Script bij verhalenlunch over de ROGSTEKERS

Bibliocenter Weert (2 februari 2018)
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Goedendag allemaal. Heel leuk om deze presentatie voor jullie te geven. Een presentatie over de
Rogstekers. Hij duurt zo’n twee keer 25 minuten.
De Rogstekers hebben natuurlijk veel met carnaval te maken. Maar voor alle duidelijkheid: we gaan
het vandaag niet over carnaval hebben. Waar gaan we het wel over hebben? We gaan op zoek naar
de herkomst van het verhaal over de Rogstekers van Weert. Dit lijkt een eenvoudig verhaal, maar de
totstandkoming is boeiender dan ik zelf had gedacht. Hoe is dit verhaal nu in de wereld gekomen?
Ter geruststelling. Het bekende verhaal wordt niet onderuit gehaald. Integendeel, ik denk dat het
eerder een verrijking is.
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Om te beginnen wil ik jullie een vraag stellen. Een vraag met vier antwoordmogelijkheden. Er is niks
echt fout. Het een ligt gewoon wat meer voor de hand dan het ander. Waar het mij vooral om gaat is
om te zien waar iedereen zo’n beetje staat als vertrekpunt.
De vraag luidt: hoe oud denk je dat het verhaal van de Rogstekers is? De vier antwoorden zijn:
A – het verhaal is 100 jaar oud. Het is in 1929 geschreven door Henri Linskens en bij ons bekend als
het script voor de Rogstekersoperette.
B – het is 400 jaar oud. Het is zou oud als het schilderij uit het Jacob van Horne museum. En dat
schilderij dateert uit ongeveer 1625.
C – of het is 150 jaar oud. Het verhaal stamt af van een gedicht uit 1869 van Jan Hezenmans uit Den
Bosch.
D – We weten niet precies hoe oud het is.
Jullie hebben ze nu alle vier voorbij zien komen. Ik wil je vragen of je nu even je hand wilt opsteken
bij het antwoord dat voor jou het meest logisch is.
Wie denkt: het is 100 jaar oud?
Wie zegt: 400 jaar oud?
En dan: 150 jaar oud?
Tot slot: we weten het niet precies?
Dankjewel. Als ik zelf een antwoord zou moeten kiezen, dan zou ik zeggen dat we het niet precies
weten. Niet omdat dat het veiligste is, maar omdat het begin van een oud verhaal zoals dit vaak in
nevelen is gehuld.
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Hier zien jullie het schilderij. (Het is voorlopig niet in het echt te zien, want het Jacob van Horne
museum is vanwege een grote verbouwing dicht tot eind 2019). We moeten het voorlopig met dit
beeld doen. Het verhaal zelf kennen we natuurlijk allemaal. We zullen er nu niet lang bij stil staan. In
het midden zien we de rog die op de grond ligt. Verder de mensen er omheen met allerlei wapens,
het kanon en de pastoor met zijn wijwaterkwast.
Het is een schilderij dat ongeveer 400 jaar oud is. In één beeld is het verhaal weergegeven. Aan de
onderkant staat er nog tekst bij.
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Op deze drukke slide zien jullie hoe het verhaal zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld. En hoe het
schilderij, de prenten die daarop lijken, en het verhaal met elkaar verweven zijn. Hierop zullen we
vandaag niet al te uitgebreid ingaan. Wel zien we hier op dit ene plaatje hoe de ontwikkeling is
verlopen.
Linksboven het oude schilderij. Er zijn trouwens drie schilderijen. Deze – die we net hebben gezien –
is op een houten paneel geschilderd. Er zijn twee andere op een doek gezet. Die liggen in het depot.
Verder zijn er behoorlijk wat prenten. Ook 300 tot 400 jaar oud. Ze zijn vrijwel allemaal in
Amsterdam gemaakt. Door wel twaalf uitgevers. Volgens deskundigen betekent dit dat er mogelijk
5000 exemplaren zijn gedrukt. Laten het er 3000 zijn, dan nog is dat een indrukwekkend aantal. Er
woonden toen namelijk veel minder mensen in Nederland dan nu. Een factor tien minder. Geen 17
miljoen, maar 1,7 miljoen. De prenten moeten dus erg populair en bekend zijn geweest. Ze zorgden
ook voor de verspreiding van het verhaal. Het waren de social media van toen.
De prenten vertellen een beeldverhaal. In feite niet meer dan een anekdote, een kort en op zichzelf
staand verhaal. Misschien ook met een dubbele bodem, die we nu niet meer kennen. Mensen in de
17e eeuw waren dol op schilderijen en verhalen met een dubbele bodem. Het was amusement. Uit
de anekdote is de bijnaam Rogstekers voor de Weertenaren blijven hangen. Heel Holland wist wie de
Rogstekers waren. Maar van de dubbele bodem bleef niet veel over. Alleen het verhaal is als een
soort broodje aap verhaal overgebleven.
Vervolgens zien we een ontwikkeling in de 19e eeuw. In 1869 is namelijk in Den Bosch over de
Rogstekers van Weert een gedicht geschreven. Dit gedicht was een vertrekpunt. Voor zowel het
verhaal van De Legende als een serie litho’s uitgegeven door drukkerij Smeets en later ook door
Linskens. Ook is apart van deze ontwikkeling in Weert een verhaal in Haarlem op papier gezet.
