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SIGISMUND TAGAGE

* 9 SEPTEMBER 1922

† 26 APRIL 2012
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Sigismund Tagage
Lambertus Maria Tagage

Br. Sigismund Tagage is geboren op 9 
september 1922 te Venlo. Hij deed zijn 
eerste professie op 15 augustus 1944. 
Op 13 juni 1981 werd hij tot priester ge-
wijd in Roermond. Hij overleed in De 
Beyart Maastricht op 26 april 2012.

Deze tekst werd uitgesproken tijdens de Avondwake in de kapel 
van De Beyart:
Morgen wordt de plechtige uitvaart gehouden van onze mede-
broeder Sigismund, Bèr Tagage. Die vindt plaats in de hem zo 
dierbare Sint Servaasbasiliek. Met respect en waardering zien we 
op zijn leven terug dat op 9 september 1922 in Venlo begon. Vlak 
voordat Maastricht bevrijd werd door de geallieerden, deed hij op 
15 augustus zijn eerste professie in onze voormalige grote Beyart-
kapel. Bèr was een aangenaam medebroeder, die op een geheel 
eigen wijze invulling gaf aan het ‘broeder van mensen zijn’. Onder 
medebroeders kon hij zich zeer blijmoedig voelen, rapporteerde 
met grote breedsprakigheid over soms erg onbeduidende zaken 
waarover hij zich zeer druk maakte, maar dat namen we vaak 
voor lief. Bèr toonde ook een zekere mate van mensenschuwheid: 
vreemden hadden vaak een wat moeizame toegang tot hem, ge-
tuige het feit dat we hem vaak ‘s avonds in het Beyartrestaurant 
aantroffen, lezend in zijn lijfblad het NRC Handelsblad naast zijn 
bordje met boterhammen.

Wim Swüste
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Sigismund had zijn congregatie lief. Met toewijding verdiepte hij 
zich in onze geschiedenis, en hield van onze stichter mgr. Louis 
Rutten en van de medestichter Br. Bernardus. Bij ons 125 jarige 
bestaan schreef hij het eerste deel van een zeer degelijke stu-
die: ‘Maastricht, bakermat van een congregatie’, over de periode 
1800 – 1850. Helaas heeft hij een vervolgstudie nooit geschre-
ven. Oorzaak daarvan was wellicht dat hij zijn handen vol had 
aan zijn taken rond pastoraat in Maastricht. En niet te vergeten 
de zorg voor de door hem zeer deskundig opgezette en behoede 
Schatkamer van de Servaasbasiliek. Sigismund was een man die 
genoot van het gemeenschapsleven in onze kring. Hierbij toonde 
hij zich in zijn spreken niet vaak als een voorzichtig formulerend 
mens.

Zijn liefde voor het Huis van Oranje was net zo hoog als de stoep-
randen van Maastricht, maar hij voelde zich niet te klein om een 
ridderorde van de Majesteit te mogen ontvangen. ‘Je ziet maar: 
zelfs in Den Haag word ik gewaardeerd’.

Tijdens de kapittelvergaderingen van onze broeders in 1976, lag 
het verzoek van br. Fidentius Piets op tafel om tot priester te mo-
gen worden gewijd. Na intens overleg werd het voorstel aange-
nomen, wat een kleine hausse aan aanmeldingen teweeg bracht. 

Sigismund at 
the exhibition
on the 
occasion of 
the 125-year 
jubilee of the 
congregation. 
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Sigismund behoorde daar 
ook toe. Zijn motivatie om 
priester te willen worden 
was: ‘om in de geest van 
Mgr. Louis Rutten zich 
beter te kunnen inzetten 
op het bestrijden van het 
godsdienstig Indifferen-
tisme in onze stad Maas-
tricht.’ Hij begon met zijn 
studie voor het priester-
schap in Rolduc en mocht, 
toen in 1979 het kapittel 
het besluit om broeders 
tot de priesterwijding toe 
te laten weer terug draai-
de, zijn studie afmaken. 
Mgr. Gijssen wijdde hem 
in 1981 in Roermond tot 

priester. Het tekent Bèr dat hij bij deze wijding zijn broederhabijt 
persé wilde dragen. In datzelfde habijt ligt hij nu vredig in zijn kist.

