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RUTTEN REVISITED
Het Sint-Evermarusspel geduid

Elk jaar op de eerste dag van mei staan de inwoners van Rutten paraat om 

het Sint-Evermarusspel op te voeren. In dit spel eert deze deelgemeente 

van Tongeren een Friese pelgrim die in hun dorp werd vermoord en wiens 

dood tot enkele mirakels leidde. Het spel kent haar oorsprong in een 

eeuwenoude verering van de heilige en is mede daarom zo bijzonder. De 

Erfgoedcel Tongeren wil in 2007 een permanente installatie plaatsen om 

ook na mei de bezoekers van Rutten wegwijs te maken in de geschiedenis 

van het dorp en het spel. Genoeg redenen om aandacht te schenken aan 

dit bijzondere mysteriespel.

[ Bruno Claes 1
 ]

GESCHIEDENIS VAN DE HEERLIJKHEID RUTTEN

Hoe oud Rutten precies is, kan niet met zekerheid bepaald 

worden. Wat we wel zeker weten is dat ten tijde van de Romeinen 

het gebied rond het Ruttisbos al bewoond was. Veel meer weten 

we echter niet uit die periode. De eerste bronnen die we kennen, 

dateren namelijk uit de 7e eeuw. Er zijn sterke vermoedens dat 

in die eeuw Pepijn van Herstal – de overgrootvader van Karel de 

Grote – de heer was over het domein. De naam van het dorp wordt 

in de archieven evenwel pas in 947 voor het eerst vermeld als 

Hreotio. Over de betekenis van die naam bestaan er verschillende 

theorieën, maar geen enkele lijkt echt bewezen.

Na de familie van Pepijn, de Pippiniden, kwam het domein in 

handen van de Haspengouwse graven om uiteindelijk in de 13e 

eeuw in handen te vallen van de Brabantse hertogen. Dit laatste 

verklaart de sterke band van Rutten met Maastricht, aangezien 

ook deze laatste stad gedeeltelijk Brabants was. De Brabantse 

hertogen gaven het domein in de loop der tijden in leen aan tal 

van adellijke geslachten. De controle op administratie en gerecht 

werd vanaf 1349 echter uitsluitend toevertrouwd aan de heren 

van Hamal. Dit verklaart de nauwe band tussen beide gehuchten. 

Vanaf het einde van de 17e eeuw vormde Rutten één van de 

zogenaamde redemptiedorpen. Dit zijn enkele dorpen ten 

noorden van Luik die in de nasleep van de Hollands-Spaanse 

oorlog zowel door het prinsbisdom Luik als door de hertog van 

Brabant werden opgeëist. Ze kochten uiteindelijk een bepaalde 

mate van onafhankelijkheid af door een som te betalen aan beide 

heren, maar hun situatie bleef lange tijd onzeker. Pas een goede 

eeuw later raakte de twist opgelost door de dorpen definitief aan 

de Verenigde Provinciën over te dragen. 

Rutten kwam dus voortdurend in nieuwe handen terecht en 

maakte vaak het onderwerp uit van twisten tussen verschillende 

heren. Dat toont aan dat Rutten een rijk, en dus interessant dorp 

moet zijn geweest. De sterke aanwezigheid van de kerk versterkt 

dit vermoeden nog. Vanaf de Franse tijd vormen Rutten en Hamal 

samen een gemeente. Sinds de fusie van 1977 hoort het bij de stad 

Tongeren.

De Heilige Evermarus was een pelgrim die op terugweg van Santiago de 

Compostella in de bossen van Rutten werd vermoord. Zijn lichaam werd 

enkele dagen later ongeschonden teruggevonden. Het beeld op de foto wordt 

enkel tijdens het spel opgesteld in de Sint-Martinuskerk. Foto: Henri Savenay.
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GESCHIEDENIS VAN DE PAROCHIE RUTTEN

De parochie Rutten wordt beschouwd als een van de oudste 

parochies van de streek. In Rutten bestond al een bidplaats of 

kapel vanaf de 7e eeuw. Die plek was vermoedelijk al vroeg aan 

Sint-Martinus gewijd, hetgeen een verklaring kan geven voor het 

feit waarom Sint-Evermarus – ondanks de sterke verering van deze 

heilige in het dorp – niet de patroonheilige is. 

