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1. 

Een weinig Kortrijks aan de Sint-Lievenspoort 

en het begon te regenen kazuifels, beelden. 

Het rijmde op plavuizen van de plaaster. 

Het Lam Gods maakte zich klein in zijn dorp. 

Van woede het water werd wit: het sneeuwde. 

Vlokken vol kostbare woorden daalden 

uit hemelramen, dansten de cel uit 

van het geduld, juichten te voorbarig. 

Aan de rand beefde het riet van geleerden. 

Karpers beten zich in psalmen vast, eenden 

zwaar van missalen zonken naar de bodem, 

kwamen als herdoopten boven. 

Op de Leie dreven gebeden naast geboden. 

Platbodems trokken er een streep door. 

Graan werd aangestoken, boeren kregen 

het mond- en klauwzeer van de nieuwe leer. 

2. 

Toen spande de nacht zijn zwarte paarden. 

Ze hinnikten, spogen vuur en ijzer over 

uitgespeelde torens. Mannen en vrouwen 

zweefden aan touwen, lichter met de dag. 

De armen van de galg, verloren het hoofd 

omdat het te oneffen afgehouwen was. 

Vlammen aten smakelijk. Raven werden vet 

betaald voor wat ze deden. 
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Angst droop af en likte van de lichtekooi 

de kont. Galmende soldaten grinnikten 

hun messen bloot. Alva's bastaardzoon 

moest komen om de beesten in te tomen. 

Van Vaemewijck bleef achter de gordijnen 

schrijven geuzen, beeldenstormers 

evenaasten zijn we allemaal. De geest 

danst zich in mij van alle banden los. 



Voor mijn ouders 
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HOOFDSTUK 1 

PRESENTATIE VAN HET ONDERZOEK 

1.1 Probleemstelling 

In deze studie wensen we het wereldbeeld, zeg maar de denk -en leefwereld 

van een specifieke historische figuur in kaart te brengen. We onderzoeken de 

mentaliteit van de Gentse historiograaf en literator Marcus van Vaemewijck 

(1518-1569). We doen dit op basis van één kroniek van zijn hand, met name 

Van die BeroerZieke Tijden1. Het geboorte- en overlijdensjaar (1518 en 1569) 

van deze Gentenaar brengt ons terug naar de zestiende eeuw. Samen met de 

veertiende eeuw, de periode van de Arteveldes, is het ongetwijfeld die bewo

gen zestiende eeuw die in de Gentse stadsgeschiedenis het meest tot de ver

beelding spreekt. De eerste helft van deze eeuw is onafscheidelijk verbonden 

met de figuur van Karel V en de tweede helft met de hevig uitbarstende gods

diensttroebelen en de daarmee gepaard gaande golven van actie en ·reactie: 

Beeldenstorm en Spaanse repressie, tijdelijke calvinistische overheersing en 

reconciliatie. Tot nu toe hebben heel wat degelijke wetenschappelijke studies 

aangaande het sociaal-economische, politieke, religieuze en culturele leven 

van deze stad verhelderende en boeiende resultaten opgeleverd. Ongetwijfeld 

wordt dit vervolgd. Deze studies vormen een uitstekende vertrekbasis voor wat 

een microhistorisch onderzoek moet worden, en bieden degelijk materiaal, om 

dit te contextualiseren. Met de microstaria bevinden we ons op het terrein van 

het schrijven van sociale en culturele geschiedenis door de analyse van onbe

kende en gewone individuele mensen en incidenten. Dit heeft zeker in de laat

ste decennia heel vruchtbare inzichten in de cultuur van West-Europa opgele

verd. Het bekendste voorbeeld is hier ongetwijfeld Carlo Ginzburgs De kaas 

en de wormen2. Op basis van bewaard gebleven procesdossiers reconstrueert 

Ginzburg het denken en het wereldbeeld (hier, in de letterlijke betekenis van 

het woord) van een molenaar die voor een inquisitoriale rechtbank ter verant-

M. VAN VAERNEWIJCK, Van Die BeroerZieke Tijden .In Die Nederlanden En 
Voornamelijk In Ghendt 1566-1568. Naar het oorspronkelijk handschrift uitgegeven door 
Ferd. Vanderhaeghen, 5delen (Gent, 1872-1881). In het verder verloop van deze studie 
baseren we ons op deze degelijke uitgave. Met "Beroerlicke Tijden" zullen we naar deze 
uitgave van Vanderhaeghen verwijzen. 
C. GINZBURG, De kaas en de wormen. Het wereldbeeld van een zestiende-eeuwse mole
naar (Amsterdam, 1982) (vertaald uit het Italiaans). 
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woording wordt geroepen. Heel boeiend was Willem Frijhoffs Wegen van 

Evert Willemsz. Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf 1604-16473: _het 

levensv~~haal van een weesjongen die het tot predikant bracht. Tegelijk geeft 

Frijhoff ook een beeld van de mentaliteit, het dagelijkse leven en de cultuur uit 

die tijd. Als hoofdbron gebruikte hij briefjes van de hand van: Evert 

Willeroszoon waarin deze laatste een mystieke ervaring die hem als vijftienja

rige overkwam, neerschrijft. Frijhoff analyseerde deze briefjes grondig ·en 

schreef op basis daarvan een sterk biografisch getinte mentaliteitsstudie. Ook 

allegden deze auteurs in hun studies eigen accenten, allen ondernamen· ze een 

poging om dieper door te dringen tot het denken van één individu~ Het,spreekt 

voor zich dat dergelijke studies zeldzaam zijn. Dit is slechts mogelijk als de 

bewaard gebleven bronnen ons daartoe in staat stellen. Dit kan ,slechts in zeld

zame gevallen. Toch kunnen deze zeldzame gevallen ons helpen, niet alleen 

om persoonlijke, maar ook om bredere culturele tendensen te begrijpen. Een 

studie op vlak van ideeën en mentaliteit van Marcus van Vaernewijck, een . 

gemiddelde zestiende-eeuwse Gentenaar, kan een interessante çaanvuling. zijD>· 

voor het historisch onderzoek: diverse aspecten die reeds uitvoerig in talrijJre 

voorgaande gespecialiseerde studies aan bod kwamen, worden . nu :vanuit een 

ander perspectief benaderd, namelijk langs een "authentieke zestiende-eeu.wer~ · 

om, waardoor de feiten 'tot leven kunnen komen'. Door de toenemende abstra

hering van de geschiedschrijving, vooral onder invloed van de kwantitatieve 

geschiedenis, wordt de vraag naar de concrete en reële ervaring van dit (vaak) 

gekwantificeerd materiaal des te groter. Immers, de opsplitsing van de geschie

denis in vele soorten 'geschiedenissen' (economische, sociale, politieke, religi

euze, culturele geschiedenis) bracht tevens een opsplitsing van de realiteit, de 

leefwereld van groepen of individuen met zich mee. Mentale gegevens vormen 

een belangrijk bindmiddel om de vele soorten 'geschiedenissen' weer bij en in 

elkaar te laten vloeien4. Duidelijk is dat het bestuderen van één individu leidt tot 

een herintegratie van de diverse takken waarin de historische wetenschap het 

object van haar onderzoek heeft opgesplitst. Een mens is immers tegelijk een 

politiek, sociaal-economisch, religieus-cultureel en intellectueel wezen. 

W. FRUHOFF, Wegen van Evert Willemsz. Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf 
1604-1647 (Nijmegen, 1995). 

4 H. GAUS, 'Verwachtingen en problemen van de mentaliteitsgeschiedenis', Belgisch . 
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Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 6 (1975), p. 405. Ook Toon Van Heudtpleit in ·zijn 
artikel voor een mentaliteitsgeschiedenis die de diverse historische disciplines weet te 
overkoepelen en te integreren. In het spoor van Willem Frijhoff pleit hij .tevens voor de>link · 
met andere menswetenschappen, de sociologie, antropologie en psycholpgie. Ziè. T. VAN 
HOUDT, 'Mentaliteitsgeschiedenis tussen droom en daad', Streven, 58 (1991) 8, pp.713-
724. 



Ook persoonlijke redenen wogen door bij de keuze van dit onderwerp en 

de keuze voor (uitgerekend) deze Gentenaar. Dit heeft alles te maken met het 

werk waarmee de naam van Marcus van Vaernewijck onafscheidelijk verbon

den is, met name Van die BeroerZieke Tijden in die Nederlanden. In het desbe

treffende werk verhaalt de auteur de dramatische gebeurtenissen die zich tus

senjuni 1566 en november 1568 voornamelijk te Gent hebben afgespeeld. Het 

betreft de massaal bijgewoonde hagenpreken, de Beeldenstorm en de Spaanse 

repressie, de prille beginfase van de Opstand. Na drie eeuwen in de vergeet

hoek dook het authentieke handschrift bij toeval op in 1869 te Am'sterdam. Ter 

gelegenheid van een verkoop van een collectie van P-G-J Hoog Van Ter Aar 

werd het manuscript voor 125 florijnen te koop aangeboden. De Gentse uni

versiteitsbibliotheek kocht het handschrift nog in datzelfde jaar aan en 

beschikte daarmee over één van de belangrijkste verhalende bronnen over het 

zestiende-eeuwse Gent. Het werk werd meteen naar waarde geschat: de 

Gentse bibliothecaris F. Vanderhaeghen begon reeds in 1872, slechts drie lut

tele jaren na de aankoop, met het uitgeven van de bron. In 1881 was de klus 

geklaard en was de vijf delen tellende editie Van Die BeroerZieke Tijden In Die 

Nederlanden En Voornamelijk In Ghendt 1566-1568 een feit5. Historici heb

ben meer dan eens dankbaar van dit werk gebruik gemaakt. Het boek blinkt uit 

vooral door zijn omvang en grote rijkdom aan zeer gedetailleerde informatie. 

Dit verklaart waarom de titel van het werk steevast opduikt in bibliografieën 

onder de rubriek '(uitgegeven) verhalende bronnen' in historische studies over 

het vroegmoderne Gent. Precies vanwege het historische (en ten dele ook lite

raire) belang van het werk werd sinds 1999 onder het promotorschap van ·Prof. 

dr. W. Waterschoot begonnen met een tweede herziene en ditmaal geannoteer

de uitgave van het handschrift. Dit project is nog altijd lopende. Ook ik heb tij

dens mijn opleiding Germaanse Talen een aantal hoofdstukken onder de 'filo

logische' loep mogen nemen. Doorheen de lectuur van de kroniek raakte ik 

enthousiast over dit werk en vooral over de interessante persoonlijkheid van 

Marcus van Vaernewijck. Want naast heel wat feitelijkheden ventileerde de 

auteur ook heel wat ideeën in dit werk. Het zijn meningen en opvattingen van 

zeer verscheiden aard die nu eens expliciet dan weer impliciet tot uiting 

komen. Dankzij deze verhalende bron wordt ons de unieke kans geboden 

getuige te zijn van de mentale worsteling van een Gentenaar die met een zeer 

woelige en verwarrende crisistijd geconfronteerd werd. Hoewel historici de 

kroniek hebben gebruikt als bron voor feitelijke informatie en pittoresk detail, 

Nationaal Biografisch Woordenboek, deel 8 (Brussel, 1979), kol.799-800 (art. H. VAN 
NUFFEL). 
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is er nooit een poging gewaagd om de BeroerZieke Tijden voor een casestudy 

te gebruiken6. Daarom ondernemen wij deze ·poging om op basis van een diep

gaande analyse van het Werk het wereldbeeld. van de auteur te reconstrueren. 

Immers ook Vaemewijck beschikte over een · geheet- van concepten, waarden, 

voorstellingen en opvattingen, kortom een denk- en'handelingskader, dat aan 

de basis ligt van zijn attitude ten aanzien van dewerkelijkheid7. 

1.2 Mentaliteitsgeschiedenis 

Met deze licentiaatsverhandeling willen ook wij een bijdrage leveren tot het 

mentaliteitshistorisch/ historisch-antropologisch onderzoek en de sterk daarbij 

aanleunende ideeëngeschiedenis. In het verleden zijn er heel wat pogingen 

geweest om deze twee stromingen binnen de geschiedwetenschap van elkaar 

te onderscheiden: de meer gesystematiseerde, intellectuele cultuur zou eerder 

tot het terrein van de ideeëngeschiedenis behoren, terwijl .de 'minder bewuste' 

cultuur van brede lagen van de bevolking aan mentaliteitshi:storici werd toe

gewezen. In de praktijk van het onderzoek staan beide stromingen echter heel 

dicht bij elkaar, ze vormen zelfs een continuüms. Ook al zullen we in de prak

tijk het ideeënhistorische iets zwaarder dan het mentalit~itshistorische laten 

doorwegen, toch willen we dankbaar gebruik maken van. de (recente ontwik

kelingen in de) historische antropologie. 

Zeer verschillende benaderingswijzen worden bitmen het historisch-antro

pologische onderzoek toegepast. Er zijn de meer generaliserende benade

ringswijzen waarbij dan specifieke groepsculturen of zelfs een cultuur in haar 

geheel onder de 'onderzoeksloep' wordt genomen. Een voorbeeld van die laat

ste benaderingswijze is het onderzoekswerk van de Rus A:aron J. Gurevich met 

zijn in Duitse vertaling verschenen Das Weltbild des mittelalterlichen 

Menschen (1980)9. Men kan echter ook bewust het accent leggen op individu

en of kleine groepen, dus op 'afzonderlijke' gevallen. E'en collectief is zeker 
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Wel verscheen één artikel, specifiek gewijd aan deze kroniek: H. VAN NUFFEL, 'Marcus 
van Vaemewijck (1518-1569) en zijn Kroniek Over de Beroerlick.e· Tijden', Standen en 
Landen, 40 (1966), pp.113-145. 
Vergelijk D. HAKS, 'Een wereldbeeld uit de 'middelmaetigen stant' . De aantekeningen 
van Lodewijck van der Saan, 1695-1699', Tijdschrift voor Sociale ·Geschiedenis, 24 ~I 998) 
2, p.133. 
R. KÜNZEL, Beelden en zelfbeelden van middeleeuwse mensen...Historisch"-antropologi
sche studies over groepsculturen in de Nederlanden (Nijmegen, 1991)~ p.16. 
A.J. GUREVICH, Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen. Aus dem Russischen 
übersetzt von LOSSACK Gabriele (München, 1978), 423p. 



geen conditio sine qua non voor een mentaliteits- en ideeënhistorische studie. 