Onlangs vroeg Br. Toon Verkoijen aan hem wat hij de mooiste pe-
riode in zijn leven had gevonden. Hij antwoordde daarop meteen 
‘dat dit de periode was toen hij als pastoor in Wittevrouwenveld 
werkzaam was vanuit de Guliëlmus kerk. Ondanks het feit dat 
ik een Venlonaar ben had ik hier het oprechte gevoel dat ik daar 
‘enne vaan us’ was.’

Dat deze goede mens, medebroeder en pastor de rust mag vin-
den bij zijn Lieve Heer die hij zijn leven lang trouw diende.
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Meruit quod credidit

‘Ik heb nog maar twee jaar te leven,’ zei Broeder Sigismund. Hij 
zei het herhaaldelijk, reeds lang voor zijn 80ste  verjaardag, zo’n 
tien jaar geleden luisterrijk gevierd. Nu is de profetie - om zo te 
zeggen - dan toch in vervulling gegaan. 

In vrede met God en met zijn omgeving gaf Broeder Tagage in zijn 
90ste levensjaar zijn geest terug aan zijn Schepper in de vroege 
ochtend van donderdag 26 april jl. Vandaag komen wij hier samen 
rondom zijn ontzielde lichaam. We nemen afscheid en bevelen 
hem aan in Gods barmhartigheid. Broeder Wim Swüste heeft aan 
het begin van deze viering de persoon en het leven van Sigis-
mund doen oplichten. 

Mathieu Hanneman, deken van de St.Servaaskerk

Br. Sigismund Tagage met de eerste klas van de Aloysiusschool in 1955.
With the first class of Aloysius school.
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Sigismund Tagage: een mar-
kant mens; een mens met een 
bijzondere gebruiksaanwijzing. 
In Venlo werd hij geboren en 
over die stad bleef hij vertellen, 
vooral over haar handelsgeest. 
Maar Maastricht werd hem lief; 
deze stad waar de Broeders 
van de Beyart wortel hebben 
geschoten, en graverend werk 
hebben verricht bij de scholing 
van jonge Maastrichtenaren. 
Als je met Broeder Tagage door de stad liep, kreeg je het idee dat 
half Maastricht hij hem in de klas hadden gezeten!

Dit is niet de plaats en het moment om bij zijn schooltijd stil te 
blijven staan. We weten het, Sigismund bleef een leven lang on-
derwijzer. Zijn kromgebogen wijsvinger vroeg altijd weer opnieuw 
om oplettendheid en aandacht. 
Dit is ook niet de plaats en het moment om lang te spreken over 
zijn inzet als priester van het bisdom Roermond. We weten het, 
Sigismund was priester met hart en ziel. De lamp in de crypte hier 
herinnert daaraan; aan het aan hem gegeven diaconaat en pries-
terschap. Op late leeftijd tot priester gewijd, bleef hij tot op hoge 
leeftijd zijn priesterlijke diensten aanbieden. Vooral de Gulielmus-
parochie in het Wittevrouwenveld en nadien ook de parochie van 
Mariaberg heeft van hem mogen profiteren. 

Dit is denk ik vooral de plaats en het moment om stil te staan bij 
zijn liefde voor Sint Servaas en zijn schatkamer in het bijzonder. 

Sigismund als drager van het Maria-
beeld bij een processie. De andere 
drager is br. Callixtus Buizer. 
Carrying the statue of St.Mary with 
Br. Callixtus Buizer.
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Heeft die liefde iets te maken met het feit dat de datum van de 
kerkwijding van deze kerk in 1039, samenvalt met die van zijn ei-
gen verjaardag: 9 september? God weet het! 

