Boek Het spel van het Sacrament van Niervaert.

Een laat-middeleeuws toneelstuk, geschreven
door Jan Smeken. verschenen.

Breda, - Het Gilde van het Sacrament van Niervaert presenteerde op zondag 10 september 2017
in het Archief en Museum voor het Vlaams leven, tijdens het 34ste internationale
Rederijkerscongres te Brussel, een nieuwe editie en vertaling in modern Nederlands van een 500
jaar oud toneelstuk over de geschiedenis van de wonderbaarlijke hostie van Niervaert in Breda.
De presentatie vond plaats in het jaat dat Brussel de 500ste sterfdag van haar stadsdichter Jan
Smeken (auteur van het Bredase toneelstuk) herdenkt. Smeken-deskundige professor Remco
Sleiderink nam het eerste exemplaar van het boek in ontvangst.

De nieuwe editie en vertaling zijn het werk van Willem Kuiper en Ludo Jongen. Op verzoek van
het Gilde werkte zij hier jarenlang aan. Het Gilde heeft deze teksten uitgegeven in een boek
waaraan Nadia van Pelt een achtergrondartikel toevoegde waarin zij het Bredase Sacramentsspel
op basis van haar promotieonderzoek in Europese context stelt.
Het toneelstuk Het spel van het Sacrament van Niervaert is het oudste mirakelspel dat in de
Nederlanden bewaard is gebleven. Oorspronkelijke manuscripten zijn verloren gegaan, maar de
tekst van dit toneelstuk is in afschrift bewaard gebleven in een verzamelhandschrift uit ca. 1530
dat verblijft in het Bredase stadsarchief. Door het verschijnen van de nieuwe editie en vertaling is
het werk thans toegankelijk gemaakt voor een breed publiek.
Het boek Het Sacrament van Niervaert. Een laat-middeleeuws toneelstuk over een wonderbaarlijke hostie,
geschreven door Jan Smeken (ISBN-nummer: 978-90-827395-0-3) telt 84 pagina’s kleurendruk met
afbeeldingen van het Niervaert-retabel en een harde kaft. Het boek kost € 20,- en is te bestellen
via info@niervaertgilde.nl Het boek is tevens te koop bij de Vrije boekhandel te Breda en in de
winkel van het Stedelijk Museum Breda.
Een Bredase publiekspresentatie vindt plaats op vrijdag 13 oktober om 16.00 uur in het Stedelijk
Museum Breda. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via: info@niervaertgilde.nl