Dit is de zogenaamde exemplarische benadering die een 'actief cultuurbegrip' 

impliceert10. Positief is dat de individuen en fenomenen in hun concreetheid 

worden beschreven, wat uiteraard tot een levensecht en direct karakter bij

draagt. Anderzijds schuilt er ook een gevaar achter deze exemplarische metho

de: zoals Rudi Künzel terecht schrijft kan "de bekoring die uitgaat van het con

crete detail het zicht op de meer omvattende verbanden verduisteren". Vandaar 

het belang, om de relatie tussen detail (in casu, het wereldbeeld van een indi

vidu) en geheel (de relevante, brede maatschappelijke context) niet uit het oog 

te verliezen. Toegepast op een mentaliteits- en ideeënhistorische studie bete

kent dit dat er steeds sprake is van een verstrengeling van mentale en sociale 

aspecten. Toch is het zo dat we niet noodzakelijk van een tegenstelling moe

ten spreken tussen de meer veralgemenende benaderingswijzen en de exem

plarische methode. Beide zouden elkaar kunnen aanvullen. Wat een generali

serende cultuurstudie in haar algemeenheid stelt, door een abstractie te maken 

van diverse individuen die allen dragers zijn van mentale aspecten, wordt ver

fijnd, verdiept en genuanceerd door exemplarische studiesll. In deze verhan

deling hebben we voor een exemplarische benaderingswijze gekozen. 

Nu iets meer over de mentaliteitsgeschiedenis zelf. Vanaf de jaren 1960 en 

1970 richt de geschiedschrijving zich in talrijke publicaties op het 'mentale'12. 

10 

11 

12 

Naast bovengenoemde studies van GINZBURG en FRilliOFF, zijn er nog tal van voor
beelden te noemen: W. BERGSMA, De wereld volgens Eppens Abel. Een Ommelander uit 
de zestiende eeuw (Groningen en Leeuw3!den, 1988); P.S. SEAVER, Wallington's world. 
A Puritan artisan in seventeenth century London (London, 1985); A. LaiTIN, Chavatte, 
ouvrier Lillois. Un contemporain de Louis XIV (Parijs, 1979); A. MACFARLANE; The 
Jamily life of Ralph Josselin, a seventeenth century clergyman (New-York, 1977); D. 
ROCHE, Joumal de ma vie. Ménétra Jacques-Louis. Compagnon vitrier au 18'! siècle 
(Parijs, 1982); K. DEGRYSE, Seghers Pieter. Een koopmansleven in troebele tijden 
(Antwerpen/ Baarn, 1989); M. GREILSAMMER, Een pand voor het paradijs. Leven en 
zelfbeeld van Porquin Lowys, Piëmontees zakenman in de zestiende-eeuwse Nederlanden 
(Tielt, 1989); S. OZMENT, Magdalena en Balthasar. Een intiem portret van het leven in 
het zestiende-eeuwse Europa en onthuld in de brieven van een Neurenbergs echtpaar 
(Baarn, 1987). 
KÜNZEL, Beelden en zelfbeelden, pp. 19-24. 
Deze term 'mentale' is wetenschapshistorisch nogal onduidelijk. In zijn artikel 'Skepsis 
tegenover de 'geschiedenis van de mentaliteit", Tijdschrift voor Geschiedenis, 86 (1973) 
2, p.158, geeft C.P. BERTELS enkele 'parallelle' uitdrukkingen die men vanafhet midden 
van de negentiende eeuw aantreft. De termen 'wereldbeeld'/ 'Weltanschauung'/ 'vision du 
monde' treft men aan in het werk van Burckhardt, Dilthey, Huizinga, Mannheim en 
Scheler. Daarnaast circuleerde de term 'antropologie' ook in het werk van Dilthey, onder 
meer in zijn kritiek op Burckhardts Kultur der Renaissance. 'Lebenswelt' en 'expérience 
vécue' waren kernbegrippen in de existentiële fenomenologie en levensfilosofie, waarvan 
we invloeden vinden bij Febvre, Eliasen Mandrou. 'Outillage mental' gebruikte Febvre 
zeer graag. 
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Deze nieuwe stroming binnen de geschiedbeoefening toonde zich voor het 

eerst inG. Duby's Histoire des mentalités (1961)B,.dat traditioneel als het eer

ste programmatische artikel over de mentaliteitsgeschiedenis wordt 

beschouwd, en in Mandrou's Introduetion à la France moderne (1961)14. 

In dit eerste artikel riep Duby de historici .op, meer aandacht te besteden aan 

de gedachten- en gevoelswereld van groepen en samenlevingen in het verle

den. Uiteraard dienen ook hier de namen van Lucien Febvre, die lange tijd aan 

het hoofd stond van het tijdschrift Annales en Jacques Le Goff als baanbrekers 

van de mentaliteitsgeschiedenis te worden vermeld15. De term mentaliteitsge

schiedenis raakte rond 1960 ingeburgerd in de geschiedwetenschap. 

Mandrou zelf defmieerde het begrip 'mentaliteit' als volgt:· "Voorstellingen 

die een groep zich maakt van de wereld en van de-maatschappij waarin die 

groep leeft, en ook collectieve gedragspatronen zoals rituelen waarin die voor

stellingen worden uitgedrukt en aan volgende generaties worden overgedra

gen"16. Ovér dit begrip 'mentaliteit' werd onder vakgenoten veelvuldig gedis

cussieerd zodat talrijke begripsbepalingen en definities begonnen te circule

ren. Heirnut Gaus spreekt in die context van een zwakke en een sterke beteke

nis van 'mentaliteit'. In de Franse traditie opteert·men voornl.voor een zwak

ke inhoud: mentaliteit is "het geheel van ideeën, opvattingen, geloofsovertui

gingen, normen, voorstellingen enzovoort die op een bepaald moment worden 

aangetroffen bij een bepaalde groep". Deze· "omvat dan zowel de helder door

dachte inhouden of inhoudscomplexen als de nrinder doordachte en deze 

waaraan vanuit een elitair cultuurbegrip tot heden weinig aandacht is besteed". 

De Duitse traditie zit dan weer eerder op de golflengte van de sterke betekenis 

van het begrip 'mentaliteit': het betreft dan niet "mentale inhouden", maar wel 

"wijzen van denken en voelen". Mentale inhouden fungeren hier als "middel 

om achterliggende structuren, vormen, patronen·van denken en voelen te ach

terhalen". De manier waarop men over iets denkt, komt centraal te staan. 

"Deze omvat de relatief onbewuste denkwijzen, gevoelswijzen en reactie

patronen. die gedurende lange perioden bij bepaalde groepen of klassen wor

den aangetroffen". Deze mentaliteiten moeten geconstrueerd worden aan de 

hand van het concrete denken, voelen of handelen zoals in de bronnen ver

meld. Toch relativeert Gaus dit onderscheid en hij besluit dat beide betekenis-

13 G. DUBY, 'Histoire des mentalités', inCH. SAMARAN (ed.), L'histoire et ses méthodes 
(Parijs, 1961), pp.937-966. 

14 R. MANDROU, Introduetion à laFrance moderne ( 1500-1640): essai de psychologie his
torique (Parijs, 1961), 400p. 

15 Vergelijk GAUS, 'Verwachtingen en problemen van de mentaliteitsgeschiedenis', p.413. 
16 Zoals geciteerd in: KÜNZEL, Beelden en zelfbeelden, p.12. 
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sen niet aan elkaar tegenstrijdig zijn: eerst is een beschrijving van mentale 

inhouden noodzakelijk, vooraleer de stap naar de structuren van deze inhou

den kan worden gezet 17. 

Precies vanwege het complexe karakter van deze begripsbepalingen met de 

vele nuances die daarmee gepaard gingen, hadden critici het vaak over de 

vaagheid van de term 'mentaliteit'. Geleidelijk aan, onder invloed en in het 

verlengde van de interdisciplinaire aanpak, werd het object van de mentali

teitsgeschiedenis gepreciseerd vanuit drie disciplines, waarmee de mentali

teitsgeschiedenis de breedste raakvlakken heeft, met name de sociale geschie

denis, psychohistory en culturele antropologie18. Rudi Künzel opteerde voor 

de term 'historische antropologie' in plaats van de term 'mentaliteitsgeschie

denis'. Het centrale begrip verschoof van 'mentaliteit' naar 'cultuur', waarbij 

de definitie van 'cultuur' - ontleend aan de 'culturele antropologie'- bijzonder 

nauw aansloot bij de definitie van 'mentaliteit'. Beide veronderstellen immers 

bij de mens de behoefte aan min of meer geordende voorstellingen van de 

wereld en de maatschappij waarin hij/zij leeft, het vermogen die voorstellin

gen te creëren en deze over te dragen aan volgende generaties19. Dit ligt uiter

aard in de lijn van de betekenisverbreding die het begrip 'cultuur' de laatste 

jaren onderging: de "hoge", esthetische, spiritueel of intellectueel hoogwaar

dige cultuur (de Cultuur met een hoofdletter) wordt verbreed tot en met de 

"lage" alledaagse cultuur20. 

1.3. Onderzoeksvragen en methode 

Tegemoetkomend aan de hierboven beschreven theoretische uiteenzetting 

onderscheiden we in ons onderzoek de volgende fasen. Dit geeft tevens in 

grote lijnen de structuur en opbouw van onze studie weer. We schetsen kort de 

verschillende onderdelen van onze studie. Essentieel is daarbij om deze onder

delen niet afzonderlijk of geïsoleerd te zien, maar gerelateerd aan elkaar. In 

wezen zijn ze complementair aan elkaar. 

In een eerste luik (hoofdstuk 2) is het van belang om de specifieke histori

sche context te kennen waarin de persoon in kwestie, Marcus van 

17 

18 

19 

20 

GAUS, 'Verwachtingen en problemen van de mentaliteitsgeschiedenis', pp.417-419 en 
pp.429-430. 
W. FRIJHOFF, 'Impasses en beloften van de mentaliteitsgeschiedenis', Tijdschrift voor 
Sociale Geschiedenis, 10 (1984) 36, p. 426. 
KÜNZEL, Beelden en zelfbeelden, p. 14. 
W. FRIJHOFF, 'Nederlandse cultuur als object van geschiedschrijving', Ons Erfdeel, 37 
(1994) 1, pp.83-93. 
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Vaemewijck, zich bevond. Dit is uiteraard de Nederlanden en in het bijzonder 

het Gent van de zestiende eeuw. Een situatieschets van de stad met aandacht 

voor de politieke, religieuze, sociaal-economische, culturele en intellectuele 

ontwikkelingen is hier vereist. Dit kan gebeuren op basis van de lectuur van 

een aantal (algemene) werken en/ of recent verschenen artikels in verband met 

de Gentse stadsgeschiedenis. Uiteraard moet het accent ook liggen op litera

tuur in verband met de Opstand. 

Vanaf (en vooral aan het einde van) de jaren zestig van de zestiende eeuw 

geraakte Gent in een periode van crisis. Op het religieus-ideologische vlak was 

deze crisis al een paar decennia vroeger ingezet. Heel snel nadat Luther zij~ 

leer lanceerde werden de Nederlanden, en dus ook de Arteveldestad, door de 

nieuwe doctrine beïnvloed. Later volgden de doperse en vanaf 1550 de calvi

nistische stromingen. Een scherpe confrontatie met de katholieke Kerk was 

onafwendbaar. Vooral de jaren 1544-1545 waren jaren van strenge repressie: 

Na de Opstand van 1539-1540 was de Beeldenstorm (augustus 1566 te Gtmt)' 

de tweede eruptie van verzet in het zestiende-eeuwse Gent. Deze religiensride

ologische crisis mondde evenzeer uit in een regelrechte politiekgetinte opstand .. 

tegen Filips 11, die zijn volk de katholieke homogeniteit opdrong. Hier ligt het 

prille begin van de turbulente Nederlandse Opstand. Vanaf de jaren 1560boer

de Gent ook sociaal-economisch achteruit. Deze neerwaartse trend sloeg om 

in een scherpe recessie. Kortom crisis op politiek, sociaal-economisch, en reli

gieus-ideologisch vlak, die zijn weerslag vindt in de Beroerlicke Tijden. Om 

die reden zal het merendeel van onze onderzoeksvragen (zie verder) zich ook 

op deze terreinen bevinden. 

In een tweede luik (hoofdstuk 3) volgt een biografische studie. Het spreekt 

vanzelf dat als we willen doordringen tot het denken van Marcus van 

Vaemewijck, we allereerst de levensloop van deze persoon moeten kennen. Dit 

betreft uiteraard biografische gegevens in de enge zin van het woord, maar 

anderzijds ook zijn schrijversactiviteiten (met overzicht van zijn pennenvruch

ten in hoofdstuk 4). Reeds in het verleden werd onderzoek gedaan naar het 

leven en werk van Vaemewijck. De recentste (biografische) bijdrage was het 

artikel van Herman Van Nuffel in het Nationaal Biografisch Woordenboek, uit 

197921. We merkten daarbij op dat ook in dat artikel teruggegrepen werd naar 

oudere werken zoals naar Ph. Blomrnaerts De Nederduitsche schryvers -van 

Gent (1861)22. H. Van Nuffel baseerde zich in hoofdzaak op wat FransvDe. 

Potter en Ph. Blommaert in de archieven hadden gevonden en uiteraard ook op 

21 Nationaal Biografisch Woordenboek, deel 8, kol.795-809. 
22 PH. BLOMMAERT, De Nederduitsche schryvers van Gent (Gent, 1861), 442p. ~ 
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reeds uitgegeven archiefstukken, onder meer het bijzonder handige en uitge

breide Chartes et documents concernant la familie Van Vaernewijck (Gent 

1905-1919) van Emest de Ghellinck d' Elseghem Vaemewijck23. Het spreekt 

vanzelf dat de werken van Blommaert en De Potter sterk verouderd zijn en 

daarom is de geschetste levensloop van Vaemewijck aan revisie toe. 

Bovendien ventileerde Vaemewijck sporadisch autobiografisch getinte gege

vens in zijn literaire pennenvruchten. Ook dit dient, in de mate van het moge

lijke, geverifieerd te worden: we confronteren deze gegevens met concrete 

archiefstukken. Dit impliceert dus archiefwerk: in het Gentse stadsarchief, 

maar evenzeer in het Rijksarchief te Gent en het kerkarchief van Sint-Jacobs 

(Vaemewijck was immers kerkmeester van deze kerk en lid van de rederij

kerskamer Mariën Theeren). 