We hebben er de archieven op laten naslaan. Broeder Sigismund 
stond aan de wieg van het huidige Dragersgilde, dat het borst-
beeld van Sint Servaas ging dragen toen de Broeders van de Bey-
art daartoe niet meer in staat waren. Maar wat uit de archieven 
vooral naar voren springt is zijn tomeloze inzet als thesaurarius 
- als schatbewaarder, als conservator van de schatten van de 
Servaas. Broeder Sigismund werd de oprichter van de Stichting 
Schatkamer van Sint Servaas en bleef dat zo’n kleine veertigtal 
jaren. Met Venloze handelsgeest en met de hem eigen koppigheid 
stuwde hij de schatkamer van deze kerk omhoog en werd ze op 
de kaart gezet van Maastricht, van Nederland en van Europa. 

Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima tekenen het bezoekersregister 
van de Schatkamer, Rechts naast de prinses br. Sigismund. 

The Crown Prince and his wife at the St.Servaas Treasury museum. To the 
right of the Princess, Bro. Sigismund Tagage. 
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Menige publicatie over het rijke cultuurbezit van deze kerk zag het 
licht, mede door Sigismunds ‘frapper toujours’. Ik herinner hier 
aan de studies van mevr. Gross, Stauffer en Flury alsook aan de 
publicaties van de heren Mekking en Koldewey die allen profiteer-
den van de grote kennis van zaken van Broeder Tagage. 

Een bronzen plaquette in de huidige schatkamer - aldaar beves-
tigd bij gelegenheid van zijn 80ste verjaardag - houdt de gedach-
tenis van Broeder Sigismund Tagage in deze kerk in ere. Zij herin-
nert eraan dat Broeder Sigismund in het kader van de algehele 
restauratie van deze kerk aan het eind van de vorige eeuw de 
schatkamer naar haar oorspronkelijke plek liet terugkeren en op-
nieuw deed glanzen! 

‘Meruit quod credidit’, die woorden staan boven de rouwbrief die 
ons toegezonden werd door de Broeders van de Onbevlekte Ont-
vangenis van Maria. Het zijn woorden uit de Latijnse Vespers van 
de 13de mei, de feestdag van Sint Servaas, die we binnenkort 
weer luisterrijk in deze stad gaan vieren. Vertaald luidt de gehele 
antifoon: ‘Servatius heeft het geloof bewaard; hij bewaarde Gods 
volk. Door te bewa-
ren en door te bidden 
heeft hij verworven wat 
hij geloofde.’ 
‘Meruit quod credidit’: 
dat wensen en bidden 
we ook Broeder Sigis-
mund Tagage toe: dat 
hij thans mag verwer-
ven wat hij geloofde: 
leven aan de andere 
kant, aan de zijde van 
Christus, bij God onze 
hemelse Vader in wie 
geen dood is maar en-
kel licht.
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In de schatkamer staat de zogenoemde ‘noodkist’, die door de 
directeur van het rijksmuseum eens betiteld werd als ‘de Nacht-
wacht van het zuiden’. Over die noodkist waarin het gebeente van 
Sint Servaas rust die ons het geloof bracht, kon Broeder Tagage 
urenlang vertellen. Niet alleen wist hij veel te vertellen over het 
kunstzinnige van dit schrijn maar ook en vooral over de bood-
schap van dit schrijn; over wat het uitbeeldt. Als Broeder en pries-
ter ging hem dát vooral ter harte: dat de mensen hun ogen open 
gingen voor hun eindbestemming - dat is, dat we leven in zorg om 
elkaars welzijn om tenslotte te kunnen delen in Gods onsterfelijk-
heid. De noodkist vertelt het verhaal van het evangelie bij deze 
uitvaart. 

Wie zich andermans nood aantrekt, diens armoede, gevangen-
schap, naaktheld of ziekte in welke vormen dan ook onder de 
mensheid aanwezig, dient God zelve en vestigt Zijn Koninkrijk op 
aarde. Wie zo doet, mag rekenen op leven over de lichamelijke 
dood heen. Op de achterkant van de noodkist staat de gestorven 
Sint Servaas afgebeeld, de handen ten hemel verheffend, in af-
wachting van het oordeel Gods over zijn leven. Engelen omringen 
hem en dragen het opschrift: ‘lndue immortilitatem’. Bekleed U 
met de onsterfelijkheid.’

