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Zoektocht 
naar de 
Weerter 
rogsteker

ACHTERGROND
ROGSTEKERS

WEERT

Zoeken, vinden, interpreteren. 
Weertenaar Erik Werps zoekt in Den 
Bosch, Amsterdam, Antwerpen en 
Haarlem naar puzzelstukjes van het 
verhaal achter de Weerter 
rogstekers. Bij toeval vindt hij nieuwe 
aanwijzingen en tekeningen. Maar de 
puzzel is nog lang niet compleet.

E xcuus voor de lengte
van het gesprek, ver-
ontschuldigt Erik
Werps zich na het in-
terview. Als hij verhaalt
over zijn onderzoek

naar de herkomst van de legende 
van de Weerter rogstekers gaan alle
remmen los. En hij is nog lang niet 
klaar met zijn zoektocht, geeft hij 
aan. „En het mooie, over nagenoeg 
elk ander onderwerp zijn tientallen
boeken geschreven, maar van de 
rogstekers is bijna niks bekend. Het
is een maagdelijk gebied.”
Het startpunt vormde de legende 
waarin een vishandelaar een rog
van zijn kar laat vallen en de Weer-
tenaren de vis aanzien voor een 
monster of zelfs de duivel. Ze gaan 
het beest te lijf met messen, lansen,
zwaarden en zelfs een kanon. De vis-
handelaar ontdekt dat hij zijn rog 
heeft verloren, keert terug en lacht 
de Weertenaren uit voor hun dom-
heid.

Werps’ zoon Tim en zijn klas-
genoot Jesse Duret pakten

het onderwerp enkele jaren
geleden op voor een school-

werkstuk. Vader Erik keek op de 
achtergrond mee. De jongens kwa-
men tot de verrassende conclusie 
dat een zeventiende-eeuwse prent 
uit Amsterdam, waarop de legende
was gebaseerd, een dubbele bodem

had. De rog (roch =morssig vrou-
mensch) stond symbool voor de
overspelige vrouw. Klaas de Vos, op
dezelfde tekening afgebeeld op een 
os met hoorntjes op z’n hoofd, zou de
bedrogen echtgenoot zijn.
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Erik Werps, maar tot zijn grote ver-
rassing bleef het stil in de Weerter 
historische hoek. „Blijkbaar wilde 
niemand met deze theorie aan de 
slag”, zegt Werps. „Toen heb ik be-
sloten het zelf op te pakken.”
Tijdens zijn zoektocht deed Werps 
verrassende ontdekkingen. Zo 
vond hij een ‘rog-steker’ op een
schilderij van de Bossche schilder 
Jeroen Bosch. Op zijn beroemdste 
werk, de Tuin der Lusten (circa 
1500) , waarop ook de hel staat afge-
beeld, is een duivel met roggenman-
tel te zien die een naakte man (een 
rogsteker) doorsteekt. Een straf 
voor zijn zondig gedrag?
Werps denkt dat de rogstekers in 
die tijd een groep jonge mannen 
was, die intimideerde en overlast 
veroorzaakte. Ging iemand over de 
schreef, zoals de bedrieglijke vrouw,
dan werd die aangepakt en het af-
wijkend gedrag aan de kaak gesteld.
Gelukkig toeval was de vondst van 
een onbekende prent over de rog-
stekers die in België op een veiling 
werd aangeboden. Werps wist deze
te bemachtigen. Opmerkelijk detail
rechtsboven op deze prent is een
(vis)kar waar wat van af valt. In de-

zelfde hoek is een stad te zien. Vol-
gens Werps een verwijzing naar de
stad Weert.
Het eind van zijn zoektocht is nog 
lang niet in zicht, geeft Werps aan.
Een bezoek aan Haarlem, waar zich
een muursteen met het rogstekers-
tafereel bevindt, staat op de plan-
ning. „Maar”, benadrukt hij, „wat ik
ook ontdek, ik heb niet de pretentie
het ‘ware verhaal’ achter de rogste-
kers van Weert te verkondigen. Het
blijft een interpretatie van alle ge-
vonden materiaal.”
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Van zijn zoektocht doet Werps uit-
gebreid verslag in zijn maandelijkse
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nieuwsbrief: ‘SteekSpel’. Deel 4
verscheen vorig week. Daarin
wordt een vergelijking gemaakt tus-
sen figuren op de oude prenten en 
die van de commedia dell’arte uit Ita-
lië.
Verder wordt zondag tijdens het 
Cultureel Lint in Weert, de start van
het culturele jaar, de nieuwe inter-
actieve website van Werps 
(www.steekspel.eu) gepresenteerd.
In de muziekzaal van Rick aan de
Beekstraat zijn dan om 13.30 en
16.45 uur korte presentaties.
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de prent over de rogste-
kers die Erik Werps in 
België wist te bemachti-
gen.

Links: de duivel in rog-
genmantel  doorsteekt de 
rogsteker op een schilde-
rij van Jeroen Bosch.

Midden onder: de presen-
tatie van de eerste editie 
van SteekSpel. V.l.n.r. 
Peter Korten (voorzitter  
historische kring De 
Aldenborgh), Erik Werps 
en wethouder Geert 
Gabriëls.
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