De bijnaam was er al. Toen De Legende en de litho’s daarbij kwamen, was het logisch welke naam de
eerste vastelaovendj vereiniging van Weert zou krijgen. Dat werden De Rogstaekers.
Wat mijzelf nu interesseerde was: waar komt het verhaal nu oorspronkelijk vandaan? Het oude
schilderij en de prenten lijken veel op elkaar. Er zijn ook verschillen. Maar met die verschillen is iets
vreemds aan de hand. Als je naar sommige verschillen kijkt, denk je dat het schilderij ouder is dan de
prenten. En als je naar andere verschillen kijkt, is dat juist andersom.
Is er misschien een gemeenschappelijke voorloper geweest, die we nu niet meer kennen? En is het
mogelijk dat die in Haarlem is gemaakt? Op die vraag gaan we na de pauze in. Vóór de pauze wil ik
graag stil staan bij Den Bosch. Weliswaar is het gedicht dat in 1869 is gemaakt voor een deel
gebaseerd op de prenten uit Amsterdam. Maar ook in Den Bosch zelf heeft men informatie over
rogstekers gevonden. En die is zelfs nog zo’n 100 jaar ouder dan ons schilderij en de prenten.
Vóór de pauze gaat het dus over Den Bosch en na de pauze over Haarlem. Daarbij proberen we de
volgende vragen te beantwoorden: waar komt het verhaal over de Rogstekers van Weert vandaan?
En wat hebben Weert, Den Bosch en Haarlem met elkaar te maken?
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We leven nu begin 2018. Vorig jaar heb ik nogal wat werk ervan gemaakt om deze vragen te
beantwoorden. Ik ben begonnen met een nieuwsbrief onder de titel ‘SteekSpel’ en een website met
het adres www.steekspel.eu. Die website is er vanaf mei 2017. Via deze site kan iedereen de

nieuwsbrieven gratis downloaden. Uiteindelijk is net voor de kerst een boek verschenen:
‘Ochtendgloren van de Rogstekers’.
En er is nog genoeg om door te gaan. In de loop van de tijd wil ik telkens nieuwe informatie op de
site zetten.
Dan heb ik nog een tweede vraag die ik jullie wil voorleggen. Puur om een indruk te krijgen hoe
bekend de website (en de nieuwsbrief) op dit moment is.
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De vraag luidt: wie van jullie is bekend met de website www.steekspel.eu? Dit zijn de opties:
A – ja, ik heb de site meer dan vijf keer bezocht en de nieuwsbrieven gratis gedownload.
B – ja, ik heb de site één keer bezocht, maar geen tijd gehad om te bekijken.
C – nee, heb de site nooit bezocht, maar wel de papieren versie gelezen.
D – nee, voor mij is alles nieuw.
Dan wil ik je opnieuw vragen of je de hand wilt opsteken welke optie voor jezelf van toepassing is.
Wie heeft de site meer dan vijf keer bezocht?
Wie één keer?
Wie heeft de site nooit bezocht, maar wel de papieren versie gelezen?
En voor wie is alles nieuw?
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Den Bosch heeft zijn eigen rogstekers gekend. In de 16e eeuw. Ze zijn dus ouder dan ons schilderij en
de prenten. En het is geen fabeltje. Ze hebben er in het echt rondgelopen. Iedereen in Den Bosch
wist welke groepering het was en wat ze uitspookten. Ze kwamen voor in twee plakkaten en in de
stadsrekening.
In het oudste plakkaat uit 1530 werd hun gedrag aan banden gelegd. Want de rogstekers waren geen
lieverdjes. Ik denk dat het vooral jongelui waren. Ze trokken er samen op uit om andere mensen te
intimideren en te straffen. Populair gezegd om ze te dissen, te onteren. En ik vermoed dat ze dat
deden om mensen te corrigeren op hun gedrag dat volgens hen niet door de beugel kon.
Dat kon voor van alles zijn. Vooral zaken die de huwelijkse moraal aangingen en die in de privé sfeer
gebeurden, maar toch bij iedereen bekend waren. Bijvoorbeeld als een man zijn vrouw te vaak sloeg.
Dat kon niet. Of andersom, als hij er thuis van langs kreeg. Volgens de regels was de man de baas in
huis. Als hij zich op zijn kop liet zitten, werd juist hij publiekelijk bespot. Maar het kon ook om andere
dingen gaan.
De rogstekers gingen wel eens te ver. Daarom werd hun gedrag in 1530 door de autoriteiten
ingeperkt. Ze werden niet verboden, maar hun optreden werd ingetoomd en oogluikend toegestaan.
In 1558 kwamen ze voor in de stadsrekening. Ze kregen een vergoeding van het stadsbestuur. Maar
in 1565 werden ze dan toch verboden. Dat wil niet zeggen dat ze meteen van de aardbodem zullen
zijn verdwenen. Zoals jullie weten moet je een verbod namelijk ook kunnen handhaven en vaak is dat
best lastig.
Deze oudste vermeldingen heeft men ontdekt in de jaren zestig van de 19e eeuw. Het was het werk
van drie archivarissen in Den Bosch. Zelf hadden ze nog nooit van rogstekers gehoord. Door

onderzoek kwam men op de link met Weert terecht. De jongste van de drie, Jan Hezenmans, heeft er
langer over nagedacht en heeft er meer mee gedaan.
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Waarschijnlijk heeft hij ook een prent uit Amsterdam gezien. In 1869 heeft hij een gedicht gemaakt
over de Rogstekers van Weert: ‘De Roggiade’. Een ballade op de rog. Het is een ironisch gedicht.
