Slechts van
'n enkele rederijkerskamer begint de onderzoeker de vroegste werking te doorgronden,
echter ‘waar en hoe men voor het eerst met de op- en inrichting der kamers begonnen
is en hoe dit elders navolging heeft gevonden, is nog steeds een gesloten boek’, meent
Mak.
Elders zegt deze kenner-bij-uitstek van dit onderwerp: ‘We kunnen ons vele
rederijkerskamers zelfs op eenvoudige wijze ontstaan denken uit de litteraire

1) Rotterdam, 1871 (eerste druk 1862).
2) Amsterdam, 1944.
3) Wij kunnen voorts verwijzen naar Willem Kops, Schets eener geschiedenisse der Rederijkeren,
Leyden, 1774 (102 blz.), dr. C.R. Hermans, Geschiedenis der Rederijkers in Noord-Brabant
('s-Hertogenbosch, 1867, 2de stuk, Bijlagen), 352 blz. - Talrijke wetenswaardigheden bevatten
de twee delen van Prudens van Duyse, De Rederijkerskamers in Nederland. Hun invloed op
letterkundig, politiek en zedelijk gebied. Uitgegeven op last der Academie door Fr. de Potter
en Flor. van Duyse (Gent 1900, 297 blz., en Gent 1902, 312 blz).
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afdeling, die de schuttersgilden er op nahielden’ (blz. 11). Passen we deze opinie toe
op ons stroomgebied, waar 't wemelde van boogschutters, dan zal men dicht bij de
werkelijkheid zijn4).
In juni 1441 togen de schutterijen van Sint-Truien, Tongeren, Bilzen, Herk en
Hasselt naar 'n landjuweel in Luik. ‘Aan Tongeren werd de 3de prijs voor het beste
toneelstuk toegekend; Bilzen behaalde de beker voor het schieten en de Hasselaren
wonnen de wijn op de Luikenaren.
Deze feiten zetten er ons toe aan de hypothese te stellen, dat de schuttersgilden
het toneel beoefenden’. Aldus de historicus Dr. H. Offergelt5).
Zolang er geen rekeningen of andere stukken van overtuiging ter tafel komen,
moeten we ons bij de feiten neerleggen: rederijkerskamers vóór 1400, zoals b.v. in
Kortrijk, treffen we in de Maasgouw niet aan, worden nergens gesignaleerd.

Onze Lieve Vrouwekerk en Ambiorix te Tongeren.

4) Zie Jos Lyna, Het heldentijdperk van onze schuttersgilden. Verzamelde Opstellen XV,
269-285 (Hasselt, 1939). Daar sluit bij aan zijn later opstel ‘Het ontstaan der Limburgsche
Rederijkerskamers’, maandschrift Limburg, april 1940, 209-217.
5) Vgl. zijn bijdrage ‘Het Toneel’ in de pracht-uitgave LIMBURG, met een woord vooraf van
Zijne Excellentie Dr. L. Roppe, Gouverneur der Provincie (Brussel, MCMLIII), blz. 280.
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B. Rederijkers in Maastricht.
Welke daden en namen van ‘Gesellen van den spele’ zijn ons overgeleverd? De
oudstbekende schutterij1) is er een van Maastricht. In 1404 legt men 'n weg van
ongeveer honderd kilometer af, teneinde in Mechelen (bij Antwerpen) aan 'n
toneelwedstrijd deel te nemen.
'n Uitnodiging van de Gentenaren bereikt Maastricht in 1408. Nogmaals inviteert
Gent die van Tricht enige jaren later. Dat houdt verband met 'n prijskamp in de
schaduw van 't Belfort in de stad van Artevelde.
Er is nog lang niet helder licht gevallen op 't landjuweel2), in Maastricht
georganiseerd ten jare 1438. In elk geval hield dit landjuweel in, dat er ter plaatse 'n
‘gedoopte’, d.w.z. erkende kamer bestond, in 't bezit van 'n blazoen.
Wij hebben geen idee van de omvang, 't grootscheeps karakter van de manifestatie,
maar nemen aan, dat de deelname uit 't land van Loon en Zuid-Brabant naar rato is
geweest.
Uit alle plaatsen, waar 'n blijde inkomst van 'n kerkelijk of wereldlijk vorst werd
gevierd, weten we, dat behalve feesttooi, luisterrijke maaltijden enz., de kardinaal,
de bisschop, de keizer of koning, hertog of prins, graaf of baron gevoelig en
ontvankelijk waren voor toneelkunst3).
Als Maastricht de ‘joyeuse entrée’ van Maximiliaan van Oostenrijk (1459-1519)
op touw zet, stroomt de stad vol van belangstellenden, ook om de toneelopvoeringen
gade te slaan.
De Roomse koning en keizer van Duitsland vereert onze stad met zijn bezoek in
1494 en hij wordt mede gefêteerd door 'n aantal akteurs. Qua beschermer van kunsten
en wetenschappen, als redenaar en humanistenvriend zal hij de spelers zijn compliment
niet onthouden hebben. Ook zijn gemalin, Blanche, zal zich daar graag bij hebben
aangesloten, evengoed als de kroonprins Filips.
We zijn er niet in geslaagd te achterhalen, wie in 1461 'n Paasspel, ‘Die Verrisenisse
Ons Heren’ ten tonele hebben gebracht. Dat zou kunnen geschied zijn door Rederijkers
maar ook door studenten van de kapittelscholen. Al liggen de bewijsstukken niet op
tafel, zo mag men toch met enige waarschijnlijkheid aannemen, dat bij de feestelijke
ontvangst van bisschop Jan

1) Men mag uit 't deelnemen aan de Gulden Sporenslag bij Kortrijk, 11 juli 1302, door de proost
van de Sint Servaaskerk, Willem van Gulik, 'n legendarisch geworden held, destilleren, dat
er boogschutters uit Maastricht mee getrokken zijn naar Gent of Brugge. - 's Jaars daarna
wordt 'n zekere Willem van Kuyk in Tricht door 'n pijl getroffen, waaruit men concludeert,
dat er zeker schutters binnen de wallen waren. Zie Jos. Lyna, Het Heldentijdperk van onze
schuttersgilden, blz. 271.
2) P.H. Eversen maakt melding van 'n niet nader toegelichte bedrijvigheid van gesellen van
rhetoryke in Maastricht vóór 1400.
3) ‘Opvoeringen van toneelstukken vonden ook plaats bij gelegenheid van andere feestelijkheden
en vooral bij de Blijde-Intrede van de vorst, bisschop van Luik en graaf van Loon’, zie L.V.
in ‘Het verleden der Koninklijke Maatschappij en Rhetorica ‘De Roode Roos’, Hasselt,
Kernspreuk ‘Hitte Vercoelt’ (1961).
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van Walkenrode in 1418 de stad voor haar Luikse gast o.m. 'n toneelstuk heeft doen
opvoeren.
Hetzelfde kan gebeurd zijn bij de blijde inkomst van Jan van Heinsberg, bisschop
van Luik, in januari 1420.
Of er in 't zelfde jaar iets in die geest gespeeld werd, toen hertog Jan IV Tricht
binnentrok? En bij de festiviteiten ter ere van Filips de Goede, hertog van Boergondië,
op 'n zomerse dag in 1431, zal toch ook aan 'n toneelstuk aandacht zijn geschonken.
In 1450, op 22 juni, vierde Maastricht feest vanwege het plechtig bezoek van Louis
van Bourbon, de prinsbisschop, 'n gebeurtenis die A. Schaepkens rangschikt onder
de ‘Intronisations et joyeuses entrées des souverains’. Zes jaar nadien is de stad
wederom in feesttooi gestoken voor dezelfde bisschop. Dat Tricht over 'n rijmelaar
beschikte in 1459, op de 25ste april, is geboekstaafd door 'n vierregelig vers, verband
houdend met de aanleg van 'n walmuur en de bouw van de Tongerse poort:
Aengelacht soe was dies thoren
Naer dat Christus was gheboren
Duzent CCCC ende LIX joer
Op Sint Marcus, dat is woer.

Karel de Stoute, hertog van Boergondië en Brabant, dus mede heer van Maastricht,
vereert zijn stad met 'n ‘joyeuse entrée’ op derde kerstdag 1467. Van 'n
openluchtvoorstelling kan dan moeilijk sprake zijn.
Spelen er in augustus 1484 bij 't officieel bezoek van Jan van Horn, prinsbisschop,
rederijkers op de Markt? En bij 't luisterrijk onthaal van Maximiliaan van Oostenrijk,
hertog van Boergondië, in 1485?
's Jaars daarna was er 'n grandioos feest, toen keizer Frederik zijn rijksstad in juli
bezocht.
Op 30 april 1490 wordt hertog Filips van Boergondië toegejuicht, mede vanwege
't bekrachtigen der rechten en vrijheden van de stede Tricht.
In 1496 valt de boogschutters4) 'n hoge eer te beurt, doordat prins Filips, zoon van
de Duitse keizer, deelneemt aan hun wedstrijd en, waarachtig, de vogel afschiet. Dat
bij 'n dergelijk festijn ook de ‘gildekens’ aan hun trekken zijn gekomen, ligt in de
lijn der verwachtingen.
Dezelfde Filips de Schone dacht op 1 mei 1493 in Gent zeer slim te zijn door er
'n soort opperkamer te stichten. Die zou boven de plaatselijke ‘Fonteyne’ resideren
en 'n waakzaam oog houden op 't doen en laten, speciaal op eventuele kritiek van de
zijde der kamer(s) inzake 't regeringsbeleid van de vorst. Het gevolg was: verhoging
van de rivaliteit en 'n steun zoeken van de Brabantse kamers onderling. Van politieke
overheersing bleken de retrozijnen wars te zijn, wat na 1500 nog veel sterker aan 't
licht zou treden.
Zijn we tot nu toe geen naam van de Maastrichtse kamers tegengekomen, dat doen
we wel in de zestiende eeuw.

4) Vgl. J.A. Jolles, De schuttersgilden en schutterijen van Limburg. Overzicht van hetgeen nog
bestaat. Publ. de la Soc. hist. etc., 1936 en 1937.
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Wij hebben elders geschreven over ‘Ambachtslieden en Rederijkers spelen in Tricht
toneel’5). Daaruit is komen vast te staan, dat in onze Maasstad vlijtig aan toneelkunst
werd gedaan. Zelfs de gemeenteraad had daar oog en oor voor en schonk er subsidies
aan, zij 't met mate. Wanneer de vroegere archivaris H.P.H. Eversen spreekt over
‘De Maastrichtse Rederijkerskamers’ (Publications etc. VIII, 303-332), citeert hij
o.m.:
‘Vanden wagenspelluyden’,
Op moendage V novembris anno 1509 wart verdragen inden gemeynen
roet, datmen van nou voert tot wederdragen ende opseggen vanden Rode
ende des rechts, den spelluyden die op wagen spelen, want nou tsamen
eijn geselscap sijn int spelen, soe deck als si op wagen spelen ende achter
stroten varen ende spelen, van gracien ende gunsten wegen geven sal eynen
horns gulden’ (blz. 311).
Het gaat hier niet zozeer om de Hornse florijn, maar wel om 't meeleven van de
vroede vaderen met de executanten, die kennelijk niet als 'n nieuwigheid beschouwd
werden, maar stellig stamden uit de vijftiende eeuw. Vermelding verdient tevens,
dat de vroedschap 200 voet planken plus schragen via de afdeling ‘Openbare Werken’
ter beschikking stelde, een en ander i.v.m. 't opslaan van de spullen vóór en door de
toneelspelers.
Dat de Raad 't pedagogische indachtig was, kan men aflezen uit de bepaling, dat
't spel moest strekken tot ‘duechdelijcke beweginghe vanden borgheren’6).
Moeten we van de ene kant betreuren, dat de stadsrekeningen op onverklaarbare
wijze verdwenen zijn, althans die van vóór 1700, we mogen ons van de andere kant
gelukkig prijzen, dat er nog heel wat van de raadsnotulen is overgeleverd. Hierin
figureert als oudstbekende:

1. Broederschap der Heilige Driekoningen.
De gemeentesecretaris vermeldt deze in 15277). Wat deze rederijkers in genoemd
jaar opvoeren, deelt hij niet mee. Wél, dat de gemeenteraad had goedgekeurd, dat er
balken, planken, lege vaten enz. ter beschikking werden gesteld van de acteurs en
dat de materialen na afloop moesten worden opgeborgen in of bij de gevangenpoort,
vlak bij de huidige Grote Gracht, waar die op de Markt uitmondt. Was dit niet dicht
bij de Leugenpoort?

5) Cf. Handelingen XII der Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en
Geschiedenis (1958), 211-222.
6) In 't voetspoor der oude, wijze heidenen tredend, zal Vondel in 1612 de lezers voor ogen
houden, dat ze vóór Christus al de mensen probeerden te brengen tot een ‘goet, zedigh, ende
natuerlijck borgherlijck leven’. Dat dit kon geschieden door middel van goed toneel, gold
voor Joost van den Vondel als 'n axioma.
7) In een half versluierde tekst leest Eversen, dat de gemeenteraad op 17 juni 1527 bepaald
heeft, ‘dat der peymeister van der Stat wegen den ghenen die op Sacramentsdach om rijden
sullen in de stat vande heilige drie coningen gheven sal acht gulden curent’ (o.c., blz. 313).
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Wat hebben ze opgevoerd? Welke zin- of kernspreuk voerden ze? Hoe zag 't blazoen
er uit? Wie was deken, factor, prins, proost? Waar vergaderden zij? In de herberg
‘Driekoningen’ op de Markt?
Wanneer is deze kamer opgericht? en ter ziele gegaan?
Altemaal vragen, waarop men voorshands 't antwoord schuldig blijft.
Eén ding slechts staat vast. De verenigingskas liet vaak de bodem zien.
Hoe anders te verklaren, dat in 1551 de gemeenteraad moest delibereren over 'n
ingekomen verzoek: 'n loterij of 'n soort kienavond te organiseren.
't Zal wel zijn toegestaan, evenals in 1565, toen 'n soortgelijke vrijetijdsbesteding
de kas moest spekken. Ditmaal stipuleerde de vroedschap, dat men geen bezwaar
opperde, mits 'n commissie van drie raadsleden ex officio de trekking van de loterij
kon bijwonen.
In 't zelfde jaar ontstaat enige wrijving tussen de Raad en de ‘Driekoningen’. De
kamer toont zich weinig toeschietelijk, als de stadsbestuurders8) rekening en
verantwoording vragen over 't beleid en verbruikte subsidies. 't Geschil neemt 'n
dramatische wending, doordat men 't been aan weerszijden stijf houdt. Ten einderaad
grijpt de magistraat naar 'n middel, dat men draconisch mag heten: gehoorzamen, de
boeken openleggen, óf 'n boetetocht naar Sint Jacob van Compostella in 't verre
noordwesten van Spanje9).
Dan kiezen de spelers eieren voor hun geld. Twee schouten en vier raadsleden
mogen hun neus in de comptabiliteitsboeken steken en naar bevind van zaken
handelen.
Uit 't raadsverdrag van 23 april 1548 komt vast te staan, dat de retrozijnen
medewerking van 't stadhuis krijgen. Zodoende ontvangen ‘gilden ende broeders der
bruederschaep vanden heyligen drie coningen van stadswegen hout om op die
speelstellagien te maeken vier of vyff posten oft stylen, daer men die gardynen
tusschen hinckt, daer men uytcoempt’.
In verband met dit los materiaal getuigt 't van praktische zin bij de Raad, wanneer
deze op 1 juli 1548 'n opslagplaats bij de Gevangenpoort, niet ver van de Spilstraat,
aanwijst ten behoeve van de rederijkers.
Kort tevoren hadden de spelers, althans 't bestuur van de kamer, bij de vroedschap
geklaagd over de ontoereikende subsidie i.v.m. gemaakte onkosten op Sacramentsdag.
Met gulle hand legde daarop de Raad er twintig gulden bij.
Dat het bij die ene jaarlijkse suppletie niet gebleven is, weet Eversen heel zeker
(o.c., p. 317).
Onopgelost is 't vraagstuk i.v.m. het eventueel deelnemen aan 't landjuweel te
Antwerpen in 1561. De Sinjoren hadden die van Tricht op traditionele wijze
uitgenodigd en de Violieren spaarden kosten noch moeiten, dit feest tot 'n
uitzonderlijke gebeurtenis te maken. Toen op 3 augustus 1561 Rederijkers-te-paard,
ten getale van 1426, hun intocht hielden, stond heel de Schel-

8) Waarom moesten de Emilianen 'n eed van trouw en gehoorzaamheid aan de kamer van de
‘Driekoningen’ afleggen? Cf. Eversen, o.c., 315.
9) Mogelijk hadden de gezaghebbers dit afgekeken van hun confraters in Sint Truien, waar ze
in 1522 op 30 maart, de twee rederijkersorganisaties opdoeken, en eventuele weerspannigen
met 'n strafweg naar Galicië bedreigen.

Jef Notermans, Schets van de geschiedenis van 't toneel in de Maasgouw voor de Franse Revolutie

24
destad paf. Liefst 23 speelwagens, benevens 197 andere voertuigen, trokken door de
vesting.
Drie weken duurde 't festijn, waarna men er nog niet genoeg van had, en ter
herinnering aan 't zevende landjuweel van 't Brabants Verbond 'n z.g. haagspel
organiseerde.
Waarom ontbrak Maastricht?
In 't raadsbesluit van 19 mei 1561 staat enkel genoteerd: ‘Gepasseert den Retorijkers
te hulpen der costen die sij gedaen hebben metten ghenen, die hier geschickt is vander
stadt Antwerpen om te kundigen dat haechspel, dat aldaer gehalden sal werden, drie
delers, soe tselve ter eren van deser stadt geschiet is’.
Archivaris Eversen kon geen antwoord op de vraag geven. Wij evenmin.
Moet de oorzaak van de ondergang gezocht worden in tweespalt op godsdienstig
terrein? Was de leer van Luther, Calvijn en andere in de gilden doorgedrongen met
al de gevolgen van dien? Toch lijkt er enig leven in de brouwerij te zijn geweest.
Hoe anders te verklaren, de beslissing van de gemeenteraad, d.d. 12 september 1565?
Die luidt:
gepasseert ende gecomfirmeert alsullicke ordinancie ende tafele vanden
rethorijkers, als sy verkocht hebben tot onderhaldinge van bonder
broderschappen geconfirmeert te werden, met allen haren clausulen,
punten ende boeten daer in begrepen.
Maakten de ‘beroerten’10) die in 1566 in 't zuiden deining veroorzaakten, aan de
opleving abrupt 'n einde? Gaf de komst van de ijzeren veldheer, Ferdinand Alvarez
de Toledo, hertog van Alva, na zijn intrede op 22 augustus 1567, en de terechtstelling
van onze Limburgse graaf van Horn op 4 juli 1568, de genadeslag aan de rederijkers?
De 28ste augustus 1568 trok hij met 'n troepenmacht de stad binnen, om weldra in
't Observantenklooster van Sint Pieter z'n hoofdkwartier te vestigen. Enkele executies
aan de galg11) joegen de bewoners van Maastricht zoveel schrik in de benen, dat er
voor rederijkerij geen belangstelling zal geweest zijn. Ten duidelijkste leest men dit
af uit 't raadsverdrag van 7 februari 1569, houdende, dat alle toneelmateriaal van de
retrozijnen openbaar verkocht werd en de opbrengst de stad ten goede moest komen.

2. De ‘Rhetorisins van den Wijngaertzranck’.12)

10) De 25e mei 1566 verbood de gemeenteraad van Maastricht de ingezetenen, een preek van
protestantse zijde, in Wittem bij te wonen. Ruim vier maand daarna brandde 'n
beeldenstormpje los, waarvan de Sint Matthijskerk op 29 september 't slachtoffer werd. Op
Sint Hubertusdag 1566 moesten de Sint Joriskapel en die van Onze Lieve Vrouw aan de
Oever 't ontgelden.
11) Vgl. Willem Albrecht Bachiene, Beschrijving der Vereenigde Nederlanden, V. 905.
12) Ik wijs hier op naamgenoten elders in de Nederlanden: Wijngardsrancken te Aalst; Bloyende
Wyngaertsranck te Berchem-Antwerpen; de jonge Wyngaertrancken te Haarlem; de ‘Blauwe
Wyngaertsranck’ in Monster (Zuid-Holland) met de spreuk ‘Smaeckt druyfs soetheyt’; de
Wyngaertranck in Temse (bij Antwerpen). Ronse, aan de taalgrens, kende 'n
‘Wyngaert’-kamer.
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maand is gespeeld. Indruk heeft dit zeker gemaakt, immers de gemeenteraad voteerde
er zestien gulden voor, die door de peymeester aan de thesaurier van de retrozijnen
werden uitbetaald.
Sporen omtrent andere aktiviteiten moeten nog ontdekt worden. Alleen op 17
augustus 1551 vinden we 'n aanknopingspunt. In de raadsvergadering werd op die
datum ‘verdragen’..., dat men der Broderscappen van der Heiligen Drie Coningen
Sint Hilaris, na der aulder gewoente geven sal seven gulden current. Ende want die
Rhetorisins vanden Wijngaertzranck noch aen oncosten die sy op Sacramentsdach
gedaen hebben sesthien gulden current te tort sijn ende noch drie groete spelen
gespeelt hebben, ellick speel te vier gulden current, dat der peymeister tselve vander
stadt wegen betalen sal’13).

3. De kamer ‘Onze Lieve Vrouw van Sint Hilarius’.
Deze zal gevestigd zijn geweest in de buurt van de Sint-Pieterstraat, waar weleer de
tijdgenoot van Sint Servaas, bisschop Hilarius, in 'n godshuis vereerd werd.
Op Sacramentsdag 1539 treedt deze kamer voor 't voetlicht en wel door 'n
wagenspel, dat op verschillende punten binnen de wallen vertoond wordt. De
gemeenteraad waardeert dit op 8 juli 1539 met 'n subsidie van zegge en schrijve één
Hornse gulden. Acht gulden valt hun ten deel bij raadsbesluit van 27 juni 1541. Over
de rest hangt 'n dikke sluier.

4. ‘Broederschap van Sinte Emilie’.
H.P.H. Eversen neemt aan, dat de ‘Broederschap van Sinte Emilie’ vóór 1500 is
opgericht. In die richting wijst 'n opvoering van 5 november 1509, die niet in de
openlucht zal hebben plaatsgevonden. Waar dan wel? Op 't raadhuis? In 't Dinghuis?
In een van de vele kloosters?
Gaf deze kamer tijdens de ‘cleyn kermesse’, september 154014), 'n ‘refereyn’ ten
beste? J.J. Mak zegt: ‘Aan twee genres hadden de retrozijnen hun ziel verpand, het
referein en het spel van Sinne’ (o.c., 20). Daarbij konden de acteurs voldoen aan
twee letterkundige driften: de declamatorische en de oratorische. Beide behoorden
tot de wezenlijke kenmerken van de rederijkerij. Zangerigheid van zegging zal de
Maastrichtenaren van nature gelegen hebben. Redenaarstalent is hun toen ook allicht
eigen geweest. Met dit alles weten we evenwel nog niet, welk referein tijdens de
vrolijke kermisdagen van 1540 ten tonele, althans ten gehore is gebracht.

13) Zie bundel 74 v.h. Gemeente Archief, Maastricht, lopend van 7 maart 1547 tot finis april
1552.
Ik dank de archiefambtenaar, de heer Koreman, voor zijn minzame hulp bij 't raadplegen
van deze foliant.
14) De stadsbestuurderen laten notuleren, ‘datmen vander stadt wegen sal lenen tconsort van
senter Servoes eynen waegen liggende op die halle om daerop te spuelen dat refereyn (dat)
si nu dese cleyn kermesse begonnen sin te spuelen’. Cf. Eversen, o.c. 314.
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Was het 'n gedicht van vier strofen, waarbij elke strofe uit vijftien regels bestond? 't
Minimum was 4 x 8, 't maximum 4 x 24 versregels. Hoe luidde de stok of slotregel,
'n soort spreuk, zegswijze, krachtige formulering?
Men kan de stok 't thema of 't onderwerp van 't referein noemen, de kern van 's
dichters rijmend betoog.
De traditionele vormen toonden vaak 'n letterkundige schoonheid zowel in 't
amoureus, 't wijs of vroet als 't sot genre. Daar tot nog toe geen Maastrichts referein
gevonden is, bepalen we ons tot 't bovenstaande.
Op 28 februari 154115) neemt de gemeenteraad voor de Emilianen 'n prettig besluit.
De vroedschap stelt planken disponibel om 'n ‘theatrum’ te bouwen. 'n Subsidie staat
de rederijkers te wachten: vier gulden voor 'n groot, twee voor 'n klein spel.
De vierde juli 1541 lijkt de Raad krenterig. Er wordt besloten geen duit voor de
volkskunst af te schuiven. 'n Poos later (17 oktober 1541) is Fortuna weer wél op de
hand van de tonelisten. Immers de ‘speilluyden off rhitoriken van Sinte Emilye’
krijgen tot 1546 stedelijke steun, resp. 2 of 4 gld.
Op 20 maart 1542 garandeert de Raad een subsidie van dertig Carolusgulden i.v.m.
deelname aan 'n landjuweel in Sint Truien.
Zouden de spelers 'n prijs behalen voor spel of schoonste incomste, dan konden
de rederijkers op 'n verhoogde subsidiëring rekenen.
Wat voor stuk er zou worden opgevoerd door deze mannen in 1561 te Antwerpen
konden we niet achterhalen.
Kort te voren heeft 'n versmelting met de ‘Heilige Driekoningen’ plaatsgevonden.
't Waarom is ons verholen. De tekst van 'n eedsformule, gebezigd tegenover de
Prins-Bisschop enerzijds en de hertog van Brabant anderzijds is gelukkig bewaard
gebleven.
Hoezeer de rederijkers afhingen van de Maastrichtse gemeenteraad, kan als volgt
bewezen worden. Om begrijpelijke redden wilde men een kapitaalkrachtige en
goedgeefse ‘prins’ vragen.
De keuze was op de jonge Heer van Pietersheim (Lanaken) gevallen. De retrozijns
verzochten de Magistraat de aspirant-prins te polsen. Daar voelde de Raad niet voor.
Wel wilde een van de schepenen als voorspreker meegaan naar Lanaken. Of dit
doorging, zegt het verhaal niet.
In 1542 kregen Sinte Emilie en Sint Hilarius twintig gulden als bijdrage in de
kosten, op Sacramentsdag gemaakt.
Veertien gulden werd gevoteerd (3 x f 4,- plus 1 x f 2,-) vanwege drie grote spelen
en een klein spel, opgevoerd door de ‘Rethorixs gesellen’. Deze bedrijvigheid liep
over 't tijdvak 1 oktober 1541 tot eind september 1542.
In 1543, 1544, 1545 en de eerste helft van 1546 spelen de Emilianen. Eversen
heeft echter nagelaten uit de raadsnotulen de juiste gegevens te publiceren.