In het derde luik (hoofdstuk , 5), zoomen we in op het werk Van die 

BeroerZieke Tijden zelf. Dit is de basisbron voor onze mentaliteitsstudie. Op 

basis daarvan pogen we het wereldbeeld, het denken van onze auteur te 

reconstrueren. Na een korte situering van het werk binnen de stedelijke 

geschiedschrijving waarbij het aspect genreclassificatie centraal staat, geven 
we een korte inhoudelijke samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen, 

vermeld in de kroniek. Tegelijk geeft het ook aan waar Vaemewijck als auteur 

aandacht aan besteedde. Het is immers een bekend gegeven dat de mens selec

tief is in zijn waarneming: vaak ziet de mens wat hij wil zien, omdat het voor 

hem of haar om één of andere reden van belang is. Vervolgens geven we een 

bronnenanalyse die we functioneel wensen aan te pakken: deze analyse moet 

in functie staan van onze mentaliteitsstudie. We hebben bijzondere aandacht 

voor de auteurs die hij citeerde en voor de boeken of geschriften waaruit hij 

heeft geput: welke geschreven en gesproken teksten komen aan bod? 

Bovendien moeten we ook de wijze waarop deze boeken en geschriften wer

den gehanteerd, bekijken. Antwoorden op deze vragen kunnen interessante 

informatie opleveren in verband met de vraag in welke mate hij door nieuwe 

(christelijk-) humanistische en erasmiaanse stromingen beïnvloed was. We 

gaan na welke de intentie van Vaemewijck was om dit werk te schrijven. Dit 

is belangrijk omdat dit het perspectief van de auteur en vooral zijn bedoelin

gen tijdens het schrijven duidelijk maakt. We behandelen daarbij de vraag in 

hoeverre onze auteur objectief en betrouwbaar schrijft. Ook aan de historische 

waarde van het werk wijden we een subkapitteL Tot slot van dit vijfde kapit-

23 E. DE GHELLINCK D'ELSEGHEM VAERNEWIJCK, Chartes et documents concernant 
la familie Van Vaemewijck, 3 delen (Gent, 1905-1919). Voornamelijk het derde deel dat de 
zestiende eeuw behandelt, is interessant. 
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~el nemen we de geschiedtheoretische opvattingen van Vaemewijck onder de 

loep: hoe bedrijft onze Gentenaar geschiedschrijving en had geschiedschrij

ving voor hem een specifieke functie? 

Een apart hoofdstuk (hoofdstuk 6) besteden we aan de kosmologische 

opvattingen van Vaemewijck: is er sprake van geocentrisme · of reeds van 

heliocentrisme? Vanwege het fundamentele karakter van de kosmologie, zeg 

maar het wereldbeeld in letterlijke zin, gaan we hierop in. 

In een volgend hoofdstuk (hoofdstuk 7) zoomen we in op de religieuze 

opvattingen van Marcus van Vaemewijck. Na allereerst, in een inleidend sub

kapittel, een breder algemeen kader van de religieuze situatie gecreëerd te heb

ben, stellen we ons de vraag, waar en hoe onze hoofdfiguur zich binnen dit 

toenmalige religieuze landschap situeerde. Om deze vraag te l?eantwoorden, 

pogen we allereerst Vaemewijcks religieuze denkbeelden, zijn houding ten 

aanzien van een aantal concrete doctrinaire aspecten te onderzoeken: welke · 

was Vaemewijcks mening omtrent het Woord Gods, de Bijbel, en welke plaats 

gaf hij daarbij aan de Kerk? Vervolgens behandelen we de sacramenten, met · 

bijzondere aandacht voor twee sacramenten, met name het doopsel en de 

eucharistie/het avondmaal. Welke was Vaemewijcks standpunt hierin en welke 

houding nam hij in tegenover heiligen- en beeldenverering? We nemen deze . 

aspecten onder de loep, precies omdat deze tot de grote controverses tussen 

protestanten en katholieken behoorden. In een derde en laatste subkapittel 

geven we Vaemewijcks analyse weer van het massale gereformeerde succes. 

Twee pijnpunten zullen we daarbij behandelen, met name de sociaal-econo

mische crisis en de schrijnende crisis binnen de geestelijke stand. Hoe ging 

Vaemewijck om met de protestantse kritiek? Ook aan de zogenaamde protes

tantse actie, zoals geregistreerd in zijn kroniek, besteden we de nodige aan

dacht. De bedoeling van dit derde subkapittel is Vaemewijcks attitude ten aan

zien van de katholieke Kerk als instelling, bemand door een rijkgeschakeerde 

seculiere en reguliere clerus enerzijds, en zijn houding jegens de protestanten 

(hun aalmoezeniers, predikanten en hun volgelingen) anderzijds, te verfijnen. 

In hoofdstuk 8 pogen we zicht te krijgen op Vaemewijcks politiek-religi

euze opvattingen. De bedoeling van dit kapittel is dan ook om Vaemewijcks 

positie ten aanzien van twee belangrijke politieke problemen die zich toen 

manifesteerden, in kaart te brengen. Het eerste problematische punt, het abso

lutistische versus het federale staatsmodel, komt aan bod naar aanleiding van 

Vaemewijcks positie ten aanzien van gezagsinstanties. We bespreken daarbij 

twee machtsechelons: de centrale overheid (de vorst, in casu Filips II en diens 

centrale regering in Brussel onder leiding van de landvoogd(es)), en de pro

vinciale en stedelijke magistraat (Raad van Vlaanderen, Gentse schepenban-
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ken en hoogbaljuw). Welke was Vaemewijcks verhouding ten aanzien van 

deze gezagsinstanties? In welke mate was Vaemewijck doordrongen van het 

absolutistische dan wel van het federale gedachtegoed. Het tweede luik betreft 

de vraag hoe Vaemewijck over Filips' religieuze politiek, zeg maar de inqui

sitie, dacht. Daarbij rijzen vragen als: in hoeverre was hij tolerant of intolerant 

en welke motieven speelden daarbij een rol? In een derde en laatste luik pogen 

we een aantal voorstellen tot oplossing te behandelen die Vaemewijck in zijn 

kroniek formuleerde, om de religieuze verdeeldheid finaal op te heffen. Dit 

luik ligt grotendeels in het verlengde van het voorgaande, maar toch behande

len we hier nog een aantal specifieke elementen die te maken hebben met de 

grondhouding die men ten aanzien van de ketters diende aan te nemen. 

Allereerst geven we dit alles descriptief weer, waarbij we onze uitspraken 

in voldoende mate onderbouwen aan de hand van concreet tekstmateriaal24. 

Om de antropologisch getinte woorden van W. Frijhoff te gebruiken: de abso

lute voorwaarde voor degelijk .mentaliteitshistorisch onderzoek is "in de huid 

van de beschreven tijd te kruipen en [ ... ] een zo concreet, volledig en descrip

tief mogelijk veldwerk" te verrichten25. We pogen vervolgens (indien moge

lijk) een rode draad te ontdekken doorheen Vaemewijcks denken in verband 

met deze geschiedtheoretische, kosmologische, religieuze en politieke opvat

tingen. Is er samenhang te ontdekken in de denk -en leefwereld van 

Vaemewijck? Bij deze beschrijving is het van groot belang dat we zijn denken 

in samenhang met de historische context pogen te zien. Indien we enkel mate

riaal zouden verzamelen en dit 'contextloos' aan de lezer voorleggen, zou onze 

werkwijze een sterk anekdotisch en impressionistisch karakter krijgen. Precies 

om dit impressionisme te overstijgen opteren we voor een contextualisering, 

voor zover dit mogelijk is26. We verwijzen naar de methode die Frijhoff in zijn 

Evert Willemsz toepaste: om het gevaar van vertekening of reductionisme te 

omzeilen, beschreef en interpreteerde Frijhoff het leven van Evert Willemsz 

zoveel mogelijk vanuit diens eigen ervaringswereld; daarom schonk Frijhoff 

in voldoende mate aandacht aan de historische context27. In onze verhan~eling 

zullen we ook in voldoende mate aandacht besteden aan de taal die 

Vaemewijck hanteerde: welke begrippen, termen gebruikte hij om bepaalde 

groepen aan te duiden? Interessant is ook de metaforiek die hij in zijn werk 

integreerde ep hoe die ook licht kunnen werpen op zijn denk- en leefwereld~ 

24 

25 

26 

27 

Korte citaten (minder dan drie regels) nemen we op in onze doorlopende tekst: Voor lan
gere citaten (drie of meer regels) onderbreken we even de doorlopende tekst. 
FRUHOFF, 'Impasses en beloften van de mentaliteitsgeschiedenis', p.427. 
VAN HOUDT, 'Mentaliteitsgeschiedenis tussen droom en daad', p.723. 
FRDHOFF, Wegen van Evert Willemsz. Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf: de 
inleiding. 
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HOOFDSTUK2 

HISTORISCHE CONTEXT: 
GENT IN DE 16de EEUW TEN TIJDE VAN 

MARCUS VAN VAERNEWIJCK 

Alvorens in te gaan op het leven en de mentaliteit van Marcus van, 

Vaemewijck, moeten we ons eerst op de hoogte stellen van de historische con

text waarin zich het leven van deze Gentenaar heeft afgespeeld. We behande

len daarbij twee aspecten. Allereerst de meer algemene (geo )politieke en 

dynastieke situatie, en vervolgens de specifieke zestiende-eeuwse Gentse situ

atie (waarbij de nadruk zal liggen op de eerste zeventig jaren van deze zes

tiende eeuw), en dit op diverse niveaus (de sociaal-politieke, demografisch~ 

economische en de geestelijk-religieuze situatie). Het spreekt vanzelf dat we 

dit als aanloop beschouwen tot ons biografisch onderzoek en onze mentali

teitsstudie. Daarom ook zullen we bepaalde aspecten, vooral dan de religieu

ze en geestelijk-intellectuele situatie, iets meer in detail uitspitten, omdat we 

in het vervolg van onze studie vooral op deze terreinen zullen focussen. Het 

laat ons tevens toe, een aantal belangrijke begrippen toe te lichten. 

2.1 "Dynastieke" situatie 

Het (geo )politieke fenomeen bij uitstek in de zestiende eeuw is "staatsvor

ming". Hoewel dit staatsvormingsproces al vóór 1500 was gestart, kwam het 

pas goed in beweging tijdens de eerste helft van de zestiende eeuw. Hier speel

den de vorming van grotere staten en de toenemende centralisatie binnen deze 

staten een belangrijke rol. Zoomen we in op de situatie in de Lage Landen28._ 

Deels tegelijk met de veelvuldige oorlogen tegen de protestantse •Duitse 

legers in de jaren 1540, rondde Karel V dit "staatsvormende" proces af ·waar

mee zijn betovergrootvader Filips de Goede al begonnen was. Met de herove

ring van Gelre en Zutphen in 1543 kwamen de Lage Landen (de bekende 

Zeventien Provinciën) onder keizerlijke controle29. Reeds in de voorgaande 

decennia beoogde Karel V de politieke onafhankelijkheid en de territoriale 

integriteit van deze landen. Vooreerst slaagde hij erin om op gerechtelijk 

28 H. SOLY (ed.), Karel V 1500-1558. De keizer en zijn tijd (Antwerpen, 1999); p:161. 
29 W.P. BLOCKMANS, Keizer Karel V 1500-1558. De utopie van het keizerschap (Leuven, 

2000), p.82. 
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gebied een einde te maken aan de invloed van het Parlement van Parijs: het 

werd onbevoegd verklaard in (gerechts )zaken uit de voormalige Franse leen

gebieden. Via de Damesvrede van Kamerrijk (1529) werden de aloude leen

banden met Frankrijk defmitief opgegeven. Kroon-Vlaanderen, Rijsel

Dowaai-Oorschie en Artesië werden tegen het hertogdom Bourgondië inge

ruild30. Ook met het Duitse Keizerrijk werden de leenbanden definitief gere

geld. In 1548 besliste het Verdrag of de Transactie van Augsburg om de recent 

verworven gebieden in het noordoosten van de Nederlanden over te hevelen 

van de Westfaalse naar de zogenaamde Bourgondische Kring van het Rijk. 

Behalve alle Nederlandse territoria van de Habsburgers hoorden daar ook de 

Bourgondische bij, waarvan de Franche-Comté het belangrijkste was. De 

Bourgondische Kring was vanaf zijn oprichting in 1512 niet onderworpen aan 

de rechtspraak van het Rijkskammergerecht en werd in de praktijk vanaf 1552 

geheel vrijgesteld van de militaire en fiscale verplichtingen die de Kringen aan 

het Rijk hadden31. Het betekende de erkenning van de Nederlanden als staat, 

hoewel staatsrechtelijk gezien de Lage Landen geen eenheidsstaat vormden. 

Het bleef een personele unie van vorstendommen die er elk een eigen rechts

systeem op na hielden. Het betrof een statenbond waarvan alle leden één en 

dezelfde soeverein hadden. Dit verklaart waarom kroonprinsFilipsin 1549 (in 

zijn hoedanigheid van opvolger van Karel V) een maandenlange tocht door de 

Nederlanden ondernam: de prins hoorde in elk van de gewesten afzonderlijk 

als hertog, graaf of heer erkend te worden. Gepaard gaande met deze erken

ning van Filips (door de provinciale overheden) was er ook de invoering van 

de Pragmatieke Sanctie (officieel pas op 4 november 1549 geproclameerd). 

Deze verklaarde de Bourgondische Kreits voor eens en voor altijd ondeelbaar. 