Helemaal in de geest van die tijd is het vooral ook een romantisch gedicht. En toen is het balletje
gaan rollen.
Het gedicht van Hezenmans verscheen in de Volksalmanak voor Nederlandse katkolieken. Zo raakte
het over Nederland verspreid. En zo werd de basis gelegd voor De Legende in Weert. En voor een
aquarel met een serie taferelen van Henri Schaeken. Zijn bijdrage is van groot belang geweest. Hij
was tekenleraar aan het Bisschoppelijk College. En ook muziekleraar en dirigent van een fanfare en
zangkoor in Weert.
De taferelen van Schaeken werden door de firma Smeets uitgegeven. Tijdens de eerste officiële
carnavalsoptocht in Weert in 1897 werden ze in levende lijve uitgebeeld. Zo raakte het thema van de
Rogstekers verbonden met carnaval en leidde dit later tot de oprichting van de Rogstaekers.
Het verhaal is in de 19e eeuw ook in Haarlem opgeschreven. In Haarlem stond een huis met een
gevelsteen met daarop een rog en een rogsteker. Ze hebben tijdenlang niet geweten wat deze steen
betekende en vonden in het gedicht van Hezenmans een verklaring.
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Terug naar de rogstekers in Den Bosch. Want wat deden ze nu precies? Laten we eens goed kijken
naar het plakkaat uit 1530 toen ze aan banden werden gelegd.
Wat mochten ze vanaf 1530 niet meer doen? Ze mochten niet overdag en ook niet ’s avonds, niet
met gemaskerde en ook niet ongemaskerde gezichten, niet verkleed, niet met lange messen, degens,
hellebaarden, spiesen, zwepen en ook niet met andere wapens of dergelijke spullen in de hand
rondlopen. Ze mochten dus veel niet meer.
Tot die tijd liepen ze kennelijk op straat rond, soms in het donker. En ook wel gemaskerd en zelfs met
wapens. Nu denken jullie wellicht meteen aan carnaval. Maar eerlijk gezegd denk ik dat dat niet zo is.
Ik vermoed dat het gaat om een groep baldadige jongemannen zoals die overal kunnen opduiken.
Jongelui die gewapend en met bedekte gezichten rondliepen om herrie te schoppen en daarbij niet
herkend te worden. De wapens, zwepen en andere spullen hadden ze niet bij zich om mensen te
verwonden, maar wel om mee te dreigen en vooral veel herrie te maken. Ketelmuziek.
Wat mochten ze nog meer niet? Ze mochten niemand in opspraak brengen of ‘van iemand spelen’,
als diegene daar in woord of daad schande, kleinering of verdriet van ondervond, op straffe van drie
gulden.
Met andere woorden, ze mochten niemand onteren of beledigen door bijvoorbeeld een toneelstukje
te spelen, waarin die persoon belachelijk werd gemaakt.
Er was wel nog een uitzondering. Ze mochten hun spel wel tijdens de kermis spelen. Met mate en
volgens oude gewoonte. Zonder iemand in woord of daad enige injurie (belediging) te doen. Ondanks
de ruwheid zat er kennelijk toch iets ludieks aan dat rogsteken, waardoor het mocht blijven bestaan.

Wat me hierin met name opviel was dat men het een ‘oude gewoonte’ noemde. We hebben het over
1530. Hoe oud kon dat gebruik zijn, als het in 1530 al een oude gewoonte werd genoemd? Bestond
het bijvoorbeeld al in 1500? Zoals jullie weten was dit de tijd waarin Jeroen Bosch leefde. Hij woonde
en werkte in Den Bosch. Net zoals alle andere inwoners moet ook hij de rogstekers gekend hebben.
Ik vroeg me daarom af: heeft hij ze wellicht geschilderd?
Zoals jullie weten maakte Jeroen Bosch heel aparte schilderijen. Vaak niet te begrijpen met allerlei
vreemde wezens en figuren. Ook voor de mensen uit die tijd een zoekplaatje. Jeroen Bosch haalde
zijn inspiratie uit de kunst en literatuur van die tijd, maar ook uit het dagelijks leven. Dus waarom
niet iets uit het dagelijks leven van Den Bosch?
Nu zijn er boeken vol geschreven over zijn schilderijen. Maar niemand zal ooit naar rogstekers
hebben gezocht. Laten we zelf eens gaan kijken.
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Dit is zijn bekendste schilderij, de Tuin der Lusten. Een groot drieluik, rond 1500 gemaakt. Het hangt
in Madrid. Links zien we het Paradijs met Adam en Eva. In het midden een schijnparadijs met
wereldse wellust. En rechts de verdoemenis in de hel.
Jeroen Bosch heeft dit schilderij gemaakt in opdracht van de familie van Nassau. De voorvaderen van
Willem van Oranje. Het kwam te hangen in hun paleis in Brussel. Willem van Oranje werd door
verschillende erfenissen een van de rijkste mannen in Europa. Hij erfde ook het Paleis in Brussel. Met
het schilderij erbij.
Oranje is vlak voor het begin van de Opstand in 1567 naar het Duitse rijk gevlucht. De hertog van Alva
is daarna in zijn paleis getrokken. Hij heeft er jarenlang gewoond. Toen Alva vertrok, heeft hij het
schilderij mee naar Spanje genomen. Het heeft Madrid daarna nooit meer verlaten. Zelfs niet voor de
grote expositie van Jeroen Bosch in 2016.
