
 ‘s-Hertogenbosch 
 
Een prachtige stad die moeiteloos een brug 
slaat tussen vroeger en nu.  
 

Door de eeuwen heen is ‘s-Hertogenbosch 
een stad  waar kunst en cultuur hoogtij vieren. 
Zij heeft een bloeiend leven in de amateur- en 
professionele kunst. De kathedrale basiliek Sint 
Jan is een hoogtepunt van historische kunst in 
de stad, ingebed in het levendige middeleeuw-
se stadscentrum. 

Jheronimus Bosch Art Center 
Vanaf maart 2007 staan de deuren 
van het Jheronimus Bosch Art 
Center wijd open voor kunstlief-
hebbers en –kenners. In het Jhero-
nimus Bosch Art Center kunnen 
bewoners en bezoekers van de 
stad nader kennis maken met de 
kunstenaar en zijn werk. De exposi-
tie omvat onder meer een audiovi-

suele presentatie geprojecteerd op 
panoramascherm. Er hangen re-
producties op ware grootte van 
alle werken van Jeroen Bosch.  
 
 

Deelname aan het congres en de wedstrijd 
 
Congres 
Half februari wordt met het verschijnen van de twee-
de nieuwsbrief de voorinschrijving geopend voor 
het congres. hiermee verzekert u zich van deelname. 
Op basis van de voorinschrijving kunnen we de kos-
ten voor deelneming aan het congres vaststellen.  
 
Wedstrijd 
Voor de wedstrijd kunnen Rederijkerskamers zich 
aanmelden vanaf het moment dat de inschrijving 
wordt geopend. Graag spelen we de wedstrijd met 
een gelijk aantal Vlaamse en Nederlandse  
Rederijkerskamers. Het maximum aantal deelnemen-
de kamers is vijf. Om deze reden hanteren we de 
regel “wie eerst komt, eerst maalt”. 

Congresnieuws 1 

Het is Rederijkerskamer Moyses’ Bosch een eer u te mogen verwelkomen in ’s-Hertogenbosch op het 24e internationaal Rederij-
kerscongres in het weekeinde van  2 en 3 juni 2007.  Moyses’ Bosch organiseert het congres in samenwerking met  het ver-

bond van de Kamers van Rhetorica Vlaanderen Nederland vzw.  in het Jheronimus Bosch Art Centre. 

 

Locatie 
 
Het Jheronimus Bosch Art Center biedt onderdak aan 
onder meer een expositie op zo’n 1.500 vierkante meter, 
een bibliotheek met de grootste collectie werken over 
Jeroen Bosch, een podium met 400 zitplaatsen - uit te 
breiden tot 700,  en een winkel en restaurant. 
 
De bovenste verdieping van de toren van het center is 
bereikbaar met een lift en biedt een spectaculair uitzicht 
over ’s-Hertogenbosch. 

Steunpilaren 
 
Moyses’ Bosch organiseert het Re-
derijkerscongres mede dankzij: 



Rederijkerskamer Moyses’ Bosch 
Hoofdkamer van Rhetorica voor Noord-Brabant. 
 
Rederijkerskamer Moyses’ Bosch trekt de lijn van meer dan vijf eeuwen ge-
schiedenis –eerste vermelding 1496–  door naar het heden met boeiende 
voorstellingen, waarin de geest van de tijd gestalte wordt gegeven en een 
spiegel wordt voorgehouden. Ons devies “In Vierigheijt groeyende” uit het 
middeleeuwse blazoen, voorstellende 
Mozes met het brandende braambos, is 
daarbij de leidraad. 
 
Wij koesteren het culturele erfgoed en 
verkennen nieuwe wegen en stromin-
gen om ouderen èn jongeren te kun-
nen aanspreken. Rederijkerskamer 
Moyses’ Bosch speelde vele stukken o.a. 
'Elcerlijc' en ‘Die sevenste Bliscap van 
Onser Vrouwen beide in de kathedrale 
basiliek Sint Jan, en in het eigen theater 
o.a. Tjechov, Heijermans en Maria 
Goos. 
 
Roemrijk hoogtepunt uit de vroege 
geschiedenis van de kamer was het 
Landjuweel van 1561 toen Moyses' Bosch in Antwerpen won met een 'spel 
der sinne' op het thema 'Wat den mensch d'allermeest tot conste verweckt'. 
Rederijkerskamer Moyses’ Bosch is gastheer van het Rederijkerscongres en 
wedstrijd op 2 en 3 juni 2007 in onze stad ’s-Hertogenbosch. 

Voorlopig programma 
Congresnieuws 1 
 
Vrijdagavond 1 juni: 

• Ontvangst acteurs 
 
Zaterdag 2 juni: 

• Ontvangst op het Stadhuis 

• Cultureel verbroederen in de 
stad 

• Diner in het Jheronimus 
Bosch Art Center 

• De wedstrijd 

• Verbroederen 
 

Zondag 3 juni: 

• Mis in de Sint Jan 

• Academische Zitting in het 
Jheronimus Bosch Art Center 

• Lunch 

• Verbroederen 

• Genieten in de stad 
 
In de stad is ook het evenement 
“Ridders en Spelen”. Dit staat 
garant voor een groots  

spektakel. 

De wedstrijd 
 

Zaterdagavond 2 juni wordt de wedstrijd gehouden tussen de deelnemende 
kamers. Maximaal vijf kamers kunnen 
zich inschrijven voor de wedstrijd. Vijf 
regisseurs maken vrijdagavond hun 
opwachting. 
 

Iedere acteur verschijnt met tekstken-
nis van zijn rol in het stuk.  
 

Er worden door loting vijf gezel-
schappen gevormd met elk een ac-
teur van iedere kamer. 
 

Op zaterdag 2 juni repeteert elk ge-
zelschap onder leiding van een pro-

fessionele regisseur. 
 

Zaterdagavond wordt hetzelfde stuk vijf maal opgevoerd en geeft een vakju-
ry punten aan individuele acteurs. 
 

De kamer die de meeste punten verzamelt, wint de wedstrijd.  
De regisseurs dingen naar de publieksprijs. 

Rederijkerskamer Moyses’ Bosch 
Burgemeester Loeffplein 71 
5211RX 's-Hertogenbosch  
 
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Carlo van 
de Water 
+31 73  6122470 