15) ‘Datment der bruederscappe van Sint Inemelie geven sal na inhalt honre supplicatien planken
om een theatrum te maken om ter eeren vander stadt esbatementen daerop te spelen, gevende
hon vander stat wegen, als oeck voertyts geschiet is, voer ellicken groot speel vier gulden
current ende voer een cleyn twee gulden current’. Cf. Eversen, o.c., 314. Dus eertijds, d.w.z.
jaren vóór 1541, stond de vroedschap ook al subsidies toe.
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Merkwaardig is 't charter, door de leden van S. Emilia aan de Raad verzocht en door
deze verleend op 8 juni 1546. De notulen vermelden:
Insgelycken waert oick verdraegen inden gemeinen raedt (dienstdach-sic-VIII juni
anno XVc ende XLVI), dat men die supplicatie op huyden inden raedt geexhibert
vanden bruyderschappen van Sinte Aemilien, hier nae geregisteret van nu voertdaen
alsoe onderhalden sal ende inder selver begert, dat men hon vergonnen soutde te
hebben vijfftich persoenen, als dye schutters (= schutterijen, J.N.) hebben doch neyt
waeck vrye te sijn, ende die selve in eytde te stellen ende te stroven van sweeren,
schelden ende oneerlicke worden nae grotheyt der saecken, ende dye selve brueken
te behoren ter eeren Godtz ende der processien.
Der eydt:
Ick N. suer (= zweer) beyde onsen ge(eerde) heeren der Stadt van Trycht, ende
die bruders vanden heylgen drye coningen ende regenten trouwe ende gehorsam te
lijn, soe mich Godt help etc.
Item dyewelcke dye delen eydt gedoen sullen hebben, sullen hon alle tyt moegen
doen uuytdoen met enen Horns gulden.

5. ‘Die jonge Goutbloemkens’
doemen voor 't eerst op in 1551, de dertigste juni.
Had Antwerpen zijn ‘Goudsbloem’ met de spreuk ‘Groeyende in deuchden’, Gouda
kende 'n kamer met dezelfde naam, evenals Sint-Niklaas, tussen Antwerpen en Gent,
en Vilvoorde.
Burgemeesters, schepenen en andere vroede vaderen steken hun genegenheid voor
deze garde niet onder stoelen of banken. Dat blijkt zonneklaar uit de relatief gulle
subsidies aan de ‘Rethorikers vander Jonger Goutbloem’.
Tien gulden voteert de Raad in 1554, 24 augustus, ten behoeve van toneelbouw
in de Grote Staat bij de ‘Lanstroon’.
In 1559 vindt 'n toneelwedstrijd in Maastricht plaats, teneinde daarmee de pas
gesloten vrede te vieren.
Daaraan nemen plaatselijke verenigingen deel. Aan de ‘Goudbloemkens’ valt de
vijfde prijs ten deel, waaruit volgt, dat er op z'n minst nog 'n handvol andere kamers
hebben meegedongen. Immers de ‘Driekoningen’-kamer kwam voor de zesde prijs
in aanmerking.
Als de best spelende vereniging moeten we de club van het Schippersambacht
aanmerken, daar deze de eerste prijs behaalde. Die ontvingen voor hun prestatie 'n
ton bier en 'n vat rijnwijn.
Vrage: wie van de vijf16) rederijkerskamers heeft op 31 maart 1561 van de
gemeenteraad subsidie ontvangen voor de opvoering van twee korte spelen, niet lang
daarvoor ten beste gegeven? En is dezelfde kamer ingegaan op 'n minzame wenk
van de vroedschap: vóór of na Paaszaterdag op te voeren ‘Die Verrisenisse onses
16) Als J.J. Mak het overzicht van H.P.H. Eversen goed gelezen had, zou hij in zijn boek ‘De
Rederijkers’, op blz. 153, niet geschreven hebben: ‘In Noord-Nederland is 's-Hertogenbosch
misschien de enige stad, die 5 kamers heeft geteld...’. Maastricht had er zes. Maar de stad
ligt enigszins in de zuidelijke Nederlanden!
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6. Die Balsembloem.
't Slechtst zijn we ingelicht over ‘Die Balsembloem’. Zo noemden zich ook die van
Gent (‘Jesus met den balsembloem’), die van Gouda (met de zinspreuk ‘In liefde
vruchtbaer’), die van Haastrecht, wier spreuk betwist wordt. Is men in 1548 (24
september) alleen of met andere gezelschappen te gast geweest in Hasselt, aan de
oevers van de Demer17)?
In 1549 brachten de Hasselaren een speels tegenbezoek op Sint Servaasdag, 13
mei. De Rosieren ontvingen aldaar 'n hulpgeld van 6 gulden Brabants. Is de
Balsembloem ontsnapt aan de ijzeren greep van Alva, die na 1568 de kamers
opdoekte, omdat ze te veel invloed uitoefenden, ook op 't staatkundig vlak?
't Enige lichtpuntje, dat ons hierbij helpt, is 'n vermelding door Dr. Theo de Ronde18),
Het Tooneelleven in Vlaanderen door de eeuwen heen’, blz. 98, inhoudende, dat op
3 mei 1620 achtentwintig kamers door Mechelen trokken, waaronder de Balsembloem
uit Maastricht.
Is ze in 1632 't slachtoffer geworden van de Staatse troepen, toen deze onder
Frederik Hendrik de stad 't hoofd in de schoot deden leggen?
Zolang de archivalia in en buiten Tricht niet volkomen toegankelijk worden
gemaakt, dreigt Gerard Knuvelder gelijk te krijgen, wanneer hij stelt: ‘Over het
ontstaan van de Rederijkerskamers in de zuidelijke Nederlanden hangt een sluier,
die wel nimmer geheel opgelicht zal worden’19).

17) In 't Bouwmeester-register, 1547-48, f. 14, staat te lezen: ‘Op XXIIII Sept. den Rethorycke
gesellen van Triecht die hier gespeelt hadden gheschenct XII kannen, facit III Rg.’
18) Editie van het Davidsfonds, 1930 (gedrukt te Brugge, 231 blz.).
19) Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde I, 200 ('s-Hertogenbosch, 1948).
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Rederijkersbedrijvigheid in Hasselt.
Kan aan de hand van archiefstukken worden bewezen, dat er vóór 1500 Rederijkers
in Hasselt dichtten en speelden, het officiële dokument, waaruit 't bestaan van 'n
kamer blijkt, dateert van 15 maart 151520). Op die dag werd door de stedelijke
magistraat en door Herman Tybouts, drossaard van 't Graafschap Loon, tegelijk
schout van Kuringen en... waard van de herberg ‘De Valck’ (naderhand herdoopt in
‘De Drij Pistolen’), de juridische erkenning verleend. Dit hield tevens in, dat de
kamer, genaamd ‘Roode Roos’, in 't bezit werd gesteld van 'n gildebord of blazoen.
Op dit wapenschild troont Maria op 'n halve maan, terwijl stralen haar hoofd
omkransen, en zes engeltjes en zeven sterren aan de figuur luister bijzetten. Aan de
voet van 't wapenschild staat te lezen ‘Hitte Verkoelt’, 'n paradoxale spreuk21), die
mogelijk van toepassing is op de patrones, wier zilveren kroon en scepter met 'n
zestiende eeuws Mariabeeld behouden is. Ook 't blazoen wordt zorgvuldig in Hasselt
bewaard. Trots toont men daarnaast de kostbare halsketen, waaraan verscheidene
zilveren plaatjes en 'n voorstelling van Maria met 't Jezuskind verbonden zijn. Een
en ander werd gedragen door de deken. 'n Later invoegsel (uit de 19de eeuw) is door
Hasseltse franskiljons binnen de ketting aangebracht, en suggereert, dat de ‘Roode
Roos’ is ‘fondée en 1514’.
Aan de gemeente-secretaris van Hasselt, tevens conservator van 't Rijksarchief
aldaar, Henri van Neuss (1935-1907), danken we de eerste betrouwbare documentatie
met betrekking tot de rederijkerskamer ‘De Roode Roos’. Zijn bevindingen in de
archieven heeft Van Neuss neergelegd in 'n artikel ‘Quelques recherches sur l'ancienne
Chambre de Rhétorique De Roode Roos de Hasselt’.
Na enkele algemeenheden over de rederijkers in de zuidelijke en noordelijke
Nederlanden komt hij tot 't eigenlijk onderwerp. Voor hem staat vast, dat al in 1514
‘gesellen van de Retoryken’ stedelijke subsidie ontvingen. Rekeningen van vroeger
datum gewagen niet van 'n rederijkerskamer, constateert hij. In de beginperiode nam
de Roode Roos regelmatig deel aan processies en speelde tijdens deze plechtige
ommegang op 'n wagen. De gemeente schonk hiervoor vijf Hornse guldens. Dat was
tussen 1515 en 1529 jaarlijks. Behalve de naam van de kamer heeft Van Neuss uit
'n register en 'n inventaris van zinne- en historische spelen kunnen opmaken, welke
aparte spreuk ze droeg, nl. ‘Jonste verweckt conste’ (1615). De schrijver waagt zich
aan

20) De historicus Mantelius stelt vast... ‘Collegium Rhetorum rythmicorum institutum... anno
1515, cum tessera Rosae rubea et symbola ‘Hitte vercuelt’, cf. Historia Lossensis
Compendium, p. 102. Albert Remans merkt in zijn bondig overzicht van ‘De Limburgsche
Rederijkerskamers’ op, dat de benaming ‘gesellen van Rhetoryken’ in de stadsrekeningen
van Hasselt voor 't eerst in 1505 te lezen staat.
21) Onze vriend drs. F. Van Vinckenroye geeft 'n aannemelijke verklaring in zijn bijdrage ‘Hitte
vercoelt, zinspreuk van de Hasseltse Rederijkerskamer’. Op blz. 291-2 v.h. tschr. ‘Limburg’
(dec. 1956) zegt hij: ‘In de zinspreuk Hitte vercoelt hebben wij dus een quasi-embryonale
vorm van de bij de rederijkers zo begeerde retrograde: men kan zowel van voor naar achter
als omgekeerd lezen’. Hitte mag men vertalen door dichtergloed, hartstocht, voortvarendheid,
vurigheid, toorn, en zelfs geslachtsdrift.
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'n uitleg van 't devies uit 1515, nl. ‘Hitte vercoelt’. Hij vindt 't nogal duister en denkt
aan ‘temper uw vuur’ of ‘gloed neemt af en eindigt met matiging’. Over 't leven in
de 17e eeuw deelt hij 'n aantal wetenswaardigheden mee, o.m. 'n overeenkomst tussen
de stadsregering en de Kamer i.v.m. de huur van 'n vast vergaderlokaal. Niet alledaags
is het ‘Rhetoricapeerd’, dat 'n imitatie van Pegasus kan zijn geweest, en van 'n Hert,
dat met 't legendarisch ontstaan van Hasselt samenhangt.
Dat er over de Lange Man, alias de reus van Hasselt, gesproken wordt, hoeft in 't
folkloristisch kader niet te verbazen.
De leden van de Hasseltse kamer leidden hun naam af van de Roode Roos, zoals
blijkt uit 'n ‘Salutatie’, gericht tot de Keurvorst Ferdinand van Beieren, bisschop van
Luik, graaf van Loon enz. Aan 't slot heeft de dichter 'n toespeling gemaakt op de
zinspreuk:
Ghy, spectateurs neempt danckelyck ditte,
Al ist seer slechtelyck ghecomponeert,
Voer ons prologhe, en vercoelt u hitte.

Daarop klinkt 'n minzaam verzoek en 'n wijsgerige opmerking:
Peyst: ons Rosieren syn niet beter geleert;
Den goeden wil voer 't werck men beminnen moet,
't clinck selden wel, dat men met haestige sinnen doet.

Dit ‘spel van Sinnen’ is volgens de maker, frater Melchior van Daelhem, rector van
de Sint Augustinusschool te Brussel, geboren Hasselaar, in de week voor Pasen, anno
1614, samengesteld.
Andere spelen, van vroegere datum, zijn:
I. Bruer Willeken, opgevoerd in 1585, 1587 en 1611 (goedgekeurd door de
landdeken, pastoor Hendrik Druyfkens).
II. Tspel van den ontrouwen Rentmeester, in 1588, 1609, 1628 gespeeld.
III. Historiael spel van Coninck Balthazar, ten tonele gebracht in 1591, 1612 en
163322).
IV. Tspel van Josué, met een prologe, opgevoerd in 1593, 1637, 1666 te Hasselt,
en in 1638 te Sint Truien (1235 regels).
V. Die Trauwe, gespeeld anno 1595 (28 september, volgens vers 402).
VI. Tspel van Susanna, gespeeld op Hasseltse kermis, 24 september 1607.
VII. Tspel van Ammon en Thamar, gespeeld in 1610, met 17 personen. Dit stuk
telt 1165 versregels.
VIII. Schriftuerlyck historiael spel van Holofernes en Judith, opgevoerd 23
september 1669. 'n Uittreksel werd gedrukt te Luik in 't zelfde jaar. Tevoren was 't
gespeeld in 1642.
IX. Die Belegeringhe van Samarien, getrokken uit 't vierde boek der Koningen,
speelde men 's middags ‘in die kermis’, september 1670. Reeds in 1608 en 1634 had
men dit opgevoerd23).
22) In de ‘Leuvense Tekstuitgave’ is dit uitgegeven door K. Ceijssens, Hasseltse ‘historiael’.
Spelen: Coninck Balthasar - Die Belegeringhe van Samariën (Leuven, Amsterdam, 1907),
141 blz. Voor de 21 personagien van Coninck Balthasar zie blz. 68 en 69.
23) Zie Ceijssens, vd. Er speelden 25 personagien mee. Vgl. blz. 134 en 135.
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Lange Jan van Hasselt.
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X. Tspel van Hester (= Esther) en Assuerus den Coninck, gespeeld kermismaandag,
22 september 1664.
XI. Driemaal genoten de Hasselaren van Die blinde liefde van Falassus en Hrania,
in 't zaaltje van de Rosieren op 27 mei 1668 en op 25 mei 1687. Met de kermis
speelden ze 't op de Grote Markt de 21ste september 1721.
XII. De standvastige weduwe oft Eduard en Elips is vervaardigd door Adam Karel
van Ziermes en gedrukt in Leiden ‘bij Gilis Knotter’ in 1716. Men speelde dit stuk
in 1713 en 1754, met tien spelers.
XIII. Gedwongen Hauwelyck, uyt Molière overgesatten (sic) door prins M.
Vandersmissen, opgevoerd op Sint Michielsdag in september 1732. Nadien in 1771
en 1779.
De pastoor van Hasselt, O.G. Sigers, gaf er 23-9-1732 'n beknopte kritiek op.
XIV. Celion en Bellinde, pastorel bly-eindt herders spel, opgevoerd ter Kamer 21
en 23 november 1773, en 22 en 23 november 1782. De factor Arnold Duys berijmt
't succes in vier regels:
Dit spel, schoon dat het was van weinige personen,
heeft ieder een behaagt, als men het kwam vertonen,
zowel de eerste reis, alsook de tweede maal,
want die het hebben gezien, die zeggen het allemaal.

XV. De haast uit nood geborene Liefde. Dit is 'n opera-komiek, gemaakt door F.
Joannes Balthasar Vogels, Antwerpiensis, ten tooneel gevoert door de Rederijke
Kamer de Sonnebloeme binnen de stad Maesyck, haer schryvende Vreugt met Deugt,
op den 20, 21 en 27 augustus 1775, en door de Rederijke Kamer de Roode Roos,
binnen de stad Hasselt, op vetten donderdag den 15 february 1765, en op den merkt
den 27 september 1778.
XVI. Diana, bly-eindend spel, door Herman Knel, gedrukt te Amsterdam, bij
Pieter Jan Styp 1634. Uit 'n handschrift is komen vast te staan, dat 't te 5 uur namiddag
op 19 februari 1787 gespeeld is in Hasselt.
XVII. Alcippe en Amarillis, bly-eind spel, oft de Trauwbelofte van den Herder
Alcippe ende Herderinne Amarillis, wederzijds standvastelijk geboorten voltrokken;
twee opvoeringen zijn gedateerd: 21 november 1776 en 23 september 1779.
XVIII. 'n Klucht, genaamd De Bedrooge Mof, speelden de Rosieren op 23 november
1736, eveneens goedgekeurd door pastoor Sigers.
XIX. De Cid, uyt het fransch van den Heer Corneille, en in Holland in
nederduytsche versen gesteld door..., gedrukt te Amsterdam bij David Ruarus,
boekverkoper, 1732, en gespeeld op zondag 19 september 1774.
Als voorlopige conclusies kan men trekken:
a. kennelijk bestond er 'n voorliefde voor bijbelse stukken;
b. de kermisdagen in september waren 't meest geschikt om 't volk te animeren;
c. slechts spaarzaam verneemt men iets van 't luchtige genre;
d. 'n enkele maal grijpt men naar vertalingen uit 't frans.
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Na de dood van Henri van Neuss heeft Dr. K. Ceyssens in 't Bulletin des Mélophiles
‘Een spelende Prologhe oft Salutatie van Willecom’, waarvan hierboven sprake is,
afgedrukt. Misschien heeft bisschop Ferdinandus Bavarus wel geglimlacht, toen hij
'n dubbelganger op 't toneel zag verschijnen, begeleid door allegorische figuren als
Charitas, Prudentia, Temperantia, Justitia, Fortitudo, Fides (d.w.z. Trouw), Clementia,
Constantia en Magnanimitas (= vromigcheyt). Namen en toenamen van de spelers
‘die gheageert hebben inde tegenwoordicheyt van zijne doorluchtighe Hoocheyt.
Anno 1614 den lesten Aprilis’ zijn ons overgeleverd, te weten, Jan Didderen, Jan
Goetsbloits, Huybrecht Liefsoens, Reynier Coemans, Pauwels Broeckmans, Hendrick
Laermans, ‘prince der camer’. Onder de ‘personagien van den esbatement’ staat
bovendien vermeld Dierick van den Velde.
Al ontdekt men in dit welkomst-stuk geen hoge literaire waarde, qua
rederijkersprodukt verdient 't de aandacht van de literatuur-historicus.
In 1899 verscheen in 't Henegouwse tijdschrift ‘Mémoires et Publications de la
Société des Sciences, des Arts et des Leftres de Hainaut’ 'n uitvoerige bijdrage over
‘De Roode Roos-Zinnespelen en andere tooneelstukken der zestiende eeuw, voor
het eerst naar het Hasseltsche handschrift uitgegeven’24). Oscar van den Daele (leraar
te Bergen) en Frans van Veerdeghem (docent te Luik) behandelen zeer beknopt: de
kamer, 't handschrift, de kopiïsten, de inhoud van 't manuscript, waarna ze hun uitgave
verantwoorden. Terwijl ze Balthasar, Die Belegeringhe van Samarien, Suzanna,
Jozua, Judith, Hester en Assuerus, Ammon en Thamar sterk gecomprimeerd
weergeven, drukken ze de drie zinnespelen volledig af. Dit zijn: Tspel van den
ontrouwen Rentmeester, Die Trouwe, Bruer Willeken. 'n Uitvoerige woordenlijst
betekent voor de lezer 'n wezenlijke steun.
De hele verzameling is je reinste rederijkerij en doet in taaltechnisch opzicht niet
onder voor de spelen van Cornelis Everaert en consorten.
't Is denkbaar, dat 't Hasselts publiek vóór en na 1600 geluisterd en gekeken heeft
naar 't klank- en rijmgegoochel enerzijds en naar de ‘agitatie’ anderzijds zonder diepe
ontroering, maar toch erkentelijk voor 't spelen en acteren van bevriende stadgenoten.
'n Her-opvoering in deze tijd zou op 'n fiasco uitlopen.
'n Wetenschappelijk verantwoorde geschiedenis van de Hasseltse Rederijkerskamer
‘De Roode Roos’ verscheen in de tiende bundel van ‘Limburgsche Bijdragen,
uitgegeven door het Leesgezelschap van Hasselt’ (1911-1912).
Dr. Cyriel de Baere en Dr. Jan Gessler, beiden ex-Lovaniensi, behandelen na ‘Een
woord vooraf’ (blz. 21-23) achtereenvolgens:
A. Bronnen:
I.

Geschreven bronnen (23-25).

II.

De schat der Kamer (25-26).

24) Prof. L. Scharpé heeft ernstige kritiek op de editie uitgeoefend in de laatste jrg. van Dietsche
Warande, 1900 (vóór de samensmelting met Het Belfort). Prof. C.G.N. de Vooys komt er
later op terug in TNTS, 56e jg., 68 e.v. - J.J. Mak spreekt van ‘bijzonder slordig en
onbetrouwbaar’. Dit vonnis kan alleen worden uitgesproken, als men 't hele manuscript van
a tot z bestudeerd heeft. Van J.B. Houwart, onuitgegeven werken, krijgen we enkel 'n
inhoudsopgave, ‘daar deze stukken ons niet zeer geschikt schijnen om uitgegeven te worden’
(blz. 264).
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B. De Kamer:
§ 1.

Stichting (27-31).

§ 2.

Naam, zinspreuk - Patrones (32-33).

§ 3.

Blazoen. Herkenningsteeken. Vaandel
(33-35).

§ 4.

Lokaal (35-41).

§ 5.

Reglement - Bestuur - Leden - De
tucht op de Kamer - Feestdagen Tooneelvertooningen - Rhetorica was
ook een gewapende Kamer (41-57).

1.

Hare deelneming aan de processiën
(59-66).

2.

De tooneelspelen der Kamer (66-78).

3.

Rhetorica op de Intrede der
Prins-Bisschoppen (78-81).

4.

De Roode Roos en de andere
Limburgsche Kamers (81-86).

C. Hare werking (58-59):

D. Het toneel, waarmee speciaal 't decor, materiaal enz. bedoeld wordt (87-112).
E. Overzicht, waarin verschillende rederijkers de revue passeren (113-124).
F. De studie wordt afgesloten door 'n kort Aanhangsel (125-132).
't Nauwgezet onderzoek van beide leraren bracht 'n aantal titels van stukken aan
't licht, die Henri van Neuss niet onder 't oog heeft gehad. Aan de XIX titels hierboven
vermeld, voegen De Baere en Gessler toe:
1. Historiael spel van verscheyde avontueren van twee gebroeders, Pharlepto ende
Phiradlio, jonghe metsers. De opvoering vond plaats 19 september 1661.
2. De twistighe Wraeck en Weerwraeck van Aran en Titus, gespeeld 9 juni 1686
en 11 september 1729.
3. Glorieuse martelie van de H.H. Epictetus en Astion, terechtgesteld tijdens de
bloeddorstige Diocletianus. Opgevoerd 23 september 1725.
4. De navolginge en onthoofdinge van den heiligen Apostel Jacobus den Meerderen,
onder de bestiering van Herodes van Agrippa enz. Treurspel, opgevoerd 29
september 1773. Het gedrukte compendium kwam van de Maastrichtse pers
van Jacob Lekens.
5. Andreas den trotzen dwinger, veroveraar van Napels, die na z'n gruweldaden
'n ellendige dood vindt. Opgevoerd in 1773.
6. Torquaat kwam voor 't voetlicht in september of november 1775.
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7. De treurende maagt Rhetorica door hulp van God Apollo zegenpraelende van
den nydigen Midas en zijnen aanhang.
De Rosieren ontvingen hiervoor van de geestdriftige Kamer uit Sint Truien 'n
zijden vaandel.
8. 'n Naamloze klucht over 'n trouwlustige meid en hoe ze aan 'n man geraakt, is
gespeeld 15 februari 1776.
9. Hypermnestra. Vertoond 21 november 1778.
10. Tamerlan, de wreedaard; gespeeld november 1779.
11. David en Saül, gespeeld november 1779.