Maar de vraag is: kunnen we op dit schilderij iets van de rogstekers terugvinden? Daarvoor wil ik
jullie nog voor de pauze meenemen naar de hel. Om preciezer te zijn naar het deel van de hel dat op
de voorgrond in beeld is gebracht.
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Hier vergroot. Wat we zien zijn naakte mensen, dat wil zeggen overleden zielen. En duivelse figuren.
Linksonder zien we een groep jongemannen die bijeen wordt gedreven door een aantal duivels met
steekwapens. In de hel word je gestraft voor je zonden. Die zonden worden door Jeroen Bosch
uitgebeeld.
Waarvoor worden ze gestraft? We zien een backgammon bord met dobbelstenen, een grote tafel op
zijn kant. Speelkaarten en een drinkkan liggen op de grond. Het lijkt er op dat de jongelui zich hebben
bezondigd aan drinken, gokken en vechten. Als drinkende en gokkende vechtersbazen worden ze
door duivelse wezens opgejaagd en gestraft.
Meest interessant voor ons is wat zich vóór de tafel afspeelt. Daar ligt een jongeman. Hij wordt met
een zwaard in zijn borst gestoken door een duivel met een kapmantel in de vorm van een rog. Op zijn
rug een blauwe schijf met een afgehakte hand daarop. En op de vingers van die hand een tweetal
dobbelstenen. Waarom die afgehakte hand en de dobbelstenen? In die tijd werd je hand afgehakt,
als je iemand ernstig had verwond of in een gevecht gedood. Mogelijk verwijzen de dobbelstenen
naar een ruzie ontstaan bij een gokspel met teveel drank op.

Dit is de beeldtaal die Jeroen Bosch gebruikt. Ik denk dat hij hier de rogstekers heeft geschilderd. In
de hel van de Tuin der Lusten.
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We zoomen in op de jongeman die voor de tafel ligt. Zijn rechterhand is doorstoken met een dolk. Dit
wijst op een straf die hij waarschijnlijk op aarde al heeft gekregen. Voordat hij om het leven kwam.
Waarschijnlijk is hij veroordeeld voor verboden wapenbezit. Daarop stond een boete. Maar als je de
boete niet kon betalen, werd je met je eigen dolk door de hand gestoken.
Onze rogsteker wordt gestraft door een duivel die zelf als rog is verkleed en hem met een zwaard
door de borst steekt. Het is een rog die steekt, een rog-steker. Deze duivel pijnigt ónze rogsteker. Een
omkering die Jeroen Bosch wel vaker toepast. Onze rogsteker is voor zijn zondig gedrag in de hel
beland. Net zoals zijn kroegmaten. En zijn straf is een afspiegeling van zijn zonde op aarde.
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Naar mijn idee heeft Jeroen Bosch hier rogstekers uitgebeeld. Op zijn bekendste schilderij nog wel.
Het zijn de rogstekers uit Den Bosch die in de kroeg wellicht ook hun plannen beraamden over wie ze
zouden gaan lastig vallen.
Belangrijkste conclusie is dat er al in de 16e eeuw rogstekers in Den Bosch rondliepen. En dat zij geen
al te beste reputatie hadden. Hun optreden kon grimmig en kwetsend zijn. Dit gedrag werd tot op
zekere hoogte toegelaten, tientallen jaren lang zelfs. Uiteindelijk werden ze als groepering verboden.
Maar voor Jeroen Bosch hoorden ze in 1500 al in de hel.
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Smakelijk eten. En tot straks.
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Nu gaan we het over Haarlem hebben. En over de connectie met Den Bosch. Maar voor alle
duidelijkheid: alles staat in het teken van de Rogstekers van Weert.
We staan stil bij de vraag: waar komt het verhaal van de Rogstekers van Weert vandaan? Waar is het
op papier gezet? Er zijn meerdere opties.
Het is logisch om het dicht bij huis te zoeken. In de directe omgeving van Weert. Bijvoorbeeld in
Roermond. Met de dichtstbijzijnde stad bestaat altijd een soort rivaliteit. Maar in Weert en in
Roermond is geen snipper van getuigenissen over de Rogstekers gevonden.
Het kan ook komen uit steden waar Weert veel contact mee had, zoals Den Bosch en Antwerpen.
Daar werd veel handel mee gedreven. Den Bosch had zijn eigen rogstekers. Maar er is niets te vinden
over de Rogstekers van Weert. Behalve het gedicht uit 1869 natuurlijk. In Antwerpen zijn wel nog
prenten over de Rogstekers gemaakt. Maar dat zijn kopieën van prenten uit Amsterdam uit de late
17e eeuw. Vroege authentieke getuigenissen zijn ook in Den Bosch en in Antwerpen niet te vinden.
Er zijn meer opties. Dat zijn Amsterdam en Haarlem. Beide steden liggen behoorlijk ver weg en begin
17e eeuw waren er relatief weinig handelscontacten met Weert. Toch zijn er getuigenissen te vinden

van een beeldvorming over de Rogstekers. Amsterdam is een goede kandidaat. Bijna alle prenten zijn
daar gedrukt. Niet verrassend, want Amsterdam was hèt uitgeverscentrum in de 17e eeuw.
Haarlem is ook een optie.
