
Nieuws 
 
• U kunt eerdere versies van het  
Congresnieuws nalezen op de website 
van het Verbond: www.rederijkers.org. 
• Vier kamers dingen naar de hoofdprijs: 
K.P.G.R.V., DE VIOLIEREN, DE GESELLEN 
VAN DE PALMRYZE / DE WAAG en 
MOYSES’ BOSCH 
• De regie is in handen van Marc Bober, 
Eric Meirhaeghe, Tet van der Donk en 
Natascha d’Armagnac. 
• De Jury voor de wedstrijd bestaat uit 

Emiel François, voorzitter van het Verbond, John Leddy, bekend acteur,  Edith 
Van de Schoor van Open Doek en secretaris zonder stemrecht is Nicole Gits. 

 

Locatie  
Jheronimus Bosch Art Center 
Vanaf maart 2007 staan de deuren 
van het Jheronimus Bosch Art 
Center wijd open voor kunstlief-
hebbers en –kenners. Hier 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.  

Aanmelding Congres 2 en 3 juni 2007 
 
Aanmelding als deelnemer 
De aanmelding is geopend. Bij deze nieuwsbrief vindt u 
een aanmeldingsformulier. Meldt u dus aan via dit formu-
lier of per e-mail bij de heer Emiel François met de naam 
van de Kamer, de deelnemers,  de adressen en ook of u 
zaterdag en/of zondag komt. Ook kunt u zich opgeven 
voor een rondvaart op de Binnendieze en/of een stads-
wandeling met gids. Het deelnamegeld bedraagt voor 1 
dag € 55,- en voor beide dagen €70,-. Uw aanmelding 
wordt bevestigd en is definitief na ontvangst van het in-
schrijfgeld  
 
Tegelijk ontvangt u een lijst met overnachtingsmogelijk-
heden. Voor meer informatie over de stad ’s-
Hertogenbosch ga naar: 
www.s-hertogenbosch.nl.  
Wilt u nu al weten welke accommodaties - van hotels tot 
en met campings - in en rond 's-Hertogenbosch beschikbaar zijn, raadpleeg dan de 
onafhankelijke site van VVV 's-Hertogenbosch: 
www.vvvdenbosch.nl. 
 
Inschrijven en aanmelden bij voorkeur per e-mail aan de voorzitter van:  
“Het Internationaal Verbond van Kamers van Rhetorica Vlaanderen - Nederland vzw”:  
De Heer Emiel François: emiel.francois@skynet.be en cc:  moysesbosch@planet.nl  

Congresnieuws 4 
Over enkele weken is het zover: het 24e Internationale Rederijkerscongres te ‘s-Hertogenbosch. Op 22 mei sluit de inschrijvings-

termijn. Uw deelname wordt zeer gewaardeerd, dus laat de kans om dit bijzondere evenement in het prachtige  
‘s-Hertogenbosch bij te wonen niet voorbij gaan. 

Steunpilaren 
 
Moyses’ Bosch kan het Rederijkers-
congres organiseren mede dankzij 
de steun van: 



Het programma 
Vrijdagavond 1 juni: 

• 19.00 uur - De acteurs van de Rederijkers die 
deelnemen aan de wedstrijd worden onthaald in 

Huize Bergen te Vught. De acteurs maken kennis 
met elkaar en de regisseurs en door loting wor-
den de groepen voor de wedstrijd samengesteld. 
Na een lichte maaltijd zullen de eerste stappen 
gezet worden in het maken van de voorstellin-

gen. 
Zaterdag 2 juni: 

• 14.00 uur - U wordt op het historische stadhuis 
van ‘s-Hertogenbosch ontvangen en toegesproken door burgemeester 
mr.dr. A.G.J.M. Rombouts 

• 15.00 uur - U maakt op een bijzondere wijze kennis met de stad  
‘s-Hertogenbosch: Door middel van een rondvaart onder de stad of een 
stadwandeling onder leiding van een ervaren stadsgids. 

• 17.00 uur - Uw kennismaking met de stad eindigt in het Jheronimus Bosch 
Art Center waar een drankje klaarstaat en u rondgeleid wordt door het 

centrum waar replica’s van alle werken van Jeroen Bosch aanwezig zijn. 

• 18.15 uur - U dineert in het Jheronimus Bosch Art Center. Tijdens het diner 
vinden de generale repetities plaats voor de wedstrijd. 

• 20.15 uur - U bent toeschouwer van de wedstrijd. Vier (2x2) verschillende 
interpretaties van hetzelfde stuk. De acteurs worden door een professione-
le jury beoordeeld op individuele prestaties waarna per kamer de som van 

de verzamelde punten het resultaat bepaalt 

• 22.30 uur - Een poëtisch intermezzo door maestro Jan Pieter van Lieshout, 
factor van Moyses’ Bosch en woonachting in Vlaanderen, waarin tijden en 
thema’s uit verschillend perspectief tot leven komen. 

• 23.00 uur - Prijsuitreiking aan de winnende kamer en toekenning publieks-
prijs aan de regisseurs  

Zondag 3 juni: 

• 10.15 uur - Mis in de Sint Jan met daarin aandacht voor de rederijkerij 

• 11.35 uur - U wordt ontvangen in het Jheronimus Bosch Art Center 

• 12.00 uur - Academische Zitting waarin Nederlander professor Jan Jacobs 
en Vlaming dr. Marcel Gielis de rol van rederijkerij door de eeuwen heen 
en in de toekomst belichten  

• 13.15 uur - Een aperitief gevolgd door een uitgebreide lunch 

• 15.00 uur - Verbroederen met elkaar of de Statutaire vergadering van het 
bestuur van Het Internationaal Verbond van Kamers van Rhetorica Vlaan-
deren - Nederland vzw. 

• 17.00 - Einde van het programma Genieten in de stad. 

Het menu 
 
Het rederijkerscongres zou zijn 
naam geen eer doen als er 

geen aandacht zou zijn voor de 
innerlijke mens. Daarom in vo-
gelvlucht de gerechten tijdens 
het congres: 
Zaterdagavond 2 juni 
In buffetvorm: 

• Tomatensoep 

• Vissoep 

• Broodjes met boter 

• Pasta van Zalm 

• Pasta Bolognaise 

• Lasagne Bolognaise 

• Pasta Salade 

• Diverse soorten kaas en worst 

• Serranoham met meloen 
Zondagmiddag 3 juni 

In buffetvorm: 

• Speenvarken in mosterdsaus 
met zuurkool 

• Zalmfilet in dillesaus 

• Gemengde salade 

• Aardappelgratin 

• Rijst met ratatouille 

• Spercieboontjes met spekjes 

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