Bidden we dat God met Zijn liefde aan-
vult waarin Broeder Sigismund Tagage 
tekort schoot en vredig omziet naar zijn 
goede werken. Opdat hij horen mag wat 
Sint Servaas hoorde: ‘lndue immortili-
tatem’, Bekleed U met onsterfelijkheid. 
Amen. 
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Uit de pers

Omdat Sigismund zo actief was voor het erfgoed van zijn geliefd 
Maastricht, haalde hij nog weleens de pers. L1 stond op 4 mei van 
dit jaar stil bij zijn overlijden:

Portret broeder Sigismund Tagage

In Maastricht is vorige week broeder Sigismund Tagage overle-
den. Hij werd in 1922 geboren in Venlo en kwam in 1944 naar 
Maastricht, waar hij intrad bij de Broeders van de Beyart, de on-
derwijsorde van Maastricht. 
In 1981 werd Tagage in Roermond tot priester gewijd. Hij was 
daarnaast ook conservator van de schatkamer van de Sint Ser-
vaas in Maastricht.
Opvallend was de bouw van een maquette van Maastricht rond 
1800 die hij in de jaren vijftig was begonnen samen met scholie-
ren van de St.-Aloysiusschool. Aanleiding was de ontdekking in 
de jaren 1930 van een stadsmaquette van Maastricht uit 1752 op 
de immense zolders van het Hôtel des Invalides in Parijs. De Ta-
gagemaquette is na jaren van omzwervingen begin januari over-
gebracht naar het Ainsi Cultuurhuis en wordt stukje bij beetje ge-
reinigd, geconserveerd en gerestaureerd.
Sigismund Tagage was een begenadigd verteller, zeker als het 
ging om de historie van Sint-Servaas.
In 2007 sprak verslaggever Bart Geeraedts met hem en deken 
Mathieu Hanneman in het programma ‘U bevindt zich hier: Sint 
Servaas’. De gehele uitzending is op de website van L1 terug te 
beluisteren. 

Bron: http://www.l1.nl/algemeen/179244-portret-broeder-sigismund-tagage 

Nick van Wouwen/Annemiek Jacobs
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In het genoemde interview met Sigismund Tagage en deken Han-
neman horen we in de inleiding al het  sappige taalgebruik van 
Sigismund: ‘Wat? Willen jullie gedoopt worden? Nou kom maar 
hier, hup de tuinslang erover’.

Over de ‘Hollanders’: ‘Toen Willibrord bij jullie kwam hadden wij 
hier al in Maastricht fluwelen communiepakjes aan’. En de ze-
telwisseling van Tongeren naar Maastricht: ‘Toen is Servaas vlie-
gensvlug naar Tongeren, zijn bisschopsstad teruggegaan en heeft 
daar de koffers gepakt en is naar Maastricht getrokken. Want toen 
stond de ondergang van het Romeinse Rijk al voor de deur’. 

Over die romeinse tijd is Sigismund ondubbelzinnig: ‘Dat was een 
rottijd, hoor! Vergist u zich niet hè! Daar zijn de Amsterdamse Wal-
letjes nog heilig bij!’ En als het gaat om de verspreiding van het 
Christendom in het Maastrichtse weet Sigismund: ‘Die kerstening 
is totaal anders gelopen als wij denken; (Servaas) heeft niet ge-
praat, dat haalde niks uit want ze verstonden hem toch niet. Hij 
heeft zich getoond in alle waardigheid, met zijden gewaden en 
gouden kronen, als een godheid die uit de hemel was neerge-
daald, en met schoenen met zilveren punten!’

Sigismund als rondleider en verteller in de St.Servaas -
Giving explanations to visitors of his beloved St.Servaas Basilica
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Tot de cirkel zich sluit…..
Een oud-leerling spreekt

Als je de leeftijd van zestig passeert dan komen er steeds meer mo-
menten waarop blijkt dat ooit aangevangen lijnen die eindeloos en 
recht leken te zijn, zich manifesteren als een cirkel die sluit.