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Haarlem lijkt de kansrijkste optie. Waarom is Haarlem het meest aantrekkelijk? Allereerst door de
diversiteit aan getuigenissen. Nog even over de prenten. Weliswaar zijn die allemaal in Amsterdam
gedrukt, maar ze werden overal in Holland verkocht, dus ook in Haarlem. Haarlem was na
Amsterdam de tweede stad van Holland. Bovendien kan het voorontwerp in elke andere stad in
Holland zijn gemaakt, dus ook in Haarlem.
In Haarlem is de diversiteit aan getuigenissen groot. Ten eerste is er een gevelsteen met een
afbeelding van het verhaal over de Rogstekers. Hij zat in het gildehuis van de lakenbereiders. Volgens
deskundigen stamt hij uit het begin van de 17e eeuw. Nu zit de steen in een muur van het Frans
Halsmuseum. Ten tweede een uithangbord. Het is er helaas niet meer, maar het hing aan een pand
in de (Grote of Kleine) Houtstraat. De bronnen spreken elkaar tegen over het exacte adres. En ten
derde is er een lied, dat ik in een liedboek uit Haarlem vond. Het liedboek dateert uit de 18e eeuw,
maar de songtekst verwijst duidelijk naar de oudste prent uit de 17e eeuw.
In Haarlem zijn dus verschillende getuigenissen te vinden. Maar er was ook een context die een
oorsprong van het verhaal in Haarlem aannemelijk maakt.
Welke context is dat? Er zijn eind 16e eeuw begin 17e eeuw nogal wat Weertenaren naar Haarlem
getrokken. Deze Weertenaren waren op de vlucht voor het oorlogsgeweld tijdens de Opstand. In
Haarlem vormden ze een succesvol netwerk in de textielhandel. Ze werden hierdoor een herkenbare
groep in de stad.
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Hoe het zover gekomen is? Eerst een stukje geschiedenis. Jullie zien hier een landkaart van het
Habsburgse rijk uit ongeveer 1560. Na de troonsafstand van keizer Karel V. Jullie zien de
Bourgondische kreits, wat nu ongeveer de Benelux is. Ten oosten daarvan de Westfaalse kreits
(kring). Weert lag in de Westfaalse kreits. Dat is belangrijk om even te onthouden.
Karel V gaf de Bourgondische kreits aan zijn zoon Philips II, de koning van Spanje. En hij gaf de
Westfaalse kreits en de rest aan zijn broer Ferdinand, de nieuwe keizer. Diens zoon Maximiliaan
volgde hem in 1564 op als keizer van het Duitse rijk. Hij stond een stuk toleranter ten opzichte van de
protestanten.
Het graafschap Horn en Weert hoorden bij de Westfaalse kreits. En dus bij het Duitse keizerrijk. Net
zoals het prinsbisdom Luik. Philips II had in Weert geen fluit te vertellen.
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Wie was lokaal de baas in Weert? Dat was Philips de Montmorency, de graaf van Horn. Graaf Philips
was formeel een onderdaan van de Duitse keizer Maximiliaan. Maar in de praktijk verrichtte hij veel
diensten voor de Spaanse koning Philips II. Philips II was zo gezegd zijn werkgever.

Graaf Philips was door zijn werkzaamheden vaak van huis. Bij zijn afwezigheid zwaaiden zijn moeder
en zijn echtgenote de scepter. Zij waren allebei gereformeerd. Ze gedoogden de nieuwe leer. En
stimuleerden die zelfs. Een deel van de inwoners van Weert werd ook gereformeerd.
De koning was als werkgever erg ontevreden over de graaf van Horn. Sterker nog, hij verdacht
Oranje, Egmont en Horn ervan dat zij de aanstichters waren van een rebellie tegen hem. Oranje wist
naar het Duitse rijk te ontkomen. Maar Egmont en Horn werden gearresteerd en in 1568 in Brussel
onthoofd.
Als iemand ter dood werd veroordeeld, werden ook zijn bezittingen geconfisqueerd. Dat had grote
gevolgen voor Weert. Want het kwam nu opeens wèl onder het gezag van de koning van Spanje.
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De confiscatie werd uitgevoerd door de hertog van Alva. Alva was door Philips II als landvoogd over
de Nederlanden aangesteld. Hij moest hier de orde komen handhaven, en voerde een waar
schrikbewind. Want onder zijn bewind werden ruim duizend personen terechtgesteld, waarbij dus
ook de graven van Egmont en Horn.
Nu kreeg Alva ook de controle over het graafschap Horn, inclusief Weert. Door de Raad van
Beroerten (de Bloedraad) werd een onderzoek ingesteld naar het gedrag van de Weertenaren.
Gevolg was dat de mensen die zich hadden bekeerd uit Weert vertrokken.
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Waar gingen zij naar toe? De meeste trokken naar het Duitse rijk om aan de vervolging te
ontsnappen. Een aantal trok naar Goch, in het hertogdom Kleef. Daar waren ze veilig. Althans voor
een poos.
Behalve uit Weert trokken ook behoorlijk wat mensen uit de meierij van Den Bosch (zuidoost
Brabant) naar Goch. Vaak waren dit linnenwevers. Door die toestroom ontstond in Goch een
linnenindustrie.
Intussen werd Haarlem in 1573 door de Spaanse troepen veroverd. Ze hielden de stad drie jaar lang
bezet. Een zware tijd voor de Haarlemmers. Vooral omdat eind 1576 ook nog eens een kwart van de
stad afbrandde.
