VIER PRENTEN VAN DE LEGENDE DER
WEERTSCHE ROGSTEKERS.

In den vorigen jaargang van HIt Bock (blz. 97) vestigde Prof. A.
Eckhof te Leiden1 naar aanleiding van eenige medegedeelde oude
berichten en afbeeldingen van visschen met onverklaarbare inscrip~
ties, de aandacht op een prent in de Bibliotheek.Thysius, waarop
"de vrees voor een wonderviseh", doch zonder inscripties, wordt afgebeeld. Men vindt daar verschillende tooDeelen, met verklarende
versjes daaronder. Een en ander werd door Prof. Eekhof zoo nauwkeurig mogelijk gecopieerd en t. a.p. blz, 97-98 afgedrukt I, In
een scherpzinnig "Naschrift" tblz. 99- 101) wist Dr. Burger de
onkenbaar verminkte plaatsnamen
heet leent bul maijhers dye peel want
weet medevaert tongerloo en aUe dye gehuchten

te ontcijferen als
heet t Leende Budel Maarheeze die Peelkant
Weert, Nederweert, Tungelroy en aUe die gehuchten

Zoo werd ongemerkt een onderwerp aangeraakt, waarover reeds
veel geschreven is, maar dat wegens zijn beperkte lokale beteekenis
zoowel aan Prof. Eekhof als aan Dr. Burger onbekend bleef.
De beschreven prent van de Bibliotheek-Thysius is niets anders
dan een voorstelling van de legende der "Wierter Rogstèkers",
"Rogstèkers" is de scheld- of spotnaam voor de burgers van
Weert, door dezen echter - het worde er aanstonds bijgevoegd goedlachs aanvaard,
De onderlinge naijver en spotzucht van naburige steden en dorpen hebben een massa van zulke scheldnamen in het leven geroepen 3.J. Th. de Raadt verdeelt Les Soóriquets du Communes
I) Ter vergelijking wordt de..., prent hierbij in afbeelding. verkleind (a; 3), gegeven. Het
Yel'$je links onderaan (zie blz, 98 sub 9) luidt naar een ongeschonden e>:emplaar;
byer oom! Jochem de grijs sonder schromen,
hij sal dat vreselijcke dier vanden duvel doen dromen.
al Ik IOU dit nog wiUen aam'nllen door voor nheet"te lezen: nHeeze",
3) Zie D r. J o s. Sc h rij nen, Nld. V(>#si ,,/Uit, Dl. IJ (1916) blz. 68 VY.
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belces" I in 30 categorie~ n en rangschikt Weert onder de plaatsen,
die hun bijnaam danken aan "faits historiques ou pseudo-historiques", Joh a n Win k Ic r :I denkt "aan het eene of andere bijzon_
dere voorval, waarbij door den nabuur, den tegenstander, in 'tgeven
van den spotnaam, juist de domme, de belachelijke zijde werd in 't
licht gesteld."
Ik voor mij geloof niet, dat aan de leg<;:nde een historische gebeurtenis ten g rondslag ligt, maar dat zij louter een product is van de
spotzieke fantazie des volks. Weert, dat zooveel handelsbetrekkingen onderhield met Antwerpen, waar het \Veertsche wolambacht
reeds in 1513 een eigen hal had opgericht 3, zal wel niet geschrokken zijn voor een rog.
De legende komt in het kort hierop neer. Oudtijds reed een vrachtkar. met rog beladen, van Antwerpen (van Eindhoven of ergens uit
Holland) via Weert naar Roermond. Een dier glibberige dieren
gleed hier van de kar en bleef liggen in het mulle zand. Een Weertenaar ontdekte het hem onbekende schepsel en liep verschrikt naar
de stad om hulp te halen tegen het (heJsche?) gedrocht. Met allerlei
werktuigen en afweermiddelen gewapend, trok het kloeke Weert
ten strijde. Volgens eenigen werd de rog gedood en als oorlogsbuit
in triomf naar de stad gedragen. Volgens anderen werden de boeren
door een persoon (den voerman zelf, den veldwachter of een ander)
beter ingelicht en keerden met benepen gezichten zoo haastig mogelijk naar huis terug.
Dit kluchtige feit, dat tot in het midden der vorige eeuw slechts
in den volksmond voortleefde en sinds dien door verschillende
auteurs in weinig overeenstemmende bijzonderheden werd te boek
gesteld 4, was een dankbaar onderwerp voor spotzieke rijmelaars 5
I ) Uitgegeven Bru:relles, Batme. 1903,
2) Shutihl i .. N~d. N .....nollltuie (Ha.a.rlem 19<>0), bi&. 6.