Jef Notermans, Schets van de geschiedenis van 't toneel in de Maasgouw voor de Franse Revolutie

35
12. Tspel van Carel Stuart, waarbij burgemeester Claes de lof der Muzen en van 't
publiek oogstte (1779).
13. Tyrannige liefde van Tiridatus, Koning van Pontus, en de weergaloze liefde
van Tigranus, prince van Kapadocien, tot Polyxena, syne vrouw, princesse van
Frigien, bly-eindig treurspel; Hasselt zag dit spel op 21 sept. 1773.
14. Gedwongen vrind oft Standtvastige Liefde van de manmoedige Lucinda,
princesse van Ongeren, tot Astolpho, ongaarsche graaf, alsook van Turbino,
Prince van Ongeren, tot Lizaura, ongaarsche gravinne. Opgevoerd 22 september
1783.
P.L. Lekens in Maastricht heeft 't compendium gedrukt.
Aan de conclusies vd. zou men kunnen toevoegen, dat G.A. Breero, P.C. Hooft,
Joost v.d. Vondel (bezinger van Hasselt en de Demer) noch C. Huygens bekend of
geliefd waren. Hun namen ontbreken, zoals trouwens vele andere uit Vlaanderen en
Brabant.
De Baere en Gessler besluiten het repertorium met enige stukken, waarvan de
opvoeringsdata verholen zijn. Ze stammen naar hun mening uit de achttiende eeuw.
15. Faustien.
16. Jourdijn. Dit is de centrale figuur uit de Bourgeois-Gentilhomme van Molière.
17. Polyeucte.
18. Iphygénie.
19. Malabar.
20. De dodelijke minnenijd.
21. Ninus en Semiramis.
Volgens beide geleerden hoeft de lange reeks niet te betekenen, dat daarmee alle
gespeelde stukken zijn opgesomd. Of er nog iets aan het licht zal komen, moet de
tijd leren.
Gedurende acht jaar heeft de Roode Roos 'n z.g. Sint Anna-Kamer naast zich
gehad. Ook deze luisterde jaarlijks de processies op, tot ze in 1563 geruisloos
verdween. 's Jaars tevoren had ze twee opvoeringen gegeven. 't Enige, dat de scriba
over de nieuwelingen heeft opgetekend is, dat hun ‘vyff vaet biers’ is toegekend
vanwege hun medewerking aan de ommegang25).

25) Voor Henri Liebrecht, Les chambres de Rhétorique (Bruxelles 1948, 151 pp.) lijken Hasselt,
Tongeren, Loon, Bilzen e.a. niet te bestaan!
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Rederijkersleven in Borg-Loon.
Kan 't verwondering wekken, dat in de oude residentie van de graven van Loon, waar
Veldeke vedelde, zong en las; waar Regulieren-Kanunniken 'n bloeiende
kloostergemeenschap vormden; waar 'n Latijnse school studenten trok; waar 'n
Hooggerecht en andere hoven zetelden; waar beneficianten en kerkelijke
hoogwaardigheidsbekleders tot 't intellect behoorden, dat daar 'n klimaat ontstond,
dat de letterkunde ten goede kwam?
Veelvuldige connecties met 't nabije Tongeren en Sint Truien zullen zeker mede
van invloed zijn geweest op 'n literaire bloeseming binnen de wallen van de oude
vesting, ook nadat 't grafelijk huis verplaatst was naar Kuringen. De laatste graaf die
in Loon of Borg-Loon woonde, schonk vóór zijn verhuizing 't z.g. domus comitis,
‘Grevenhuys’, aan de stad Loon, die dit geschenk dankbaar aanvaardde.
Het zou voortaan o.m. dienen tot plaats van samenkomst voor de rederijkers. Zijn
we vergeefs gaan zoeken naar oorsprong en ontstaan, er resten toch enkele gegevens
die hier, mede aan de hand van opstellen door advokaat Henrotay in ‘L'ancien Pays
de Looz, tablettes mensuelles illustrées concernant l'Histoire et l'Archéologie de la
province de Limbourg’, in 't licht worden gegeven.
De kamer had zich genoemd ‘de Goutbloeme’ en tot zinspreuk gekozen (met 'n
doorzichtige woordspeling) ‘Loon versroet arbeydt, arbeydt versoeckt Loon’. Sint
Remigius mocht dan al geen stadspatroon zijn (dit was en is Sint Odulfus), met zijn
naamfeest vierde men kermis. Dat was 'n ongezochte gelegenheid voor de retrozijnen,
hun kunst op de markt aan 't volk te brengen, ‘wel te verstaan als het weder daartoe
gunstig was’, interpoleert Henrotay, denkend aan de herfstige natuur in de eerste
week van oktober. Voor deze opvoering kende 't gemeentebestuur elk jaar 'n som
als subsidie toe - veelal omgezet in Gambrinusvocht.
De laatst bekende vermelding hiervan dateert uit 1783. De stadsrekening zegt:
‘Uytgegeven aen de exemplairs te drukken der Rethorika om actie te spelen te Sint
Remigii, 26 gulden’. Was getekend door de peymeester Lambert Vandersmissen.
De voorlaatste rekening (1749) noemt 'n bedrag van honderd gulden, toegekend
aan de ‘rethoryckers-camer’.
Uit 'n niet nader aangeduide bron deelt Henrotay mee, dat de ‘Goutbloeme’ 22
leden telde, burgers en geestelijken.
Na de hoogmis kwamen ze 's zondags samen op 'Sgrevenhuys' om de letteren te
beoefenen. Op grond van 't reglement moest elk nieuw lid 'n oorspronkelijk spel
construeren. Was hij daartoe niet in staat, zo trof hem 'n boetebepaling ten gunste
van de kas. Helaas is geen enkel toneelstuk overgeleverd, tenzij men 't nakomertje
van 1824, 'n Goudenbruiloftsgedicht mitsgaders 'n liedje, waarin Flora, Daphne en
Thalia optreden, er toe wil rekenen.
Over de inrichting en werkzaamheden der Goutbloeme vallen enkele mededelingen
te doen.
't Regiment of bestuur was als volgt samengesteld: 1. de Prins, gekozen voor
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de tijd van drie jaar. 2. De deken. 3. De speel- of toneelmeester, veelal facteur of
factor genoemd. 4. De rentmeester, belast met de penningen. 5. De wapendrager. 6.
De nar. 7. De bazuinblazers of trommelslagers. 8. De knaap of schenker. De gewone
leden duidde men aan met gezellen of toneelisten. De Goutbloeme stond onder de
homelse bescherming van Onze Lieve Vrouw van Compassie of van Weeën,
vermoedelijk sedert de zestiende eeuw. Uit 'n handschrift van 1630 blijkt, dat de
plechtige jaar-mis werd opgedragen aan 't altaar van Sint Jan de Evangelist ‘ad
honorem Compassionis Beatae Virginis consecratum est’.
Waarschijnlijk was 't al 'n heel oud gebruik, dat de gemeente aan de Goutbloeme
'n halve aam bier verstrekte ter aanmoediging van de Rethorykers ‘om het baddement
(sic) ende speel te spelen’. Aldus 'n stadsrekening uit 1619.
'n Eeuw later schrijft de peymeester Niklaas Lossing: ‘Aende Rederycke den 7
octobris 1717 gegeven, volgens quittantie 30 guldens’.
Ook voor 't vormen van 'n stoet in de processies kreeg de Goutbloeme 'n halve
aam bier.
De laatste vermeldingen van resp. 1782 en 1783 luiden: ‘Aen Rhetorica gelevert
127 potten van recessebier’, en ‘Gegeven aen die Rhetorycke camer op den dag dat
die accysen zijn uitgegeven een halve aem biers, voor 5 florijnen, door de weduwe
Dumoulin’.
'n Toneelaktiviteit te Loon in 1685 is merkwaardig om deze reden, dat Hasselt en
Tongeren elkaar aldaar moesten bekampen. ‘Ter merkte’ was op kosten van de rivalen
'n stellage geconstrueerd. 't Stuk ‘Aran en Ttitus’ diende eerst door de ene, daarna
door de andere kamer gespeeld te worden. De jury bestond uit Reickaert Chiney
(kanunnik van 1649, deken sinds 1694), pastoor Martinus Willems, kapelaan Lambert
Petri, schepen van 't hooggericht Joannes Copis, alle vier leden van de Goutbloeme,
en de Augustijn Petrus Lonchin uit Maastricht.
De scheidsrechters zouden in 'n speciale kledij verschijnen, ‘gedefrayeert ende
gekleed’, alles op kosten van Hasselt en Tongeren. In 't toneelstuk kwamen 13 rollen
voor, waarvan twee voor vrouwen, evenwel door mannen vertolkt. De tekst besloeg
66 blz. 'n Klap op de vuurpijl: de hele vertoning ging niet door vanwege
meningsverschillen. Men zou uiteindelijk Aran en Titus, resp. in Hasselt en Tongeren
opvoeren.
In Tongeren gebeurde dit tijdens de kermis, op de 19de september 1686. Aan wie
de vijftig patacons ten deel vielen, zegt het handschrift van ‘De Lelie’ te Tongeren
niet.
Men mag stellen, dat de Goutbloeme haar sociale funktie niet enkel in Borgloon
uitoefende. Uit 'n ‘Vita Sanctae Gertrudis’, door Jozef Geldolf van Rijkel, gedrukt
te Leuven in 1561 (in 4o), valt op te maken, dat die van Loon in 't naburig dorpje
Hendrieken-Voort de kermis opluisterden, met een spel over 't leven van de heilige
Geertrui (ofschoon Sint Lambertus er kerkpatroon was). De opvoering heeft naar
alle waarschijnlijkheid plaats gegrepen vóór 1561. 'n Reprise geschiedde in 1631.
Van invloed op 't toneelleven zal zeker geweest zijn 't ingrijpen van de kerkelijke
overheid. Misschien heeft men in de kamers de hand gelicht met de bepalingen van
de Prins-bisschop Ernest van Beieren, in 1589 (21 maart)
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uitgevaardigd1), en op 23 oktober 1598 hernieuwd, onder trompetgeschal aangeplakt
aan de perroen (‘ad insigne Peronis Leodii’).
'n Synode te Luik, gehouden op 24, 25 en 26 april 1618 onder presidium van
Ferdinand van Beieren, Episcopus Princeps Leodiensis, vijf jaar voordien plechtig
ingehaald in de Maasstad, bevat duidelijke paragrafen met verboden inzake toneel.
De Statuten zijn herhaaldelijk in druk verschenen en behelzen o.m., dat geen spel
mocht ten beste gegeven worden, zonder voorafgaande kerkelijke goedkeuring.
Terwijl we wél zijn ingelicht omtrent de spelen, in september 1714 gebracht,
tijdens 'n wedstrijd tussen Tongeren, Sint Truien én Hasselt, ontbreekt de titel van 't
stuk der Goutbloeme, die meedong.
Twee feiten vragen onze aandacht. Op woensdag 6 oktober 1751 speelden de
rederijkers van Loon 'n historisch drama, waarvan 't onderwerp inhield: ‘het goddeloos
verraet2) ende daerom verdiende straffe van den eersuchtigen Albert van Walsteyn,
hertog van Friedtlandt tegen den Roomschen Keyzer Ferdinandus den Ilden’. 't Gaat
over veldheer Wallenstein, bekend uit de dertigjarige oorlog (1618-48), die in 't
graafschap Loon enkele duizenden huurlingen had weten aan te werven. Met 'n leger
had hij Ernest van Mansfeld in 1626 bij Dessau verslagen. Tal van intriges door
gehate tegenstanders vonden 'n bloedig einde door 't vermoorden van Wallenstein
in de vesting Egra, bij de grens van Bohemen. De tekst van 't drama is verloren
gegaan. Wat wel bewaard is gebleven, is 'n programma van vier bladzijden, dat 'n
vrij uitvoerig overzicht geeft van 'n toneelstuk met de langademige titel:
Droef eyndigh treurspel
van den bloeddorstigen
Nero,
Den sesden Roomschen Keyser
Ten tonneel (sic) gestelt
door de liefhebbers der reden Rycke Camer
der stadt Borchloon,
onder het blasoen der Goutbloeme,
in de Compagnie onser Lieve Vrouwe Medelijden,
haer schrijvende:
Arbeydt versoeckt Loon,
Loon versoet arbeydt,
op Dynsdagh den 7 october 1766,
smiddaghs ten twelf uren
met shemels zegen opgedragen aan den
Hoogh-Edelen, Hoogh Gebooren Heer,
Mijn Heer Philippus Ernestus
Grave van Arschot
enz. enz. enz.

1) Cf. Henricus Manigart, Praxis Pastoralis etc. etc., III, Luik 1756, p. 230, par. XII.
2) Inhoever men van verraad mag spreken, is 'n zuiver historische aangelegenheid.
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De ‘liefhebbers der Rym-Conste, binnen die stadt Borchloon’ ondertekenen de
opdracht met ‘Oodtmoedige ende Dienstwillige Dienaers, Prince ende Leden der
Camer voorschreven’.
In de vijf bedrijven waren 18 rollen te vervullen, plus 't figureren van 'n reeks
pretorianen, samenzweerders, huislieden van Seneca. Gebrek aan plaatsruimte belet
ons de samenvatting van het hele spel over te nemen. Is 't stuk ooit gedrukt? Ligt het
manuscript ergens verscholen?
Met de ‘Naer Reden’ wordt 't Compendium besloten:
Alles tot meerdere eere Gods ende sijne medelijdende Moeder ende Maghet
MARIA, patronesse der Camer die haer schrijft:
Arbeijdt versoeckt Loon,
Loon versoet arbeydt3).

Stadhuis van Sint Truien.

3) In de parochiekerk van Loon hangt sinds 1903 een glazen kastje terzijde van een
Mariabeeld. Veertien zilveren platen of schelpen houden de herinnering aan de
Goutbloeme in zekere zin levendig, nadat ze door de sansculotten tot ontbinding was
moeten overgaan.
Van een ‘renaissance’ zou men kunnen spreken, wanneer op 2 mei 1824 de
‘Kamerprins’ H.L. Groenendaels de vroedschap verzoekt, 't ‘sgrevenhuys’ bewoonbaar
te maken!
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Rederijkersleven in Tongeren.
De 22ste december 1851 werden in Tongeren de 17 artikelen goedgekeurd, neergelegd
in de ‘Statuts de la Société scientifique et littéraire du Limbourg’. 't Franskiljonisme
had wederom kans gezien eigen taalbewustzijn te verdringen1). De eerste bestuurders
wisten onder aanvoering van advokaat Jaminé, de journalist Driesen en de
vertegenwoordiger van de Nationale Bank, Perreau, hun wil op te leggen aan de 16
medeleden, de drie ereleden en de 16 briefwisselende leden, waaronder drie
Maastrichtenaars (Franquinet, Kersman en Schaepkens). Buiten enige citaten in laat
middelnederlands ontbreekt onze taal in de eerste bundel (312 blz.) volkomen
(Tongres 1852).
Toch mogen we de secretaris van dit gezelschap, nl. Frans Driesen, dankzeggen
voor 't licht, dat hij heeft laten schijnen over ‘Les chambres de Rhétorique dans le
Limbourg’ (pp. 76-95). 't Is begrijpelijk en vergeeflijk, dat zelfs 'n gewetensvol
speurder als Dr. J.J. Mak geen kennis droeg van deze bijdrage, gewijd aan de
‘Rhétorique de Tongres’, met name ‘De Witte Lelie’.
Driesen somt 'n aantal stukken op, toegeschreven aan Jan Peeters, pseudoniem
Curtius, die ruim twintig jaar aktief was als rederijker, en als geestelijke verbonden
was aan de Onze Lieve Vrouwekerk ter plaatse. 'n Verdienste van Driesen achten
we 't afdrukken van een Oud Liedeken, dat uit vier strofen van zes regels bestaat,
gevolgd door 'n twee-regelig refrein: ‘Vive la Rhetorica, schoon edel bloeme / Schoon
als den dagheraet’.
In alle vier strofen wordt gezinspeeld op der ‘Leliën aert’, terwijl 't slot-couplet
tevens de kernspreuk behelst:
‘Princelyke Gildekens,
Weest fraey in u opset.
Hanteert d'schoone maegdekens,
Alle droefheyt van u set;
Reyn Lelie Onbesmet,
Soo is der Leliën aert.
Vive la Rhetorica enz.

Op blz. 76 is 'n reproduktie aangebracht van 't blazoen, door Driesen aldus
omschreven: ‘Les armoires de la Rhétorique qui sont soigneusement dessinées dans
ses archives étaient d'azur à la fleur de lys; l'écusson timbré d'un pétase s'appuie sur
deux caducées en sautoir, symboles de la paix’ (o.c., p. 84).
'n Waardevolle inlichting geeft Driesen in een ‘Appendice’ door af te drukken de
z.g. ‘Caerte der Rhetorycken’ (blz. 93-94), waarin twaalf artikelen zijn opgenomen,
die we als bijlage ter kennis van de lezer brengen.
Ruim 'n halve eeuw heeft 't geduurd, eer 'n geschiedkundige voor de archivalia
van de Witte Lelie ging zitten. Jan Berchmans Paquay, geboren op 17

1) In Maastricht is men geen haar beter, als 'n paar jaartjes later de ‘Annales de la Société
historique et archéologique à Maastricht’ verschijnen. Zelfs Veldekes Servaaslegende laat
Jan Hendrik Bormans voorafgaan door 'n breedvoerige inleiding in de franse taal!
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januari 1878, priester gewijd 22 september 1900, heeft in de jaren van zijn
kapelaanschap aan de Onze Lieve Vrouwekerk te Tongeren (zijn geboorteplaats),
tussen 1906 en 1915, grondige studie gemaakt van de oude stad en haar lotgevallen.
Tevoren had hij als lid van het Leesgezelschap van Hasselt 'n diepgaand onderzoek
ingesteld naar de bronnen van de Tongerse rederijkerskamer. In 't jaarboek van
bedoelde vereniging, ‘Limburgsche Bijdragen’, jg. 1904-05 en jg. 1905-06, resp.
blz. 105-174 en 99-205 legde hij de resultaten van nauwgezet speuren neer. Verbeterd
of herzien is zijn werk niet. 't Wachten is thans op de edities van de toneelstukken
die in Tongeren ten stadhuize bewaard worden door de conservator Henry Baillien2).
Paquay zet zijn werk aldus op:
A. Opkomst en uitbreiding der Rederijkerskamer van Tongeren (106-117).
B. Standregels: Caerte der Rhetorycken - Naam en zinspreuk der Kamer - Lied Andere standregels en verscheidene recessen (118-141).
C. De Hoofdmannen en Raad: Prins, Prinses Meygraaf-Meesters - Kapelaan Geheymschrijver - Leden (142-165).
D. Feestelijkheden: Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart, Heilige Sacramentsdag,
Andere plechtigheden en feesten: huwelijken, uitvaarten, aanneming van nieuwe
leden, plechtige inhalingen, o.m. van prinsbisschoppen (165-174).
E. (jaargang 1905-06). Kamer en tooneel (99-108).
F. Tooneelvertooningen van 1631-1779 (108-205).
Evenmin als bij andere kamers valt de geboortedatum van de Witte Lelie vast te
stellen. Waren in de noodlottige nacht van 28 op 29 augustus 1677 de oorkonden
e.a. gered, zo zouden we over betrouwbare gegevens beschikken omtrent de vroegste
tekenen van leven.
'n Onweerlegbaar bewijs voor 't bestaan vormt de zilveren erepenning uit 1531.
De toenmalige co-adjutor van Luik, Cornelis van Zevenbergen, heeft niet enkel 't
‘honorabel collegium... geapprobeert en geconfirmeert’, maar als bewijs van
genegenheid geschonken 'n ‘costelycke schulp’, zwaar ‘over de 10 oncen’. De
‘magnifique silvere schulp’ is in 1739 beschreven. We nemen er iets van over.
Bovenaan 'n dubbele gekroonde adelaar, 't wapen van de keizer. 't Middenstuk bevat
'n zittende Madonna met op haar schoot 't Jezuskind, beiden met de voeten rustend
in 'n ontplooide lelie.
Stralen schieten in alle richtingen tot aan de twee kolommen, op de ene is 15, op
de andere 31 gegrift. De dwarsbalk boven toont de tekst: O hoogste VerheVe
keYserInne/ en die beneden: ter noot Marla Weest ons VrIenDInne (samen 'n
chronogram vormend).
In 't segment van de binnenste cirkel leest men: REYN LYLYE ONBESMET.
Links en rechts staan twee nazaten van Ambiorix, 'n knots over de schouder, in
de hand 'n wapenschild torsend, 't ene toebehorend aan de milde gever, Cornelius a
Bergis, 't andere aan de stad Tongeren. ‘De meerest van de (bui-

2) Zie van zijn hand ‘Over het archief van de ambachten en genootschappen te Tongeren’, Het
Oude Land van Loon, 1957, jg. XII.
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ten) cirkel is rontom seer costelyck en fraey geflorageert op d'ouwe mode’. Uit de
drie decennia vóór de brand van 1677 zijn overgeleverd 29 tekeningen van blazoenen,
die resp. weergeven wapenschild, familienaam en jaartal van de z.g. hoofdmannen.
De oorspronkelijke zilveren voorstellingen werden aan de ‘craegh’ gehangen, die
de prins op gezette tijden als ambtsketen om de hals hing. Domheid, luiheid en
wansmaak hebben in 1779 kans gezien de kostbare halsketting te laten smelten. In
1780 was men in 't bezit van 'n heel wat lichtere keten en kon men van 't overschietend
sommetje 'n nieuwe standaard, 46 cm2, in blauwe zijde aanschaffen. 'n Lelie in zilver
gaf de nodige fonkeling.
***
De stedelijke oorkonden van Tongeren, gebundeld in een ‘Registrum negotiorum
et plebiscitorum’, 1517-1705, behelzen o.m. de ‘Blijde incomst van den
aldergenedigsten Heer Cornelis de Bergis’, die plaatsgreep op 9 oktober 1538, toen
de nieuwe prins-bisschop in Tongeren werd gehuldigd.
Voor de Witte Lelie-leden was dit 'n welkome gelegenheid, hun heer in dicht en
ondicht te begroeten. ‘Item die rhetorisyns deser stadt hadden ghemaect seven
scavotten ende op elck eenen berch behoorlycken appointeert ende met cleyderen
ende groene voederlaken omhangen, welcken berghen ghenomen waren uter Bybelen
ter eeren ons ghenedigen toenaem van Sevenberghen, ende met grooten letteren ende
rollen behangen buyten Cruyspoort op die scavotten ende in vele andere manieren
uter heyliger scrift ghenomen tot eer ende looff ons ghenedigen heeren’.
'n Andere inkomst die reden tot blijdschap gaf, was die van de prinsbisschop
Gerard van Groesbeek op 19 juni 1565. Tevoren was deze in Maastricht onthaald.
's Avonds voerden onze rederijkers 'n proloog op, gedicht door één van de
Kanunniken Regulieren, Jan van Herck. 'n Blijspel of esbatement hield de gasten en
de bevolking tot na middernacht uit de slaap. Tekst noch titel zijn bekend.
De rhetorisijns moeten wel heel vaak zijn opgetreden en bij de stadsregering in 'n
goed blaadje hebben gestaan. Immers in 1582 voteerde de gemeenteraad 'n jaarlijkse
toelage van 12 gulden.
Bij gebrek aan gegevens weet Paquay over de 16de eeuw geen mededelingen te
doen.
Over de 12 artikelen van de Caerte, ook genaamd standregels, is hierboven al iets
gezegd. We verwijzen naar de bijlage, waarin we de bepalingen afdrukken.
Evenals in Maastricht, Hasselt, Loon, Bilzen, Sint Truien is de naam van de
Tongerse kamer ontleend aan de flora. De lelie was en is 't beeld van de onschuld,
van de maagdelijkheid. Volgens Hs. C. 94 is sprake van de ‘sachtmoedige reyn Lelie
Maria, waerde patronesse der Kamer’.
De leuze of spreuk is al vermeld: Reyn Lelie Onbesmet, vereeuwigd in de inscriptie
van de penning, door Cornelis van Zevenbergen geschonken.
Nog 'n tweetal rijmpjes deden dienst als spreuk: ‘Niet liever als den iever’ en ‘Jont
verweckt kont’. Beide komen voor op 't wapenschild van de kamer (zie titelblad van
Hs. B.).
Voor de historicus is interessant de serie ‘Ordonnantien eendrachtelyck ver-
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draegen bij de geselschap, om tot eer en profyt der selver altyt onderhouden te
worden’. Liefst 43 bepalingen handelen over velerlei verplichtingen, verkiezingen,
verboden, boeten. Ze worden gevolgd door 'n vijftal eedsformules. Deze hebben
betrekking op de gezellen en broeders, de prins, de hoofdman, de meesters en degenen
die met de ‘valuatie’ belast waren (in casu roerende goederen).
Was 't bestuur aanvankelijk vrij beperkt, geleidelijk aan is 't uitgebreid tot zeven
hoofdmannen. De prins werd in 'n zitting buiten de wallen, aan de Yzerenbron op 't
Broeck, de eerste zondag van mei gekozen. Hij alleen droeg de kostbare ‘craegh’.
Tot 1749 is deze funktie vervuld. Toen verving men ze door 'n vice-princeps of
senior.
Merkwaardig is de verkiezing van 'n prinses, ‘het dochterken van onsen wijlen
confrere Joan Buecken’.
Op 1 mei 1699 plantte men voor haar woning 'n meiboom. Uit de 18de eeuw zijn
'n paar namen van prinsessen bewaard: juffrouw Moers, opgevolgd door Marie Lucie
van der Maesen, verkozen 16 maart 1749.
De achtste april 1749 werd een edelsmid belast met ‘eene lelie op het costelyckste
graveeren, waer op zou uitgedreven staen de Moeder Godts, ons lieve patroness,
sittende in een open lelie, van boven een overschoonen diamant geselt in 't silver,
van achter vergult ende den rinck van puer gout’ (Hs. C. 16). Solemneel werd dit
kostbaar onderscheidingsteken door de kamer aangeboden. 'n Lange volzin geeft ons
'n aardig beeld van de uitreiking.
‘De compagnie onder den standart op het magnifieqste gequipeert te peerd
sittende en vergadert voor onse Kamer, syn 't samenderhant den pleyn op
eene linie gerangeert staende voor het huys van onse princes, is haer de
bovengesegde lelie op een silvere schotel door onse twee meesters worden
gepresenteert, welcke sy, seer gratieus ontfangen hebbende, gaf order aen
de meesters, om de cocardes aen alle broeders uyt te deylen. Synde de
selve vol witte lelien in 't silver fraey geborduert, welcke cocardes onse
waerde princesse door haer last te Luyck heeft doen maecken. Ende aldus
eenieder syn lelie met de nieuwe cocarde op de borst hangende, wierden
ondertussen met twederley wyn heerlyck beschoncken’.
Er zal diepe verslagenheid en rouw zijn geweest, toen deze gulle gastvrouw en jonge
echtgenote van de stads-commissaris M.H. Saren op 29 november 1751, 't tijdelijke
met 't eeuwige verwisselde.
De verkiezing van 'n meygraef ging met 't protocol gepaard en wel op de eerste
meidag. Ook dit feest vond buiten de stad plaats, op de plek genaamd Handlinde bij
Berg, 'n paar kilometer buiten de Maastrichter poort. 't Kappen van meibomen werd
graag toegestaan door de eigenaars van 's Heren-Elderen, die de rederijkers bovendien
gul onthaalden. Van acht tot twaalf duurde dit folkloristisch festijn, waarbij de ruiterij
van de retrozijnen volop gelegenheid kreeg 't beste beentje voor te zetten.
'n Lange lijst van schatbewaarders of meesters is overgeleverd. Ze loopt van 15
augustus 1700 tot 1783.
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De banden tussen Tongeren en Tricht kregen 'n accent, doordat o.m. lid waren Thomas
Georgius de Fontaine, die, naast verscheidene functies, als secretaris van 't
Servaaskapittel in Maastricht dienst deed; Robertus Winckelsels, o.a. rentmeester
van bedoeld kapittel; Walterus Loyens van Maastricht; Jacobus Buecken, kanunnik
van Sint Servaaskerk en pastoor van Sint Mathijs te Tricht; Melchior Franciscus
Sauveur van Ulestraten, predikheer in Maastricht; Henricus Bruysterbos van Tricht;
Guilelmus Van der Meer, idem; Wilhelm Van der Meer, idem.
Vermelden wij nog, dat in de Tongerse processies vlak voor de rederijkers liepen
de Troyanen of Zweertdansers, ook Torgoti of Machielen genoemd, ‘synde d'oudste
deser stadt’. Ofschoon van kerkelijke zijde elders meermalen tegen deze soort
deelnemers bezwaren zijn gerezen, is ons van buitensporigheden der Troyanen niets
gebleken, waardoor hun traditie tot diep in de achttiende eeuw wist stand te houden.
Thans volge 'n samenvatting van de toneelvertoningen die overtuigend is voor de
aldoor opnieuw aan 't licht tredende aktiviteit van de Witte Lelie.
Beknoptheidshalve bepalen we ons tot 't overzicht van titel en data, in de hoop
elders over een en ander te kunnen uitweiden.
1. Esbatement of blijspel, 9 oktober 1538.
2. Esbatement of blijspel, 19 juni 1565.
3. Esbatement of blijspel, september 1582.
4. Dogmatisch Sinnespel, 16 september 1631.
5. De groten Koning Tongrus, september 1682.
6. Titus en Aran, september 1686.
7. Hamlet, september 1682?
7a. Broedermoord gestraft in Domitianus, XII Keyser van Roomen, 17 september
16993).
8. Carolus of Elisabeth van Hungarien, 1699 (in zes delen).
9. Bloedige onderganck van den stam door Tachmas, coninck van Persen naer
gelaeten, waervan thien soonen ende syn eenighe dochter Peria Concona door
staetsuchtighen vraeck door sweert en stropp sneuvelden (niet opgevoerd, geschreven
tussen 1700 en september 1705).
10. Keyser Phocas oft Cruysvindinghe (1868 verzen) in drie delen en vier
vertoningen, eindigend met de plechtige draging van Christus' kruis door de nederige
keizer Heraclius. Waarschijnlijk gespeeld in september 1700.
11. Leo, keijser van Armenien, 10 september 17144).