Uiteraard was de onderliggende strategie, de interne samenhang van de perso

nele unie te bevestigen en naar de toekomst toe veilig te stellen tegen moge

lijke erfopvolgingsgeschillen. Eén uniforme opvolgingsregeling werd getrof

fen en die verving de verschillende erfrechtelijke costuymen (variërend van 

vorstendom tot vorstendom). Dit alles past uiteraard in het streven van de 

dynastie naar uniformisering en centralisering32. Deze Habsburgse droom was 

echter van korte duur, want een dertigtal jaar later zou de Opstand een defini

tieve scheuring tussen Noord en Zuid teweegbrengen33. 
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R. VERMEIR, Geschiedenis van de instellingen. Nieuwe Geschiedenis (Europa), p.5 
(onuitgegeven cursus). 
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Het was een vermoeide en door jicht geplaagde keizer die het opportuun 

achtte de machtsoverdracht voor te bereiden. Immers, de dood kon ook hem 

"als een dief in de nacht" overvallen, en daarom wou Karel in de mate van het 

mogelijke de wereldlijke aangelegenheden regelen. Karel gaf de Nederlanden 

aan zijn zoon Filips en niet aan zijn dochter Maria om het gevaar te ontlopen 

dat de Lage Landen in een andere dynastie zouden overgaan. Het was boven

dien Karels wens om zijn zoon persoonlijk te "introduceren" en voor te stel

len aan zijn toekomstige onderdanen. En dat moest vooral in de Nederlanden 

gebeuren. Deze vormden immers het praalstuk van de Habsburgse bezittingen: 

het belang van de Nederlanden op financieel vlak (en dus ook op fiscaal 

gebied) was niet onaanzienlijk. Daarnaast was er uiteraard ook de affectieve 

band die Karel V met zijn "geboorteland" onderhield34. In 1549 werd Filips 

reeds in de diverse Nederlandse gewesten ingehuldigd, maar pas op 26 okto

ber 1555, ·bij zijn ambtsaanvaarding in Brussel, nam hij de effectieve rege

ringsmacht van zijn vader over. Het was in 1581 (de beroemde "Akte van 

Verlating") dat de legitieme vertegenwoordigers van de Nederlandse onderda

nen aan Filips II het recht ontzegden om nog verder over hen te regeren35. 

Vooral de twijfel omtrent de juistheid van de door Karel V en Filips II gevoer

de kerkelijke politiek en de verdeeldheid omtrent de kettervervolging deden de 

opstandige gevoelens oplaaien. 

2.2 Gent in de zestiende eeuw 

2.2.1 Sociaal-politieke situatie 

Op politiek vlak beleefde Gent in de eerste helft van de zestiende eeuw een 

turning point van formaat en dat hield verband met de beruchte Gentse 
Opstand van 1539-1540 en de niet minder beruchte Carolijnse Concessie die 

daaruit voortvloeide. De doortastende en meedogenloze reactie van Karel V 

op het oproer in zijn geboortestad bleef nog vele decennia nazinderen, precies 

omdat het een duidelijke breuklijn in het Gentse (politieke, juridische en soci

aal-economische) leven bewerkstelligde. J. Dambruynes woorden geven de 

impact van deze gebeurtenis op het Gentse stedelijke leven gevat weer: "Met 

34 M.A. MEADOW, 'Ritual and Civic Identity in Philip li's 1549 Antwerp Blijde Incompst', 
Nederlands kunsthistorisch jaarboek, 49 (1998), pp.37-38. 

35 W.P. BLOCKMANS, 'De onderdanen van de Keizer', inH. SOLY (ed.), 1500-1558. De 
keizer en zijn tijd (Antwerpen, 1999), p.227; M.E.H.N. MOUT, De akte van Verlating (Den 
Haag, 1976). 
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de Concessio Carolina hield het middeleeuwse Gent op te bestaan en werd het 

vroegmoderne Gent geboren"36. Tevens illustreert de draconische aanpak van 

Gent ook hoe dwingend hij het vorstelijk centralisme aan de steden in de 

Nederlanden wilde opleggen. 

Omdat deze gebeurtenis zo bepalend was voor de Gentse geschiedenis, zeg 

maar tot aan het einde van het Ancien Régime, en omdat we er in de loop van 

onze biografische studie geregeld naar zullen refereren, gaan we er dieper op 

in. Aanleiding voor de heibel was de hardnekkige Gentse weigering ten 

opzichte van de bede van Karel V. De Gentenaren stonden niet toe, de bede 

van 1,2 miljoen carolusgulden gunstig te beantwoorden. Dat belastingsgeld 

werd door Karel V gevraagd om een leger te lichten dat een Franse inval onder 

leiding van Frans I in Artesië moest tegenhouden. In tegenstelling tot de ande

re (belangrijke) Vlaamse steden weigerde Gent pertinent zijn fmanciële bij

drage te leveren. In theorie, volgens het Transport van Vlaanderen, bedroeg het 

Gentse aandeel 14% van het totale bedrag, maar de facto, na kortingen in het 

voordeel van Gent, ging het nog maar om 5% van de totale belasting37. Gent 

baseerde zich daarbij op het zogenaamde unanimiteits- en minderheidsbegin

sel, volgens dewelke het graafschap Vlaanderen geen bede opgelegd mocht 

krijgen zonder een unanieme goedkeuring (consent) van de Vier Leden (Gent, 

Brugge, Ieper en het Brugse Vrije) en daarenboven kon de meerderheid (in 

casu Ieper, Bru·gge en het Brugse Vrije) de minderheid (in casu Gent) niet bin
den38. 

De diepere oorzaken die tot de weigering hebben geleid, waren enerzijds 

de enorme schuldenlast die Gent te torsen had (voortkomend uit de zware boe

tes die Filips de Goede in 1453, Karel de Stoute in 1469 en Maximillaan van 

Oostenrijk in 1492 de rebelse Vlaamse hoofdstad oplegden)39 en anderzijds 

hebben ook politieke oorzaken een rol gespeeld. 

Toen landvoogdes Maria van Hongarije het unanimiteits-en minderheids

beginsel naast zich neerlegde en dus ondanks het Gentse protest de bede liet 

innen, was het hek van de dàm. Climax was augustus 1539, de magistraats

vemieuwing. De ambachten eisten het herstel van de bestuursmacht van de 

collatie, het recht om hun ambachtsdeken zelf te kiezen en de aanhouding van 

36 

37 

38 

39 

J. DAMBRUYNE, 'Stedelijke identiteit en politieke cultuur te Gent', inH. SOLYen J. 
VAN DE WIELE (eds.), Carolus. Karel V 1500-1558 (Gent, 1999), p.l18. 
DAMBRUYNE, 'Stedelijke identiteit en politieke cultuur te Gent', p.l16. 
BLOCKMANS, 'De onderdanen van de Keizer', p.269. 
M. BOONE, "'Plus dueil que joie". Les ventes de rentes par la villede Gand pendant la 
période bourguignonne: entre intérêts privés et finances publique', Bulletin trimestriel du 
Crédit communal, 45 (1991), pp.3-25. 
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de schepenen die in 1536-1537 aan het bewind waren (omdat die de weigering . 

van de collatie hebben genegeerd). Het oproer liep uit de hand: vertegenwoor

digers van de ambachtsgilden namen de macht in handen. Deze revolutionai

ren werden versterkt door de zogenaamde creesers (die niet tot de ambachts

gilden behoorden, maar de armste en meest revolutionaire laag van de bevol

king vormde). Een rel richtte zich vooral tegen de rijke burgerij en de magi

straatsklasse, waarbij het zogenaamde Calfvel (een bevestiging door Karel V 
in 1515 van de voor Gent vernederende Vrede van Cadzand van 1492) in han

den van de stakers kwam en openbaar aan flarden werd gesneden40. · 

Het antwoord van Karel V liet niet lang op zich wachten. Met een leger van 

4000 landsknechten, 1000 boogschutters en 500 hellebaardiers trok hij op naar 

Gent, waar hij in februari 1540 -toen het oproer allang uitgedoofd was- arri

veerde. Op 29 april van datzelfde jaar volgde het onverbiddelijke vonnis: 1) 

Alle privileges van de stad werden in beslag genomen; 2) Alle stadsverster

kingen werden gesloopt en de grachten werden gedempt; 3) Gent moest een 

boete van 150.000 carolusgulden betalen, naast de bede die de stad had gewei

gerd; 4) De Sint-Baafsabdij moest plaats ruimen voor een Spaanse citadel met. 

kanonnen die voor eeuwig op de stad waren gericht. Vooral het neerhalen van 

de klok Roeland uit het Belfort en het boeteritueel waren ronduit vernederend 

voor de Gentenaars. De schepenen, 30 poorters, de deken der wevers, 6leden 

van iedere ambacht, 50 wevers en 50 creezers -enkel deze laatsten hadden een 

strop om de hals-, allen in hemd, barrevoets en blootshoofd moesten deze 

publieke straf ondergaan41. Verder werden 25leiders van de opstand onthoofd 

en een zestigtal anderen kregen lichtere straffen42. Op voorstel van Lodewijk· 

van Schore werd de stedelijke constitutie hervormd zodat de corporatieve mid

dengroepen, de ambachtsmeesters zwaar, maar tegelijk erg subtiel werden 

aangepakt. Dit vraagt om uitleg. 

In de zestiende eeuw was Gent getuige van drie "uitbarstingen". In chro

nologische volgorde betekent dit: de hierboven besproken Opstand van 1539-

1540 (met de daaraan gekoppelde Carolijnse Concessie), de Beeldenstorm 

(1566) en de oprichting van de Calvinistische Republiek (1577-1584). Uit 

recent onderzoek blijkt dat niet de elites, ook niet de sociaal lagere bevol

kingslagen, maar wel in de eerste plaats de corporatieve middengroepen de 

motor vormden achter deze drie uitingen van verzet. Wel slaagden de midden- · 

groepen er meer dan eens in, om het proletariaat (bestaande uit loonarbeiders, 

40 J. DECA VELE, 'Gent, van Keizer Karel V naar koning Filips Il. Een stedelijke samenle
ving in volle gisting', in Poolse Culturele Dagen te Gent (Gent, 1985), p.20. 

41 DECA VELE, 'Gent, van Keizer Karel V naar koning Filips II', pp.21-22. 
42 BLOCKMANS, 'De onderdanen van de Keizer', p.270. 
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steuntrekkers en armen) voor hun kar te spannen: de lagere klassen werden 

gemanipuleerd en gemobiliseerd met als enige doel de politieke belangen van 

de ambachten veilig te stellen. Door hun gunstige politieke middenpositie kon

den de ambachten vaak erg kortstondige coalities aangaan met zowel de groep 

boven hen (de elites) als met de groep onder hen (het proletariaat)43. Gezien 

hun uiterst gunstige politieke situatie binnen het (middeleeuwse) regime der 

drie leden (poorterij, wevers en kleine neringen) was het dan ook geenszins 

verwonderlijk dat de ambachten de grootste pleitbezorgers waren van dit sys

teem. In de twee schepenbanken bezetten de ambachten 20 van de 26 zetels. 

Ook de twee overdekens maakten deel uit van het stadsbestuur. Deze situatie 

was erg uniek: in geen enkele andere stad in de Nederlanden was de partici

patiegraad van de corporatieve middengroepen aan de politieke besluitvor

ming zo aanzienlijk als in Gent. Het was dan ook erg logisch dat deze mid

dengroepen, naast een streven naar de stedelijke hegemonie over het Gentse 

kwartier een zo groot mogelijke stedelijke autonomie en een consolidatie van 

hun dominante politieke positie wensten44. De situatie tussen het ontstaan van 

het drie-leden-stelsel en de periode 1500-1540 was echter totaal verschillend. 

Op het moment van het tot stand komen van het sociaal-politiek model van de 

drie leden was de lakennijverheid de grootste werkverschaffer van de stedelij

ke bevolking. Rond 1360 was de weverij de sterkste economische macht en dat 

vertaalde zich ook op het politieke vlak. De betekenis van de oude en nieuwe 

draperie was tijdens de vijftiende en vooral tijdens de zestiende eeuw nog een 

schim van wat het eens was geweest. Toch bleef de macht van de weverij gedu

rende de eerste decennia van de zestiende eeuw nog altijd zeer groot. Gehecht 

aan de bestaande maatschappelijke orde en vooral aan hun eigen machtsposi

tie wilden de corporatieve draperiefamilies kost wat kost het regime der drie 

leden in stand houden. De vernieuwing van de economie werd ondergeschikt 

gemaakt aan het behoud van hun politieke dominantie45. Fundamenteel rustte 

dit regime op corporatisme, particularisme en stedelijk republicanisme. Deze 

drie kernwoorden botsten uiteraard met het centralisme en absolutisme van de 

vorst (ut supra). Kortom, het staatsvormingsproces betekende een regelrechte 

bedreiging voor het regime der drie leden. Omdat de ambachtsmeesters van 

geen politieke herstructurering wilden weten, werden vooral zij door de cen

trale overheid geviseerd. Na de Opstand van 1539-1540 wou Karel V de poli-
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J. DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen. Aspiraties, relaties en transformaties in 
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tieke macht, het sociaal aanzien en het collectieve verbondenheidsgevoel van 

de ambachten afblokken. De identiteit van de ambachten moest ook psycholo

gisch getroffen worden. Het maatschappijmodel, het regime der drie leden, dat 

maar liefst 180 jaar in de Gentse samenleving had gefunctioneerd en dat con

flictbeheersend gewerkt had, werd afgeschaft. Hierbij was de eerste motivatie 

van de keizer zeker niet de Gentse economie nieuw leven in te blazen, maar 

wel de macht naar zichzelf te trekken46. 

Wat was het lot van de ambachten na de Carolijnse Concessie? 1) De bezit

tingen van de ambachten werden in beslag genomen. De ambachten werden 

ook psychologisch geraakt: ambachtshuizen en archivalia, insignes, zegels, 

banieren, wapens en munitie werden geconfisceerd; 2) Geritualiseerde collec

tieve manifestaties via dewelke de ambachten zich sociaal konden uiten, wer

den verboden; 3) De financiële structuren van de ambachten werden ingeperkt 

en gereorganiseerd. De stedelijke overheid moest in naam van de vorst over de 

ambachtsfinanciën waken; 4) De keizer stelde de corporaties open: de macht 

van het erfelijke meesterschap, de personificatie van het stedelijke republica

nisme, werd vervangen door persoonlijk meesterschap. Twee juridische cate

gorieën, meesters met en zonder erfelijk statuut, werden tegenover elkaar 

gesteld, waardoor de keizer een handige verdeel- en heerstactiek hanteerde; 5) 

De ambachtsbesturen werden hervormd en afgeslankt: dekens werden vervan

gen door burgers die professioneel niets met het ambacht te maken hadden en 

het aantal gezworenen werd tot slechts twee mensen gereduceerd. Het aantal 

bestuursleden werd minstens gehalveerd; 6) De politiek belangrijke functie 

van overdeken werd afgeschaft47. 