31 Dit blijkt uit enkele origin«le perkamenten oorkonden, thans nOl in hel Weerlsche
gemeente· archief berustelld en gedateerd: Paa.scbdag "'7 ~Iaart 151 3, 24Jan. '524 en 23
Vee. ' 580. Vgl. Publü..lio,u de I.. Socilti IJislqrifue" ..rcAi%civ'.e d ..JIJ It D,"III dl ÜIIIHII'r, tom. XXIX (1892). p. ISS sa.
41 Zie bijv. het tragi·comische relall.$ van G. Krek e I berg in Dl M/JtlSK-W. DI. X,Jg.
IS (1893). blz. "'; Winkie •. ... w .. bi •. 69. verh aalt mee. uitvoerig wat beknopt door
Schrijnen (/J. w. bi •. 75 v.) wordt verteld; 0 c R aa d t, I. C., p. 262. laat het volk te hoop 100pen .pour e.terminer Ie prétendu diabic" en voert ook, naar een ~décollpure d'unjournal
Umbourgeois" den pastoor ten tonneeJe.
SI ZOO verscheen in den Vo/ls/J/III/J"/J" WW' Ned_ K/JlluJlide .. va .. All. r"ijlll,jg. 187°.
bil.. 102-1 11, een stuk onder den titel van .De Roggia.de. een heldendich t '!'aU Pasquino.
m~gedeeld door H." Een ander. nlll al afwijkend epos,door X. onder den titel van. Weerter heldenmoed of De Rlllstekers" vervaardigd. werd door H. Wel ters in djn Ülllill'K'
St}u UK""u", Saf''', S;rlJ(}lIju m V,,/IIn>uIl4u.., DI. t (187.s), bls. 192-195 opgenomen.
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':'~::~~s. Enkel met het werk dezer laatsten hebben wij ons bezig

De door Prof. Eekhof gepubliceerde prent isde meest eenvoudige.
Zij is waarschijnlijk ook de oudste. Muller I dateert haar op het
.600.
bet album van het Oudheidkundig Genootschap te Maastricht

..rd". "og v;,ec andere prenten (sign. P. 137-(40) bewaard, welke

wat meer overladen zijn van lachwekkende figuren en ironische,
altijd even kiesche, voorstellingen. De alarmklok wordt geluid.
alle kanten snellen de helden toe. Sommigen rijden op vogels,
:::i,;;osse~ n of ezels. Boeren met vochtige en behaarde neuzen ,
figuren, pijp en bril op den hoed of elders dragend, zij
gewapend met spies of riek, met sabel of mes, met boog of houweel, zelfs met bank en stoel. De een schi et met het kanon, een ander met "los cruyt". Zelfs de pastoor met de wijwaterskwast on.tbreekt niet. De een sterft van angst, bij den ander uit zich de vrees
op andere menschelijke wijze. Enz. enz.
.
N. lJ7. Afmeting 53, 5 X 42 e.M. Links: "Hend. Visjaagel'ex,",
rechts: .Jaeo6us Ro6yn ex :."
N. 138. Afmeting 49, 5 X 39 e.M. Dit exemplaar is gekleu rd
ea ..I Amsterdam Gedl'tJckt by Joacltim OUens op den Nieuwen dyk
.dI WareltKaart".
N. 139. Afmeting 52, 5 X 41,5 e.M. Onder, eenigszins links :
.. PuUr Vogias excudit".
N. 140. Afmeting 52 X 42,5 e.M. Onder: "G. Valckex:".
Deze vier prenten verschillen onderling weinig.
De meest primitieve en minst overdrevene is nr. 139. N. 137 sluit
zich daarbij aan, maar is vlugger en mooier. De beide andere num·
mers 138 en 140 geven een betere en juist omgekeerde voorstelling.
Het eerste echter heeft meer figuren en is gemouleerd.
Opmerkenswaardig vooral is het, dat op de twee eerste prenten
(n. 137 en 139) links een soort van veldwachter naar de dooreenwoelende menigte komt aanstappen, wiell de nuchtere en aan het kluchtige feit alle wonderbaar karakter ontnemende woorden in den mond
worden gelegd:

:

,Hoc vechten de boeren al! om een vis
'k Geloof Sf welen niet dattet een Roch is."
.) ~_"e Buclt: ..ijfJÓJll! ....'" Nul. Hi,to ..iep..tu., .it."efrelli'IO ,. lt:isllWircJu ,u.. ,.•
..... Dl. IV 118871. blz. 107. n~. nISB. Dur schrijft hij ook: ,Met vele venen in eursijf op de
pIMt, _rin wan Toogerloo eo Molevurt meldiog wordt gemaakt. dus zeker CCD Bel,ische
...... ZoDder auID van graveur. mei adres vU (doch loCker oiet door) C.J. ViliSCher:'
If N. 139lcest 0500" i. p. Y. ,al".
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De veelbeid der figuren welke, elk met een cursief bijschrift, in
bonte mengeling rondom den rog als middenpunt gegroepeerd zijn,
maakt het moeilijk eenjuiste en volledige beschrijving der prenten
te geven J. Dit zou ook te veel plaatsruimte vragen. Daarom was
de Redactie zoo welwillend bijgaande reproductie van n. 138 te laten
vervaardigen 2. De cursieve bijschriften, door de verkleining op iets
minder dan 1/11 van de ware grootte moeilijk leesbaar geworden,
volgen hier:
Ohy bor,er. en boeren aen.chout hier met verblyden
Hoe die helden van Waert een doden roch bedryden.
I. Bovcnaan links!
Siet hier hoe dees boeren rasen, Irommelen en trompetten blasen
Sleeeken scllieten bouwen slaen. elek wil bier prys begaen
Ay vrienden wilt ghy I tryt beginnen,leert u selfa eer~t "verwinnen
Want u ergen vlees en bloei, u de meste Mryt acod net
Wat hoeft gby ..eemt gediert Ie soeken, hier In velde daer in hn«ken
'I Wretsle monster datter leeft,jder by hem selven heeft.
2. Bovenaan recbts!
Wat mach dit yolek al rasen om een vreslyck dier te steecken
(s daer eer aen te haelen darr mach ik mijn hooft niet me breeken
Soumen soo tegeo aUe vreemde monste,., sleecke dat $Ou altyt wel duren
Neen ick wiJ "'yn st.andaerl $00 licht niet avonluren.
lek steeck liever een dier dat alde werel l kent
AI beeftment noyl besaçht men wortet strakx ghewen!
Men blyfter niet dood of al wort men wat amacbtkb
Mell is ill corter tyt baest weer al even c-rachtlch.
Verder, ..an boveIlIlaar onder en van links naar rechts;
3. Vlalt onder den titel eell aantal kleine figuren op dieren rijdende;
Tis voorwaer een vreemde stryl
Daermell op honden en vogels ryt.
4. Iets meer naar links twee personen, waarvan de eene in groolen angst op den (Tand lill
Tis beter gescheten
Als doot gesmeten.
S. ~ alarmklokk en, ill een boom hangende, wordelI geluid. Daan66r ,taal ccn man mei
levendige gebarell bij een doode;
~ stonnclock luyl tlant is ill noot
Veelluyde bly.e van vreese dOOI.
6. Een wonderlijk toegetakelde vro"", geheel links, spreekt de mannen toe
Ay mannen wal ghy doet
Weest niet Ie groot van moet
Ghy syl te fel in 'I sl r}"den
Gby cllmt het dier te nae
H~/dlilel:

- ,c)-..
o:--, Ck- ,CrtC"
bl~ .

beSCbrijYing van n. 137 geeft F. Mulle r, BffllÜllltrde BesdJ....""iIlC, Dl. I,
:a84- N. 138 wordt terzelfder plaal5e besproken ell de nummers 139 en 140 in het sup-

plemellt, Dl. IV, bb. 398. ~ strekkillg der prenten, welke reeds een onderwerp va n bespre·
king bad uitgemaakt ill de vraag- ell anlwoord_rubriek van De Nawr1cA".,jg. XIX (1869),
ba. 9:1 en 259, was bem niet recbt duidelijk.
:a) Feitelijk is bet racsimile gemaakt naar een exemplaar van detelfde prenl ill een ouderen staal, met adres Can/lus Allard excudll, dat bewaard wordt in '$ RijklI Prentenkabinet.
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gby slIlt te spae

nocb droefhe)'1 daerom Iyden.
7. Een dichle j[roep personen met alle soorten van wapenen, s'aal klaar "oor den strijd:
Wat briill) ons t'wijfs gespuys
Wy raden II gaet IUys.
WIl! ons hier niel belellen
Voor 'I lieve vaderlaol
Willen wy gel)'ckerhaol
Onsl)'f en leven sellen.
8. Dc prleslcr met wijwalcrslr.wasl, gevolgd door dcn vreemd uilgedoslcn koster:

,'Sa mannen w)'ckller se)'.
Dat ik de plaets eenl we)'.
Want node DOOt gael aen de man.
N\1 doel jder dal by cao.
9. Rechll komen Iwee boeren op een 0$ aanrijden;
Tvoelyokk $al inl YDel$an, raken
Soa W)' ruylers geen laltal)' maken.
10.

Een man met een Ion op 'I hoofd is op 'I punt, loe Ie Iteken:
Ick aal hem I'hart af Ileeeken
Ofl'aal aen myn machl ~breeken.

11. Een leer komisch uitgedosle 6guur &chiel een kanon af:

Die Coeilhelgaet hem door s)'n hu)'t
En daerme blaest hy t"leven 0)'1
Soo ick nu ,'hart niellreffen ken
Sqbl dan dat ick geen Clys ma n ben.

a. Een oude boer meI bril en pijp op r.ijn hoed, Jlaat toe Ie ~ en , ileheel reeht.:
Eellyts was iek een helt
Alwaer wal was Ie sleecken
~1aer nu iSI!IOO geslell
Myn macht begint I'onbn,ken
De wil die is wel goet
Maer t'ricschap tJ is te Iwaek
Myn pyp lleecJ,:t np myn hoet
En Ick hou myn ghemaek.
'3- Links van de visch gaat «n man meI twee lwaarden het dier Ie lijf:
Alwaerl de duyvel wller hel
Of noch tien duysent mael soo fe l
Soo sal lek lonen metIer daet
Dat my de ueek ter herte gaet.
14. Rechts, meer naar voren, «n gelaarsd en ilespoord mnn mellwee dolken:
AI die hem selven slelt in 0001
Die moel vechten orhy blyfl dOOI.
IS. Een dergelijke 6guur, links van het dier, trekt lijn zwaard:

Veel liever te sIerven voor t'vaderland!
All eer te denen en leven in schand!.
16. Een man, op handen en voeten liggend, ricbt djn ontbloot achterdeel op den r.:
Tls maer los Cruyt daer kk me &Chiet
De Coegels qlletsen niemant niet
I) N. 140 leest: .bruy''''
al N. 137 en 139 hebben .riel$cbap".
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Maer 500 my jmanl comlle nae.
Die wort de reuck vanl cruyl gewaer.
17. Onder de groote groep gewapende burgers .,an nummer 7 staat nog dit bijschriCt:
t'Sa vroome borghery
Staet nU malkander by
Treck u degbens wt U scbee
Want bier is geen geçken me.
18. In deo linker benedenhoek ligt een man met uitgestrekte arme!!. op den grond:
Slet hier een strytbaer helt
Leyt uytgestreckt int velt
Sou dra by t"monster sacb te deeg
Van anghst hy strack teraerde seeg I •
• q. Midden onderaan een groole lroep toescbouwers:
Gby helden siet dat ghy voorsichlich stry t
Opdat ghy u selver niet vergist
Want SOlI ghy u leven eens wort quyt
Ghy bebl gheen ander inde kist.
~o. In den rechierbenedenboek een angslig man, die door ~ijn HOIIW word t afgestraft, mei
deze samenspraak:
Fy ghy eervergeten beest
I'Scbynt dal ghy u leven vreest
Scbaemt IJ doch gbr bloden bloet
Denckl wat schant dat gby u doet
Elck voecht hem tot den stryt
En gby legt hier van angst en .chyt._
Tis alsoo ghelyek ghy segl, lek en hou "an geen gevecht
Ooek vind iek in myn ghemoet, Dal den erYI:" geen dellghl en doot
Dat men I'monster liet gerust, En ghenieten ~ynen lust
En niet selfs stryt aenboot, T stryden was ons dan geen noot
lek . ie dit dier dat hout bem stil, En niemant weet oft quael doen wil
\Vaer toe dan soa Seer gherae.t, En hem tOl den stryt gehaesi
Tis misschien een dod en romp, Ofwellichl een Relden klomp
Dat ment van na by besach, t'Sou maer dienen lot belaeh
Toch I '.y soa I'wil iek hou my vry, Eu lek leef gherust en bly
Want wie in eyge vryheyt leeft, Ti. wis dal hy veel blrheyl hedt.
Hi erbij kome" op de prenten 137 e" 139, di e omgekeerd geteekend zijn, nog twee nieuwe
figur~n met rijmen, beide achter den gebrilden. bejaarden toeschouwer van nU. I~. Vooreel"lil een man, die langs de anderen heen een musket afschiet:
Sa boeren aen een sy
Dat ick u ~ehiet ver bij
En t'monster als een helt
Doot schiet op het veldt. '
Daaronder de politieagent met het hiervoor (blz. ~7) reeds vermelde tweeregelige rijm.

Daar bestaan nog enkele andere voorstellingen van de "Wierter
Zoo wordt er eene bewaard in het gemeente.archief
van Mechelen, in 1687 vervaardigd naar aanleiding van het volgen·
de voorval.
In 1687. in den nacht van 27 op 28 Januari, zouden de burgers van
Mechelen door de alarmklok uit hun slaap gewekt zijn, De Rom·
Rogst~kers."

I) N. B. Angsi is dus de eenige oorzaak van zijn dood. Vgl. ook n. 5.
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boutstoren stond in brand. En toen allen ijverig inde weer waren om
eensgezind en krachtdadig het blusschingswerk te beginnen, kwamen zij tot de ontdekking, dat ergeen sprake was van vuur; het licht
der volle maan weerkaatste in de torenvensters.
'
Slechts vijf dagen later verscheen over het geval een pamRet
"Opene brieven vmt daegement," waarin de "Mechelsche Maanblusschers" veertien andere steden "devant Ie Grand Conseil de Gheel"
ter verantwoording riepen over hun spotternij. Kort daarop ver~
scheen het stuk opnieuw, met inlassching van het vonnis, den 27
Februari ,.jour de pleine lune", in het proces gewezen, en in hetmid·
den een humoristische gravure, waarop de veertien gedaagde steden
met haar in beeld gebrachte spotnamen. De "affiche satirique" van
Weert wordt ons door de Raadt t aldus beschreven: "On y voit
une foule armée d'ull canon, de fusils, de haches, de piques, autour
d'unc raie qui semble leur faire peur et qu'elle cherche à attaquer.
11 y alieu de remarquer que sur la reproduction que M. Aug. Mertens
a publiée de cette gravure, dans son travail Iets ()Ver de .fpotllatnC1t
der belgüche stedm, Ie dessin du poisson a été complètement déna·
turé, tandis que la raie est tres nette sur I'original conservéau musée
de la ville de Malines.
Dans Ie texte, on lit ces vers relatifs à cette scène burlesque;
~ Weert met sijne cloeci<e daeden
Comt ons Maene·brant versmaeden,
En wat wilt hij segghen doch
Dat hij we!!r steekt sijnen Roch."