3) De dramaturg is de priester Peter Alexander Pisart. 't Programma is gedrukt ‘Tot Luyck’,
bij Petrus Danthez in Sint Augustijn bij Sint Denys, 1699. De opvoering vond plaats te 2 uur
na de middag. 't Treurspel draagt als spreuk: ‘Sequitur sua poena nocentem’, door A.P.
berijmd: Al wat men doet, oft laet. De straffe volght het quaet. De maker heeft het opgedragen
aan de eersaeme, achtbaere... sevenen (= 't bestuur) en aan alle Kettelaeren’ van 't
brouwersambacht. Van de vier delen of bedrijven geeft 't tweede deel na de ‘eersten uytganck’
'n ballet van vier moorkens voor keizer Domitianus aan 't hof. Met 'n niet nader aangeduide
klucht werd de voorstelling besloten.
4) Bij deze datum dient opgemerkt, dat de Olyftak, de Roos en de Goutbloem eveneens stukken
opvoerden, 't zij dezelfde dag 't zij op 'n andere kermisdag in september 1714. 'n Naamloos
rijmschrijfsel uit Sint Truien gaf aanleiding tot scherpe, poëtische protesten, zowel van
Hasseltse als van Tongerse zijde.
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12. Esther en Assuerus (bijbels treurspel met 22 rollen, waarbij acteurs als vrouwen
speelden). De opvoering kan in 1714 geschied zijn, of iets later.
13. Titus van Japonien, geconstrueerd door de eerwaarde heer Bernardus Ruvens,
lid van de Witte Lelie, sinds 1714. In 1348 versregels kregen de toeschouwers 'n
christenvervolging in Japan te verwerken op 16 september 1715.
14. Wellicht nadien voerde men op ‘Keyser Otto III en Alphonsus van Modem’,
ten dele 'n allegorisch spel.
15. Constantia, treurspel ten schouwburgh gestelt bij de edele konst- en rederycke
camer der Witte Lelie, binnen Tongeren, woensdag 18 september 1715, ‘ten 3 uren
naer middagh met Hemels Zegen’. 't Berijmd geheel is afkomstig van Petrus
Alexander Pisart, Rector van de Kapel van Offelken († 31-1-1717). 't Is opgedragen
aan de ‘constminnende heeren en medebroeders der Reden-rycke cameren van de
vier naburige Nederduytsche steden’. Voor 't program zorgde Lambert Bertus,
stadts-drucker ende Boeckverkooper tegenover de P.P. Predickheren in Maastricht.
De constructie bestaat uit vijf delen, 'n Voor-Reden en 'n Naer-Reden, mitsgaders
vijf Verthooningen. Zowel de Cham der Tartaren als zijn christengemalin Constantia
spelen de hoofdrol. Moord en doodslag vormen de groatste aantrekkelijkheid.
16. Aelius Seianus is opgedragen aan 't stadsbestuur. Bernardus Ruvens heeft het
‘in rym gestelt’ (1428 verzen) en herinnert aan de kamerspreuk ‘Deught baert vreught,
nyt baert spyt’.
Dit leest men in 't program, gedrukt door Lambert Bertus voornoemd.
Opvoering: maandag 13 september 1717, drie uur n.m. ‘De heurspeelders’ worden
allen genoemd, zowel Tiberius, keizer van Rome als zijn mederijksbestierden Aelius
Seianus, Agrippina (weduwe van Germanicus), Livia (weduwe Drusus), alsmede
raadsheren, burgers van Rome en soldaten. In de voorrede treedt Apollo op.
Daarna ontwikkelen zich de vijf ‘vertooghen’. Er vloeit niet alleen bloed, maar
men komt ook tot uitspattingen door mishandeling van 'n lijk. En dit ‘alles tot meerder
Eere ende Glorie Godts ende van de Allerheylighste Maget Maria, welcke is de Reyn
Lelie Onbesmet’.
17. Tijdens 't leven van Pisart is nog gespeeld 'n treurspel Samson, 48 bladzijden,
dat wel ver beneden Vondels Samson of Heilige Wraeck ligt.
18. Hetzelfde geldt voor Salomon, in 1116 verzen aaneengelijmd (56 blz.).
19. Irene en Nicephore is opgedragen aan de Maecenas Jan Lodewijk van
Oyembrugge, eerst proost van het kapittel in Tongeren sedert 24 oktober en vervolgens
deken van de Luikse Kathedraal. 't Drama is uit vijf bedrijven opgebouwd. Lambert
Bertus drukte de programma's in 't frans. De opvoering geschiedde 10 september
1731. 't Handschrift telt 76 blz. De dichter is de aktieve rederijker Jan Hamelaers,
tevens regisseur.
20. Bloederig in hoge graad is ‘Onderganck van Bajazeth’. Het publiek smulde
ervan op kermismaandag 12 september 1735. Burgemeesters en gemeenteraad waren
met de opdracht vereerd. Lambert Bertus drukte het program, waarop de spreuk ‘Niet
liever als den lever’ (vijf bedrijven).
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De menigte ziet de stad Macedonië, Theres genaamd. Griekse prinsen spannen samen
tegen de Turken.
Keizer Bajazeth doet 'n inval in Griekenland, waardoor Emanuel Paleologus de
hulp van Tamerlan, Cham van de Hord-Tartaren inroept. Met de overmoedige
Bajazeth loopt 't slecht af. Na aanvankelijk succes op 't slagveld, raakt hij in
krijgsgevangenschap, om als slaaf aan 't hof van Tamerland zelfmoord te plegen.
21. 'n Bijbels treurspel is Antiochus en de zeven Mackabeërs. Wanneer 't werd
opgevoerd, staat nergens geschreven.
22. 'n Blij-eindend spel is ‘Jan Gerin, eremyt’. Ten dele speelt dit in Barcelona,
aan 't hof van de graaf van Catalonië. De copiïst zegt niet, wanneer men 't spel
vertoond heeft.
23. De tragedie ‘Herodes’ ook genoemd ‘Het treurspel van Marianne’, of ‘Marianne
en Herodes’, is gespeeld op 1 september 1736.
24. Vondels Jeptha of Offerbelofte (1659) kreeg 'n mededinger in ‘Iphis en Jephte’.
Met enige zelfvoldaanheid zegt de regisseur: ‘Alsoo hebben wy naer twee of
drymael geprobeert te hebben, de selve tragedie op den 13 en 14 September (1745)
tot verwonderinge van ieder, en seer loffelyck uytgevoert, en den 17 (september),
feestdagh van sint Lambert, hebben wy oock een fraeye clucht gespeelt op welcken
dagh de magistraet om den goeden uytval van onse spelen ons vereert heeft twee
tonnen bier op de camer te verteeren’.
25. Uit de rollen van dit blij-eindig spel blijkt, dat we te maken hebben met
‘Rosalinde, hertoginne van Savoyen’ (te Antwerpen in druk verschenen en daar door
de Olyftack gespeeld).
26. Door de medewerking van 't stedelijk bestuur5) was de Witte Lelie tijdens de
kermis in 1749 (15 en 16 september) in staat gesteld, op 'n nieuw toneel te spelen.
Het eerst kwam aan de beurt 'n treurspel uit 1714, nl. ‘Leo, keyser van Armenen’.
27. Daarna speelde men ‘Eduard den tweeden, koning van Engeland’, ('t is
opgedragen aan de jonggestorven princesse Marie-Lucie Van der Maesen (die er
graag 20 ducaten voor over had i.v.m. de onkosten van de vertoning). In drie bedrijven
ziet de menigte hofintriges, sluipmoorden en dgl.
28. De 17de september 1749 voerden de studenten van de latijnse school 'n niet
nader aangeduide klucht op. De praefectuur van de Augustijnen R.D. Prenten, betaalde
voor 't ‘warberen en schilderen van 't theater, nieuwe wapens, postueren’ enz. 50
gulden.
29. In 1749 zag men ook 't ‘Spel van Magdalena oft de bekeerde Sondaeres’.
Vanwege 't nieuw-testamentisch karakter speelde men dit op donderdag voor
Palm-zondag en op maandag en woensdag daarna. Volgens 'n aantekening is ‘gemelt
spel seer constigh uytgevoert’.

5) De Raad subsidieerde met fl. 200 plus onkosten van 'n nieuw ‘theater’.
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30. De 23ste en 25ste maart 1750 voerde men de ‘Passie Christi’ op. Dat was in de
Goede Week, en 't stuk viel zeer in de smaak. Immers ‘tot applaudissement en groote
verwonderinge van alle de toesienders, hetgene, soo men de enghte der plaetse gaet
considereren en te meer soo temeraire stoutigheyt, schynt boven natuer te wesen.
Aldus sy, met recht en reden, eer en loff toegeschreven aen de iverige rhetorycken
deser stadt Tongeren, en bysonder aen onsen loffweerdigen meygrave L.G. van der
Meer die de rude(?) personagie van Christus wonderlyck volvoert heeft...’.
De mecenas, kanunnik Arnoldus Josephus De Stordeur, verbonden aan de O.L.
Vrouwekerk, liet zich niet kennen en schonk 13 ducaten voor de 1492 verzen en
gemaakte onkosten.
De ‘lijdende en stervende Christus’ is opgebouwd uit drie bedrijven en behandelt
de evangelietekst, te beginnen met de samenzwering van Annas, Caïphas e.a., om te
besluiten met de dood van de Heiland op Calvarieberg.
31. De kermis van 1750 werd gedenkwaardig door de opvoering van twee stukken.
‘Pharamund en Don Petro’ was twee maanden te voren opgedragen aan
burgemeesters en raadsleden, die zich van hun beste zijde lieten kennen door 'n
subsidie van f 150,-.
Op Sicilië ruimt 'n aantal hovelingen prins Pharamund op, terwijl de aanstoker
Don Petro met de weduwe, Theresa, trouwt. De zoon van de vermoorde zint op
wraak, terwijl hij zich waanzinnig houdt. Hij weet de dood van z'n vader te wreken.
32. Als vervolg mag men beschouwen ‘Clodemans Onderganck’ (1680 verzen).
33. Voor de klucht ‘Arlequin Astrologant, cleynkint, statue, papegaey en notaris’
had de Raad 25 gld. extra gevoteerd. Men zal gegrinnikt hebben met de grappen en
grollen en de gewaagde toespelingen. In 1736 was 't stuk al in Brussel gespeeld door
de Olyftak (4 bedrijven).
34. Omstreeks deze tijd is opgevoerd ‘D'Hongaersche Beroerten, gedempt door
den glorieusen Leopoldus, Roomsch Keyser, den eersten van desen naem, oft
Onderganck van de graven Nadasti, Sirini en Francipani’.
Allegorisch is 't voorspel, waarin optreden ‘Hongaria, verbeelt in de gedaente van
eene weduwe met twee weeskinderen representeerende de croone ende het
waepenschilt van het ryck, beweenende het bederf enden jammerlycken staet des
lants, beclaegend d'oneynigheyt der hongaarsche magnaten, wordt door de
Ootmoedigheyt vertroost en ruste toegeseyt’.
Of de 22 acteurs genoegen hebben beleefd, kunnen we nergens lezen in de 70 blz.
van handschrift nr. 9.
35. De kermisvreugde werd verhoogd op 13 en 14 september 1751 door twee
tragedies. 'n Reprise betekende Constantia (zie 18 september 1715), dat verscheidene
toeschouwers zich konden herinneren. Aangezien 't spel was opgedragen aan de
burgervaders plus de vroedschap, hoeft de toelage van f 200, - niet te verbazen.
't Manuscript behelst 'n aardige notitie ‘Alle acteurs hebben sig soodanig
gedistingueert, namentlyck nogtans in het spel van Laurentius om syne swaere en
konstige uytwerksels, dat onsen heer Macenas, alle onse nabuerige con-

Jef Notermans, Schets van de geschiedenis van 't toneel in de Maasgouw voor de Franse Revolutie

48
fratres beneffens andere konstminnende heeren, ja, alle menschen en boeren (sic)
hebben beleden en opregtelyck verclaert, dat sy hun leven lanck en misschien noyt
soo magnifique en onverbeterlycke uytvoeringe ivers (= elders, J.N.) meer
geëxecuteerd was, soodat de brave acteurs door hunnen loffelycken yver en konste
wel weerdigh syn, dat haere naemen alhier geexprimeert worden, ter eeuwiger
gedachtenisse en beter animeeringe van alle onse nacomelingen’.
36. Deze loftuitingen slaan op de executanten van ‘De glorieuse Martelie van den
heiligen Laurentius, Sixtus, Hypolitus, Romanus’.
't Is opgedragen aan Nicolaus de Kerpen, kanunnik en Plebaan van de Sint Michaels
en Sinte Goedele Kerk ‘binnen Brussel’.
De Witte Lelie ontving voor de dedicatie 25 dukaten (1410 versregels).
‘Vereeuwigd’ qua acteurs zijn: Valerianus, Rooms keizer = Christ. van Ormelingen,
alt borgemeester; Laurentius = Laur-Guil. Van der Meer, regerende borgemeester
en meygrave; Sixtus, paus = Joh. Guil. Lousbergs, secretarius; Hyppolitus = Gisb.,
Carolus Van der Meer; Romanus en de dood = Henricus Haemelaers; Orentius en
Justinus = Joh. Simon Schmising; Christus en Lucitius = Livinus Bollaerts; Ciriaca,
Megara en echtgenote van Hyppolitus = Paulus Servatius Winckelsels; blinde
Crexentius = Dionysius Somers; Boosen geest = Joannes Heckenij; Adjudant =
Joannes Josephus Hercken; Amman, lieutenant = Wilhelmus Gilissen; Beul = Egidius
Hamelgers; Engel = Michael Stevens, studiosus; familie van Hyppolytus, armen enz.
Onze bewondering is eveneens groot, daar bijna alle spelers in beide stukken,
tijdens twee opeenvolgende dagen hun rollen vervulden. En dat alles in alexandrijnen!
37. ‘Het verraderlyck geval in Garibaldus en Dagobertus’ is 'n treurspel. 't Werd
opgedragen aan de stedelijke bestuurders en dus met 175 gulden brabants beloond.
De 1532 versregels gaven 't volk de nodige emotie bij 't neersteken van Valerinus,
koning van Sicilië, door zijn zoon Garibaldus. 'n Knagend geweten brengt hem haast
tot zelfmoord, zowel aan 't hof als in 't woud, waar 'n herder, Dagobertus hem redt
van 'n ondergang door 'n wild dier. In 't vierde deel brengt hij de vorst toch om 't
leven. Naderhand sterft de zuster van Garibaldus, Drusilla, en haar gemaal Dagobertus,
na 't vonnis van keizer Justinianus. Prins Mutius, zoon van Valerianus bestijgt de
troon, nadat de keizer hem heeft voorgehouden, hoe 'n goed vorst moet regeren om
in vrede te heersen.
38. ‘Clotildis en Clodoveus’ brengen ons naar 't Merovingisch tijdvak, waarin de
aartsbisschop van Reims, Remigius, koningin Clotildis en koning Clodoveus de
hoofdrollen vervullen.
De hoogeerwaarde heer Joannes Balthazar Deprez aanvaardde con amore de
opdracht en schonk De Lelie 36 dukaten.
39. Op Sint Lambertusdag, 17 september 1752, werd na 't bovenstaande 'n dolle
klucht ten beste gegeven, nl. ‘De Behendigheyt van twee borsesnyders’, door acht
leden van ‘De Lelie’.
40. Aanleiding tot de opvoering van ‘Den Triumph en Crachtdadigheyt van den
H. Roosencrans’ was 'n bezoek op 15 augustus 1755 aan de ver-
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gaderde Lelieleden dopr Pater Prior Hardy en zijn ex-prior Jansen. Dankbaar
herinnerden beiden aan 't spel van 1745 (Jephte), waardoor de Predikheren 'n som
gelds hadden binnengekregen voor de bouw van hun kerk. Ter voltooiing deden zij
'n beroep op de Kamer: ‘den buydel gans ledigh synde, komen wij ootmoedelijck
versoecken, dat de iverige en bequame acteurs ter liefde Godts en tot profijt van
onsen bouw gelieven te verthoonen op d'aenstaende kermisdagen’ 't godvruchtig
stuk en de stichtende tragedie.
De suppliek van de Predikheren was op rijm gesteld en door 17 rederijkers
ondertekend.
Driemaal per week repeteerden de tientallen medewerkenden, waarbij voor 't eerst
dames 'n rol toegewezen kregen, nl. Anna Barbara Lousbergs, dochter van de
secretaris, en Maria Elisabeth Hamelarts, dochter van Egidius Hamelarts. Deze vader
speelde evenwel voor Maria, Moeder van de Heilige Roosencrans, God de Vader en
God de Zoon kwamen rustig voor 't voetlicht, evenals Lucifer, Belsebub, Pluto en
blanke engelen.
Op 15 september 1755 vertoonde men 't eerste deel van 't stuk, ‘daer hetselve door
de menighvuldige uytwercksels en musicale gesangen even wat lanck sou vallen’.
Deswege kreeg Tongeren op 16 september 1755 't vervolg te genieten. Daarin
traden vrijwel dezelfde spelers op, zij het in andere rollen, b.v. paus Pius V, kardinaal
Grambela, sultan Soliman, Don Juan van Oostenrijk enz. Het welslagen was
verzekerd, doordat de vertoningen de ‘herten van vele godvruchtige sielen beweeght
en tot tranen en groote devotie verweckt hebben, sulcx des te meer met het verbeelden
en verthoonen van soo veel wondere mirakelen en waere geschiedenissen door de
beroemde cracht van den H. Roosencrans ende besonderlyck in het konstigh uytvoeren
van den wonderbaeren Zeeslagh met 6 groote oorloghschepen’.
t' Is zonder meer duidelijk, dat hier sprake is van de strijd tussen de Turkse en de
Spaanse vloot (e.a.) op 7 oktober 1572. Don Juan van Oostenrijk zegepraalde en
Paus Pius V voegde aan de litanie van Loreto toe: ‘Hulp der Christenen, bid voor
ons’.
41. Al in 1731 had de burgervader Van Ormelingen Molières komedie vertaald
in Nederlandse verzen. De titel luidde ‘De Bedriegeryen oft Schalckheden van Scapin’.
Naast de hoofdfiguur treden op Silvester, Argante, Geronte, Leander, Octaeff,
Zerbinnet, Hyacinthe en Charle (sic).
42. De Tongrenaren leken in 1755 niet te verzadigen. Op donderdag 18 september
ging de luchtige kost er in als koek. De meesten kenden 't stuk uit 1749: ‘Den
Papegaai’, thans gespeeld door zeven beproefde acteurs in de rollen van Maskaril,
Scapin, Pantalon, Octaef, Isabelle, Lucinde en Piryn (zonder dames!)6).