Nadat de Spaanse troepen uit Haarlem weg gingen, heeft het stadsbestuur vanaf 1577 een erg actief
economisch stimuleringsbeleid opgezet. Doel was om ondernemende en kapitaalkrachtige mensen
uit de zuidelijke Nederlanden aan te trekken. Haarlem richtte zich met name op de ontwikkeling van
de textielindustrie.
De Westhoek van Vlaanderen (met steden als Kortrijk en Roeselare) was tot die tijd een belangrijk
centrum voor textielproductie. Er werden hoogwaardige producten gemaakt, die naar heel Europa
werden uitgevoerd. De textielnijverheid had in Vlaanderen voor veel welvaart gezorgd.
Vanaf 1578 trokken de textielwevers uit de Westhoek allemaal naar Haarlem en Leiden. In feite was
het een verplaatsing van een complete industrie. Hetzelfde gebeurde ook met de linnenproductie in
Goch. Ook die verplaatste zich met al die Brabanders en Weertenaren naar Haarlem.
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In Haarlem vormde een aantal families afkomstig uit Weert een netwerk. Ze werkten veel met elkaar
samen. En ze trouwden ook veel binnen eigen kring. Op zich een normale gang van zaken. Dat
gebeurde ook in andere netwerken. In feite een begin van een verzuilde samenleving.
Vijf families vallen nogal op. Ze vielen op door hun succes in de textielhandel, met name van linnen.
Het gaat om de families van den Heuvel, Coppens van Kelst, van Heythuysen, Smuyser en de familie
Thonen of Anthony. (In die tijd was men niet zo precies in het schrijven van de familienaam). Ze
wisten min of meer een monopolie positie te krijgen in de handel van linnen garens uit Silezië en
Bohemen (zuidwest Polen en Tsjechië).
De garens werden via Hamburg en Amsterdam naar Haarlem vervoerd. Daar werden ze gebleekt en
verder verwerkt tot linnengoed. De goederen werden naar heel Europa uitgevoerd, met name naar
Engeland en Frankrijk. In deze handel hebben de Weertenaren hun brood verdiend. Enkele van deze
families, met name de families van den Heuvel en van Heythuysen, zijn er steenrijk door geworden.
Hèt gezicht van dit netwerk is Willem van Heythuysen. Letterlijk het gezicht, omdat we hem kennen
van twee portretten geschilderd door Frans Hals. Het grootste portret is zelfs het enige portret
waarop hij iemand ten voeten uit (van top tot teen) heeft geschilderd. Het hangt in München. Het is
in 1969 van de prins van Liechtenstein gekocht voor twaalf miljoen D-mark. Qua allure is het te
vergelijken met het dubbelportret van Marten en Oopjen van Rembrandt dat twee jaar geleden voor
160 miljoen Euro is gekocht en nu afwisselend in het Rijksmuseum en in het Louvre hangt. Misschien
is het schilderij van Willem van Heythuysen nu wel 50 miljoen Euro waard. Het is het duurste
schilderij dat ooit van een Weertenaar is gemaakt.
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Willem van Heythuysen was een bijzondere man. Hij was niet alleen steenrijk. Zijn leven lang bleef hij
vrijgezel. Hij woonde samen met zijn zus Geertruyt die ook ongetrouwd bleef. In 1636 maakte hij zijn
testament en daarin bepaalde hij dat na zijn dood twee hofjes moesten worden opgericht. Twee
hofjes waar arme oude mannen en vrouwen konden wonen. Een hofje in Haarlem. En een hofje in
Weert.
Het hofje van Heythuysen in Weert lag in het Molenstraatje. Dat heet tegenwoordig de Van
Berlostraat. Dit hofje bestaat allang niet meer. Eind 19e eeuw werd het afgebroken. De
schoolgebouwen van de zusters Ursulinen kwamen er te staan. Die zijn er ook niet meer. Op de plek
van zijn hofje staat nu de parkeergarage Ursulinen.
De huizen van het hofje in Haarlem worden nog steeds bewoond. Tot 1985 konden mensen er zelfs
gratis wonen. Pas daarna werd er huur gevraagd die nog steeds erg sociaal is.
Op de foto zien jullie een toegangsdeur. Dit is niet de voordeur naar een huis, maar een doorgang
naar de binnenplaats van het hofje. Boven deze deur hangt een siersteen met de tekst: ‘Het hofken
van Willem van Heythuysen 1651’. Het is het jaar van zijn overlijden en van de stichting van het
hofje.
Dit jaar komt er een stripboek uit over Willem van Heythuysen. Op initiatief van de stichting die het
hofje beheert. Meer informatie kun je vinden op de site willemvanheijthuijsen.nl.
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Willem is overleden in 1651. Maar wij gaan terug naar het begin van de 17e eeuw. Omdat de
oorsprong van het verhaal over de Rogstekers wat eerder in de tijd moet liggen. Want de prenten en
het schilderij bestonden in 1651 al.
We weten dat binnen het familie netwerk van de Weertenaren goed werd samengewerkt. Dat leidde
tot succes en welvaart. Dat zijn voordelen. Maar er zijn ook nadelen. Als je in de stukken kijkt, zie je
dat er ook ruzies en verwikkelingen waren. Sommige sleepten zich zo lang voort, dat het wel een
soap lijkt. Een soort Dynasty aan het Spaarne. Je zou je zelfs kunnen afvragen of het gekissebis een
reden is geweest om de Weertenaren te bespotten.