In de Noord-Hollrmdsche Oudhedm
(Lange Vlamingstraat
13 te Haarlem) gereproduceerd en beschreven
als volgt: "In een overigens onbelangrijken gevel is een gevelsteen,
waarop men een man
ziet, die met een lans
naar een rog steekt.
Achterhem staat,onder
een boom, een jongen.

~

vind ik nog een gevelsteen

1) L c. p. ~61 vvo alwaar ook een reproducti~. Die der geheele gravure is t e vinden
.,66. bet titelblad.
2) Noord·fiqllandsdu Oudludtl<, 6ucinvtl<In afglhtldtiqorG. ~a n A.i< el en A. W.
Wei" man n, z" stuk, 2" gedeelte, bl!o 77.
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Op den tweeden grond staat een vrouwen rijdt een man in een
wagen, met een paard daarvoor gespannen. De achtergrond wordt
ingenomen door een windmolen en een stad met poort, wallen en
kerk. Dit is de bekende voorstelling van de rogstekers van Weert."1
Weert schaamt zich over den spotnaam niet. In 1879 schilderde
de Weertenaar Henri Schaeken een aquarel van twaalftafereelen
uit de legende. De waterverfteekening, welke slechts ten deele met
de traditioneele voorstelling overeenstemt, is zonder den witten rand
80 cM. hoog en 58,5 cM. breed. Elk tafereel heeft als onderschrift
een tweeregelig rijmpje van eigen maaksel. De aquarel, behoorlijk
ingelijst, heeft thans een eereplaats in het privé-kantoor van de bekende drukkersfirma Smeets te Weert.
Een der firmanten, nl. Joseph Smeets, vervaardigde naar deze
aquarel twaalf vrijwel nauwkeurige steengravuren, elk 18,5 e.M.
hoog en 20,5 e.M. breed, welke werden opgenomen in het programma-boek van den grooten Carnavals-optocht, den Jeu Maart J 897 te
Weert gehouden <Ol. En onlangs werd de aquarel van Schaeken door
de Firma $meets in getrouwe maar verkleinde reproductie op prentbriefkaarten uitgegeven.
Volledigheidshalve magnogwel vermeld worden, datde Zeereerw.
Heer Gubbels, geboren Weertenaar en thans pastoor te Molenbeersel. een Belgisch grensplaatsje, een zeer groote en in olieverf uitge_
voerdevoorstellingvan "De Rogstekers" in eigendom bezit. Wijl de
oorlog echter de grenzen gesloten houdt, kan ik daarover vooralsnog niets naders mededeelen.
Ten slotte richt ik tot allen, die iets meer van de Rogstekers mochten weten, het vriendelijk verzoek mij daarvan in kennis te stellen.
WEERT, Oct. 1916.

(,. GIJSB. HESSE, O. F. M.

I) De beschrij'l'ing Is al te nuchter. De jongen steek t ook mee. en wat de heschrijver .. oor
een vrouw aanzag. is duidelijk dc geestelijke, die op alle afbeeldingen 'l'oorkomt. Oe wagen.
is een element in het 'l'crluLal dat de oude prenten nog niet kennen, de vlschwagen waarvan
de rog is afgegleden.
:IJ Oe titel van het boekje is: Stad Weerl. Grooü ClJrlfllvd/sl1plotlll op 1 MIlIJrl 1891. D,
urtffd. d" Roes/d,TS iJa 6ee/d. Daarin Î$ ook opgenomen bet door Wel te rs uitgegeven
heldendicht en nog een bladzijde onbeduidende rijmel arij van A. H. L od e r.

liet Boek, Januari ' 9 17.
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