6) Daags daarna werd het toneel afgebroken, dat men in 't middenschip van de onvoltooide
Predikherenkerkgebouw had opgeslagen. Dank zij de kasstukken was er voldoende geld om
aannemer en werklieden 't godshuis te laten ‘plaffoneren, paveyen en gansch in staet te
stellen’. De tendenz van de ‘Rosencrans’ was men zich terdege bewust, getuige de aantekening
van J.C. Lousbergs: ‘ons oogwit en suyver intentie (is) geweest om door dese heylige en
godtvruchtige actie in alle onse toesienders, lieve broeders ende susters, te verwecken en
planten een nieuwe en besondere devotie tot de suyvere en glorieuse Maghet ende Moeder
Godts Maria, Koninginne van den alderheyligsten roosencrans’.
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43. Er ontstaat deining ter plaatse die 'n weerslag heeft tot in 't Luikse, bisschoppelijk
paleis, als gespierde smeden 29 februari (van 't schrikkeljaar 1756) en 1 maart willen
opvoeren ‘De eersuchtige ende bloedgierige dobbelheyt van Aretaphila’. Door middel
van 't programma (gedrukt in Maastricht d.t.v. Jacob Lekens) weten we, dat 't stuk
(ten dele bewaard) speelt in Cyrena, ‘Capitaele van Lybien’.
Na veel geharrewar wordt 't smidsambacht in 't ongelijk gesteld. Echter zij weten
de studenten van de latijnse school ter plaatse over te halen bedoeld stuk op te voeren
tijdens de kermis, n.l. 14 en 15 september 1756, in de Sint Janskerk (die pas in 1771
voltooid werd).
'n Veldslag tussen Nicocrates, vorst van Lybië, en 't leger van zijn vijand, de
Arabische koning, is uitgebeeld. Deze wordt verslagen. De overwinnaar wil thans
trouwen met Aretaphila, gemalin van Phedinus. Het wordt hem ontraden door zijn
broer Leander, die de bedreigde Phedinus waarschuwt. In z'n slaap wordt deze
doorstoken en de moordenaar trouwt de onwillige weduwe. Nicocrates valt door
prinselijke moordenaarshanden. Leander bestijgt de troon met Phedina. Zijn moeder
Calibia en hijzelf vallen de wraakzuchtige Aretaphila en de Arabische koning ten
prooi. De eerste wordt onthoofd, de ander aan een paal geworgd. Wanneer Aretaphila
de Arabier naar 't leven laat staan, valt ze zelf in de kuil en wordt in de gevangenis
onthalsd.
Zonder commentaar besluit de secretaris: ‘Alles tot meerdere Eere ende Glorie
van Godt ende heylige Joannes Baptista ende Rochus, besondere patronen deser
stadt’.
44. Kermismaandag, 12 september 1763, voert de Lelie op ‘Den Onderganck van
den Koninck Sigismundus en de Synen, oft het Vervolgt der Koninginne Clotildis’.
De lezer kan 't eigen getuigschrift aanvaarden of niet:
‘De tragedie is seer Konstigh tot applaudissement van alle toesienders, in 't besonder
van onse geëerde confraters en konstenaers der nabuerige steden uytgevoert ende
geëxecuteert’.
Met gulle hand heeft de vroedschap ‘voor de treffelycke uytvoeringh’ 300 gld.
brabants subsidie verleend, benevens 44 pattacons vanwege het opstellen van 't
‘theater en leveringe der manquerende berden en houtenwerck’.
Naast Merovingische figuren verschijnen andere, als Titus, Priscus, Polinis,
Arcadius en dgl.
45. Toelage en tegemoetkoming inzake materialen golden tegelijk ‘De Clucht van
Colmonten Borch’, gespeeld op zaterdag 17 september 1763.
46. Teneinde Carnaval op zinvolle wijze te vieren, speelde onze ‘const- en
redenrycke Camer der Witte Lelie binnen de stadt Tongeren, sich schrijvende Niet
liever als den Iever’, op hun eigen toneel, binnenshuis, ‘Het bly-eyndigh treurspel
van Bertulphus en Ansberta’. De auteur is anoniem, maar wel aangeduid als een
‘onser medebroeders’. 't Dichtwerk heeft men opgevoerd ‘op een seer net theaterken,
gemaeckt op onse Camer naer den kant van de Cruysstraet, heel constigh ende tot
applaudissement van alle aenschouwers’, de 9de en 10de februari 1766.
Voor 't eerst hief men entreegeld: tien stuiver per persoon. Natuurlijk kregen de
rederijkers 'n vrijkaart!
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Tegenover de ‘westerse’ acteurs Bertulphus, 'n prins uit Duitsland, zijn gemalin
Ansberta, hun edelman Henricus, stonden oosterlingen, nl. Soliman, Turks keizer,
Ibrahim en Livius. Deze laatste speelde tevens de Henricus-rol. In vier bedrijven
aanschouwt men de lotgevallen van de prins die terecht komt in 'n Turkse gevangenis,
maar door zijn als man vermomde echtgenote bevrijd wordt. Dit is te danken aan
haar muzikaliteit (ze bespeelt 'n snarentuig, waarmee ze de zwaarmoedige Soliman
opvrolijkt).
Na 'n opgelost misverstand vallen prins en prinses in elkaars armen, en de ‘trouwe
liefde triumpherende, wort stercker en standvastiger als te vooren’.
47. De datum van opvoering van 't drama (in 1952 verzen) ‘Martelie van de Heilige
Agnes’ is niet aangegeven, maar te stellen na 1760. Als tegenspelers van de martelares
fungeren Symphonius, heidens opperprefekt van Rome, en zijn zoon Symphonianus7).
48. In eigen huis speelden op 5 maart 1775 ‘Cosmophilus’, en wel tot
‘applaudissement der spectateurs’. De centrale figuur is eerst wulps, maar eindigt
als boetvaardige zondaar, geknield voor 'n kruisbeeld, ‘gecleedt met een rauwe sack,
syn hooft met asschen besproet (sic) en hem disciplineert met hemelsche melodien’.
De vorst der duisternis, Lucifer, heeft in Cosmophilus 'n vuur ontstoken van ‘vuyle
min’, waarvoor zijn aangebedene, Isis, terugschrikt. Gestadig flemen en vleien noch
‘musicale instrumenten en serenaden’ baten de wulpse minnaar. De zelfmoord van
Judas Iskarioth, gepaard gaande met bliksem en donder, doen Cosmophilus in onmacht
vallen. De wanhoop slinkt, als hij de berouwvolle apostel Petrus in 'n spelonk ziet
bidden en boeten.
Met zijn geestelijke vader en ‘momboir’ Thimotheus pelgrimeert Cosmophilus
naar Marseille, waar ze Maria Magdalena in 'n rots zien treuren over haar zondig
verleden. Jezus verschijnt haar en leidt haar in de eeuwige vreugde, onder hemels
gezang.
Nu is Cosmophilus volledig bekeerd, en ‘als waeren spiegel van godtvruchtigheyt
doet (hij) publiecke penitentie onder verscheyde vreugde teekenen des hemels’.
Door middel van een aankondiging heeft De Lelie propaganda gemaakt voor
bovenstaand stuk. Men werd daarbij in de gelegenheid gesteld zitplaatsen te
reserveren. Dit voorbehouden kon geschieden door enkele dagen tevoren ‘voor
dasselfs representatie sigh te voorsien van een plaquil oft platie pro gouverno om
niet gepramt of gedrongen dan wel en gemackelyck te sitten’. Zestig stoelen waren
beschikbaar en daarachter (amphiteatergewijs) circa 120 plaatsen op banken. De
prijzen waren resp. 20 en 10 stuiver, ‘dienende tot verdere opbouwingh, meerder
ornement oft embelissement der voorscreven camer en tot iders genoegen’. Bij de
toenmalige ‘meester van Rhetorica’ Peters, tevens apotheker, kon men tijdig kaartjes
kopen.
De Lelie was bereid voor Tongeren en omgeving op de vijf volgende
vastenzondagen te spelen.

7) 'n Onvolledig handschrift handelt over Saul. Paquay zegt, dat 't nooit is opgevoerd (blz. 197).
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Eventuele belangstellenden werden aangespoord zich tijdig te voorzien van
toegangsbewijzen. De advertentie besluit:
‘Alle godtvruchtige zielen worden hertelyck genoodt tot dese uytmuntende zedeles
en waere devotie’.
49. Had men in Sint Truien in 1774 verlof bekomen twee vertaalde stukken resp.
van M. de Belloy, Zelmire, en van Molière de Ingebeelde zieke op te voeren, de
derde mei 1775 ging in Tongeren ‘Le médecin malgré lui8) in zuidelijk Nederlands.
De rollen waren toevertrouwd aan oude bekenden (zonder actrices!). Hoe het stuk
‘Geneesheer ondanks hemzelf’ ontvangen werd, kunnen we nergens uit opmaken.
50. Met Carnaval werd de bevolking onthaald op Voltaires treurspel Zaire, in
vertaling. Een en ander binnenskamers. Van de acht acteurs zijn er zeven nieuw in
't vak. Nadat 11 en 15 februari 1779 't stuk was opgevoerd, werd de zaal ontruimd
ten behoeve van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw, die de ruimte gehuurd
had, om er de 25ste maart 1779 't feest van Maria Boodschap te vieren.
51. Op 'n aantal stukken staat te lezen: ‘Niet gespeelt’. Jaartallen ontbreken.
Wij vermelden ‘Het bly-eyndigh treurspel De Liefde in 't Geckhuys’.
52. ‘Iphigenie ofte Orestes en Pilade, bley-eyndigh treurspel’.
Hiermee zijn we beland in de klassieke atmosfeer van ‘Aticèra in 't paleis van
Thoas, koninck van Tauroscyten’.
'n Rijmpje geeft de zin van 't stuk aan:
‘Die de straffe heeft verdient en die geene uyt wilt staen,
Is door syne dapperheyt werdigh om ten strydt te gaen’.

Behalve de drie vermelden in de titel treden op: Thomeris, Anthenor, Hydape, Taxis,
Lucianus, Candidus, Lucius, prinsen en hovelingen.
Of Euripedes met dit stuk even ingenomen zou zijn geweest als met Ifigenie in
Tauren, zoals Vondel in 1666 vertolkte, is aan gerechte twijfel onderhevig.
53. Als bly-eyndigh treurspel is overgeleverd 't stuk, ‘verthoonende de doot van
Don Carel, victorieusen Veltoversten van Philippus, coninck van Spangien, ten
ondergebracht door den prince Portugael, uyt liefde tot Eleonora, des coninx dochter’.
54. Vertaald uit 't Frans is ‘De Vrouw doctoor oft Theologie vervallen op het
vrouwengeslacht’.
55. Tenslotte is er een in Antwerpen9) gedrukt ‘bly-eindigh spel van de Heilige
Martelaeren Epictus ende Astion, ofte de verlichte duysterheyt verbe(e)lt in 't leven
van de heylige Martelaeren Epictus en Astion’.
't Is duidelijk, dat er buiten deze 55 stukken nog meer is gespeeld. Voor 't

8) Ten dele past hier de gekleurde volzin van Dr. J.A. Worp. Geschiedenis van het Drama en
van het Tooneel in Nederland (J.B. Wolters, Groningen 1904), I, 436: ‘Het Fransche blijspel
had zijn zegetocht op het Nederlandsch tooneel begonnen en ook in de volgende eeuw zouden
slechts enkelen het wagen, de paarden van den triumphator in de teugels te grijpen’.
9) Bij Petrus Josephus Rymers, boekverkoper op de grote ‘Merckt’ verkrijgbaar. Uithangbord:
‘In de Pauw’.
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vele, dat men de gemeenschap gebracht heeft, verdient Tongeren zeker 'n levensgrote
pluim, ook al is 't letterkundig peil nergens om te jubelen.
De betrekkelijk rijke oogst van Tongerse toneelaktiviteiten laat toe 'n paar
gevolgtrekkingen te maken.
a. De rederijkerskamer De Witte Lelie moet niet lang na 1500 geconsolideerd zijn.
b. Vóór deze Kamer deed men in Tongeren aan toneelkunst in de boezem van 't
schuttersgilde10).
c. De clerus heeft vrijwel onafgebroken meegeleefd met de Rederijkers.
d. Op onbekrompen wijze hebben de stedelijke bestuurders steun verleend aan de
Witte Lelie.
e. De Kamer is steeds hecht georganiseerd geweest.
f. Door de toewijding en trouw van de retrozijnen heeft zich 'n traditie gevormd,
ook al doordat de zoon in vaders voetstappen trad qua acteur.
g. Als zeldzaam verschijnsel zien we 'n drietal ‘prinsessen’ optreden.
h. Slechts bij uitzondering spelen personen van 't vrouwelijk geslacht mee. Haast
ononderbroken worden rollen van actrices door mannen gespeeld. Nergens in
de archieven wordt dit als abnormaal beschouwd.
i. De positie van de Witte Lelie is door de rederijkers zelf als 'n monopolie
beschouwd.
Aantasting van deze rechten werd niet geduld en desnoods voor de hoogste
rechter, in casu de prinsbisschop van Luik gebracht.
j. Naast 'n aantal voortbrengselen door de eigen factor of nieuwe leden, is 'n reeks
stukken geleend van zusterverenigingen of aangekocht in de boekhandel.
k. De tweede helft van de achttiende eeuw is invloed van 't franse toneel
aanwijsbaar.
l. De Sansculotten maken 'n einde aan de rederijkerij.
m. Gedurende circa drie eeuwen heeft de toneelkunst 'n positieve bijdrage geleverd
voor de instandhouding en ontplooiing van de Nederlandse taal.
n. Door inhoud en strekking hebben de drama's tussen ± 1500 en ± 1800 de
christelijke godsdienst gesteund en gestimuleerd.

10) Dr. Jozef Lyna haalt uit 'n Chronique de Jean de Stavelot, uitgaaf E. Borgnet, blz. 455 dit
zinnetje aan: ‘in juni 1441 togen de schutterijen van St. Truiden, Tongeren, Hasselt, Herk
en Bilzen naar het landjuweel te Luik. Maastricht behaalde er den eersten prijs. Aan
Tongeren werd de 3de prijs toegekend ‘pour les miese jowans et mostrans esbatement, le
schime d'argent’. Zie ‘Het Heldentijdperk van onze Schuttersgilden, Verzamelde Opstellen,
XV, 1939, blz. 278.
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Sint Truien en de rederijkerij.
In de vruchtbare Haspengouw stichtte Trudo vóór 7001) op 't erfdeel van zijn ouders,
aan de Cysindrabeek, 'n kerk. De plek, Sachirinium genaamd, later als Zerkingen
uitgesproken, zag 'n klooster verrijzen, van waaruit Trudo het evangelie verkondigde
als medewerker van Theodardus en Lambertus, bisschoppen van Maastricht.
Na 1000 wordt de abdij 'n beschavingshaard mede door hoogstaand onderwijs.
Persoonlijkheden als de abt- en -kroniekschrijver Rodulf (± 6 maart 1138) en
Willem van Rijckel (± 1272) verlenen aan Trudo's stichting glans en glorie.
't Is rondom deze abdij, dat zich de stad zal ontwikkelen, die men de naam van de
regionale heilige geeft: Sint Truiden of Sint Truien.
Door 'n tweeherigheid, zoals Maastricht gekend heeft, staat de vesting onder de
prinsbisschop van Luik enerzijds en van de abt anderzijds.
Voor de verdediging van huis en hof en haard dienen o.m. de gilden, gewapend
met voet- of handboog alsook 't kloveniersgilde. Hun bloeitijd ligt vóór 1500 en is,
ietwat romantisch gekleurd, door de historicus Dr. Jozef Lyna ‘Het Heldentijdperk
van onze Schuttersgilden’ gedoodverfd2). Dat heroieke heeft zich bij Kortrijk op 11
juli 1302 in de Gulden Sporenslag gedemonstreerd, en, op vreedzamer wijze, als
‘cohors balistariorum’ in 1310 en latere tijden.
Van 17-24 juni 1441 nemen schutters uit Sint Truien, Tongeren, Maastricht deel
aan 'n landjuweel in Luik. In 1458 tijgen de gildemannen van Sint Trudo naar
Mechelen en veroveren daar 'n zilveren kan. Drie jaar daarvoor dongen ze met 53
groepen uit zuid en noord in Doornik naar de lauweren. Sint Truien keerde met 'n
derde, eervolle onderscheiding huiswaarts.
Ongeveer 1461 organiseert men ter plaatse 'n toernooi, waar ook die van Luik hun
pijlen drilden.
Uit verscheidene feiten meent Lyna te mogen besluiten, dat het schuttersgild van
Sint Truien 't voornaamste in de Haspengouw is geweest.
De binding schutterij en toneel treedt aan 't licht op 't landjuweel te Luik, waar
esbatementen worden opgevoerd.
Pas na 1500 openbaren archivalia rederijkersbedrijvigheid.
De man die ons naar de bron van Veldekes Sint Servaaslegende voerde, Dr. August
Kempeneers, heeft ook de sluier opgelicht, die lange tijd gehangen heeft over Sint
Truiens rederijkersleven.

1) In 656 sticht hij de Benediktijnerabdij. Zijn ouders heten Guiltboldus en Adela, familie van
de Austrasische hertogen. Trudo is gestorven 23 november 698. Zijn naamfeest valt samen
met dat van de paus-martelaar Clemens I.
2) Zie de belangwekkende studie in Verzamelde Opstellen, XV, Hasselt 1939, 269-285.
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Hij deed dit in 't maandblad ‘L'Ancien Pays de Looz’, 17de jaargang, 1913 (Hasselt)
op blz. 11-13 en blz. 28-29, onder de titel ‘Bijdrage tot de geschiedenis van de
Sint-Truidensche Rederijkerskamers’. Aan de ‘Geschiedenis van Zout-Leeuw’ door
P.V. Bets, II 59, ontleent hij:
‘Alsdan (= in 1509) ontving (de Kamer van Zout-Leeuw) met grooten
luister de rederijkerskamer van St. Truien die te Leeuw een vertooning
kwam geven’.
Twee dingen staan hiermee vast:
a) In Sint Truien bestond ± 1500 'n groep retrozijnen.
b) Ze kenden de kunst zodanig, dat ze buiten eigen veste durfden spelen.
Welke kamer is 't oudst? Die van de ‘Roesencrans’ of de ‘Acoleyen’?
Kempeneers put uit 'n officiële verordening, voorkomend in 't z.g. ‘Maendachboeck’
(1518-1544), folio 33, ten jare 1522, 'n doodvonnis.
‘Op maendach XXX dage merte, anno XVCXXII.
Om merckelike redenen wille, den heeren ende stad daer toe bewegende,
soe hebben die selve heeren ende stadt afgesat, ende afsetten ende
verbieden beyde die rethorycken vander Acoleyen ende Roesencrans.
Ende syn vortaen deshalven eens ende verdraghen, datmen die voerscreven
rethorycken ter stont te nyente doen sal, ende dat oick nyemants van nu
voertaen, hier inder stadt sulcke nocht andere rethorycken voerstellen oft
opstellen en sal sonder orloff van beyde den heeren ende der stadt, op elck
te verboeren die te contrarie daer af dede, ende soe decke dat ghesciede,
eenen wech Sint Jacops in Galissien, heeren ende stadt half ende half’.
De banbliksem was niet mis en doet denken aan Maastricht, waar de overheid
onwillige rederijkers ontzag weet in te boezemen, door te schermen met 'n
boete-bedevaart naar 't z.g. graf van Sint Jacobus te Compostella in Noord-West
Spanje.
Er wordt ons niet onthuld, op grond waarvan de ijzeren roede is gehanteerd. De storm
is evenwel vrij snel bedaard, wat men moet opmaken uit 'n raadsbesluit van 1523.
In de marginalia van voormeld ‘Maandachboeck’ staat te lezen:
‘Vernyent op maendach ultima augusti anno XVCXXIII’.
Alzo, men is de 31e augustus 1523 op de strenge beslissing van 30 maart 1522
teruggekomen.
'n Kwart eeuw nadien duiken nieuwe gegevens op.
't ‘Maendachboek’ uit de jaren 1547-1553, fol. 4, zegt:
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‘Prima augusti (1547). Wederomme opgestelt die wagens enz. vander Acoleyen ende
Rosencrans’3).
Zelfbewust noteert de bedaagde stadssecretaris Joannes Rueghere in 't latijn
hierachter:
‘Stultitie nostre non est finis’.
Beluistert men hierin 'n toespeling op Desiderius Erasmus' Laus Stultitiae (Lof
der Zotheid) of Encomium moriae, in 1508 aan zijn dierbare Thomas Morus
opgedragen?
De 23e juli 1548 vermeldt bedoeld register (fol. 14 vo):
‘Der Acoleyen, Rosencrans enz. tegen dese toekomende foere (= foire, kermis)
dat altheercomen om die processie te helpen vercieren’.
De magistraat wist medewerking te belonen. Als de rederijkers op Palmzondag,
29-3-1550 'n stichtelijk stuk hebben opgevoerd, komt de dag daarna de vergoeding.
‘Den Roesencrans 2 ayemen biers om dat sy ghisteren op palmdach speelden’ enz.
Twee jaar voordien was 'n zelfde hoeveelheid gerstenat aan de zustervereniging,
de Acoleyen geschonken.
Net zo gebeurde op 2 april 1548 t.a.v. de Rosencrans. Bij deze gelegenheden noch
bij volgende kan men opmaken, waarvoor de toelage geschonken is.
De 8e april 1549: ‘Der Acoleyen een aem halff stuvers biers’.
Ondanks de wintermaand schenkt de gemeente 23-12-1549:
‘Den ghesellen vanden Roesencrans 2 aymen biers halff stuvers’.
Op 24 maart 1550: ‘Der Acoleyen 2 ayemen biers’.
Ietwat onwennig klinkt in 't oor: ‘Item den Rosencrans ende der Acoleyen elcken
eenen witten boem’ (11-4-1552).
Nogmaals voor de Rosencrans twee amen biers op 13 maart 1553.
Heel summier is de mededeling, dat de Acoleyen ± 1560 't ‘Leven van Sintruyden
in retherycxsche dichte’ opvoerden. We menen er goed aan te doen bij dit
hagiografisch-legendarisch spel iets langer stil te staan4).

3) Volledigheidshalve nemen wij uit 3 stadsrekeningen de tekst over: a) 1547. Uuyt beveel van
burgemeesteren ende raedt gegeven den gheselscappe van der Acolijen ende van den
Roesencrans elcken ij (= twee) aemen, halff stuver biers, omdat zij een staende spel ghespeelt
hadden. maecken hier III gulden XVI stuver.
b) 1548. Opten selven tijt, ende uut beveel van den burghemeesteren betaalt den gheselscappe
vander Acoleijen, omdat sy eenighe personnagien souden voertstellen. Een ayme halff stuver
biers van XXXIX stuver.
c) 1549. Uut beveel vanden burghemeesteren ende raedt gegeven den gheselscappen vanden
Roesencrans ende vander Acoleijen omdat sij een staende spel inder vasten anno XLIX
gespeelt hadden, elcken te honre beden ayme halff stuvers bier van XXXIX stuver. die syme
is II gulden XVIII stuver. Aldus in Verslagen en Mededelingen v.d. Koninklijke Vlaamse
Academie voor Taal- en Letterkunde, 1958, blz. 578: Dr. H.J.E. Endepols, Fastraets' Leven
van St. Trudo ‘in Rhetorijcksche dichte’.
4) Nog altijd zijn we aangewezen op de editie van Dr. G. Kalff, Trou moet blycken.
Tooneelstukken der zestiende eeuw (te Groningen bij J.B. Wolters, 1889), XIX + 292. Tspel
van Sint Trudo is afgedrukt blz. 83-217. Na vs. 3562 staat Fr. Christianus Fastraets, composuit,
gevolgd door 8 regels, waarvan de eerste 4 gezongen, de andere gesproken worden.
Vers 1799 en 1800, deel I, luiden: Dat d'Okeleylen hier doet, nemet, onbequlen, En blijft
Gode en Sinte Odilien bevoolen! De heilige Odilia is vermoedelijk de patrones van de Kamer
geweest.

Jef Notermans, Schets van de geschiedenis van 't toneel in de Maasgouw voor de Franse Revolutie

57
a.
b.
c.
d.
e.

De dramaturg is Christiaen Fastraets; ook genaamd Christianus Fastrardus;
hoogstwaarschijnlijk is hij geboren Sint-Truienaar;
hij behoorde tot de orde van de Preekheren te Leuven;
hij kan lid geweest zijn van de Akoleyen;
geruime tijd heeft hij gastvrijheid genoten op de abdij van Sint-Truien (onder
't genot van goeie wijn);
f. dit verblijf valt na 1533, toen Georges Sarens abt was;
h. als bronnen voor zijn toneelstuk kunnen dienst hebben gedaan:

I.

Vita sancti Trudonis door 'n monnik uit
Metz, n.l. Donatus (na 700).

II.

Vita beati Trudonis confessoris door
Theodoricus (ongeveer 1093).

III.

Vita sancti Trudonis confessoris apud
Hasbanos-Gerardo Moringo auctore
(gedrukt te Leuven in juni 1540)4a).

IV.

Eiusdem divi Trudonis vita heroico
carmine per L. Gulielmum Lupun non
ineleganter descripta - samen met 't
vorige prozaverhaal gedrukt5).

V.

Onbekende handschriften in de abdij
aanwezig.

VI.