Oorspronkelijk zijn de kerk en de bijhorende tiendenrechten 

– een belasting op de opbrengst van de oogst – in handen van 

de Benediktijnerabdij van Selingenstadt. Door een ruil in het 

begin van de 11e eeuw kwam de kerk echter in handen van de 

abdij van Burtscheid, nabij Aken. Het is aan dit mannenklooster 

te danken dat Rutten zo een belangrijke parochie is geworden. 

Begin 13e eeuw vielen de bezittingen van de abdij in handen van 

de cisterciënzerzusters van de Sint-Salvatorberg.

De pastoors van Rutten waren bijna allemaal absente geestelijken. 

Ze waren met andere woorden zelden in ‘hun’ parochie aanwezig. 

In plaats daarvan stond een vicarius of plebaan in voor de dage-

lijkse diensten. De eerste pastoor waarvan melding wordt 

gemaakt, is Ruzelius, aan het einde van de 10e eeuw. Het was 

overigens deze Ruzelius die een eerste kapel in het dorp bouwde, 

gewijd aan Sint-Evermarus.

DE SINT-MARTINUSKERK EN HAAR KAPITTEL

Rutten trok door haar rijkdom al snel de aandacht van de kerk. Al 

vanaf de 7e eeuw bestond er een bidplaats. Van die bidplaats zijn 

er geen restanten meer. Een aantal delen van de Sint-Martinus-

kerk stammen wel nog uit de 12e eeuw. De kerk kreeg evenwel pas 

haar huidige uitzicht in 1844.

De Sint-Martinuskerk is niet alleen 

één van de oudste, maar ook één 

van de belangrijkste kerken uit de 

streek. In de 13e eeuw was immers 

een kapittel actief met zes leden. 

De statuten van dit kapittel werden 

in 1281 goedgekeurd, maar veel 

meer is er niet over geweten. Wie 

bijvoorbeeld het kapittel stichtte 

en wanneer, is (nog) niet achter-

haald. De activiteiten ervan zijn 

evenmin voldoende onderzocht. 

Het is dus ook niet duidelijk of dit 

kapittel bijdroeg tot het ontstaan 

van de Sint-Evermaruscultus in het 

dorp.

De Sint-Martinuskerk is niet de 

enige kerk die ooit in Rutten 

heeft gestaan. Ook Hamal heeft 

gedurende lange tijd een eigen 

parochiekerk gewijd aan Sint-

Bartholomeus. Wie deze kerk 

gesticht heeft, is onduidelijk. Wel 

weten we met zekerheid dat die kerk in 1773 werd afgebroken, 

nadat de kerk zwaar vernield raakte tijdens de Hollandse oorlog. 

Tot slot zijn er ook historici die beweren dat er een kerk heeft 

gestaan, gewijd aan Sint-Evermarus, westwaarts van de kapel. Deze 

kerk zou in de tweede helft van de 11e eeuw zijn opgericht door 

abt Wedericus van Burtscheid. Maar het archeologisch onderzoek 

heeft hier (nog) geen bewijzen voor kunnen verzamelen.

SINT-EVERMARUS EN DE KAPEL 

Evermarus was een pelgrim uit Friesland die op terugweg van 

Santiago de Compostella vermoord werd door Hacco, een rover 

uit Herstappe. Dit drama voltrok zich in de bossen van Rutten. 

Enkele dagen na de moord werd zijn lichaam ongeschonden 

teruggevonden. Omwille van deze wonderlijke omstandigheden 

én de mirakels die zich in de eeuwen na zijn begrafenis voordeden, 

werd hij heilig verklaard in 968. 