De macht van de corporatieve middengroepen werd radicaal aangetast. Op 

één domein, namelijk wat betreft de representatie van de ambachten in de 

diverse politieke organen, vormde de Concessio Carolina veel minder een tur

ning point dan tot nog toe werd aangenomen. Zowel in de schepenbanken als 

in de stadsthesaurie en de vindenjen werd de macht van de corporaties duide

lijk teruggeschroefd, maar zeker niet afgeschaft. Vóór 1540 beschikten decor

poraties over een vast aantal mandaten en bezaten de absolute meerderheid in 

de organen, na 1540 was het afgelopen met dit vaste aantal zitjes. In de perio

de 1540-1577 beschikten de ambachten gemiddeld over 28% van de schepen

ambten, tegenover 20 van de 26 (77%) van de schepenambten na 1540. In de 

periode 1556-1577 hadden de ambachten zelfs meer dan de helft (53%) van 

alle parochiale collatiemandaten en in de vindenjen kregen de ambachten tus- · 

46 DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, pp. 729-730. 
47 DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, pp.730-734. 
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sen 1545-1577 gemiddeld 59% van de mandaten48. 

Zeker in de schepenbanken kregen we ongeveer 40 jaar politieke domi

nantie van de poorterij. In 1577, met de oprichting van de Calvinistische 

Republiek, werd het regime der drie leden in ere hersteld: de ambachten ver

wierven opnieuw de politieke suprematie. De laatste 15 jaar van de zestiende 

eeuw geleek dan weer erg sterk op de periode 1540-1577. De invloed van de 

ambachtsmeesters werd sterk beknot. 

Deze Concessio Carolina betekende niet alleen een pijnlijke vernedering 

voor de rebelse stad, maar betekende vooral de ineenstorting van de eens zo 

zelfbewuste machtige stad, zo gesteld op haar autonomie. Een zo goed als 

politiek onmondige stad, onderworpen aan een goed uitgebouwd centraal 

gezag, was het eindresultaat. 

2.2.2 Demografische en economische ontwikkeling 

In de eerste helft van de zestiende eeuw was Gent zowel op economisch als op 

demografisch vlak niet meer wat het was geweest in de dertiende en veertien

de eeuw, namelijk een indrukwekkende en machtige textielstad. Feit is dat tus

sen de veertiende en zestiende eeuw zowat alle Vlaamse en Brabantse steden 

door een duidelijke achteruitgang van de traditionele draperie getroffen wer

den. Die neerwaartse trend was echter nergens zo scherp als in Gent: in de zes

tiende eeuw lag de productieomzet tientallen keren lager dan eertijds49. 

Leefden in de veertiende eeuw nog 60% van de Gentse gezinnen van de tex

tielnijverheid, dan was dit in de zestiende eeuw teruggelopen tot 37 à 42%50. 

Toch is het zonneklaar dat het sombere economische beeld dat diverse histori

ci in het verleden hebben geschetst, niet strookt met de realiteit: globaal deed 

de Gentse economie het in de eerste helft van de zestiende eeuw veel minder 

slecht dan eertijds werd aangenomen. Dit vraagt om verduidelijking. 

Ten eerste merken we op dat Gent, demografisch gezien, tijdens de eerste 

helft van de zestiende eeuw nog altijd de tweede grootste stad van de 

Habsburgse Nederlanden was. Rond 1550 behoorde Gent nog tot de dertig 

meest bevolkte steden van Europa. Terwijl de stad in de periode 1500-1520, 

40.000 à 45.000 inwoners telde, steeg het inwonersaantal vanaf de jaren 1520 

tot 45.000 à 50.000 Gentenaars. Deze demografische toename lijkt zeer 

onwaarschijnlijk in een economisch ongunstig klimaat. Het bevolkingscijfer 
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liep nadien wel terug, ZQdat in 1571-1572 de stad nog ongeveer 42.000 

Gentenaars telde. Deze daling laat zich verklaren door enerzijds een emigratie 

van circa 2000 calvinisten uit Gent, het rechtstreekse gevolg van de harde 

repressie van de hertog van Al va na de godsdiensttroebelen, en anderzijds door 

een duidelijk geringere immigratie vanuit het platteland, vanwege de toene

mende werkloosheid in de zestiger en zeventiger jaren in de Arteveldestad51. 

Door de oorlog tussen Maximillaan van Oostenrijk en de Vlaamse steden 

(1482-1492) werd Gent demografisch en fiscaal zwaar getroffen. Ook econo

misch had Gent het zwaar te verduren: dit blijkt onder meer uit de zwakke 

bedrijvigheid op de private rentemarkt Bovendien kreeg Gent een uiterst 

zware boete opgelegd. Het bevolkingscijfer zakte onder de 40.000 in de jaren 

1490. Ondanks deze ronduit slechte omstandigheden herstelde de stad zich 

zowel demografisch als economisch vrij vlug. Een (in die context uitzonder

lijk te noemen) economische vooruitgang volgde relatief snel52. 

Maar al te vaak wezen historici op de uitvaardiging van de Concessio 

Carolina (1540) als hét keerpunt bij uitstek voor de Gentse economie: vanaf 

1540 kon de stad zich, dankzij het drastische maar voor de vernieuwing van de 

economie noodzakelijke ingrijpen van Karel V, uit de impasse werken. Uit 

Johan Dambruynes recente onderzoek blijkt echter dat de verbetering van de 

Gentse economie reeds in de beginjaren van de zestiende eeuw aanving. Toch 

valt niet te betwisten dat de hervorming van het ambachtswezen en de aanleg 

van de Sassevaart -beide elementen liggen in het verlengde van de Concessio 

Carolina- voor een nieuwe en positieve economische stimulans hebben 

gezorgd. In de jaren 1550 beleefde Gent zowaar een periode van hoogcon

junctuur, die echter vanaf de jaren 1560 omsloeg. In de jaren zestig en zeven

tig daalde de werkgelegenheid enorm in Gent. Een neerwaartse trend mondde 

uiteindelijk uit in een diepgaande crisis in de tachtiger jaren. Het laatste 

decennium van de zestiende eeuw zorgde dan weer voor herstel53. 

Hoe kunnen we deze economische opgang in de eerste helft van de zes

tiende eeuw verklaren? Vooreerst was het Gent van de zestiende eeuw lang 

niet meer de mono-culturele industriële textielstad van weleer. Het ontpopte 

zich daarentegen tot een multi-economische stad die een belangrijke interna

tionale exportindustrie, een interregionale handel en een regionale verzor

gingsfunctie in zich verenigde54. 

51 DAMBRUYNE, Mensen en Centen, pp.347, 349 en 354. 
52 DAMBRUYNE, Mensen en Centen, p.346. 
53 DAMBRUYNE, Mensen en Centen, pp.348 en 351. 
54 DAMBRUYNE, Mensen en Centen, p.368. 
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In de inleiding van deze economisch-demografische paragraaf hadden we 

het al even over de textielindustrie. In de zestiende eeuw onderging de Gentse 

textielnijverheid een aantal geslaagde transformatieprocessen. Het betreft de 

reconversie van de oude en nieuwe draperie naar de twijn-, linnen- en tijkin

dustrie en de lichte draperie. Vooral tijdens de eerste vier decennia van de zes

tiende eeuw voerde het wolweversambacht een conservatief en protectionis

tisch beleid. De Gentse wevers produceerden ongestoord hun oude en nieuwe 

draperie verder, terwijl de vraag naar dergelijke textielproducten aanzienlijk 

was gedaald. Om deze merkwaardige situatie te verklaren, verwijzen we naar 

de sterke verwevenheid tussen het Gentse economische en het politiek-socia

le systeem vóór 1540 waarbij de weverij steevast op een sterke fractie in de 

schepenbanken kon terugvallen. In elk geval is het pas na de Concessio 

Carolina met daarbij de instelling van een nieuw politiek-sociaal maatschap

pijmodel, dat de lichte draperie te Gent werd geïntroduceerd. Dankzij een libe

raal arbeids- en investeringsklimaat werden productinnovatie en -differentiatie 

mogelijk gemaakt. De nieuwe textielnijverheden situeerden zich tussen 1545 

en 1565. Omdat deze introductie van nieuwe producten met de meest bloeien

de decennia van de zestiende eeuw samenviel, kan worden verondersteld dat 

deze nieuwe industrieën een duidelijk positieve invloed hebben gehad. Eerst 

en vooral was er de tijk- en linnennijverheid die zich te Gent in de loop van de 

zestiende eeuw tot het belangrijkste stedelijke productiecentrum (van linnen 

en tijken) in Vlaanderen ontwikkelde. Het was echter de garentwijnderij die de 

belangrijkste "branche" van de Gentse textielindustrie vormde en tot de voor

naamste van de gehele Nederlanden (tot circa 1580) uitgroeide. Het weven van 

linnen en twijnen van garen veronderstellen echter ook het bleken van deze 

producten. Vandaar dat Gent ook een gereputeerd bleekcentrum was. In 1578 

bezorgden de garentwijnderij, de linnenhandel en de bleeknijverheid aan meer 

dan 5000 mensen werk55. 

Bovendien speelde Gent een belangrijke rol in de transithandel tussen de 

noordelijke en de zuidelijke gewesten van de Nederlanden. Gent onderhield 

intense handelsbetrekkingen met heel wat steden en rurale regio's in de 

Nederlanden. Als schakel tussen de rurale en stedelijke productiegebieden 

van lijnwaad, lichte draperie en andere producten en de Antwerpse handels

metropool, fungeerden de Gentenaars als tussenpersonen. Het staat buiten 

kijf dat in de zestiende eeuw Antwerpen de economische fakkel van Gent 

heeft overgenomen. Toch ondervond de Gentse economie (in tegenstelling tot 

55 DAMBRUYNE, Mensen en Centen, pp.359 en 361. 
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de economie van andere steden) daardoor geen negatieve invloed. Precies 

doordat Gent zich meer en meer naar de Antwerpse economie oriënteerde en 

zich als een "tussenschakel" tussen het platteland en de handelsmetropool pro

fileerde, werkte de Antwerpse bloei voor Gent veeleer stimulerend56. 

In de zestiende eeuw oriënteerden de Gentenaars zich hierbij vooral naar 

een hoogwaardig luxe-aanbod: de kunstambachten, de mode- en confectie

industrie, de veredelingsindustrieën en de dienstensector behoorden tot de 

nieuwe sectoren en bloeiden op. 

Daarnaast zijn ook de graanstapel en het zogenaamde verplichte verbode

men vermeldenswaard. Ten eerste de graanstapeL Het Artesische koren werd 

vanuit Gent naar alle uithoeken van Vlaanderen en een groot deel van de 

Nederlanden verscheept. Bovendien moest elk met graangeladen -schip dat de 

Afteveldestad passeerde ten minste één vierde van zijn lading in diezelfde stad 

achterlaten. Om die reden groeide Gent uit tot de "graanzolder van 

Vlaanderen". Het is de bloeiperiode van de Gentse stapelhuizen. We komen 

hier nog op terug wanneer we Vaemewijcks stapelheerschap onder de-loep zul

len nemen. Ook wat textiel betreft, fungeerde Gent als een distributiecentrum 

tussen het platteland waar de textiel werd geproduceerd en de bleeiende han

delsstad Antwerpen. Het verplichte verbodemen was bijzonder lucratief voor 

de Gentenaren. Iedere schipper die zijn koopwaar doorheen Gent wou ver

schepen, was verplicht in Gent van "bodem" te verwisselen. De koopwaar 

werd op een Gents schip overgeladen en vanuit Gent naar de plaats van 

bestemming gebracht. Daarmee waren de Gentse vrije schippers heer en mees

ter over Vlaanderens scheepvaart. Uiteraard speelde de Gentse ligging aan de 

samenvloeiing van Schelde en Leie daarbij een cruciale rol. De bouw van het 

prachtige gildehuis van de vrije schippers aan de Graslei is de materiële vrucht 

van deze uiterst winstgevende zaak57. 

Naast een exportindustrie (vooral textiel) en de interregionale handel (voor 

graan en textiel) bezat Gent ook een regionale verzorgingsfunctie. Gent onder

vond nauwelijks of geen regionale concurrentie van andere steden (binnen een 

straal van 50 kilometer)58. Binnen zijn (Gents) kwartier bleef Gent domineren 

als zijnde hét "verzorgingscentrum" bij uitstek omdat geen enkele andere stad 

(binnen dat kwartier) de Afteveldenaren naar de kroon kon steken. 

Laten we in een korte schets ook de sociale weerslag van deze economi

sche ontwikkeling op de Gentse stad weergeven. Merkwaardig genoeg nam 

ten gevolge van deze economische en demografische expansie de sociale 

56 DAMBRUYNE, Mensen en Centen, pp.363-364 en 353. 
57 DECAVELE, 'Gent, van Keizer Karel V naar koning Filips 11', p.13. 
58 DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, p. 723. 
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ongelijkheid almaar toe. Door eenproletariserings-en verstedelijkingsproces 

gingen heel wat plattelandsbewoners zich in Gent vestigen. De kloof tussen 

rijk en arm werd steeds pertinenter. Aan de ene kant had men de triomfvan het 

handelskapitalisme waardoor groothandelaars ongekende mogelijkheden tot 

verrijking kregen, maar anderzijds namen ook de kansen op verarming voor 

anderen toe. Dit verarmingsproces in de steden werd in de hand gewerkt door 

twee factoren. Ten eerste kon de aanhoudende immigratie vanuit het platteland 

economisch door de stad niet meer gedragen worden. Steeds minder mensen 

vonden een job. De toenemende proletarisering, dat wil zeggen loonathanke

lijkheid, was een tweede factor voor het verarmingsproces. Door de prijsrevo

lutie die zich in de zestiende eeuw had afgespeeld, hielden de lonen geen gelij

ke tred met de spectaculaire prijsinflatie van de basisproducten, met een 

geweldig koopkrachtverlies tot gevolg59. 

2.2.3 Cultureel, intellectueel en religieus leven 

2.2.3.1 · De geestelijk-intellectuele situatie 

Tijdens de eerste helft van de zestiende eeuw voltrokken zich belangrijke ver

anderingen in de culturele sfeer die ook de geestelijk-intellectuele situatie van 

het zestiende-eeuwse Gent niet onberoerd hebben gelaten. We bespreken ach

tereenvolgens de boekdrukkunst en de opkomst en receptie van Renaissance 

en Humanisme. 