Verhalen en legenden in de volkstaal,
tijdens Fastraets' leven in omloop.

i. Op verzoek van abt Christophorus heeft Petrus Crullus 't rederijkers-drama van
Christ. Fastraets vrij bewerkt in 't latijn van de humanisten der 16de eeuw (naast
klassiek latijn à la Horatius e.a.)6). Dit is gebeurd ‘E cellula nostra anno redempti
orbis 1565’7), op 't feest van S. Simon en S. Judas, apostelen.
4a) 't Is opgedragen aan abt Joris Sarens de 17de november 1539, op 't feest van S. Gregorius
Thaumaturgus. Gerardus Morungus stamt uit Bommel (Gelderland). Hij was hoogleraar te
Leuven en pastoor te Seny (± 9-X-1566). Tegelijk met de Vita van Trudo verschenen zijn
verzen.
5) Lupus hanteert de hexameters met groot gemak. Hij draagt zijn heldendicht op aan G. Sarens
(gest. 1-4-1558).
6) Deze Peter Cruels van Gingelom werd Benediktijn en zelfs prior van 't Trudoklooster (1590).
Behalve dichter was hij kopergraveur. Door zijn lijst van ambten der Truiense abdij en ‘als
voortzetter van de Gesta Abbatum’ heeft frater Petrus Crullus a Ghingelim ('n dorpje onder
de rook van S. Trudo's convent) ‘zich een blijvende verdienste als historieschrijver verworven’
(H.J.E. Endepols, Vita sancti Trudonis Confessoris, Comedius duabus ut plurimum expressa,
Maastricht MCMXXXIV, blz. XXII.
7) Cruls draagt zijn Comedie op (16-9-1566) aan de monnik Trudo de Gomblaco (gest.
26-1-1579), hervormer van de kloostertucht in Sint-Truien. Endepols, o.c. formuleert de
dedicatie aldus: ‘Men moet Christophorus, de abt, en frater Trudo... als de doopheffers bij
Crullus' toneelarbeid beschouwen’, blz. XXXII.
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't Spel was zó uitvoerig, dat men de eerste helft 't ene jaar, de tweede helft 's jaars
daarna opvoerde. Behalve de heiligheid van de geloofsverkondiger Trudo, wordt wel
heel fel in 't licht gesteld de figuur van ‘Baalberith, duyvel’ der gramschap en
‘Leviathan, duyvel der hoverdyen’. ‘Met een kunstigrijmend scheld-refrein’ opent
Lucifer ‘sittende in de helle’ tegen de trawanten voornoemd.
In stychomythieën wordt levendig gedisputeerd, soms zonder inhoud, vaak met
peper en zout en sambal, door de zonen van de helse spelonken. Maar
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God verlaat zijn trouwe dienaar Trudo niet. Als deze tenslotte de geest geeft, stijgt
zijn ziel ten hemel in de gedaante van 'n ‘clijn kindeken’... ‘heel bloet ende naeckt’.
Engelen dragen dit in 't gouden Paradijs ten spijt van tierende satans.
Ontegenzeggelijk zullen de toeschouwers de ‘duvelrieën’ met smaak hebben
gadegeslagen en beluisterd, en ingestemd met de volkswijsheid die ze ten beste gaven.
Evenals in de Franse, Engelse en Duitse drama's is 't de dichter te doen om de
duivel als komische figuur aan de lachlust en bespotting prijs te geven. Door hun
mimiek, hun grijnzen, grollen en sprongen worden de ‘diableries’ grotesk, wat de
vrolijkheid op 't mooie marktplein van Sint Truien stellig zal verhoogd hebben8).
Ernest Soens9) heeft voor 'n groot deel gelijk, als hij opmerkt, dat de duivel-rollen
in dit stuk ‘de ziel van het spel zijn.’ De dominikaanse dramaturg schrikt voor geen
enkele platheid terug, maar put uit de bronnen van 't Haspenhouwse realisme met
onverholen welbehagen.
Ironie, sarkasme, cynisme bezigt Fastraets om beurten, waardoor 't volk dubbel
genoten zal hebben, zowel van 'n hinkepinkende Leviathan ‘op twee crucken’ als
van de gekwetste Baalberith, wiens kop in 'n verband is gewikkeld vanwege
kwetsuren, zowel van de schuimbekkende Lucifer, die zich de begeerde prooi, Sint
Trudo, ziet ontsnappen als van de machteloze, helse draken die 't onderspit delven
tegen de machtige patroon van de goede stad Sint Truien.
Als 't waar is, dat grote gebeurtenissen hun schaduwen vooruitwerpen, zo geldt
zulks eveneens van de Tachtigjarige oorlog. In 1565 rommelt 't in de Haspengouw.
Krijgskreten klinken in... de krocht van Sint Trudo's abdij: ‘Vivent les Gueux!’. Door
list en kracht is men daar binnengedrongen, om de opstand tegen Spanje voor te
bereiden en nieuwlichterij te verkondigen, die straks door 'n beeldenstorm
onherstelbare schade zal berokkenen aan kunst en kultuur.
Bracht Willem de Zwijger begin 1568 nog gastvrije uren door in 't studiehuis van
Sint Truien, in de schaduw van de Leuvense Universiteit, op 15 oktober 1568 staan
Lodewijk van Nassau en Willem van der Marck met 700 infanteristen voor de
abdijpoort. Vijftienduizend daalders eisen zij als losprijs, weldra verhoogd tot 't
dubbele bedrag, als abt Christophorus ontdekt en gevangen genomen wordt.
's Jaars daarop herkrijgt hij de vrijheid ad f 17.000! Terecht noemt Endepols dit
'n ‘zwarte bladzijde’ in de historie van Sint Trudo's erfgoed.
Was er in dergelijke troebele tijden plaats voor rederijkerij? 'n Charter (in

8) Zie E.J. Haslinghuis, De duivel in het drama der middeleeuwen (Leiden 1912), passim.
9) Vgl. zijn bekroonde studie ‘De rol van het Booze Beginsel op het middeleeuwsch Tooneel
(Gent 1893), blz. 108. Zie ook de picturale opmerkingen van dr. Leo van Puyvelde in zijn
‘Schilderkunst en Tooneelvertooningen op het einde van de Middeleeuwen. Een bijdrage tot
de kunstgeschiedenis vooral van de Nederlanden’ (Gent, 1912), o.m. blz. 208, 217, 223, 227,
250.
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afschrift) van 28 juli 1570 houdt 'n ondubbelzinnig antwoord in. 'n ‘Documentboek’
zegt:
‘Allen ende eenen yegelycken die dese teghenwoerdighe chaerte sullen
aensien ofte hooren lesen, zy condt ende kinlyck by desen, dat, alsoe inden
jaer naeder gheboerten Ons Heeren duysent vijffhondert ende achtensestigh,
bij den grooten troublen dese landen van Luyck ende deser stadt Sintruyden
(des God erbermen wille) overghecomen, alhier binner deser selver stadt
Sintruyden, onder meer andere, zyn nedergheleyt gheweest twee cameren
vanden ghesellen van Rhetorycke, die eene ghenaempt den Roosencrans
ende die andere die Akeleye, ende dat eensdeels om den inwendigen
schimp, noet ende gheduerighen twist ende tweedracht, die altyd groejende
was tusschen den ghesellen van beyde den voerseyden cameren, ende meer
andere pregnante redenen, ende om argher ende meer imminenten periculen
die uyt desen twiste hadden mogen naxeeren ende oprysen, te eviteren’.
Evenals 'n kleine halve eeuw hiervoor luidt 'n doodsklokje over de rederijkers in de
veste van Sint Trudo! 't Veldwinnend protestantisme in 't prinsbisdom is daar mede
debet aan. Vergeefs had de stedelijke regering in 1564 paal en perk trachten te stellen
aan de propaganda van de Reformatie. Benediktynen noch Franciscanen hielden 'n
bijeenkomst van 200 edellieden e.a. in Sint Truien in 1566 tegen. Voorstanders van
de Prins van Oranje en aanhangers van 't oude regiem raakten slaags, en de duitse
huurlingen vielen de stads-sleutels in handen.
Strijdliederen of politieke refereinen veranderden weinig aan de
bezettingstoestanden, totdat in 1569 de zuivering begon. Akoleyen en Rosencrans
werden opgedoekt, om plaats te maken voor 'n nieuwe kamer, ‘ghenaempt die
Olyftack’. Deze sproot voort uit de ‘Reformatie der stadt St. Truyen anno 1569 aprilis
23’.
's Jaars daarna ontwierp men aangepaste statuten, die 'n wedergeboorte van de
krakelende kannekijkers van voorheen ten enenmale de pas afsneden.
Wij sluiten dit onderdeel af met de eed die gelijktijdig gold voor de schutters en
de ‘Rethorisynen respectivelyck’. Gerard van Groesbeek, prinsbisschop enerzijds,
en Christoffel vander Blockeryen, ‘bij Godts gehenkenisse abt des couvents van St.
Truyden, beyde heeren der selver stadt’ anderzijds, stellen 23 april 1569 vast:
‘Ick zwere dat ick door Godts genaden oprecht, hertelyck ende
ongeveynsdelyck halde, volge ende belyde ende altydt halden, volgen
ende beleyden sal onsen aide catholyke roomschen geloove ende religie;
dat sal ick veesen getrouwe, behulpich, onderdanigh ende in alle noode
bystendigh beyde onse heeren, hunne scholteten, de borgermeesteren ende
raedt deser stadt St. Truyden, ende my tot hunne requisitie altydt in
woepenen gereedt ende veerdich laeten vinden, sonder eenige excusatie:
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Ende ick en sal niet procureren int heymelyck oft int openbaer by my selve
oft yemanten anders in mynen naem tegens die hoogheyt, jurisdictie ende
gerechtigheyt van beyde onse heeren voorschreven.
Item. Indien ick eenige saecken verneme tenderende tot achterdeel van
beyde onse heeren oft een van dien, dat sal ick hem openbaeren ende hunne
justitie te kennen geven, soo balde alst my mogelyck wesen sal; ende sal
naer myn vermoghen daer teghen helpen resisteren ende wederstaen; ende
oock secreet ende hoelachtich wesen int ghene het magistraet my voor
secreet bevelen sal, etc. (sic).’10).
Wie op 't spel van Sint Trudo iets dieper wil ingaan, kan daarvoor op de eerste plaats
terecht bij Gerrit Kalff, Trou moet blycken11).
Joseph Endepols heeft zich na Kalff intensief met dit toneelstuk beziggehouden,
zoals uit verschillende publikaties blijkt12).
't Is diep te betreuren, dat zijn verzwakt gezichtsvermogen niet toelaat, 'n nieuwe
kritische uitgave van 't Trudospel te verzorgen.
Wie de hoop mocht koesteren enig verhelderend materiaal over 't spel op te diepen
uit de rijke bron ‘Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Trond’, uitgegeven door Charles
Piot, wordt teleurgesteld. Alleen de eedsformule van de rederijkers biedt 'n schrale
troost, zo ook de officieel geregelde opheffing van de twee kamers op 23 april 156913).

10) Boven de akte staat: ‘Veranderinge van den gantschen regiment der stadt St. Truyden,
gedaen by beyde de heeren der voorschreven stadt anno 1569, 23 april, naer dat die
stadt in handen van grave Lodewijck van Nassauwe ende syn consorten was
overgelevert, gespolieert, gebrandtschat ende wederom verlaeten’, cf. Charles Piot,
o.c., p. 630 en 631. Bedoelde eed volgt op die der ‘borgermeesteren’, der ‘raedtsluyden’
en der dekens van de ambachten.
Ik vind 't spijtig, dat ik geen inzage heb kunnen krijgen van 'n licentiaats-scriptie,
berustend op de Universiteit van Leuven, handelend over bovenstaand onderwerp, nl.
Honoré Casteur, Historisch en critisch overzicht van de Rederijkerskamers van St.
Truiden. Zie Revue beige de Philologie et d'Histoire, 1939, 286.
11) J.B. Wolters, Groningen, 1889.
12) Cf. a) Feestbundel - Van Ginneken, Bijdragen tot de Nederlandse Taal en Letterkunde, 1937.
b) TNTL, 1944-45, 258-264.
c) In 't Album Edgard Blancquaert: ‘Welk der beide Luikse handschriften vertegenwoordigt
de betrouwbaarste van 't spel van St. Trudo?’ (Tongeren 1958), 135-145.
d) In margine: Christiaen Fastraets en de datering van het Trudospel - Spiegel der Letteren,
1958, 135-136.
e) Fastraets Leven van St. Trudo ‘in Rethorijcksche dichte’ - Versl. en Meded. Kon. Vlaamse
Academie voor Taal- en Letterkunde, 1958, 559-579.
13) Tome II, Bruxelles 1874, (XCIX ± 669 pp.). De tekst is van Gerard van Groenbeek,
prins-bisschop, en van Christoffel Van der Blockerijen, abt van Sint Truien. Zie pp. 617-631.
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Leven en streven van de Veldbloem in Bilzen.
Heeft Jan Berchmans Paquay 'n verdienstelijke bijdrage geleverd voor de geschiedenis
van de rederijkers in Bilzen1), we zijn hem niet minder dankbaar voor de bijdrage 2)
over de Kamer van Bilzen met haar landelijke naam de Veldbloem. De retrozijnen
voerden als spreuk in hun schild: ‘Reuck vuldt en verheught’.
Wil men de geschiedenis van de Bilzense Kamer zo volledig mogelijk weergeven,
zo is men aangewezen op 't gemeente-archief van 't stadje, dat beschikt over 'n
‘Register der Rhethoricamer’, waarin de lotgevallen van 1738 tot 1837 staan
geboekstaafd.
Wat zich vóór 1738 heeft afgespeeld, is blijkbaar in dikke nevelen gehuld, met
uitzondering van één lichtpuntje. Op folio 1 van vermeld register staat te lezen:
‘In onse oude archieven der Rhetorica van Bilsen bevind zig al dat int jare
1640 door de Rhetoricijns tragedien verthoont syn geworden; ita est (was
getekend, J.N.) P. Timmermans, pastoor van Elsloo en prefect der Rhetorica
Bilsen’.
't Is onaannemelijk, dat in 't eeuwenoude Belisia, waar de beroemde Godfried van
Bouillon zijn moeder, Ida van Boolen, als abdis zag resideren, en waar 't oudste
‘Driekoningenspel’ afgeschreven en gespeeld werd rondom 11303), geen
toneelbedrijvigheid vóór en na 1500 zou te constateren zijn. Alleen reeds 't feit, dat
er zes gilden hebben bestaan, nl. de ambachten van de plugers, brouwers, bekkers,
cremers, gewantmeters en snijders, houdt in, dat er aan gezelligheidsleven moet
gedaan zijn. Klemmender is 't reglement van 't schuttersgilde, op 19 mei 1569
goedgekeurd door de abdis Odilia van Beymelborch. Waar schutters zijn, daar is
toneel!
Spijtig genoeg liggen er geen bewijzen van toneelaktiviteit op tafel. Bij gebrek
daaraan bepalen we ons tot 'n aantal opmerkingen over de periode na 1730. 'n Goed
gebruik hield de vroedschap in ere door in 1730 'n aam bier te schenken aan de ‘alten
schutten’ en wel op ‘Meydach’, op ‘Schietdach’ en op Sakramentsdag. De ‘jonge
schutten’ viel 'n zelfde hoeveelheid in genoemd jaar ten deel.
De 17de november 1738 zijn de vroegere ordonnantiën en voorschriften van de
Veldtbloem herzien, vernieuwd ‘ende gereformeert’.
Dit vernemen we op folio 2. De inleiding van de 18 paragrafen schrijven we over:
‘Alsoo in alle welgefondeerde vergaderingen ter aller tyden
noodtsaeckelyck geweest is, datter uytgevonden syn seker

1) Bilzen ligt 15 km ten westen van Maastricht.
3) Vgl. de bibliofielen-editie ‘Driekoningenspel van Munsterbilzen’, bewerkt en toegelicht door
Jef Notermans, verlucht door Jérôme Goffin, gedrukt door de meesterdrukker J. Willem
Veltman (Maastricht - 1961).

Jef Notermans, Schets van de geschiedenis van 't toneel in de Maasgouw voor de Franse Revolutie

62
wetten, ende ordonnantien waer aen een ieder (tot welstandt ende
behaudenisse der selve) met vaste verbintenisse sigh comt te onderwerpen,
soo ist wy insgelycken om onse redenrycke Kamer in standt en goede
ordere te houden, eenpaerelyck hebben goet gevonden onse oude
reglementen te renoveren ende in dese renovatie aen een iegelyck voor te
houden, om aen deselve sigh als vroome en getrouwe lidtmaeten te
verbinden, ende in alle poincten te verplichten’.
De artikelen regelen niet enkel de gedragingen binnenskamers maar ook daarbuiten,
zoals 't deelnemen aan de processies op de eerste zondagen van de maand, op 't feest
van de H. Rozenkrans en Sakramentsdag. Bij die plechtigheden draagt elke rederijker
'n flambouw in rood en blauw. Afwezigheid wordt beboet.
'n Feestvergadering wordt jaarlijks belegd op 3 november, voor 't vieren van Sint
Hubertus en op Driekoningen. Dan zullen de ‘medebroeders haer saemen vermaecken
gelyckerwys, voor die tydt van de officieren der camere sal goet gevonden woorden’.
Gepruttel na 'n regelmatige verkiezing is verboden. Evenzo vloeken, zweren, slaan,
elkaar verwijten naar 't hoofd slingeren, ‘onteydige en quistige caartspelen’. Voorop
dienen te staan broederlijke liefde en eendracht.
In 't bestuur zetelen de praefect of directeur, aan wie de keus van de toneelstukken
is voorbehouden. Hij deelt de rollen uit en leidt de repetities. Naast hem staat de
‘dispensier oft meester der camere’, plus z.g. officieren en 'n ‘Knaep’, 'n
duvelstoejager.
Uit par. 15 blijkt, dat er contacten bestaan hebben met broeders-in-de-kunst: aan
wie toegang tot de Kamer niet ontzegd was, als zij lid waren van de ‘nabuerighe
vereenighde camers’. Onder 't nieuwe reglement moest elk lid zijn handtekening
zetten en aldus bekrachtigen 't verschuldigde ‘respect en eerbiedinghe aen den heer
prinsch (sic) ende overigheyt der camere’.
In 1738 signeerden: J. Mathys, pastoor van Bilzen, prefekt der ‘voorsyde camer’,
P. Timmermans, vice-prefekt, J. Brouwers, Gerd Stassen, vice-pastoor, L. Palmans,
L.J. Lousberghs, M. Van den Borne, confrer (sic), Antoon Swers, Joannes Broux,
Jan Baertmans, Jan Vannut, G. Timmermans, Jan Wilmart, W. Berebroux.
Sommige van deze ondertekenaars zijn mogelijk in 't bezit geweest van 'n program,
gedrukt bij Ernestus Stravius te Hasselt i.v.m. een vertoning door de Veldtbloem op
5 oktober 1700, tien uur voormiddag! De wijdlopigheid van de aankondiging is à la
de rederijkers.
‘Broederlicken haet voltrocken in den persoon van Ericus, Coninck van
Sweden, opgehitst door quaeden raet en ingheven des duyvels, set Joannes,
Hertog van Finlandt gevangen, vermoort twee van syn bloedt-verwanten
en pedagog (sic). Gerick, person van Joannes en Carel gevraecht uit
Stokholm ghelevert, wordt gheradbraeckt.
Ericus, naer 't in nemen der stadt gevangen, sterft in de egge(?) gevangenis
syns broeders, raesende vol disperatie. Verthoont en opgedraeghen aen
den H.E.H. geboren Heere
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Gerard van Oyenbrugge, uit de graven van Duras, baron de Roost en
Elderen, vrijheer van Seille en Lauw etc. grooten marèchal van syne
keurvorstelycke hoogheyt van Ceulen tot Luyck, Roets heere van synen
ghemeynen raede, Lieutenant van den souvereynen leensale der lande van
Luyck, 't hooft der edelen Staet van den lande van Luyck en graafschap
Loon, commissaris van Maestricht, hoogen en souvereynen officier des
ampts Bilsen etc.
En aen de H.E.H. geb. Vrouw Mevrouw, Marie-Florence, gheborene
baronesse van Elderen, syn huysvrouw.
Door de liefhebbers der rede-rycke earner, genaemt de Veltbloeme, binnen
de stadt Bilsen op den 5 oktober 1700 ten 10 ure voormiddag.
Die schryft: Reuck vult ende verheucht’.
'n Belangrijke gebeurtenis is 't confirmeren van de Veldbloem in al haar rechten door
de prinsbisschop in 1739:
Sub Cardinale Joanne Theodore Re-aedificor.
De Magistraet van Bilsen croont hier in Rhetorica.
In 1750 is ‘den Theatre, bestaende meestal in planken, vorken enz. gebruikt om
cribben, ledecanten en schilderhuysen’ te vervaardigen. Wanneer alles kant en klaar
is, springt de stad bij: Borgemeester en Magistraet accorderen aan de Rhetorica-camer
die somme van 200 gulden eens, tot hulp int maken van eenen nieuwen theatre.
Daar wordt natuurlijk op gespeeld. De ‘actie’ of spel is opgedragen aan Syne
Excellentie den heer Lantcommandeur van Alden-Biessen in de Bilser kermis zesde
oktober (1750), met applaudissement van alle ausculteurs, gelyck oock 2 comediens,
te weten woensdags dito en sondags 11, welke laetste tot dankzegging van
hooggemelde S.E. geschiedt is om de goede gratificatie en subsidie aen onse Rhetorica
earner gedaen: f 200.
Deze gulle toelage was niet toereikend om alle gemaakte onkosten en plooien
recht te strijken. Die beliepen immers f 535, 11 stuiver voor 't timmerwerk enz., 't
opzetten voor 't stadhuis honorarium aan ‘speellieden uyt Duytsland, idem van
Munsterbilsen en St. Martenslinde, Schilderen der theatre, schilderloon van 't wapen’4).
Met Bilzerkermis in 1751 zag de bevolking twee spelen opvoeren, waarvoor de
pastoor Edmond de Horion, pas gekozen prefekt gevoelig zal geweest zijn. Aangezien
de parochie gepatroniseerd werd door Sint Maurits en gezellen, viel de kermisviering
op 22 september, of de zondag er voor dan wel er na. Grootscheeps bleek 't feest op
1 oktober 1761, door de Rhetorica camer ‘solemmelyck gecelebreert, onder geschut
van kleine kanons, die geplant

4) In totaal zijn elf schilderijen of blazoenen in 't verenigingslokaal van de Rhetorica te Bilzen
aanwezig. 't Oudste is van 1654 en wijst op de verbondenheid van de kamers in Tongeren,
Loon, Sint Truien, Hasselt en Bilzen. Centraal is 'n gekroond hart, waaruit de 5 namen van
de kamers voortvloeien: de Witte Lelie, de Goudbloem, de Roode Roos, de Olijftak en de
Veldbloem. Als onderschrift is geschilderd: Reuck vuldt en verheught. De andere tien
blazoenen zijn gedateerd tussen 1716 en 1788.
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waeren op den borghbergh, en naer dry dagen het stadhuis en Rhetoricakamer met
pot-à-feu en ander licht geïllumineert te hebben ten overstaan van d'Eerentfesten
Borgemeesters, d' Heeren H. de Mathys en fr. Groutaers en gesworen met den
geheelen Raed van Bilsen, het honderdste jaer van den H. Roosencrans, als synde d'
Onbevlekte Moeder Godts, de vercosene patrones Rethorica alhier, altyt en over
honderde jaren geweest, als wanneer ook de camer verciert was met veele schoone
jaerschriften’.
Een daarvan citeert Paquay ('t chronogram is voor de ontcijferaars niet zo moeilijk):
RHETORICALES SODALES IVBILANT
MARIAE ROSARII PATRONAE
HODIE PAX ACCLAMAT
Hoeveel eeuwen de Veldtbloem oud was, valt nochtans nergens uit op te maken. De
geboortedatum kan net zo goed vóór als na 1500 liggen.
In 1781 was 't aantal liefhebbers sterk geslonken. Waren nog lid: Marten van de
Laer, W. van de Laer, Peter Hustinx, Matthys Nijs, Walterus Cornelissen, J.H.
Schreyvelle en J. Clercx.
Eerstgenoemde was prins van de kamer (1780-84).
Na zijn aftreden koos men pastoor Matthys Hechtermans (1784-87). Onder zijn
bewind werd 't reglement in 1785 herzien.
Met vastenavond 1787 (12 en 13 februari) hebben de ‘confreers op onse camer
verthoont een spel van de vier tyden van het jaer, afbelding (sic) van het menschen
leven, verbeelt in Don Juan en Claes zijn knecht, tot veel plaisier en vergenoegen
van onse heeren borgemeesters, magistraet en verdere heeren en borgers der stadt
verthoont’.
Prins J.F. Maurissen kreeg de teugels in 1788 in handen en sloeg 't record van 'n
voorzaat, G. Timmermans, drossart, 1751-75, door te regeren tot 1819! Onder hem
werd in 1788 ‘den theater geheel in staet gesteld en van nieuwe gordynen voorzien’.
Op 6 oktober 1788, bij gelegenheid van de kermis, werd een en ander ingewijd
door 'n tragedie van den Czaar van Moscovien en synen soen Alexis Petrowits’.
't Treurspel is opgedragen aan Zijne ‘hoogwaerde Excellentie, den Hoog Eedelen
hoogh gebooren heer Franciscus Joannes Nepomucenus Fidelis, vryheer van
Reischack, ridder van den Duytschen order (sic), Landcommandeur der Bailly
Ouden-Biessen’.
De penningmeester zat in zorgen vanwege 't schilderen van 'n ‘overschoon wapen’
mitsgaders 't huren van de ‘beste moscovitse kleeders van Brusselt’. Daar kwam nog
bij ‘het besorgen van alder beste musikanten van Luyck en Maestricht’.
Daags daarop speelde men 'n spel van ‘Henricus den Vierden Coninck van
Vranckryck en den hertog van Guise etc., opgedragen ter glorie van onsen seer Eerw.
Heer Mathieu-Guil. Hechtermans5), pastoor deser stadt en seer yverigen hoofdman,
in de beste romeynsche cleeders uitgevoerd’. 't Nieuwe

5) Overleden 9 februari 1789.
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blazoen was dat van de gevierde herder: gekanteelde toren, wijndruiftak, druiventros
(gevierendeeld).
Dit was de zwanezang.
Niet gedagtekend is 'n stuk, waarin veel bloed vloeit: Bajazet, in vijf bedrijven en
alexandrijnen opgebouwd6). Ik acht het denkbaar, dat men 't spel geleend heeft van
de Witte Lelie, die dit 12-9-1735 had gespeeld.
Ofschoon 't buiten ons bestek valt, stippen we toch aan, dat in 1822 'n nieuw
register werd aangelegd door de dispensier Schobben, lopend tot 1838. 'n Voortzetting
hiervan is wellicht te danken aan prins Jan Nicolaas Beckers (1819-47), Willem
Maurissen (prins van 1848-74), G.A. Gielen (1874-75), Emiel Barthels (1875-79)
en Eduard Barthels (1879-13 augustus 1889)7).

Munsterkerk te Roermond.