Omstreeks diezelfde tijd bouwde Ruzelius, de oudste gekende 

pastoor van Rutten, een eerste houten kapel gewijd aan de heilige 

Evermarus. De eerste stenen kapel dateert al uit de 11e eeuw. 

Omdat deze kapel in het begin van de 17e eeuw volledig vervallen 

was, werd ze heropgebouwd om niet veel later te worden afge-

broken. De huidige kapel werd daarop in 1784 op exact dezelfde 

plaats gebouwd. Naast de kapel is er in bepaalde documenten, 

zoals eerder aangehaald, ook sprake van een Sint-Evermaruskerk, 

maar het is niet duidelijk of die ook echt bestaan heeft.

De relieken van Sint-Evermarus werden oorspronkelijk in de Sint-

Martinuskerk bewaard. Omdat hier echter de mirakels uitbleven, 

werden ze overgebracht naar de stenen kapel uit de 11e eeuw. 

Tijdens de woelige periode van de Luikse oorlogen in de 15e 

Het Sint-Evermarusspel kan terugkijken op een jarenlange traditie. Het spel wordt in haar huidige vorm immers al 

opgevoerd sinds de 19e eeuw. De foto geeft het spel weer in de jaren 1950. Foto: Stadsarchief Tongeren.
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eeuw werden de relieken tijdelijk in 

veiligheid gebracht te Burtscheid. 

Dat is meteen de reden waarom de 

schedel van Evermarus nog steeds 

in de Duitse abdij ligt. De overige 

relieken keerden wel terug naar de Sint-

Martinuskerk, waar ze nu nog bewaard 

worden.

DE VERERING VAN SINT-EVERMARUS

De verering van Sint-Evermarus deed 

waarschijnlijk mede dankzij Ruzelius, de 

pastoor van Rutten aan het einde van 

de 10e eeuw, zijn intrede. Vermoedelijk 

speelt ook het Ruttens kapittel een 

belangrijke rol in het ontstaan van de 

cultus rond de heilige. In de 11e eeuw 

bestond immers de tendens om, naast 

een patroonheilige, ook een lokale 

heilige te vereren. Deze periode is echter 

niet voldoende onderzocht en te weinig 

gedocumenteerd om dit alles ook te 

kunnen bewijzen.

Of er in de periode van de 13e tot de 17e eeuw een Evermaruscultus 

bestond, is niet bekend. Opvallend is dat Radulphus de Rivo, een 

gekend Tongers humanist uit de 14e eeuw, in zijn kronieken geen 

melding maakt van een of andere vorm van Evermarusverering. 

Vermoedelijk is er dan nochtans wel al een kern aanwezig.

In de loop van de 17e eeuw wordt de verering van de heilige 

Evermarus nieuw leven ingeblazen door de toenmalige pastoor, 

Willem Portugaels. Hij wordt daarom ook beschouwd als de grote 

bezieler van de huidige Evermaruscultus. Tijdens zijn pastoraat 

vindt onder meer een processie plaats. Welke activiteiten er 

verder nog waren, is niet geweten. Met zekerheid kunnen we wel 

stellen dat het iets spectaculairs geweest moet zijn. Immers, uit 

een document blijkt dat in 1628 meer dan 3.000 mensen aan-

wezig waren tijdens de feestelijkheden in Rutten.

De oudste tekst van het huidige Evermarusspel dateert van 1827. 

Dat was de eerste keer dat het spel in haar huidige vorm werd 

opgevoerd. De vermoedens zijn echter groot dat het spel een veel 

oudere oorsprong heeft.