De bevestiging hiervoor heb ik vorig jaar niet kunnen vinden. Misschien is het ook wat ver gezocht
om daarin een aanleiding voor het verhaal over de Rogstekers van Weert te zoeken.
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Laten we daarom maar een analyse maken van de situatie in Haarlem. Misschien vinden we dan
andere aanknopingspunten. In Haarlem was sprake van een snelle groei. In een paar decennia
verdubbelde het aantal inwoners tot 40.000 rond 1625. De helft daarvan kwam uit de zuidelijke
Nederlanden. Meestal Vlamingen en Brabanders, maar ook Weertenaren. Het merendeel van al die
inwoners werkte in de textielindustrie.
Haarlem werd een stad met veel verschillende gezichten. Met veel nieuwkomers die overal vandaan
kwamen. En die verschilden in taal en kleding. Mensen spraken nog geen ABN en er was ook geen
landelijk modebeeld. Iedere regio had zijn eigen dialect en klederdracht. Mensen verschilden ook in
levensstijl.
De mensen hadden niet alleen verschillende gezichten, maar ook verschillende gezindten. Zeker in
het begin van de 17e eeuw. In Haarlem was een behoorlijk deel van de bevolking nog katholiek. Maar
er waren ook veel gereformeerden en doopsgezinden. De meeste Weertenaren in Haarlem waren
gereformeerd.
Een interessante situatie. Want ook toen was men bezig een leefbare samenleving te creëren. Aan de
ene kant was er vooruitgang omdat mensen samenwerkten, een Gouden Eeuw beleefden, en
beseften dat ze van elkaar afhankelijk waren. Maar aan de andere kant was er door sociale
verschillen en gescheiden leefwerelden ook een voedingsbodem voor een gevoel van onbehagen,
voor afgunst en ergernis. Maar ook voor humor en satire.
Misschien kunnen we daar een antwoord vinden op de vraag waarom de Weertenaren het mikpunt
van spot werden. Ze hebben door hun gedrag en hun positie de aandacht op zich gevestigd. Mogelijk
zijn ze hierdoor ook een kop van Jut geworden.
Dan vraag je je natuurlijk af: door wie werden de Weertenaren bespot en waarom? Waren het de
autochtone Haarlemmers die wat vreemd tegen die zuiderlingen aankeken? En die wellicht ook wat
afgunstig waren op het snelle succes van hen als nieuwkomers.
Of waren het misschien de Vlamingen? In de textiel vaak concurrenten van de Weertenaren. Ook zij
konden afgunstig zijn of leedvermaak hebben bij zakelijke miskleunen van de Weertenaren.
Of waren het de Brabanders? Bijvoorbeeld de Brabanders uit de meierij van Den Bosch, die via Goch
samen met een aantal Weertenaren naar Haarlem waren gekomen. Zij kenden de Weertenaren
inmiddels erg goed. Misschien wel beter dan de Roermondenaren nu.

Voor de ontwikkeling van het verhaal lijkt vooral de inbreng van een Bosschenaar (of meierijenaar)
erg belangrijk. Want het fenomeen rogsteken was tot die tijd waarschijnlijk alleen in Den Bosch (en
omgeving) bekend. Het lijkt er sterk op dat een Bosschenaar erbij moet zijn geweest, toen het
verhaal over de Rogstekers van Weert op papier kwam.
Trouwens, wellicht kunnen ook Weertenaren voeding hebben gegeven aan het verhaal over henzelf
of over sommige leden van hun groep. Uit een soort zelfspot.
Dit zijn vier bevolkingsgroepen in Haarlem die een reden kunnen hebben gehad om het verhaal van
de Rogstekers uit Weert op papier te zetten.
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Maar nog steeds weten we niet zeker of het verhaal over de Rogstekers zijn oorsprong in Haarlem
vindt.
Wat weten we wel? We hebben diverse getuigenissen gezien die erop wijzen dat het verhaal in
Haarlem in ieder geval erg heeft geleefd. En we hebben ook een context gezien hoe de Weertenaren
het mikpunt van spot konden worden. Er was een groep Weertenaren als vluchteling in de stad
aanwezig. Sommigen van hen vielen op door hun snelle rijkdom. Ze kunnen mede door een gevoel
van afgunst een kop van Jut zijn geworden. In ieder geval kun je stellen dat zonder de aanwezigheid
van Weertenaren in Haarlem, er geen reden was om hen in een spotverhaal zo centraal te stellen.
Toch missen we nog steeds een direct bewijs. Nergens is tot nu toe een notitie gevonden: “ik heb het
verhaal over de Rogstekers van Weert bedacht… ”.
Wel lijkt er nog een andere context te zijn voor dit verhaal. En die ligt in de textiel. De textielindustrie
was in die tijd belangrijk voor Haarlem. Ook in ons verhaal lijkt de textiel (bijna ongemerkt) een rol te
spelen. Het is op het eerste gezicht geen gemakkelijk verhaal. Een verhaal om later nog eens rustig te
herkauwen. Ik zal het toelichten.
Even terug naar Den Bosch. Rogsteken had daar in 1500 de betekenis van intimideren, treiteren,
berispen. De mantel uitvegen. Een ander woord is: hekelen. En ‘doorkaarden’, een woord dat we nu
niet meer kennen.
Belangrijk om te onthouden en mee naar huis te nemen is het volgende. In Den Bosch had rogsteken
een betekenis. Rogsteken was hetzelfde als hekelen en kaarden, tenminste figuurlijk gesproken.