6) Camille Huysmans heeft hieraan 'n lezing besteed te Mechelen tijdens de Wetenschappelijke
Vlaamse Congressen, belegd op 6-8 augustus 1921. Huysmans sprak bij die gelegenheid
over esbatementen gevonden bij Barthels-Lousbergs in Bilzen.
7) In 1822 stond er op de grote zaal van 't stadhuis te Bilzen, ‘waer de Rhetorica altoos plaats
gehad heeft sedert 4 à 5 eeuwen’! meubilair, dat de Kamer toebehoorde. 't Jaar tevoren was
't aantal kameristen vastgesteld op dertig. Had men in 1820 (10 februari) de gordijnen van
den ‘theatre’ uit armoe verkocht? 'n Week lang werd er in 1826 gefuifd vanwege de ‘Koning’
Joostens, praefect van de kamer - gewoonlijk schonk en dronk men bij 't koningsfeest slechts
drie dagen. Nu werd dit triduum uitgerekt door extra traktaties van ‘doctoor’ Fisse, Schorpioen
en de ‘assistent’ Maurissen. De negende dag ‘tracteerde onse lieve coning’. Daarmee was
de noveen afgelopen. In 1838 ging 't wederom lustig toe. Confreer Willen Lormans was
‘Koning gevallen’! Hij gaf rondjes totdat de ton bier ‘van zeven maanden oud’ leeg was.
Schorpion huldigde hem 14 januari '38 met 'n gedicht; 'n viertal confraters deed zulks met
'n ketel pap plus peperkoek.
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Middeleeuwse acteurs spelen in Roermond.
In 't volumineuze werk, dat men ten jare 1932 in 't licht gaf onder de dubbele titel
‘Civitas Ruraemundensis’ en ‘Gedenkboek ter gelegenheid van het zevenhonderdjarig
bestaan van Roermond als stad’1), speurt de literatuurhistoricus naar gegevens over
rederijkers en anderen.
Schraal is de oogst. 'n Afzonderlijk opstel wordt aan de letterkunde niet gewijd.
Alleen 'n heel bescheiden pitje heeft Dr. J.P.M. van Gils ontstoken, en dit alleen nog
maar met behulp van reeds bekende bescheiden.
Neemt men 't meer wetenschappelijk bedoelde werk ter hand, getiteld ‘Historische
Opstellen over Roermond’2), samengesteld door 't triumviraat Dr. A. van Rijswijck,
M.K.J. Smeets en Dr. B.A. Vermaseren, naar aanleiding van 't honderdjarig bestaan
van 't Bisschoppelijk College te Roermond (1851-1951), dan is de deceptie nog
groter. Met geen gebenedijd woord wordt in de veertien bijdragen 't toneel vernoemd,
noch van andere letterkundige bedrijvigheid gewaagd. 't Waarom is de lezer niet
duidelijk.
Het opstel van Dr. P.J.M. van Gils over ‘Het Onderwijs’ is interessant, spreekt
terloops over ‘drama's in de klassieke talen of in de volkstaal opgevoerd’3) door
leerlingen onder leiding van Jezwieten, maar laat ons in 't ongewisse én over titels,
én over auteurs, plaatsen, jaren enz.
Raadpleging van de belangwekkende studie over ‘Sociale instellingen, gilden,
putten en confrerieën te Roermond van 1232-1795’ levert niets op. J. Huysmans
bewaart 'n diep stilzwijgen over 't toneel c.a.
Heeft de rampzalige brand van 1665 alle archivalia i.v.m. gespeelde stukken
weggevaagd?
Met 'n sober zinnetje legt J. Huysmans in ‘Zeden, gewoonten en gebruiken te
Roermond’ vast, dat in de zestiende eeuw tijdens 'n processie ‘een sproke4) werd
opgevoerd, getiteld ‘de Echtverbintenis van Maria’.
We haken op deze aanstipping even in.
De archivaris Jos Habets heeft uit 'n naderhand spoorloos verdwenen handschrift
enkele bladzijden op weinig verantwoorde wijze afgedrukt in de Publications de la
Société historique et archéologique dans le Limbourg, 12de deel (1875), blz. 127-145.
Hij ging daarbij uit van 'n z.g. ‘Légende de Ste Marie et de Ste Anne’, 'n bandje dat
(in -12o, reliure neuve) in 't bezit is geweest van de toenmalige notaris Guillon. De
‘Catalogue des manuscripts et archives’ van deze functionaris geeft bij nummer 62
aan, dat er sprake is van 'n ‘Codex de l'année 1545, avec un calendrier pour la
Gueldre’, tot welk hertogdom Roermond behoord heeft.
De kataloog zegt nog: ‘Hier begynt die misterie van Maria der Moeder Godts’.
We worden omtrent de inhoud ingelicht. ‘Hoe ende in wat maniere die ge-

1)
2)
3)
4)

1932, J.J. Romen en Zonen, Roermond, 431 blz.
Roermond, 1951, 491 blz.
Gedenkboek, blz. 237.
Gedenkboek, blz. 324. Hoe de schr. aan de term ‘sproke’ komt, is onverklaarbaar.
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benedide ioncfer Maria Joseph getrouwt waert opten XV. dach vander maent
Januarius...
Hyer begint eyn notabel genoechlic boexken inhaudende die hystorie ofte dat leven
met die geslechten der glorioser heyliger vrouwen sancta Maria, dat meister Johan
van Denemercken, doctor ende werlick priester scryf, ende broder Wolter Bor, catuser,
overgheset heeft utten latyn in duytschen’.
'n Juiste onderstelling van Habets is, dat 't spel berijmd is geweest.
Ondeskundige overschrijving door 'n onbekende heeft er proza van trachten te
maken. Op onze beurt hebben wij geprobeerd de versvorm te herstellen en de inhoud
naast 'n fragment van de Eerste Bliscap gelegd5).
We weten niet, wie de geleerde Van Denemercken is geweest. Sporen omtrent
deze doctor ontbreken. Zo ook van de Karthuizer Bor, 'n geestelijke nazaat van de
wereldberoemde Dionisius, die op 12 maart 1471 als prior in Roermond de geest
gaf.
Zonder argumenten die hout snijden aan te voeren, beweert Jos. Habets, dat het
spel ‘Limburgs’ van taal is met Roermondse inslag. Raadpleegt men in dit verband
de dissertatie van Jo Kats ‘Het Roermondsche Dialect’6), dan zal men de beweringen
van Habets niet met feiten kunnen staven. Alleen reeds 't uitsluitend gebruik van ‘Ic’
duidt er op, dat hier geen Roermondenaar aan 't woord is7).
't Spelletje, dat slechts in enkele tientallen regels tot ons is gekomen, wordt
volgenderwijs ingeleid.
‘Item dits die maniere ende die sprueke inder processie als men spelen wil
dat Maria getrouwt waert Joseph.
‘Item men sal daertoe hebben eijn elterken van stijven leeder gemaect of
van holteren reyskens, dat eyn luttel tempelachtig schynt te wesen.
‘Ende voir hem sal eyn syden cleyt of dwele hangen, daeraen staen sal
eyn biscop’.
Dit is de summiere aanduiding van 't decor.
‘Ende voir hem sal Maria met X of XII ioncferen staen die in den tempel
wonende waren’.
Deze vervullen zwijgende rollen.
Er moet voor dit dozijn figuranten 'n behoorlijke ruimte op de speelwagen zijn
geweest. Bovendien treden sprekend op, buiten Maria en Jozef, 'n engel, 'n ‘bisschop’8)
Abiachar die 't huwelijk moet inzegenen, 'n coadjutor Ysachar (zoveel als 'n
wijbisschop) plus 'n tempelpriester. In totaal zes handelende ‘dramatis personae’9.
5) Maastricht, MCMXXXVIII.
6) Roermond, Maaseik 1939.
7) Op Mosaanse tongval kunnen o.m. woorden wijzen als: alt, alderen, halden, solden, wolden,
wie (= hoe), gedechtich, meeghden, gegangen, onbetemelic, altste, gehalden.
8) Dit anachromisme is 'n vaak voorkomende fout tegen de tijdrekenkunde. Ook in de beeldende
kunst met betrekking tot Jezus, Maria en Jozef stoot men meermalen op bisschoppen!
9 )Hoe men zich de kledij moet voorstellen, valt ten dele op te maken uit 't wetenschappelijk
werk van Mary G. Houston, Medieval costume in Engeland and France. The 13th, 14th and
15th centuries (London, 1939).
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Er staat niet te lezen, welke musicerende personen dit onderdeel van de processie
opluisteren. In elk geval produceren ze ‘suyt geluyt met groten vroude’ (= vreugde).
't Is niet recht duidelijk, wie 't woord richt tot de tempelmaagden, wanneer deze te
horen krijgen, dat degenen die de leeftijd van veertien jaar bereikt hebben (en dus
huwbaar zijn) naar 't ouderlijk huis kunnen gaan. Vermoedelijk is 't ‘bisschop’
Abiachar.
Ic gebede u, meechden, openbaer,
die alt syn viertien jaer,
dat si trecken tot hoere (= hun) alderen have
ende man niemen (= nemen) nae hoeren rade,
ende na Moyses leeren (= de Joodse wet)
dat volt Gods vermeeren10),
tot Gods lof ende eere.

De reactie op dit verzoek is deze: ‘Dan nygen sy al ende omkieren sich, of sy en
wech wolden gaen, mer Maria blijft dan alleen staen. Dan geit die biscop tot hoer
ende spreckt:
Nu segt my ioncfrou Maria,
waerom gi hier gebleven syt,
dat verboden is in onser leeren.
Gi moet u tot hylic keeren.

't Is duidelijk, dat Maria besloten was niet in 't huwelijk te treden, maar maagd te
blijven. Volgens de wet van Mozes kon ze echter niet in 't tempelpensionaat, gezien
haar 14 jaar, 't verdere leven doorbrengen.
Besluiteloos wendt zich de verantwoordelijke hoogwaardigheidsbekleder tot de
omstanders, vragend tot God te bidden om uitkomst.
Ic gebiede u allen int gemeyn,
dat gy aenroept God den Almachtigen Here,
dat Hi ons eyn teyken wil geven,
wie (= hoe) wy mit deser ioncferen sullen leven.

Aan de oproep tot gebed geeft iedereen gevolg.
‘Dan sullen sy die hande by eyn leggen ende bedden’
(= bidden).

Daar menselyke overwegingen niet tot 'n oplossing leiden, verschijnt er 'n ‘deus ex
machina’, 'n zuivere geest uit de hemel.
‘Recht te voirt spreckt eyn engel:
Hoert, hoert, den wil des Heren hie (= hier).
Gy sult doen nae Ysaias prophecie,
wie (= hoe) in synen elften capittel gescreven steyt:
dat eyn roede uter wortelen van Yesse geit,
die voert bringen sal eyn bloem,
daer die Heilige Geist,
inder gedaente eynre duiven,
op rusten sal’.
10) Groeit aan en vermenigvuldigt u.
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'n Andere afgezant uit 't Eden vult de toespraak tot de mannelijke luisteraars aan:
Dan spreckt eyn ander engel:
Al die van coninck Davids geslecht ongehylickt syn,
die sullen ten altaer den biscop brengende syn
eyn dorre roede van eynen haselnoeten boem.
Wes (= hij wiens) roede dan bloyende wert
ende eyn witte duve daer ut vliecht,
dien salmen Maria die ioncfer te hylick geven.

Er zijn derhalve enige pretendenten, tevens bloedverwanten van de Maagd, die in
aanmerking komen, met haar te trouwen. Er zal evenwel 'n dubbel wonder moeten
gebeuren. Ten eerste zal 'n dorre roe zo maar dienen te veranderen in 'n bloesemende
tak. Ten tweede moet uit die bloeseming 'n blanke duif opvliegen.
't Publiek ziet de aspirant-bruidegoms zich in beweging stellen. Ze gaan hun roede
op 't altaar leggen, waarvan in de eerste regels gesproken is.
Ieder hecht er een papiertje aan, waarop z'n naam geschreven is.
‘Dan leggen sy al hoer roeden opten altaer, elcks naem hinck aen syn roede’. Zich
richtend tot diegenen, wier leeftijd toereikend is, zegt de hoogwaardigheid, wat hun
te doen staat.
Dan spreckt die biscop:
Ic gebede den Ysrahelschen volck
(= de vertegenwoordigers)
die noch ongehylickt syn
ende boven achtien jaren alt worden syn,
dat sy hoer roede van mynre hant
moegen weder halende syn.

Er vormt zich 'n stoet, waarbij 'n volgorde naar ancienniteit in acht wordt genomen.
‘Dan gaen sy al in processie ende halen die roede, die joncksten voeraen.
Joseph die de altste was achteran. Die biscop sal hem eyn gesneden
gemaelde (= beschilderde), groete, bloeyende roede, daer eyn witte duve
op sit, ongemerckt in die hant geven’.
Dit simpel toneeltrucje lukt, temeer daar muzikanten (met violen en dgl.) optreden.
't Gewenste ‘wonder’ is geschied: de roede van Jozef staat prachtig in bloei. Over
'n wegfladderende duif rept 't gedicht verder niet.
‘Dan speelt men mit alreleide suyt geluyt mit groten vroude’.
Of er ook gezang aan te pas kwam?
De plechtige ceremonie vindt plaats.
‘Ende terstont trowt Joseph Maria voer den biscop ende al
den volck mit groter eere inden tempel.
Dan spreckt die outste biscop Abiachar:
Gebenedyt sy Got der Here,
ende den werdighen Joseph eere,
dien daertoe heeft vercoren
die edel ioncfer Maria te bewaren’.
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Geheel steunend op apocriefe verhalen vertelt dan de dichter door de mond van de
coadjutor, na 't gesloten huwelijk, wat hun te doen staat.
‘Dan spreckt Ysachar mit ons soe voel als eyn wybiscop:
Eerwerdighe Bruydigom ende Bruyt,
gi sult gedechtich wesen,
dat u trou is geschiet
des vyfteenden dachs der maent
die ianuarius hiet.
Want Moyses heeft ons geboden,
dat wi u solden sagen,
dat men bynnen twee ende seventich dagen
bruyloft moet halden’.

Hierop repliceert Jozef in tweevoudige zin.
Dan spreckt Joseph:
O, here, u gebot dat sal ic doen.
Ic sal tot Bethlem mynen huyse reisen,
ende al dinck dat totter bruyloft hoert bereiden.

Vervolgens wendt hij zich tot zijn Bruid.
Ade! ade! ioncfrou Marien, ic scheyde.
Die benedicxi Gods bewaer ons beyde.

't Afscheid is hoogst sober maar gedistingeerd.
Dan geeft hi hoer de hant ende sy nygen beyde.

***
Tussen de afgelopen scène en de volgende verstrijkt 'n tiental weken. Hiervan brengt
'n tempelpriester de menigte op de hoogte.
Dan spreckt eyn priester des tempels:
Hoert! hoert! wat ic u kundigen sal.
Maria heeft die biscop eerlic
te Nazareth gesant,
ende opten negenensestichsten dach nae harer trowe
heeft sy den Gods Soen ontfangen,
ende is des morgens tot Elizabethe
int geberchte gegangen.

De ontvangst is er allerminzaamst geweest, ook tegenover de Bruidegom.
Ende doer Elizabethen hoeren bede
soe heeft Joseph syn bruyloft
daer eerlic gehalten.

Vervolgens heeft hij zich huiswaarts begeven, suggereert 't verhaal.
Ende Marien is daer drie maent
mit Josephs orlof gebleven
Ende hi tocht doe te Bethlem weder.
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In 'n nieuw tafereel treedt Jozef met 'n korte monoloog op. Hij vertelt z'n wedervaren
en ontzetting.
Dan spreckt Joseph:
Alsdan die drie maent waren leden,
soe quam ic int geberchte weder
om Marien tot mynen huys te leyden.
Doe sach ic dat voer vast,
dat sy swanger was.

Bij 'n eerste opwelling wil hij in stilte vertrekken, maar door 'n vizioen komt hij tot
andere gedachten.
Doe dacht ic se heymlic te laten
ende te trecken mynre straten.
Onder den byn ic snachts in slaep gevallen
ende eyn engel heeft my dus toegesproken.

Prompt verschijnt deze en
Dan spreckt die engel:
O Joseph, Davids soen,
en wil dy niet ontsien
te nemen Marien
Want dat in hoer geboeren is,
dats vanden Heiligen Geist.

Na de ontsluiering van dit misterie komt de voorzegging:
Sy sal eyn kynt gebaeren.
Synen naem salstu Jhiesus heiten,
want Hy sal syn volck
van hoeren sunden gesont maken.

Geheel gerustgesteld en vol vertrouwen op de Voorzienigheid nodigt de Voedstervader
zijn gezegende Bruid uit hem te vergezellen.
Dan spreckt Joseph tot Maria:
O Maria, bereydt op die reysen,
wy moeten nae Nazareth reysen,
ende dy tot mynen huyse daer leyden.

Hij is zich bewust van zijn grote verantwoordelijkheid en zegt haar toe:
ende dyn besoerger ende behoeder wesen,
alsoe lange als ic sal leven.

***
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Met deze opbeurende belofte eindigt de gesproken tekst. Daar heeft de dichter of
regisseur iets aangebreid, waardoor de aktie wordt toegelicht.
Dan sal Joseph mit synre bloeyender roede voert gaen inder processie mit
synen geselschap mit groeter tryomphen. Ende hi sal (h)eerlic gecleyt syn
als eyn edelman die bruydegoem is.
Ende sy sullen hoer spruecken sprecken, daert den volcke belyeft of
geordeneert is.
Dit houdt in, dat men bij de verschillende z.g. ‘putten’ stilhoudt, teneinde zodoende
in de onderscheiden stadswijken van Roermond de bevolking van 't processiespel te
laten genieten.
'n Waarschuwing aan de rederijkers, althans de schilders en grimeurs, blijft niet
achterwege.
Item Joseph en sal niet gecleyt syn als eyn moe(me)ninck of eyn slobbert.
Dat en beteempt sich niet by soe schoen gescherte (= versierde,
opgesmukte) ioncfrou Maria te gaen.
De dramaturg of kopiist wordt subjektief en persoonlijk.
My wondert wie die wanwyse (= waanwijze, of afkeurenswaardige traditie)
opgebracht heeft, dat men Joseph, dien edelen man in al den speele der
spruecken soe scofferlic (= triviaal) ende onbetemelic voergestelt heeft
ende geeft ten spotten.
Joseph heeft eersamlic gegaen in synen leven, (zo) dat hi niet te begripen
of te bespotten en was, als syn legende sut wyst. Wie (= hoe) die meelres
(= schilders) hiertoe comen syn dat sy hem soe alt ende soe schoffierlic
malen.
(is voor de auteur en de regisseur 'n raadsel).
Alsof 't voor de schrijver gedrukt staat, stelt hij vast:
Dese iongelinck sinte Joseph was XXXIII iaer alt ende III maent, doe hi
Marien troude, nae onsen jaeren te rekenen, die van XII maenden syn.
Maer naeden alden jaeren, die van tien maenden plagen te syn, doe was
Joseph XL iaer alt.
Hiermee is 't verhaal over Sint Jozef en de Heilige Maria uit. 't Is voor de kritische
lezer duidelijk, dat we in dit verband bezwaarlijk kunnen spreken van letterkundige
waarde. 't Is pretentieloos gerijmel, dat nochtans door de aanschouwelijkheid van
voorstelling op de goedgelovige bevolking zeker evenveel indruk zal hebben gemaakt,
zo niet meer, als de doorsneepreek uit die tijd.

Jef Notermans, Schets van de geschiedenis van 't toneel in de Maasgouw voor de Franse Revolutie

73

Wat speelde men indertijd in Valuas' stede?
Martin Jansen heeft in De Maasgouw, 1881, 513-514, geschreven over 't ‘Kerkelijk
Drama te Venlo, in de middeleeuwen’. Men is geneigd als voornaamste mededeling
te beschouwen, dat de magistraat zo gul was: twee kwart wijns werd de schoolmeester
geschonken in 1405.
'n Andere mildheid dateert uit 1441 en 1464. Ditmaal zijn 't de
regisseur-schoolmeester en zijn gezellen die beloond worden voor 't opvoeren van
‘Die Verrisenisse Onses Heren’. De ‘peymeister’ keert hun voor 't spel op de oude
markt drie Rijnse goudguldens uit.
In 1462 is 'n ‘Susannenspoel’ opgevoerd. Door wie? Op welke dag? Binnen of
buitenshuis?
't Zelfde jaar betaalde 't stadsbestuur voor hun toewijding tijdens carnaval 'n aantal
‘gogelheden ende speelluden die op taefelen spoelden ende mytten swerden dansden’.
Liefst 93 man ‘int harnas’ trokken mee in de plechtige Sint Willibrordusprocessie
ten jare 1521, waarmee 'n toneeluitvoering gepaard ging. Aan Meyster Johan Van
Werrenborch was de organisatie toevertrouwd, die gebruik maakte van apostelen en
patriarchen.
Vermoedelijk is in de Goede Week 'n passiespel gespeeld. De magistraat steunde
dit financieel, ook al i.v.m. 'n nieuw kruis van twaalf voet!
Derick Walbeck ontving in 1524 voor 't spel, dat hij moest ‘toesetten ende
ordineren’ elf gulden. Zijn helper kreeg drie gulden achttien ‘albus’.
Iets later streek Thysken van Aicken vier gulden op vanwege werkzaamheden.
Dit slaat op ‘de Patriarchen ende Apostelen’.
De werklui die ‘dat heilige graf gehiedt hadden’ werd twee gulden uitbetaald.
In 1526 was er nogmaals 'n spel van 't Heilig Graf. Die zich daarvoor hadden
uitgesloofd, konden zich laven aan 'n vat bier.
Tijdens 'n processiespel in 1526 was er muzikale begeleiding, bestaande in 't blazen
op 'n meegevoerd orgel!
In vrij dorre aantekeningen staat te lezen:
Ithem van ‘Abrahams Spul’: vyff gld., 11/2 ton biers ad 12 franse blancke. ‘Van
unser L. Frouwen Gruyt’: 61/2 sh. brab., 1 oert.
Ithem Sybert aen den spul te repariere gewerckt 4 dagh: 16 ryder sh.
Ithem verlacht ain karden (= koorden, J.N.) sackbant: 4 albus.
Ithem den voirman van den niewen Spull: 4 ryder str. vazit(?) 11 ryder gulden 1
sh. 1 heller 24 gld. 17 sh. 11/2 art.
1565.

Opvoering van ‘Unser Lieve Vrouwen
Gruth’.
Opvoering van ‘Bethlehem’ ind ‘van die
Wisselbanck’.

1547.

Wederom gespeeld de Passie van
Christus en 't Kerstspel van Bethlehem.

1547.

‘Die vanden Wisselbancken inden
Tempel, daer uith gedrieven ementes et
vendentes’ (kopers en verkopers, J.N.).
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‘Van Abraham ind die Apostelen mitten
Propheten’.
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Venlo's Valuas en gemalin.
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De technicus Kerstgens Schriefers, de ‘bildensnider’ werd uit de gemeentekas betaald:
8 gld. 14 sh.; zijn medewerker Thysken van Aicken kreeg 5 gulden. De costumering
van de profeten, zijnde zes nieuwe rokken, kostte vermoedelijk 'n behoorlijke som,
daar Rutgen den Maelre de kledingstukken met bloemen van damast opsmukte en
van Griekse sierletters gebruik maakte. De instrumenten die de apostelen droegen,
werden door Rutgers eveneens aantrekkelijk voor 't oog verfraaid.
1552.

Opvoering van ‘den nijen spoell van
onsre Lieve Vrouwen’.

1552.

Opvoering van ‘den spuel Bethlehem’.

1555.

Spel van Abraham.

1555.

Reprise van ‘den nyen spoell van onsre
Lieve Vrouwen’.

Volgens 'n brief van Boermans, archivaris van Venlo, 2-1-1928, behelzen de
stadsrekeningen verder geen uitgaven i.v.m. toneelaktiviteiten.
't Is stellig 'n Kerstuitvoering, waarop 'n anonymus zinspeelt in 1544.
Hij noemt een en ander 't ‘Spuell Betlehem’.
Met Maria Boodschap (25 maart 1558) speelt men 't stuk ‘De Angelica Salutatione’.
't Is denkbaar, dat studenten dit in 't latijn hebben uitgevoerd. Voor de bevolking kan
't vertaald zijn in ‘de Boodschap van de Engel Gabriël’.
Van de stadsrekeningen plukt men geen poëtische bloempjes.
Zakelijk zeggen ze:
1558.

Vanden spuel darinne Joseph van (sic)
Lieve Vrouwe trowt1). 15 stuiver 3 oort.
Den priesteren ind scholmeister geloent
6 gld. 17 st.

1558.

Kerstgen Schryfers: vanden Spuel
Betlehem, 2 tonnen biers, 4 gld. 16 st.

1559.

Ithem meister Sybert op unse kermiss
Vanden Spuell, 11 gld. 10 ryder st. voir
de gld.
Ithem eyn ton biers ad 24 franse blancke,
van Abrahams spul, 5 gld.; 11/2 ton biers
12 fransse blancke, noch 3 van Cynen.
Ithem meyster Sybert 4 daegen gewerckt:
10 fransse st. vande Salutatione Angelick,
1 sgelr. snaphaer, facit 24 gld. 5 st.

1) Mogelijk hebben ze dit in Roermond gezien en overgeschreven.
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1560.

Sybert Kynen up St. Johans kermis: 11
gld., de fd. ad 10 ryder st.
Noch ein tonn dobbel biers ad 24 fransse
blancke.