Zo was dat ook op 26 april jl. met de aankondiging dat Sigismund 
Tagage was overleden. Ik zag hem de laatste jaren vrijwel dagelijks 
met de rozenkrans in de hand van de Beyaert naar zijn “Sintervaos” 
lopen en hij veranderde weinig, zo te zien. Zelfspot over de reparatie 
van zijn hart en over het feit dat ze hem hierboven nog steeds niet 
konden gebruiken. De cultuur van Maastricht en de geschiedenis 
van de stad die levend en levendig moest worden gehouden. De ei-
genzinnige en zelfbewuste Noord–Limburger, de leraar, de schrijver,  
de moralist en de sluwe relativeerder. Plotseling was hij er niet meer. 
En of ze hem hierboven kunnen gebruiken? Ze zullen het met hem 
moeten doen, want hij zal hun precies vertellen waar het op staat en 
vervolgens duwen, trekken en schaken, net zolang totdat het is zoals 
hij het wil. Deze Takach, afstammeling van Hongaarse vechtjassen. 
Een cirkel werd gesloten met dit overlijdensbericht. 

De lijn die later een cirkel bleek te zijn begon met het schooljaar 
1950. Sigismund was 28 jaar en onderwijzer van de eerste klas van 
de Aloysiusschool en heeft ons toen geleerd te lezen en te schrij-
ven, te rekenen en te voetballen. Al de jaren daarna bleef Sigismund 
een prominente rol spelen in onze omgeving. We kennen zijn carri-
ère: onderwijzer, leraar, historicus, priester, pastoor, schatbewaarder, 
maquettebouwer, schrijver en luis in de pels. Toen ik in het begin van 
deze eeuw wethouder werd in Maastricht met onder meer cultuur in 
de portefeuille werd er al vrij snel na de start op een nogal onortho-
doxe wijze op de imposante deur van mijn nog imposantere werk-

Jean Jacobs, oud-wethouder  van Maastricht
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kamer in het stadhuis van Maastricht gebonkt. Sigismund trad on-
aangekondigd binnen met een zich verontschuldigende bode achter 
zich aan, die hem niet had kunnen tegenhouden. Hij had tegen de 
goede man gezegd: ‘Iech moot Sjang spreke…’ en was rechtstreeks 
naar de Luikse kamer gelopen. Voor Sigismund bestond geen proto-
col. Als dat er al was, dan was dat zijn protocol.

Dat is altijd zo geweest en dat zullen ze hierboven inmiddels ook 
hebben ervaren. Hij ging zitten op mijn stoel en verzocht me drin-
gend om plaats te nemen en te luisteren. Hij vertelde me van zijn 
droom en bood mij hulp bij het realiseren van zijn droom. Hij ging er 
zonder meer van uit dat vanaf dat moment zijn droom ook de mijne 
was. De Hoofdwacht aan het Vrijthof moest in het bezit komen van 
de gemeente en vervolgens moesten de Koningskapel, de schatka-
mer van de Sint Servaas, de Kruisgang, de vroegere woning van de 
deken en de naastgelegen voormalige kapelanie opgaan in een ar-
rangement dat een spraakmakend onderdak zou worden van de re-
ligieuze geschiedenis van Maastricht. Zoiets als het Catharijnecon-
vent in Utrecht. ’Maar dan mooier’, zei hij er niet bij, maar dat was uit 
de conspiratieve blik in zijn ogen duidelijk te lezen.

Hij liet bij mij achter een met de hand geschreven notitie met een 
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aantal ‘conditii sine qua non’ voor het slagen van het project en een 
zelfgemaakte plattegrond die inzichtelijk moest maken wat precies 
de bedoeling was. Een belangrijke voorwaarde was dat men niet 
tegelijk bij de ingang van de Hoofdwacht en bij de ingang van de 
kruisgang in de Sint Servaas entree zou gaan heffen. ‘Dat zou toch 
wel merkwaardig zijn. Dan gaan we allebei failliet’, zo schrijft hij.