Rogsteken is gelijk aan hekelen is gelijk aan kaarden.
Maar in letterlijke zin zijn hekelen en kaarden óók begrippen in de textielnijverheid. Dat is opvallend,
omdat de textiel zo belangrijk was voor Haarlem. En ook voor de vluchtelingen uit Weert en Den
Bosch in Haarlem.
In de textiel kennen we hekelen als het bewerken van vlas. De grondstof voor linnen. Kaarden is een
handeling in de textiel die niet meer bekend is. Het was een zelfde bewerking als hekelen, maar dan
van wol. Bij hekelen en kaarden gaat het in beide gevallen om het met puntige werktuigen kammen
van de grondstof. En waarom? Om het vlas en de wol netjes te kammen. En om vuiltjes weg te
werken.
Jullie zien hier een hekel. Dat is een plank met daarop een houten blok met spitse ijzeren pinnen.
Men nam een bundeltje vlas in de hand en haalde dat over de hekel. Zo werd het vlas schoon

gekamd. Nogmaals, we kennen hekelen ook in de figuurlijke betekenis. Iemand hekelen of over de
hekel halen. Dat doe je met iemand waar je een hekel aan hebt.
Soms werden de werktuigen speciaal zo gemaakt om mensen voor straf te pijnigen. Op deze prent
zien jullie het martelen van de heilige Blasius. Die werd eerst met wolkammen gevild en daarna
onthoofd. Hij is in veel steden in Europa de beschermheilige geworden van de lakenbereiders.
Overigens niet in Haarlem.
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Hoe zat het verder met het kaarden in de textiel? We hebben het dan over de productie van lakense
stof.
In het productieproces van lakense stof was er op twee momenten sprake van kaarden. Allereerst in
het begin. Kaarden was het kammen van wol (te vergelijken met het hekelen van vlas). Later in het
productieproces kwam een andere vorm van kaarden voor. Kaarden was dan het opruwen van de
lakens. Jullie zien hier een laken dat ophangt. Twee mannen zijn bezig met kaarden. De haartjes op
het laken kwamen dan overeind te staan, zodat ze konden worden weggeschoren. Zo kreeg je een
glad geschoren laken.
Kaarden was dus zowel het uitkammen van ruwe wol. Als ook het opruwen van de lakens.
Dit ruwen gebeurde met werktuigen die uit een eenvoudig geraamte bestonden. Een geraamte vulde
men met de uitgebloeide stekelige zaaddozen van een plant, de grote kaardebol. Deze plant werd
eeuwenlang hiervoor gebruikt. Het merkwaardige is dat de plant in Vlaanderen vroeger ook wel
‘wijwaterborstel’ werd genoemd. Natuurlijk omdat hij er op lijkt. Frappant is dat de wijwaterborstel
in het verhaal over de Rogstekers een belangrijk rekwisiet is. Toeval of niet?
Nu maken we tot slot een taalkundige paardensprong. Let op, deze sprong was voor de mensen uit
die tijd makkelijk, maar voor ons een stuk moeilijker. We beginnen bovenin bij de Tx van textiel. Het
hekelen of kaarden (de gele K) was letterlijk een handeling in de textiel. Dat weten wij nu ook. Nu
moeten we vervolgens de link tussen de letterlijke en figuurlijke betekenis van hekelen en kaarden
(tussen de gele en paarse K) erkennen. Voor de mensen uit die tijd was dat vanzelfsprekend. Voor
ons niet. (Maar nu wel).
Tot slot is het figuurlijk hekelen of kaarden (de paarse K) hetzelfde als het rogsteken. Dat was in de
16e eeuw voor iedereen in Den Bosch duidelijk. Maar voor andere mensen waarschijnlijk niet. Voor
de laatste stap in de paardensprong was de kennis van een Bosschenaar nodig.
Met andere woorden: als we ons afvragen hoe het begrip rogsteken in een spotverhaal over
Weertenaren terecht is gekomen, denk ik dat we niet om heen kunnen dat de inbreng van een
Bosschenaar nodig is geweest.
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De laatste slide. Het verhaal over de Rogstekers van Weert is een uniek verhaal. Geen enkele stad in
Nederland heeft een verhaal zoals dit. We hebben gezien dat rogsteken een lange geschiedenis
heeft. En dat andere steden zoals Den Bosch en Haarlem er een rol in spelen.
De rogstekers in Den Bosch hadden geen al te beste reputatie en zijn vermoedelijk door Jeroen Bosch
geschilderd. Aan het begin van de Opstand vluchtten inwoners uit Weert en de meierij van Den
Bosch naar Goch. In Goch ontstond een linnenindustrie. De gevluchte Brabanders en Weertenaren

trokken door naar Haarlem. Daar kwam een aantal Weertenaren tot grote rijkdom, met name door
de handel in linnen.
Het hekelen heeft een dubbele betekenis. In letterlijke zin is het een handeling bij de productie van
linnen. Maar hekelen kun je ook in figuurlijke zin toepassen. Het rogsteken in Den Bosch kunnen we
opvatten als een synoniem voor hekelen.
Ter afsluiting daarom de volgende stelling (die nog niet bewezen is!). Het verhaal over de Rogstekers
van Weert is met hulp van een Bosschenaar in Haarlem op papier gezet. Het is via prenten gedrukt in
Amsterdam door heel Holland verspreid. En zo zijn de Weertenaren aan hun bijnaam Rogstekers
gekomen.