In ‘de Maasgouw’ van 30-6-1881 tekent Martin Jansen aan, dat 't Verrijzenisspel
in de verre omtrek van Venlo de aandacht had getrokken.
Misschien tengevolge daarvan werd 't ook gespeeld te Geldern in de jaren 1439,
1443 en 1445.
Heeft Hasselt tot in 1961 op de Virgo-Jessefeesten z'n Lange Jan in ere gehouden,
Venlo heeft dat gedaan met 't echtpaar reuzen Valuas en gemalin. Men zou
verwachten, dat aan zo'n koppel ook geverfd en geschilderd is in de late
middeleeuwen. Vergeefs heeft men naar vermelding daaromtrent gezocht. Zolang
raadsverdragen en stadsrekeningen van Venlo niet integraal gepubliceerd zijn, is 't
ondoenlijk de geschiedenis van 't letterkundig leven na te gaan.
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School-en Jezuietendrama's.
Gezien 't overschrijden van de ruimtelimiet moeten we ons de grootste beperking
opleggen bij 't bespreken van 't schooldrama in onze Maasgouw alsook bij 't vermelden
van 't Jezuietentoneel tot aan hun fatale opheffing in 1773.
Klooster- en kapittelscholen, naderhand stedelijke onderwijsinstituten onderwijzen
de artes liberales, de vrije kunsten d.w.z. de wetenschappen die passend zijn voor
jongelui die niet op handenarbeid zijn aangewezen. Deze artes honorabiles of pulchrae
zijn: muziek, dichtkunst, welsprekendheid, spraakkunst, geschiedenis en wijsbegeerte.
In de Romeinse tijd en de middeleeuwen splitste men de artes magnificae in 'n
trivium (= dialectica, grammatica en rhetorica) en 'n quadrivium (= arithmetica,
astronomia, geometrica en musica). Dit zevental vormde op de universiteiten de z.g.
facultas artium (liberalium).
Door 't humanisme en de renaissance kreeg vooral 't latijn op de scholen 'n
leeuwenaandeel bij 't onderwijs. De rectoren en magisters waren zó bedreven in de
Oude Talen, dat het gewoonte werd, jaarlijks 'n drama te schrijven en dit door de
discipelen te laten opvoeren. Vanzelfsprekend verstond 't gewone volk daar niets
van. Men speelde derhalve alleen voor degenen die 't latijn beheersten. Behalve 't
verwerven van bedrevenheid in 't gebruik van deze taal stond de autoriteiten voor de
geest: de jeugd op te voeden. De Broeders van 't Gemene Leven hebben van 't
schooldrama als pedagogisch middel druk gebruik gemaakt, vooral in de zestiende
eeuw. Vermaardheid verwierven G. Gnapheus, Macropedius (= Lancvelt)1) en
Schonaeus (= Van Schoon).
In ons stroomgebied is tot de internationale literatuur doorgedrongen 'n rector van
de Maastrichtse latijnse school: Ischyrius, of te wel Christiaan Sterke.
Met zijn Homelus, waaraan de moraliteit Elckerlyc ten grondslag ligt, heeft hij z'n
naam vereeuwigd2).
Vanaf 1555 grijpen de zonen van Ignatius van Loyola in Europa toneelbeoefening
als opvoedkundig middel aan.
'n Recente dissertatie, verdedigd aan de Universiteit van Nijmegen, toont in ‘Het
Jezuietendrama in de Nederlanden’3) overtuigend aan, welke onafgebroken invloed
op de jeugd door 't toneel is uitgeoefend.
De schrijver, Dr. Leonardus van den Boogerd, behandelt de aktiviteiten in 'n dozijn
Jezwietenkloosters van de zuidelijke Nederlanden, o.m. Leuven, Maastricht en
Roermond, terwijl hij uit 't Franssprekend gedeelte o.a. Luik, Namen, Dinant
behandelt.

1) Georgius Macropedius is geboren in Gemert en gestorven in Den Bosch (juli 1558). Hij is
in Luik rector van de Sint Hiëronymusschool geweest (1525-29), daarna in Utrecht tot 1554.
Van zijn hand verschenen o.m. vijf comedies en zeven bijbelspelen.
2) Cf. Alphonse Roersch, Chr. Ischyrius, Homulus, texte latin publié avec une introduction et
des notes. Gand-Anvers, 1903 (XLIII + 63 pp).
3) Groningen, 1961 (268 blz.).
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Wij bepalen ons tot de aanduiding van enkele opvoeringen in onze Maasgouw.
In Maastricht werden opgevoerd in:
1568

David en Nabal.

1589

Bekering des jongelings door Sint Jan.

1591

Verbanning van Sint Chrysostomus.

1598

Petrus en de Tollenaar.

1599

Verovering van het Heilig Kruis door
Heraclius.

1600

Geschiedenis van Sint Alexius.

1614

Verovering der Arke door de Philistijnen,
opgevoerd door de Retorica.

1614

Terugvoering der Arke, opgevoerd door
de Poesis.

1615

Achab.

1616

Vertooch van ses Japonische Martelaers,
Simon met Johanna syne moeder ende
Agnes syne huysvrouwe, Joannes met
Magdalena syne huysvrouwe ende
Lodewycxk en syn soonken van seve
jaren.

1617

Tragicomedie Joseph.

1622

Apotheosis oft Canonisatie van de H.H.
Vaeders Ignatius de Loyola ende
Franciscus Xaverius.

1629

Certa ad honorem semita illustrata
virtutibus S. Nicolai Mirensis.

Onderbreking tengevolge van 't z.g. Hollandse Tijdperk4).
1682

Ursicius.

1688

Innocentia puerilis in Puero Spirensi Pro
Jentaculo Caeleste Convivium a Jesulo
refrente.

1693

Curtius amens patriae Christi armans
naturae humanae.

1694

Joseph Aegypti Prorex, dramatragicus.

4) Zie Dr. Charles Thewissen, Het Hollandsche tijdperk te Maastricht. De eerste decennia van
de medesouvereiniteit der Staten-Generaal. - Public. de la Soc. hist. et arch. dans le Limbourg
à Maestricht, 1940, 167-242. Vgl. Br. Borromeus, Maastricht in de Tachtigjarige Oorlog
(Maastricht, 1948).
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Otto Derden Keyser, door P. Linckens
S.J., prof. te Maastricht.

1722

Justus et Pastor.

1728

Fuga mundi in Bernardo et fratribus.

1729

Paulus fugiens.

1730

Iphigenia.

1730

Mutus Daemonium habens.

1736

Herodus den Grooten.

1755

Fames Samariae, tragicomoedia.

1755

Rusticus in urbe famulans, comoedia.

1755

Eumulus ludus Hiemalis, comoedia.

De zwanezang zingt 't roemruchte Collegium in
1773

Abel5).

5) Cf. Dr. J. Kleyntjens S.J., De opheffing der Jezuieten te Maastricht, 1773 (Publ. 1942-1946,
blz. 9-24). - A. de Wilt S.J., De eerste Jezuieten in Maastricht (1544-1565), Publ. 1949,
735-749.
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Door 't Jezuietencollege te Roermond (waar de Societeit in 't voormalig bisschoppelijk
paleis 'n onderdak vond in 1611), dat onder zijn docenten zag schitteren de
wereldvermaarde grondlegger van de wetenschappelijke hagiografie, Jan Bolland,
en de beminnelijke dichter Adriaen Poirters, zijn slechts anderhalf dozijn
toneelstukken bekend geraakt.
1617

Trebellius, Koninck van Bulgarien.

1620

Barlaam en Josaphat, coninck van Indien.

1622

Apotheosis ofte Canonizatie des H.
Ignatius de Loyola.

1622

Thomas Morus, composita a Rhetoribus.

1638

Joannes Calybita, geschreven door J.
Bidermann S.J.

1640

Ludi saeculares.

1653

Ebrietas sanguinolenta Michaelis in
Oriente imperatoris Crudeli talione
vindicta.

1658

Trebellius, coninck van Bulgarien (reprise
van 1617).

1659

Exemplar divini pastoris.

1660

Alexander Soone van Alexander,
Koninck van Schotlandt, gheluckiger
door het Ryck te derven, als te be-erven.

1688

(?) Isabella, dochter des coninckx van
Castilien, Coninghin van Engelandt,
geschreven door P. de Wolf S.J.
(1638-99).

1688

Den H. Propheet Daniël.

1689

Blijde wederkomste van den H.
Landelinus tot synen Oom den H.
Hubertus.

1694

Joseph van syn Broeders ghekent.

1728

Cyrus Persarum rex.

1730

Baltasar, treurspel.

Misschien tussen 1694 en 1728 zijn deze niet gedateerde stukken gespeeld:
David profugus.
Gloriosa e regno fuga in Alexander Scoti ac Regis liberis.
Mathilde et Alexandro.
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In 1692 speelde men Maria Stuart, geschreven door de Vlaamse Jezwiet Adr. Cosyns
(1658-1711). 't Spel is opgedragen aan de bisschop van Roermond, Reinaldus Cools.
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Toneelbedrijvigheid in andere kloosters van de Maasgouw.
Niettegenstaande 't archief van de Kruisheren in Maaseik (die hun 750-jarig bestaan
in 1961 met ere mogen herdenken) tijdens de afschuwelijke bezetting van 1794 tot
1814 vrijwel geheel verloren is gegaan, althans wat 't geestesleven van de Latijnse
school aangaat, is 't de volijverige drs. W. Sangers O.S.C. gelukt 'n aantal gegevens
te achterhalen en te ordenen.
Wij doen 'n greep uit zijn gepubliceerde data en feiten.
Palaestra Leopoldum inter et sultanum, sive religio Christiana Austriae domum
contra Turcas evehens etc. etc.
De strijd tussen Leopold en de sultan, of tussen de christelijke godsdienst van 't
Oostenrijkse Huis en de Turken wordt hierin aan de orde gesteld. 't Stadsbestuur, dat
regelmatig zorg droeg voor subsidies bij 't construeren van toneelstellages, 't zij op
de Markt, 't zij in de Kruisherenkerk, was erkentelijk voor de opdracht op 31 augustus
1687. Gelukkig is 't programma1) bewaard, zodat men zich enigermate 'n idee van
bouw en inhoud kan vormen. De magistraat trakteerde telkens op wijn, bestemd voor
de docenten. Aan de studenten werden jaarlijks prijzen vanwege de stedelijke regering
beschikbaar gesteld.
Wat de Franciscanen tijdens hun bewind over de Latijnse scholen op toneelgebied
gepresteerd hebben, is nog niet achterhaald.
Dit is wel bekend omtrent hun college in Megen aan de Maas, maar dat valt buiten
ons bestek.
De zonen van Sint Frans te Rekem aan de Maas hadden 'n halve eeuw gedoceerd,
toen ze dit feit gingen vieren. Op 10, 11 en 12 september 1775 speelden studenten
‘hora prima post meridiem’ eerst 'n ernstig drama, getiteld ‘Sardanapalus,
Babylonionum et Assyriorum rex, Praecidente Jona Propheta, cum universo populo
magnae civitatis Ninive, a peccatis ad Deum conversus. Tragoedia etc.’
Dit werd gevolgd door 'n klucht: ‘Senex avarus cum avara familia’. Dit speelden
ze in 't Nederlands2).
Van 't Collegium Albertinum in Sittard, waar de Dominikanen doceren, is
overgeleverd uit 1754:
Joseph Invictus, Jacobi natus, a Fratribus venditus, a. Deo prorex Aegypti
destinatus etc. etc.
't Is kennelijk 'n variant van Joseph in Dothan, door zijn broers aan 'n slavenhandelaar
verkocht en naar Egypte weggevoerd.
In 1756 werd op 1 en 2 september (met Sinte Rosakermis) gespeeld: ‘Blij-tooneel
- den Verlooren Soon, syn erfdeel, verquistende, rampspoedig maer boetveerdig
wederkeerende’.

1) 't Is gedrukt bij Lenaerdt Ophoven in Roermond.
2) Jacobus Lekens, Maastricht, heeft de programma's gedrukt. In de ‘nota’ leest men: De twee
eerste dagen wordt gespeeld voor de Vremde, de derde dag voor de Inwoonders van 't
Graafschap Rekum. Zie over deze typograaf: Br. Edgard Heynen, Maastrichtse drukken
(1552-1846) enz. in Public. de la S.h. et a. etc. 1947, blz. 145 en 146.
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't Stichtend stuk is opgedragen aan de ‘wel-Edele Hoogachtbare en seer Weldadige
Ouders van de repredenterende acteurs.
Sal vertoont worden door de beroemde en welgeleerde Jonkheidt tot Zittard bij
de Eerw. P.P. Predickheeren in het Collegie van den Saligen Albertus den Groten’.
In 1647 hebben in Maastricht zestien studenten van de Sint Servaas-kapittelschool
'n drama gespeeld, geschreven door hun professor Bernardus Heymbach. 't Is 'n spel
over de stadspatroon: ‘Servatius Octavianus sive Tungrensis, drama sacrum, exhibens
mirabilem Sancti Servatii ad Tungres adventum, ejus ibidem vitam et inde discessum
Mosae Trajectum’.
Twee jaar later verscheen dit in druk bij Ezechiël Bucherius (1649, 4o, 82 pp).
Beschouwt men stuk voor stuk de vermaarde mannen van de oude stad Weert, en
slaat men acht op hun begaafdheid en geestesvoortbrengselen, dan kan 't haast niet
anders, of men verwacht in 'n dergelijke plaats met 'n kultureel klimaat 'n sprankelend
letterkundig leven.
De doorwrochte studie van de Franciscaan Cunibertus Sloots is 'n arsenaal van
wetenswaardigheden en getuigt van 'n eruditie die men benijdenswaardig mag noemen.
Wij bedoelen ‘Haga Mariana, Bisschoppelijk College Weert, 1648-1948, 300 jaren
onderwijsgeschiedenis’3). Wij speuren vergeefs naar toneelaktiviteiten, hetzij van de
kant van rederijkers, hetzij vanuit de Latijnse school aldaar. Zou er in de veelvuldig
aangehaalde stadsrekeningen van Weert dan niets zijn op te diepen? Dat lijkt
onaannemelijk.
Hierboven is terloops gewezen op 'n uitvoering door de studenten van 't college
te Tongeren. Of de kanunniken Regulieren aldaar de jongelui regelmatig in de
gelegenheid hebben gesteld, stukken à la Aretaphila te brengen? Deze zijn wellicht
nog in de archieven verborgen.
Aktiviteiten van Latijnse scholen in Sint Truien, Hasselt, Venray zullen er zeker
geweest zijn, maar 't wachten is op 't openleggen van kronieken en andere
manuscripten.
'n Vermelding verdient ongetwijfeld de traditionele ‘Vertoning of Tragedie van 't
bitter lijden en dood van Christus’ te Stokkem4) aan de Maas. Jaar in jaar uit speelden
acteurs in de vastentijd dit spel verscheidene keren. De belangstelling bleef
onverzwakt, zodat men tot in 1778 toegangsprijzen van tien, vijf en ‘dry stievers’
kon heffen.
Wellicht is 't enigermate overdreven, als Kamiel Huysmans met 'n tikkeltje
Limburgs chauvinisme Stokkem en Oberammergau op één lijn stelt.

3) Roosendaal, 1948, 431 blz.
4) Men vgl. J.B. Gessler, Fragmenten van een Limburgsch Antichristspel uit de XVde eeuw.
Album prof. dr. J. Vercoullie, 137-146. Brussel 1927.
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Zogenaamd Beroepstoneel in de Maasgouw.
In de Gouden Eeuw heeft de gemeenteraad van Maastricht 'n besluit genomen,
waaruit valt op te maken, dat er 'n gezelschap beroepsacteurs voor 't voetlicht mocht
treden.
‘Alsoo Jan Baptiste van Fornenberch, meester van de Nederduitsche
comedianten teghenwoordich alhier in de stadt synde, presenteert eene
expresse comedie ter eere van den achtbaren Raadt te exhiberen, is
goedgevonden sijn versoeck ende presentatie toe te staan, mits daertoe
dach ende argument d'Edele Moghende Commissarissen Deciseurs sullen
gelieven te verkiesen’.
Wat er gespeeld is, waar en wanneer, weten we niet.
Nadat de Zonnekoning vanaf 10 juni 1673 Maastricht had laten bombarderen, kon
hij na de capitulatie de stad binnentrekken. Een van de eerste daden was 't laten
optreden van Franse comedianten in 'n houten kraam op de Markt aan de noordzij
van 't nieuw stadhuis1).
Veertig jaar nadien werd in 't oud raadhuis 'n Schouwburg ingericht, die slechts
korte tijd als zodanig dienst deed.
Toen in 1748 op 7 mei de Fransen wederom Maastricht hadden veroverd, lieten
de officieren acteurs uit Frankrijk komen2). De vroedschap stond hun de manege in
de Jekerstraat af, waar ze tot 3 februari 1749 de ‘comédiens de Campagne’ konden
toejuichen.
De Prins van Oranje en baron van Aylva, gouverneur van de stad, hebben niet zo
heel veel voor de Nederlandse letterkunde gedaan. Buiten de wallen mocht 'n Vlaams
toneelgezelschap in 'n schuur de Trichtenaren amuseren met:
a. Het bedrog ontdekt op de Boere-kermis (3 bedrijven).
b. De bedrogen oude vrijer (3 bedrijven, door Holberg).
c. Crispijn Practizijn (door Segers).
d. Egtscheiding van Jan Claas en Saartje Jansen (3 bedrijven, door Thomas
Asselijn).
e. De geschaakte zusters (2 bedrijven, door Buiséro).
f. De ingebeelde Dood (1 bedrijf, door Van der Zanden).
g. Jan Crediet (1 bedrijf, door E. Krook).
h. De arme Edelman (1 bedrijf, door J. van Dalen).

'n Soort opera, aangeduid met ‘Zang-Spelen’ werd ten gehore gebracht. De zeven
titels luiden:
I.

De singende Kramer (1 bedrijf, door J.
Rousseau).
1) De 14de januari 1714 gaven ze Molières L'Avare ten beste. Op 13 november 1719 speelden
Maastrichtse jongelui ‘Georges Dandin’ van Molière. In 1737 kwam 'n speelgroep uit
Normandië. Op 28-12-1742 ging o.m. Le Misanthrope van Molière.
2) De burgerij moest deze lieden gratis laten logeren, wat heftig verzet opriep.
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II.

Ninette aan het Hof (2 bedrijven, vertaald
uit 't Frans).

III.

De Stiefmoeder (1 bedrijf, door Thomas
Asselijn).

IV.

De Koning en zijn Pagter (3 bedrijven,
door Sedaine).

V.

De Schilder door Liefde (3 bedrijven,
door P. Langkeur).

VI.

De Reise na het Bad (3 bedrijven, door
Holberg).

VII.

Het Kuipertje (1 bedrijf, door Audinot).

Moesten de Vlamingen ‘extra muros’ blijven, de ‘Comédiens de la ville de
Maestricht’ kregen van Aylva volledige medewerking. Ruim 'n week na 't vertrek
van de Franse bezetting speelden ze de 13de februari 1749 hun première.
Op 3 februari 1750 kwam ‘Les Plaideurs’ van Racine op de planken.
De financiën baarden permanent zorg. Zodoende bliezen ze in 1751 pianissimo
de aftocht.
In 1762 bracht 'n troep uit Dusseldorp ‘Le Cid’ van P. Corneille. De achtste maart
1763 traden ze voor 't laatst op.
'n Nieuwe groep was evenmin 'n lang leven beschoren. Na 'n paar maanden zagen
de Trichtenaren de ‘représentation d'adieu’ in de vorm van Voltaires ‘L'Enfant
prodigue’.
September 1766 was er enig vertier tijdens de kermis. 'n Dozijn stukken van geringe
betekenis kreeg 't publiek te zien.
Merkwaardig is 't optreden van 'n Italiaan met 'n aantal kinderen in 1768. De stad
applaudisseerde 'n week lang voor deze opéra's comiques.
In 1769 kwamen de ‘comédiens de Son Altesse Electorale de Cologne’ twee
maanden in Maastricht doorbrengen.
Eind 1769 tot 't voorjaar 1771 was 'n middelmatig gezelschap gast in onze stad.
Hogerstaande kunst bood 'n aantal spelers van 25 november 1771 tot Palmzondag
1773.
Circa zeshonderd zit- en staanplaatsen bood de ruimte in de Jekerstraat.
De plaats die men vandaag de dag ‘engelenbak’ of ‘'t schellinkje’ noemt, heette
toen 't ‘Paradijs’. Er werd speciale aandacht besteed aan de coulissen en de rest van
't decor. Per jaar speelde men over de honderd keer. Doorgaans ving 't spel te half
zes aan. De entreeprijzen varieerden van vijf stuiver tot vier schellingen.
De laatste prijs gold voor de komst van Prins Karel Christiaan van Nassau-Weiburg,
gouverneur van Maastricht. Van 1772 tot 1780 kostten de loges en 't parquet drie
schellingen.
Wij noemen slechts 't lyrisch drama ‘Roland’ in 1780, op 7 juli gespeeld, dat
geweldige bijval oogstte.
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We menen hier 'n citaat te mogen overnemen uit 't omvangrijk werk van F. Faber.
Histoire du Théêtre Français en Belgique depuis son origine jusqu'à nos jours, d'après
des documents inédits reposant aux archives générales du royaume’3). Hij zegt o.m.:

3) Bruxelles et Paris, 1878-1880, V tomes, gr. 8o. Voor ons overzicht is van belang deel I
126-133, 185-192, 216-226; deel II 36-55; deel III 94-103, 252, 265, 320, sqq.
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‘On vient de voir combien le théêtre français avait de succès dans la ville
de Maestricht. Nous avons déja dit comment cette langue s'était implantée
dans ce pays essentiellement hollandais, et l'on a pu se convaincre qu'elle
y avait gagné droit de cité.
Ce qui alimentait principalement le théêtre et faisait la fortune des
directeurs, fut la présence continuelle de nombreuses garnisons’.
Als 'n volkomen verdiende hulde onderschrijf ik van harte, wat Faber opmerkt over
't Jezwietentoneel in 't algemeen door middel van hun colleges en de talloze
opvoeringen in West-Europa:
‘L'influence qu'elles ont exercée sur l'art dramatique est indéniable.
De tout temps, ces religieux ont consedéré ce genre de divertissement
comme un excellent moyen d'instruction pour leurs éleves. Les pièces
qu'ils faisaient représenter étaient principalement en latin, mais il y en eut
également en français et en flamand’ (d.w.z. in 't Nederlands. Over duitse
opvoeringen spreekt Faber niet. J.N.).
De historicus betreurt, evenals wij, dat geen enkele tekst is overgeleverd.
Slechts 'n aantal programma's kunnen 'n beetje idee geven van vorm, inhoud, plaats
en datering. Wat de stof betreft, kan men Faber gelijk geven, zoals uit de Maastrichtse
en Roermondse repertoria al overtuigend gebleken is:
‘Les sujets de ces différentes pièces étaient empruntés, en général, à
l'Ecriture Sainte ou aux chroniques religieuses locales. Quelquefois, mais
rarement, les Pères Jésuites mirent de l'antiquité paienne’ (O.C., t. I pp.
39-41).
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Bijlage I
Caerte der Rhetorycken1), genaamd de Witte Lelie.
1.
Alle die den eyd gedaen heeft, sal Rhetorika moeten dienen dry jaeren lanck sonder
te mogen afdancken, tgeen op den Yserborn moet gescieden den eersten sondagh in
den Mey, alwaer den Prince gekoozen wordt.

2.
Dat elcken broeder afdanckende oft afblyvende sonder wettig oorsaeck sal niettemin
quotative betaelen de jaarlykse verteerde costen.

3.
Alle de broeders sullen gehouden syn op Onse Lieve Vrouwe Hemelvaert dagh te
hooren de gewoonelycke hooghmisse ende alsdan te offeren vyff stuyvers ende
sanderdaghs in de sielmisse eenen stuyver.

4.
Soo wie Prinse gekoosen wordt, sal den silveren kraghe met de brutsen ter synder
last aenneemen ende in het afgaen restitueren mits gevende sijne eygene brutse,
waegende vier gulden brabans.

5.
Soo eenigen broeder buyten tijds dancken woude, die sal moeten hebben den wille
van den Prince, Meygrave ende der compagnie.

6.
Iederen broeder den eydt gedaen hebbende sal voor sijn incompste geven eenen
ducaet ende eenen engelstinnen tellior2) als de meesters dien sullen heysschen.

1) Deze steunt op de regels door de Witte Lelie vóór de brand van 1677 vastgesteld. De twaalf
artikelen zijn tussen genoemd jaar en 1700 opnieuw afgekondigd.
2) Teleur, telder = soepbord.
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7.
Alle broeders sullen gehouden wesen alle kosten ende lasten die men gewoonlijck
doet, quotative te betalen oft sij present sijn oft niet, ten waer sij krank oft buyten
slandts waeren.

8.
Soo wie by Godt oft syne Moeder sweirt, eenige injurien uytspouwt oft iedt
onbetamelyckx bedryft, sal telcken reyse verbeuren 1 gulden brabans.

9.
Ende soo wie syne gerechte kosten oft breucken niet en betaelde, sullen de meesters
den selven doen panden met eenen der stadtsdienaers.
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10.
Ieder broeder sal schuldig sijn tonderhalden alle goede, loffelycke ende eerlijcke
costumen, op onse camer altydt onderhouden, ende voorts meer andere statuten al
en staen sy hier niet geschreven.

11.
Soo wanneer den hooftman de broeders met den knaepe doet roepen om een speel
te proeven, ende niet en pareren ter geordineerder ure, die sal telcken reyse verbeuren
1 gulden brabans.

12.
Oft geviele dat, Godt ende de sachtmoedige Lelie Maria willet verhoeden, eenige
broeder woorden krege op der cameren tegens eenen medebroeder, den selve sloege
oft eenigh ander geweldt dede, dien sal mogen corrigeren mits den Prince ende
gansche compagnie, gelyck dat op de geswooren schutterijen deser stadt gewoon is
te geschieden, ende soo wie sulcx weygert soe dickmaals als 't geschiedt, sal telcken
maele verbeuren 1 gulden brabans3).

3) Aldus in handschrift A. 14-16; hs. B. 8-10. Zie Fr. Driesen, o.c., pp. 93-94.
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Bijlage II
Den eydt van rhetorica.
Getrouw sal ick syn ten allen tijdt verbonden,
De Maghet Maria en Moeder ongeschonden
Ons waerde Patrones met ijver voor te staen,
En haeren Hemelvaert te voeren nu voortaen.
5 Ick sal soo veel vermag ter Sielen-Misse treden,
En tot den doodens rust mijn kleijn gebedt besteden.
Der compagnie altijd sal wesen huid en trouw,
Te raeden tot het best, 't afkeeren allen rouw.
Want my de Knaepe roept, stracx neerstig te verschijnen,
10 Te halden tmeest verdragh van allen int gemeynen,
Te leven naer inhalt der Rhetorycken Cart,
En geensints oijt te doen op geenderleyen art.
Wat aen ons Patroners naedeelig mochte wesen,
Oft wel der Compagnie zou schade doen bij desen.
15 Dit ick beloove nu te halden immervoort...
Soo sweir ick, help my Godt, en dit sijn heylig woord1).
In principio erat verbum, etc.

1) De tekst van 't Laatste Evangelie van Sint Jan ligt opengeslagen.

Jef Notermans, Schets van de geschiedenis van 't toneel in de Maasgouw voor de Franse Revolutie