Eerst en vooral de groei van de boekdrukkunst, die een verspreiding op 

grote schaal van gedrukte teksten en beeldvoorstellingen heeft mogelijk 

gemaakt. Gent was in de zestiende eeuw één van de belangrijkste centra van 

de Nederlandse boekdrukkunst. Na Antwerpen en Leuven nam Gent de derde 

plaats in voor wat de boekenproductie betreft. Een 45-tal drukkers, lettersnij

ders en boekhandelaars waren gekend. Minstens 21 onder hen beschikten over 

een eigen pers. In totaal waren er ruim 450 drukken bekend, waarvan er een 

groot aantal weliswaar officiële ordonnanties en kleine gelegenheidspublica

ties waren60. Dit zeer levendige boekenbedrijf, onder meer in het Gent van de 

zestiende eeuw, mag niet los gezien worden van de brandend intellectuele, 

godsdienstige en maatschappelijke problemen van diezelfde eeuw. Het ge

drukte boek was in de eerste plaats het instrument bij uitstek dat de humanis

ten hanteerden, om hun kennis en denkbeelden te verspreiden, maar het werd 
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evenzeer als wapen gebruikt in de heersende godsdienststrijd tussen protes

tanten en katholieken. Het succes van de boekdrukkunst was ook wel te dan

ken aan de hoge alfabetiseringsgraad in de Nederlanden in die periode. De 

Afteveldestad bood onderwijs van hoge kwaliteit wat ook tot een wetenschap

pelijk klimaat bijdroeg. De traditionele kloosterscholen (Sint-Pieters, Sint

Baafs, minderbroeders en augustijnen), de kapittelschool van Sint-Veerle, de 

(minstens) veertig lekenscholen en de aanwezige Latijnse scholen gaven vorm 

aan een bloeiende onderwijsactiviteit61. Opvallend was het indrukwekkende 

intellectuele netwerk binnen Vlaanderen, maar ook de contacten met andere 
(internationale) geleerdencentra uit die tijd. 

De opkomst van het Humanisme en de Renaissance vormde ongetwijfeld 

een tweede belangrijke verandering. Beide termen, Renaissance en 

Humanisme, worden vaak in één adem genoemd. Terwijl in "Renaissance" 

vooral de visuele kunsten besloten liggen, wordt "Humanisme'~ vooral met 

taal, literatuur en denken geassocieerd. Toch worden beide begrippen ·vaak 

door elkaar gebruikt. In zijn essay over de Renaissance bekritiseert Burke-het , · 

negentiende-eeuwse beeld dat over de Renaissance werd opgehangen. Door , 

toedoen van Jacob Burckhardt, die in zijn legendarisch geworden' Die. Kultur 

der Renaissance in Italien, het begrip Renaissance hanteerde, worden de con

trasten tussen deze renaissancistische tijd en de voorafgaande Middeleeuwen 

al te schril voorgesteld, waarbij de vele vernieuwingen uit de Middeleeuwen: 

zelf en het voortbestaan van traditionele opvattingen tot in de zestiende eeuw 

ter zijde worden geschoven, ja zelfs worden verdoezeld. Burckhardt had te 

weinig oog voor de continuïteit en te veel voor het uitvergroten van breuklij

nen. In feite kan deze negentiende-eeuwse Zwitser niets verweten worden, dan 

alleen dat hij de beoordeling van de renaissancistische kunstenaars, schrijvers 

en geleerden met te weinig kritische zin in zijn betoog heeft overgenomen en 
verwerkt. Deze Italianen gaven uitdrukking aan het gevoel dat ze in een nieuw 

tijdperk leefden, gekenmerkt door herleving, vernieuwing en wedergeboorte 

na de donkere eeuwen van de Middeleeuwen waar minachtend werd op neer

gekeken. Met te weinig dankbaarheid bejegenden ze de Middeleeuwen waar 

ze nochtans zoveel aan te danken hadden. In recente studies toonden tal van 

mediëvisten immers aan dat deze zogenaamde Renaissancemens in zijn 

gedrag, vooronderstellingen en idealen veel traditioneler was dan we op het 

eerste gezicht zouden vermoeden. Bovendien is het zonneklaar dat de term 

Renaissance niet meer exclusief mag worden gebruikt voor de culturele en 

6! H. DE RIDDER-SYMOENS, 'Lieven van Pottelsberghe en het onderwijs te Gent. in de 
zestiende eeuw', Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te 
Gent, 32 (1978), pp. 101-131; 34 (1980), pp.125-141. 
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geestelijke veranderingen tussen 1300 en 1600 in Italië62. Veeleer dient deze 

term in het meervoud gehanteerd te worden zoals de titel van de publicatie, 

Renaissance in meervoud: als dwergen op de schouders van reuzen ( sste_J6de 

eeuw )63, suggereert. De Middeleeuwen, deze in renaissancistische ogen zo 

duistere tijden, vormden in wezen één lange aaneenschakeling van "wederge

boorten": de Karolingische en de twaalfde-eeuwse Renaissance, om er maar 

twee te noemen. Om al deze redenen stelt Peter Burke voor, om onder de 

Renaissance die zich tussen 1300 en 1600 heeft afgespeeld, te verstaan: een 

bepaalde groep van veranderingen in de Westerse cultuur, zonder vooroordeel 

jegens de prestaties van de Middeleeuwen of jegens de wereld buiten 

Europa64. 

Het is zonder meer duidelijk dat de Renaissance zich kenmerkte door de 

herontdekking en herwaardering van de Antieke Oudheid. Zowel voor de 

Latijnse als voor de Griekse Oudheid koesterde men een uitzonderlijke 

belangstelling. Meer nog, de Renaissancemens wenste deze antieke cultuur op 

verschillende terreinen te doen herleven en na te volgen. Deze idee van weder

geboorte of herleving was voor sommigen veel meer dan een stijlfiguur. 

Vertrekkend vanuit een cyclische geschiedopvatting werd geloofd dat een 

bepaalde periode een soort terugkeer of herhaling van een vroegere periode 

zou kunnen zijn. Het nabootsen of navolgen van de grote klassieke kunste

naars op vlak van schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur werd niet als 

negatief beschouwd, maar eerder als een absolute must. Ook op vlak van taal, 

literatuur en denken kwam het erop aan, zich het klassieke voorbeeld eigen te 

maken (de imitatio), het te verwerken en indien mogelijk nog te overtreffen 

(de aemulatio)65. De belangrijkste literaire genres van het antieke Rome 

(onder meer heldendicht, puntdicht, lofdicht, komedie en Senecaanse tragedie) 

zagen opnieuw het licht. Op taalgebied uitte de "wedergeboorte" zich in het 

Latijn. Het middeleeuwse Latijn diende zowel qua woordenschat, spelling en 

syntaxis gekuist te worden. De Latijnse taal zoals die uit de mond van Cicero 

of uit de pen van Vergilius vloeide, diende nieuw leven te worden ingeblazen. 

De volkstaal stond daarentegen veel minder hoog aangeschreven dan het 

Latijn, althans vóór 150066. 
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De geestelijke erfenis van de Oudheid, dat wil zeggen de bonae litterae of 

politiores litterae, moest tevens worden gerecupereerd om een nieuw mens

beeld te creëren. Van dat laatste waren de humanisten erg overtuigd. Precies 

door via de antieke teksten in dialoog te treden met de oude Latijnse en 

Griekse leermeesters kon de menselijke waardigheid en een maximale zelf

ontplooiing van het individu gerealiseerd worden. Het doel van dit alles was 

dus ·een levenshouding, waarbij de mens zich als een onafhankelijke en cre

atieve denker profileerde. Deze "goede en beschaafde" teksten waren doorhet 

veelvuldig kopiëren tijdens de Middeleeuwen gecorrumpeerd. Allerhande .fou

ten slopen de tekst binnen. De taak van de humanisten beperkte zich dan ook 

niet tot het opsporen en verzamelen van handschriften. Ook moesten zij deze 

teksten in hun· oorspronkelijke vorm restitueren, om ze nadien kritisch te 

bestuderen, te vergelijken en te verklaren. Daartoe diende de tekstkritiek te 

worden ontwikkeld, waarvan Laurentius Valla als grondlegger kan worden 

beschouwd. Vanaf het midden van de vijftiende eeuw publiceerde men deze 

teksten (ut supra), soms voorzien van geleerd commentaar. 

Hoewel het Humanisme in de eerste plaats aandacht had voor de mens we- 

tenschappen, waren toch vooraanstaande humanisten in de natuurwetenschap

pen geïnteresseerd67. Hoewel het natuurwetenschappelijke onderzoek in de 

Renaissance niet overschat mag worden, maakte de stroom van Griekse hand

schriften die vanaf het midden van de vijftiende eeuw Italië bereikten, samen 

met Griekse intellectuelen, op de vlucht voor de Turkse invasie, een heront

dekking van antieke Griekse en Romeinse geschriften over wiskunde, genees

kunde, astrologie en astronomie mogelijk. Pas wanneer deze nieuwe, deze 

keer antieke auctoritates kritisch aan de hand van eigen experimenten en 

waarnemingen werden beoordeeld, zal de wetenschappelijke revolutie plaats
grijpen68. 

De Renaissancemens bleef echter ook niet onbewogen voor de grote reli

gieuze vraagstukken van zijn tijd. Op deze godsdienstige problemen komen 

we in het hiernavolgende subkapittel nog terug. In elk geval geldt ook hier het 

humanistische ad fontes-principe. De humanisten die door en door religieus 
waren69, wensen terug te keren naar de bronnen van het geloof, de Bijbel en 

de kerkvaders. Net zoals teksten door het eeuwenlang kopiëren gecorrumpeerd 

werden, was ook de geloofsboodschap door generaties van theologen verduis-
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terd geraakt. Dit diende ongedaan gemaakt door ook de Bijbel aan een kritisch 

tekstfilologisch onderzoek te onderwerpen, wat een golf van kritiek uit kerk

orthodoxe hoek uitlokte, en de Heilige Schrift vervolgens te herontdekken. 

Erasmus, spilfiguur van het Humanisme in de Nederlanden, benadrukte dat het 

christendom een eenvoudige leer is waaruit de mensen hun persoonlijke con

clusies moesten trekken. Ook hij schoof bewust de Bijbel naar voren en stelde 

Christus voor als de leermeester die de juiste levenshouding aanwijst. Een per

soonlijk beleefd diep geloof in God en een spirituele beleving ervan worden 

hoger geschat dan alle uiterlijke vormen die binnen de Kerk hoogtij vierden70. 

Een bijbels-humanistisch geloof werd als ideaal in humanistenkringen 

beleefd. Allerhande ideeën over kerkhervorming vonden bijgevolg ingang, 

met als gevolg de Reformatie. 

Tijdens de laatste decennia van de vijftiende eeuw verspreidde zich het 

Humanisme vanuit Italië en vond aansluiting binnen de intellectuele kringen 

in het Noorden. Na een proces van assimilatie, aanpassing en transformatie 

kreeg de humanistische beweging omstreeks 1500 een erkende plaats in de 

Nederlandse samenleving. Dit Nederlandse Humanisme of het zogenaamde 

"Humanisme van het Noorden" wijkt in bepaalde opzichten toch enigszins af 

van het Italiaanse prototype. Hoewel we -alweer op aansporen van Peter 

Burke- de verschillen tussen Noord en Zuid niet te zwart-wit mogen voorstel

len, kunnen toch bepaalde tendensen onderkend worden. In de Nederlanden 

bloeide het Humanisme niet in de eerste plaats in kringen van zelfbewuste 

leken-intellectuelen, zoals dat in Italië het geval was, maar veeleer in religieu

ze kringen. Hier dient ook het onderwijs van de Broeders van het Gemene 

Leven te worden vermeld. In het spoor van Geert Grote hebben deze broeders 

de scholastiek en zijn al te theoretisch rationalisme de rug toegekeerd, en 

teruggegrepen naar de Bijbel en de teksten van de kerkvaders. Van hieruit ont

wikkelde zich een variant van het Humanisme dat duidelijke christelijke spo

ren droeg en daarom vooral een christelijk Humanisme was: de christelijke 

inhouden hadden duidelijk de boventoon 71. 

Op geestelijk vlak bleef de Gentse goede reputatie sterk doorleven. 

Getuige daarvan zijn de bewonderende uitspraken van Erasmus, de prins der 

humanisten, en van Dürer die de stad Gent met een bezoek vereerden. 

"Nergens anders treedt zo begaafd talent aan", dixit Brasmus die met deze uit

spraak uiteraard op de Afteveldestad zinspeelde. Brasmus had trouwens meer

dere bewonderaars en vrienden in Gent. Onder meer Lieven Algoet, Hilarius 
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Bertholf, Felix de Coninck en Karel Utenhove wekten de interesse van 

Brasmus en vormden in zijn geest een "erasmiaanse" groep waarin minnelijk 

overleg, dogmatisch relativisme, pacifisme en openheid voor het nieuwe, cen

traal stonden. Erasmus' boeken werden in talrijke Gentse boekhandels ver

kocht en ook in de Gentse onderwijskringen werd de lof verkondigd van de 

grote humanist. Het is dan ook niet te verwonderen dat het (christelijke) 

Humanisme er floreerde 72. Niet alleen in de hoge lagen van de religieuze krin

gen bloeide het Humanisme, ook binnen de leidende stedelijke kringen. Deze 

humanistische inspiratie kon echter uiteenlopende vormen aannemen. Gaande 

van een uiterst vage en oppervlakkige sympathie tot een degelijke· en diep

gaande vertrouwdheid met het Humanisme aan de universiteiten. Heel ·wat 

raadsheren uit de Raad van Vlaanderen, die in het zestiende-eeuwse 6ent in 

het Gravenkasteel was gevestigd, staken hun bewondering voor Erasmus niet 
onder stoelen of banken 73. 

2.2.3.2 Het religieuze leven 

In de zestiende eeuw kwam er een einde aan de eeuwenlange eenheid van de 
Latijnse christenheid. De zestiende-eeuwer werd geconfronteerd met nieuwe 

reformatorische bewegingen. Hoewel de idee van hervorming, . in de zin van 

verlangen naar een terugkeer tot de primitieve evangelische kerk een constan

te is in de geschiedenis van de Kerk, heeft de reformatie van de zestiende eeuw 

de maatschappij blijvend getransformeerd. Het was veruit één van . de meest 

ingrijpende gebeurtenissen die tot op heden het religieuze veld bepaalde. Ook 

al was de reformatie in eerste instantie een Duitse aangelegenheid, het refor

matorische ideeëngoed zwermde heel snel naar de Nederlanden uit. Hun open 

grenzen en hun intense handelsbetrekkingen hebben dit alleen maar bevor
derd. Men kan gerust stellen dat buiten Duitsland de situatie nergens :zo explo
sief was als in de Nederlanden. 