EEN PERMANENTE ONTSLUITING

Het Evermarusspel van Rutten is één van de oudste mysterie-

spelen uit de regio en is mede daardoor van unieke waarde. Het 

is immaterieel erfgoed op zijn best. Binnen de uitvoering van het 

erfgoedconvenant dat de stad Tongeren in 2005 met de Vlaamse 

Gemeenschap sloot, wil de Erfgoedcel Tongeren daarom een 

permanente ontsluiting aanbrengen die de toeristen ook na de 

feesten van 1 mei wegwijs maakt in de geschiedenis van deze 

heilige en de verering ervan. De ontsluiting van het lokale erfgoed 

is immers een van de doelstellingen van het convenant.

Concreet wil de Erfgoedcel een 

bescheiden installatie plaatsen op 

verschillende plekken in het dorp, die 

door middel van afbeeldingen, tekst 

en verwijzingen naar het landschap de 

geschiedenis van het dorp en van het 

spel kan toelichten. De aansluiting op 

het Fietsroutenetwerk van de provincie 

wordt verzekerd.

Een aantal omstandigheden beperken 

echter de wijze waarop de ontsluiting 

kan worden ingevuld. De ontsluiting 

moet om te beginnen laagdrempelig 

zijn, aangezien toeristen de belang-

rijkste doelgroep zijn. We willen aan- 

dacht hebben voor dit stukje im-

materieel erfgoed, zonder dat iemand 

een historicus moet zijn om de duiding 

te begrijpen. Tegelijk moet de installatie 

bestand zijn tegen vandalisme. Veel 

aandacht is tot slot gegaan naar het 

laten passen van de installatie in het 

natuurlandschap. Rutten is immers een 

beschermd dorpsgezicht en bovendien wilde de Erfgoedcel geen 

hypermoderne installatie plaatsen die alle aandacht zou weg- 

trekken van de zichtbare elementen in het landschap, zoals de 

kapel of de kerk. Rekening houdende met de bovenstaande 

vereisten hebben we ervoor gekozen om de installatie te laten 

bestaan uit vijf arduinen zuilen met daarop telkens tekst en 

afbeeldingen over vijf thema’s. Op het eerste zicht is dat geen bijster 

originele vorm van ontsluiting. Wij menen echter dat dit niet hoeft, 

op voorwaarde dat men de inhoud voldoende toegankelijk en zo 

concreet mogelijk maakt. Ook op die manier kan men de drempel 

voor de toerist verlagen, zonder met multimediale installaties te 

moeten werken. Deze laatste kosten immers bijzonder veel geld en 

zijn zeker gevoelig aan vandalisme.

Een toeristisch bezoek aan Tongeren moet meer zijn dan een 

bezoek aan het centrum. Door het aanbrengen van dit soort 

installaties hoopt de Erfgoedcel een bijdrage te leveren aan de 

toenemende interesse voor het erfgoed in de Haspengouwse 

dorpjes rond het centrum. Dat is in Tongeren met haar zestien 

deelgemeentes geen overbodige luxe. Het is bovendien al jaren 

een belangrijk kenmerk van het Tongerse cultuurbeleid om 

aandacht te hebben voor het potentieel in de kerkdorpen. 

Eind april  2007 wordt de installatie geplaatst. We hopen dat het 

zal bijdragen tot een grotere bewustwording van de bevolking 

en een grotere aandacht van de toerist voor het erfgoed in de 

kerkdorpen van Tongeren. En indien de installatie succesvol is, kan 

het concept gebruikt worden om het eigen erfgoed van elk van de 

zestien Tongerse dorpen te ontsluiten. ■

1 Bruno Claes is erfgoedcoördinator bij de Erfgoedcel Tongeren.

De Ruttenaren zijn verdeeld in verschillende groepen 

die in het spel elk hun eigen rol spelen. De Haccoeren 

bijvoorbeeld zijn de volgelingen van Hacco, de moordenaar 

van Evermarus. Degene van deze groep die al het langste in 

het spel meespeelt, mag de rol van Hacco op zich nemen en 

draagt het donkerrode vest. Foto: Henri Savenay.