Na deze hartelijke ontmoeting zijn er nog vele gevolgd. Als er on-
aangekondigd op de deuren van de Luikse kamer werd gebonkt trad 
hij direct binnen, de vergadering werd als vanzelfsprekend onder-
broken, er werd een nieuw hoofdstuk aan het plan toegevoegd, de 
sterke en de zwakke schakels, ook in het kerkbestuur, werden ge-
analyseerd en Sigismund vertrok weer, een gele kaart achterlatend 
als er onvoldoende progressie was geboekt bij de realisatie. Enkele 
jaren later heeft het gemeentebestuur van Maastricht aan Sigismund 
Tagage de eremedaille van de stad toegekend vanwege zijn grote 
verdiensten voor het onderwijs, de cultuur en het geestelijke leven 
van deze gemeenschap. Op zijn tweeëntachtigste verjaardag had ik 
de eer om als locoburgemeester deze schitterende onderscheiding 
uit te reiken aan de man die mij had leren lezen en schrijven en met 

wie ik kon lezen en schrijven als 
het over onze mooie stad en 
haar cultuur ging.

De cirkel was gesloten, een cir-
kel was gesloten. De volgen-
de sluit bij de opening van de 
Hoofdwacht als schakel in het 
culturele leven van Maastricht, 
wie weet ?

Sigismund Tagage in gesprek met 
wethouder Jacobs - 
in conversation with councillor 
Jacobs of Maastricht.
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Mestreechter Geis
(omdat ie Sigismund geraakt had)

Treechter Geis?
’n vlinder in geen net te vangen –

’n zeepbel uit elkaar gespat
en multi-kleurig – ’n fijn kristal

met duizenden facetten
en ook

’n heel klein addertje onder ’n plukje gras –
’n bruisend glas champagne

’n vonk, ’n vleug
van dit ’n teug

van dat een beetje hersens
’n beetje hart

’n stukje bravour
dat ’t leven tart, ’n flard

abstract – ’n illusoir begrip …
Mestreechter Geis:
’n wijze? ’n dwaas?

die ondeugend knipoogt
naar Tricht aan de Maas …

Mya Maas–Brennenraedts
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English summary

This issue is dedicated to Maastricht, the city where the FIC con-
gregation originated, and to the works of our brothers there. Maas-
tricht was founded almost two thousand years ago when the Ro-
mans built a bridge to cross the river Meuse. In the 1840, Maastricht 
was an industry town characterized by great poverty and illiteracy 
among a large part of the population. That is what made our founder 
Louis Rutten decide to focus on support and education for the poor 
as our task. 

We take a look at De Beyart and other houses of our congregation 
in Maastricht, the workshops that made the first brothers at De Bey-
art self-supporting, and the schools which our brothers established 
and where they taught. We dedicate part of this issue to present-day 
activities of our brothers: Toon Verkoijen’s icon workshop, Roland 
Heeren’s pottery, and Edward Bloetjes making vestments for priests 
(and since we dedicated an entire issue to De Rooden Leeuw last 
year, they are not in this one even though we value them greatly). 

We take a look at De Schark, the congregation’s first country house, 
built in 1920 after a Papal Visitor admonished the brothers they wor-
ked too hard. This house, and its stone quarry, played a special role 
in the Second World War in 1944 when Allied troops spent the eve-
ning before the Ardennes Offensive (the Battle of the Bulge) cele-
brating a Christmas Eve mass with the Brothers in the quarry caves. 

We also look at the life and works of Bro. Sigismund Tagage who 
died last April and who, beside teaching about half of Maastricht’s 
children their first letters, spent a great deal of his time and energy 
to the heritage of this city which he came to love. His model of the 
town is being lovingly restored by artist Paul Tieman, and his life 
work, the Treasury museum at the St.Servaas basilica,  is now world 
famous. Sigismund himself has now gone to his rest  with the Lord, 
Whom he served whole-heartedly all his life.