Wat de penetratie en verspreiding van het protestantisme in de 

Nederlanden betreft, kunnen grosso modo twee periodes onderscheiden wor

den. De eerste periode werd door lutherse en sacramentarische invloeden 
gedomineerd. Dit werd echter tijdelijk doorbroken door de opkomst van de 

wederdopers, waarna deze eerste periode door de strenge repressie van 1544-

1545 afgesloten werd. Vanaf 1550 nam de tweede periode een aanvang en deze 
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keer met de blijvende en defmitieve vestiging van de reformatorische stromin

gen. Enerzijds was er de gereformeerd-calvinistische richting, maar anderzijds 

had ook de leer van Menno Simons een groot succes74. 

Met de figuur van Maarten Luther nam de zestiende-eeuwse reformatie een 

aanvang. Met zijn beroemde 95 stellingen die hij in 1517 aan de poort van de 

kerk van Wittenberg publiceerde, keerde de augustijnermonnik zich duidelijk 

tegen de kerkelijke leer en vooral tegen de aflatenhandel, volgens dewelke 

men zijn zaligheid kon kopen 75. De schok die dit binnen de traditioneel katho

lieke wereld teweegbracht, kunnen we ons nauwelijks voorstellen. 

Met een nooit geziene vaart verspreidden zich Luthers inzichten: via de 

boekdrukkunst kwamen zijn geschriften in honderdduizenden exemplaren op 

de markt. Reeds in augustus 1520 verscheen de eerste Antwerpse druk van 

Luthers werk en nog voor het einde van 1522 waren in dezelfde stad twaalf 

Latijnse en tien Nederlandse edities van zijn geschriften te verkrijgen. De 

hypothese die Heinz Schilling in die context opwerpt, is dat in de eerste helft 

van de zestiende eeuw de meerderheid binnen de politieke en intellectuele elite 

zich met een erasmiaans-humanistisch katholicisme tevreden stelde. Men ver

langde en koos voor een gematigde middenweg zonder openlijk te breken met 

Rome. Bijgevolg sloeg het lutheranisme dat een radicale verandering van kerk 

en geloof beoogde, in de Nederlanden niet erg aan. Over het algemeen en in 

vergelijking met andere Europese landen was de lutherse invloed relatief 

beperkt76. Als die invloed er al was, manifesteerde die zich vooral binnen de 

intelligentsia en/ of de (lagere) clerus. 

Wel was het Luthers verdienste de definitieve stoot aan de reformatorische 

doorbraak te hebben gegeven. Via de enorme verspreiding van zijn geschriften 

bleef er veel van zijn ideeëngoed lang nazinderen. Johan Decavele stelt in 

plaats van de term "lutheranisme" het begrip "evangelisch" of "bijbels" sacra

mentarisme voor om de vroegste reformatorische verschijnselen in 

Vlaanderen te vatten 77. Een nieuwe geest waaide immers door de Lage 

Landen, gekenmerkt door een duidelijk bijbelse gerichtheid voor wat de nieu

we opvattingen en de kritieken op de Kerk betreft enerzijds, en een ·spiritu-
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(Brussel, 1975). (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, 
Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren, XXXVII, 76), p.233. 
B. MOELLER, 'De Reformatie', inH. SOLYen J. VAN DE WIELE (eds.), Carolus. 
Keizer Karel V 1500-1558 (Gent, 2000), p.59. 
H. SCHILLING, 'Karel V en de religie. De worsteling om zuiverheid en eertbeid van het 
christendom', inH. SOLY (ed.), Karel V 1500-1558. De keizer en zijn tijd (Antwerpen, 
1999), p.337. 
DECAVELE, De Dageraad van de Reformatie in Vlaanderen (1520-1565), p.606. 
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alistische opvatting van de sacramenten anderzijds. Ongetwijfeld konden heel 

wat vroeg-humanisten zich hierin herkennen. Sommigen noemden deze vroeg

humanistische stroming dan ook prereformatorisch. Toch zijn en blijven er 

verschilpunten: vele humanisten volgden Luther niet in zijn radicale verwer

ping van priesters, sacramenten, heiligen en goede werken. Ook de genadeleer, 

maar misschien nog meer de calvinistische predestinatieleer, viel bij mensen 

als Brasmus niet in goede aarde omdat het tegen de vrije menselijke wil 
inging78. 

In tegenstelling tot de luthersen wisten de anabaptisten heel wat mensen te · 

werven. Ze werden ook wederdopers of doopsgezinden genoemd, waarbij hun ' 

naam naar de doop verwijst die zij op volwassen leeftijd toegediend kregen. 

Deze doop staat voor het radicaal breken met zijn of haar zondige verleden. 

Omdat de anabaptisten zowel de kinderdoop als de religieuze eed weigerden, 

ondermijnden zij de christelijke staat zonder meer. Terwijl Luther enkel een 

(weliswaar verregaande) kerk- en geloofshervorming nastreefde, braken de. 

anabaptisten radicaal, niet alleen met de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook 

met de gehele maatschappij waarin deze kerk zo allesoverheersend was. Het 

mag dan ook niet verwonderen dat het anabaptisme, door zowel de katholieke 

zijde als door de grote reformatoren, als fanatiek en revolutionair en dus staats

gevaarlijk werd gekarakteriseerd. Daarom spreken historici als Franklin . 

H. Littell en Roland Bainton over de zogenaamde "linker vleugel van de refor

matie". Ook George H. Williams heeft het over de "radicale reformatie", waar

tegenover de lutheranen, zwinglianen en calvinisten werden geplaatst. Voor 

deze laatste drie reformatorische groepen werd de term Magisterial 

Reformation gehanteerd. Deze karakterisering "revolutionair" of "fanatiek" 

gaat slechts voor één enkele groep anabaptisten op, met name voor de weder

dopers. Verkeerdelijk werden deze onvriendelijke eigenschappen ook op de 
zogenaamde stille dopers geprojecteerd. Het Nederlandse anabaptisme viel 

namelijk uiteen in twee uiteenlopende richtingen: de revolutionaire dopers of 

melchiorieten enerzijds, en de stille dopers, mennonieten of menisten ander

zijds. Terwijl de eerste groep, de "wederdopers", volgelingen waren van 

Melchior Hofmann, volgde de tweede groep, de doopsgezinden, de leer van 

Menno Simons na79. Terwijl het lutheranisme vooral onder de intellectuelen 

bloeide, had deze doperse leer vooral succes onder de laagste bevolkingsklas-

78 G. BEOOUELLE, 'Van humanisme naar katholieke en protestantse hervorming', in 
P. CHAUNU (ed.), De Reformatie. De 16de_eeuwse revolutie in de kerk (Abcoude, 1990), 
pp.64-81. 

79 DECA VELE, De Dageraad van de Reformatie in Vlaanderen ( 1520-1565), p.606. 
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sen. De vroegste invloeden in Vlaanderen hielden direct verband met de woe

lingen in Münster en in de noordelijke Nederlanden in de jaren 1534-1535. In 

Amsterdam veroverden de wederdopers het stadhuis en in Münster zelfs de 

gehele stad. De bedoeling was in Münster het nieuwe Jeruzalem, Gods Rijk, 

op aarde te vestigen. Dit experiment waarbij in hoofdzaak dopers van 

Nederlandse origine betrokken waren, werd echter bloedig in de kiem 

gesmoord. De wederdopers werden uitgeroeid en de lijken van hun leiders 

werden in een kooi aan de Münsterse hoofdkerk tentoongesteld. Heel wat ana

baptisten vluchtten naar de Vlaamse steden om daar een veilig onderkomen te 

vinden. Bij deze geïsoleerde groepjes schoot nog maar weinig meer over van 

de revolutionaire gevoelens zoals ze die in Münster hadden beleden. Het 

Münsterse experiment zorgde ook voor een kentering in de vervolgingspoli

tiek van de provinciale gerechtshoven en stedelijke schepenbanken. Ondanks 

het krachtig aansporen van Karel V om streng op te treden en strikt de plak

katen tegen de ketters toe te passen, vielen aanvankelijk de meeste door deze 

gerechtshoven gevelde vonnissen tegen de ketters veel minder scherp uit. De 

veelvuldig door Karel V uitgevaardigde ordonnanties tegen de ketterij bleven 

in de praktijk vaak een dode letter. Na het Münsterse avontuur echter gingen 

deze rechtbanken draconisch te werk. In Vlaanderen werd vooral in de jaren 

1544-1545 buitengewoon repressief opgetreden. Resultaat was dat Karel V er 

in de Nederlanden min of meer in slaagde om de nieuwe reformatorische 

beweging onder controle te krijgen. Hij kon zich vervolgens toeleggen op de 

Duitstalige landen om aldaar het protestantse kwaad , deze keer met wortel en 

al, uit te roeien: met de Pestis Germaniae diende voor eens en voorgoed afge

rekend te worden. In de slag bij Mühlberg hakte Karel V de protestanten in de 

pan. Aan het einde van de jaren 1540 leek Karels doel bereikt. Niets was ech
ter minder waar80. 

Vanaf circa 1550 kende het anabaptisme een zeer krachtige heropleving , 

onder meer te Gent, Brugge en in de Zuid-Vlaamse Leiestreek. Onder impuls 

van de reeds genoemde Menno Simons kwam de nadruk weer te liggen op de 

zuiverheid van de gemeente, op de vroomheid in de broederschap en op de 

gehoorzaamheid aan de evangelische geboden. Deze stille dopers kenmerkten 

zich door een uiterst pacifistische houding en geleken in niets op hun revohi

tionaire voorlopers, de wederdopers. In de Gentse context was Hans van 

Overdam een bekende naam. Deze Gentenaar werd om religieuze motieven na 

1545 uit zijn stad verbannen. Hij trok naar Antwerpen waar hij zich bij het 

anabaptisme aansloot. Opgejaagd door de repressie trok hij aan het hoofd van 

80 SCHILLING, 'Karel V en de religie', pp.338-340. 
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een groep dopers terug naar Gent. Op 9 juli 1551 werd van Overdam samen 

met zijn geestesgenoot Hans Butkin op het Gentse Veerleplein verbrand. Het 

is zonder meer duidelijk dat Gent in de jaren 1550 een belangrijk centrum van 

de doopsgezinden was. Vooral Dat fundament des Christelycken Ze ers van de 

hand van Menno Simons vormde de leidraad voor het geloofsleven van deze 

anabaptisten81. 

Vanuit het zuiden (voor een deel uit Frankrijk, voor een deel uit Génève) 

drong bovendien een nieuw soort protestantisme de Nederlanden binnen, met 

name het calvinisme. Feit is dat de leerstellingen en de kerkopvattingen van 

Calvijn slechts langzaam bekend raakten. Tot in de beginjaren van 1560 was 

het calvinisme nog lang geen algemeen aanvaard gemeengoed bij de niet

doperse reformatorische strekkingen. De eerste Nederlandse vertaling van 

Calvijns Institutio dateert pas van 1560 en heeft toen nog niet dadelijk een 

ruime verspreiding gekend. In plaats van de term "calvinisme" lijkt de meer 

algemene term "gereformeerd protestantisme" volgens Decavele meer 

geschikt en juister. Via deze term wordt een al of niet directe beïnvloeding 

door de reformatorische ideeën zoals ze in Zwitserland en Frankrijk en door 
Zwingli en zijn opvolgers, én door Calvijn en zijn epigonen beleefd werden, 

tot uitdrukking gebracht. De nadruk viel telkens op drie elementen: de radica

le eis tot bijbelse fundering van het geloofsleven, de afwijzing van de roomse 

Kerk als een instituut dat helemaallos is komen te staan van de stichting door 

Christus en de ontkenning van de transsubstantiatieleer. Pas vanaf 1560 was de 

calvinistische inhoud prominenter aanwezig. Deze gereformeerd-calvinisti

sche strekking vond aanhang bij de politieke en geestelijke elite, maar oefen

de tegelijk een aantrekkingskracht uit op brede lagen van de bevolking. 

Gevolg: een massabeweging ontplooide zich in de Lage Landen. Bovendien 

kenmerkte dit gereformeerd protestantisme zich door een sterk militant karak
ter: een strakke discipline, een sterk elan en een grote strijdbaarheid82. 

We gaven reeds kort aan hoe van overheidswege op deze nieuwe reforma

torische bewegingen gereageerd werd. Karel V beschouwde het als zijn heili

ge plicht om vanwege zijn keizerschap, als de belangrijkste verdediger en 

voorspreker van de universele Kerk op te treden. Op allerhande manieren werd 

de ketterij bestreden. Heel vroeg werd reeds stelling genomen tegen de ver

deeldheid zaaiende lutherse leer. Op allerhande manieren werd de ketterij be- , 

streden. Vanuit academische hoek veroordeelde Leuven de stellingen van 

Luther. Op 1 oktober 1520 liet Karel V een plakkaat uitvaardigen waarin hij 

81 DECA VELE, De Dageraad van de Reformatie in Vlaanderen ( 1520-1565), pp. 606 en 607. 
82 DECAVELE, De Dageraad van de Reformatie in Vlaanderen (1520-1565), pp.620-621. 
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eiste dat alle door Luther geïnspireerde boeken op de voor publieke strafvol

trekkingen gebruikelijke plaatsen dienden te worden verbrand. Op 25 juli 1521 

werden op de Gentse Vrijdagmarkt 300 verdachte boeken in het vernietigende 

vuur geworpen. De keizer ging echter verder. Hij vaardigde een decreet uit 

tegen Luther, wat meteen de start van de beruchte kettervervolging impliceer

de. Naast de centrale, provinciale en stedelijke overheidsorganen werd op ini

tiatief van Karel V ook nog een eigen inquisitie (naast de reeds bestaande pau

selijke en bisschoppelijke inquisitie) ingeschakeld. Op 28 november 1530 

rookte de eerste brandstapel op de Gentse Vrijdagmarkt Het was vooral na 

1540 dat de repressie duidelijk toenam, zowel wat het aantal vervolgingen als 

wat het aantal terechtstellingen betrof. We maakten reeds allusie op de stren

ge vervolgingsjaren, 1544-1545. Maar het meest berucht was ongetwijfeld het 

op 25 september uitgevaardigde Bloedplakkaat. Het vormde een bevestiging 

en verscherping van alle ordonnanties die eraan voorafgegaan zijn. Dit plak

kaat verbood het drukken, verspreiden, verkopen, kopen en bezitten van ket

terse boeken en afbeeldingen, het bezoeken van ketterse bijeenkomsten, het 

preken van de ketterij, het huisvesten van ketters; het verbood ook het lezen en 

verklaren van de Bijbel behalve in de onderwerping aan de katholieke inter

pretatie; bovendien werd het verklikken van ketters aangemoedigd, om niet te 

zeggen verplicht. Strenge straffen (lees: executies) stonden op het overtreden 

van deze bepalingen. Om de efficiëntie op te voeren werden ook provinciale 

onderinquisiteurs, van wie Pieter Titelmans ongetwijfeld de allerberuchtste 

was, aangesteld83. Onder Filips II werd dit alles gehandhaafd, om niet te zeg

gen nog strenger gemaakt. Vanaf 1556 werd het meedogenloos hard ketterbe

leid gecontinueerd. Maar de radicale maatregelen Qie Filips 11 in de 

Nederlanden hanteerde, nekten niet de ketterij, maar wel de Spaanse heer

schappij. De Nederlandse Opstand werd door de kettervervolging uitgelokt 

wat meteen de doodsklokken deed luiden over de Habsburgse soevereiniteit 

over de Nederlandse territoria zoals Karel V die geërfd had. Eenzijdig en fana

tiek bleef Filips doorhameren op zijn enigste doel: het bewaren van de zuiver

heid van het geloof. Dit schijnbaar rationele vervolgingssysteem, door de her

tog van Alva in de hand gewerkt, mondde uit in een waanzinnige irrationali

teit. De onderdanen reageerden met de Opstand84. 

83 
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J DECA VELE, 'Protestantisme', in J. DECAVELE (ed.), Keizer tussen stropdragers. Karel 
V 1500-1558 (Leuven, 1990), pp.lll-116. 
SCHD...LING, 'Karel V en de religie', pp. 342 en 344. 
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HOOFDSTUK3 

HET LEVEN VAN MARCUS VAN 
VAERNEWIJCK (1518-1569)' 

3.1 Inleiding 

Op 21 december 1518 werd Marcus van Vaemewijck in Gent geboren. Later' 

getuigde de schrijver over zijn geboortedatum: 

lek, Maercq van Vaemewijck, filius Maercx, was gheboren int jaer 1518 den 
XXI. dagh van December tsavonts ten vijf uren ende LIIII. minuten naer teai
culeren van de Astrologie op eenen Woensdagh85. 

Vaemewijck was de tweede en jongste zoon van de (gelijknamige) Marcus van 

Vaemewijck en Catherine Sleehaut. Catherine was de dochter van Jan, heer 

van Raveschoot en van Barbara Diericx. Zowel de families Slee(h)au(t) als 

Dierlex behoorden tot de zogenaamde nieuwe stadsnotabelen86. 

De familie van Vaemewijck was een oud vooraanstaand Gents geslacht 

dat traditioneel tot het stadspatriciaat of de poorterij87 gerekend werd88. 

85 

86 

87 

88 
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Preuve tot betoogh dat die van het gheslachte moderne van Vaernewyck zijn de principael 
fondateurs vanden [ ... ] dooster vande carthusers [ ... ]binnen[ ... ] Ghendt (Gent, 1670), 
p.53 (nummer 42). Het zou gehaald zijn uit een Memoriael voor de naer-commers, eigen
handig door Vaernewijck geschreven. 
We verwijzen naar de studie van DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, pp.784-
786. We volgen zijn sociale categorisering. 
Merken we op dat "poorterij" in de Gentse context in bredere en engere zin kan worden 
gebruikt. In de brede betekenis van het woord wordt hier het totaal van de inwoners bedoeld 
die het burgerrecht van de stad Gent bezaten. In enge zin wordt hiermee het stedelijk patrici
aat, de zogenaamde "erfachtige lieden" (viri hereditarii), oorspronkelijk de vrije bezitters van 
een stuk stadsgrond, aangeduid. Deze "erfachtige lieden" gingen in de veertiende eeuw met 
de nieuwe rijken tot één klasse versmelten en vormden sinds 1369 de "poorterij", het eerste 
lid van de stadsbevolking. De "poorterij"zal in deze studie in de enge betekenis van het woord 
worden gebruikt (tenzij het anders aangegeven wordt), dat wil zeggen de elite, de stadsaris
tocratie in tegenstelling tot "het gemeen", de volksklasse. Zie: J. DECAVELE, 'De Gentse 
poorterij en buitenpoorterij', in Recht en Instellingen in de oude Nederlanden tijdens de· 
Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Liber amicorum Jan Buntinx (Leuven, 1981), p.63 
(Symbolae Facultatis Litterarum et Philosophiae Lovaniensis. Series A, vol.lO). Marcus,vanl 
Vaernewijck zelf gebruikt in zijn Beroerlicke Jijden, het woord "poorter" voortdurend in deze 
enge betekenis van het woord. Ook in de studie van DAMBRUYNE, Corporatieve 
Middengroepen, wordt dit woord in die betekenis gebruikt. 
Merken we op dat naar deze familie Van Vaernewijck nog degelijk en grondig ondèrzoek 
moet worden ondernomen. Dit zou onder meer het sociale statuut van deze familie nog 
beter in kaart moeten brengen. In wat volgt, geven we de bekende gegevens. 



De (gelijknamige) heerlijkheid bevond zich in de omgeving van de stad. Deze 

strekte zich uit tot in de parochie Sint-Martinus te Ekkergem en in Mariakerke. 

Dat het om een afzonderlijke heerlijkheid ging, betekende dat de heer van 

Vaemewijck een eigen rechtspraak bezat. Als opperkerkmeester was hij een 

belangrijk lid van de kerkfabriek van de Sint-Martinuskerk. Op het kerngebied 

zelf stond een omwald kasteel, (vaak) het "Steengoed" genoemd89. 

Het gearceerde gedeelte is het parochiaal ressort van Sint-Martinus vanaf 1169. 
Binnen dit gedeelte bevindt zich de heerlijkheid Vaarnewijk. 
De stippellijn geeft de grenzen aan van de oorspronkelijke villa Ekkergem met haar 
afhankelijkheden, vóór de aanhechting bij Gent. 
Deze gereconstrueerde kaart en uitleg komen uit J. DECAVELE, 'Ekkergem tot het 
einde van het Ancien Régirile. Van Germaanse nederzetting tot volwaardige groot
stadswijk', in 1000 jaar Ekkergem, Gent, 1974, p.34. 

89 J. DECAVELE, 'Ekkergem tot het Einde van het Ancien Régime. Van Germaanse 
Nederzetting tot volwaardige Grootstadswijk' , in Duizend Jaar Ekkergem (Gent, 1974), 
p.99. 
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In 1204 nam een lid van de familie van Vaernewijck aan de vierde kruis

tocht deel90 en een aantal andere leden behoorden tot de royale schenkers91 

die het in 1328 gestichte kartuizerklooster Koningsdal (te Rooiegem) met 

allerlei schenkingen vlug lieten aangroeien. Door zijn ruime financiële steun 

werd Willem van Vaernewijck als de effectieve stichter van de kartuizerabdij 

beschouwd. Deze Willem92 had geen kinderen en schonk al zijn bezittingen 

aan het klooster, waarvan zijn gelijknamige neef de derde prior-(1334-1336) 

was93. Meerdere Vaernewijcks ontfermden zich ook als voogd. over het Sint

Obrechtsbegijnhof. Dit was een godshuis voor zieke en behoeftige begijnen 

dat in 1278 of kort ervoor op Poortakker werd gesticht. Vermoedelijk lag de 

Vlaamse graaf aan de basis van deze stichting. De voogden die vooral voor het 

financiële beheer verantwoordelijk waren, werden door de vorst· aangesteld en 

kwamen frequent uit bekende patriciërsgeslachten, waaronder zoals gezegd, 

de familie van Vaernewijck94. 

Deze schenkingen veronderstelden uiteraard grote rijkdom, die· ook v~t af 

te leiden uit de wooncultuur van de familie. Op de hoek van de Saeysteghe·(nu 

Schepenhuisstraat) stond één van de oudste gebouwen van de stad, het steen 

van de familie van Vaernewijck95. Hun kapitaalkrachtigbeid blijkt ook uit de 

inventaris van de Gentse pachtcontracten die in de schepenregisters van de 

keure geregistreerd staan en waar frequent de naam Vaernewijck als eigenaar 

opduikt96. Het is een bekend gegeven dat er onder rijke families een pseudo

adellijke trend naar endogamie kan vastgesteld worden: men huwt bij voor-
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Nationaal Biografisch Woordenboek, deel 8 (Brussel, 1979), kol. 795-(art. F-1. VAN 
NUFFEL). 
Andere medestichters en schenkers waren Sirnon Willebaerd en Lorlewijk van Nevers, 
graaf van Vlaanderen. 
Heel waarschijnlijk fungeerde deze Willem van Vaemewijck in 1338 als Heilig
Geestmeester van de Gentse Sint-Jacobskerk. In 1487 trad een andere telg, Jan van 
Vaemewijck, als kerkmeester van diezelfde kerk op. Zie F. VERSTRAETEN, De Gentse 
St.-Jacobsparochie, 1100-1500, deell (Gent, 1976-1979), pp.54 en 103. 
J. DE GRAUWE, 'De bewoners van de Gentse kartuize Kor'l.ingsdal. Een index', 
Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 53 (1999), 
pp. 125 en 134. Deze Willem of Gulielmus van Vaemewijck deed zijn tweede professie in 
Gent ca 1334. Hij was de zoon van Thomas en neef van de gelijknamige Willem van 
Vaemewijck, beiden bovengenoemd. Zie ook J. DE GRAUWE, ~De stichting van de 
Gentse kartuis 'Koningsdal' te Rooigem in de parochie Ekkergem', Handelingen der 
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 25 (1971), pp.6~7 en p.ll. 
M. BOONE, Gent en de Bourgondische hertogen ca 1384-ca 1453. Een sociaal"politieke 
studie van een staatsvormingsproces (Brussel, 1990), pp.154-155. · 
VERSTRAETEN, De Gentse St. -Jacobsparochie, deel1, p.87. In 1363 kwam dit steen in 
bezit van Simoen Sonderdanc. 
Zie A. DE VOS, Inventaris der landbouwpachten in de Gentse jaarregisters van de Keure, 
[Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 8], deel 1 
(1339-1501) (Gent, 1958), 200 p. 



keur met leden uit andere rijke poorterijgeslachten. Dat één van de rijkste 

Gentse burgers bij het begin van de vijftiende eeuw, Gheerem Borluut, sche

pen van de stad, een zekere Margriete uit de familie van Vaernewijck huwt, 

zegt dus voldoende over de financiële capaciteiten van Gheerems aange

trouwde familie. Hij bezat goederen in 21 dorpen en zijn vrouw, een Van 

Vaemewijck, bracht bij het huwelijk bezittingen uit nog eens 13 parochies 

mee, verspreid over het huidige Oost- en Zeeuws-Vlaanderen97. Vermoedelijk 

heeft de familie Van Vaemewijck haar rijkdom te danken aan de lakenhandeL 

Ter gelegenheid van hun bezoek aan de stad Gent in 1302 werden de zonen 

van Gwijde van Dampierre een presentje aangeboden vanwege het stadsbe

stuur: Gents laken. In deze context leverde Thomas van Vaemewijck 2 blauwe 

lakens voor 7 6 ponden 8 schellingen. Rijkgeworden handelaars klommen 

steeds hoger op de maatschappelijke ladder. Zo ook met het geslacht van 

Vaemewijck dat zeker in het verdere verloop van de veertiende en vijftiende 

eeuw steeds meer adellijke allures begon te krijgen98. 

Relatief laat, pas vanaf de veertiende eeuw traden verscheidene heren van 

Vaemewijck op het Gentse politieke voorplan als schepen of zelfs voorsche

pen. Gedurende eeuwen bleef de familie van Vaemewijck actief in de Gentse 

politiek. In de vijftiende eeuw behoorden de Vaemewijcks zelfs tot de belang

rijkste en invloedrijkste families van Gent99. Tussen 1384 en 1518 bracht deze 

familie maar liefst 10 politici voort die meerdere topfuncties op stedelijk 

niveau vervulden 100. 

We keren terug naar onze hoofdfiguur. Veel is over Marcus' jeugdjaren niet 

bekend. Op vragen naar Vaemewijcks schoolopleiding en talenkennis, gaf de 

auteur zelf het antwoord. Zo getuigt een passus uit Vaemewijcks oeuvre, dat 

dit schoollopen niet langer dan één enkele maand had geduurd: "dat ick noyt 

niet meer dan een rnaent om lesen ofte schryven te leeren scholen en 

ghijnck"l01. Wat Vaemewijcks talenkennis betreft, die blijft volgens de auteur 

beperkt tot de moedertaal, het Vlaams. In respectievelijk de Historie van 
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E. THOEN, Landbouwekonomie en bevolking in Vlaanderen gedurende de late 
Middeleeuwen en het begin van de Moderne Tijden. Testregio: de kasseirijen van 
Oudenaarde en Aalst (eind JJde_eerste helft J6de eeuw), deel 2 (Gent, 1988), pp.523-524. 
F. BLOCKMANS, Het Gendtsche stadspatriciaat tot omstreeks 1302 (Antwerpen, 1938), 
p.268. 
P. ROGGHÉ, 'De samenstelling van de Gentse schepenbanken in de 2e helft der 14e eeuw', 
Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 4 (1950), 
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W.P. BLOCKMANS, 'Het wisselingsproces van de Gentse schepenen tijdens de 15de 
eeuw', Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 41 
(1987), pp.89-92. 
Die Historie van Belgis (Gent, 1574), Voorreden des eersten Boecx. kol.2. 
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Belgis en de BeroerZieke Tijden lezen we: 

- Wat wilt ghij benijden een oneonstieh man, oft begrijpen, indien hij 
ijeuwers ghefaelt heeft? Die niet dan zijns moeder tale en ean. Dijnet u niet 
dat hij hier ghenoueh betaelt, heeft?l02 
Ooe en versta ie gheen walseh dan alleene mijns moeders talel03. 

Deze uitlatingen behoeven echter nuancering. Ze moeten figuurlijk gelezen 

worden. Het was immers een typisch modeverschijnsel van die tijd, een 'cap

tatio benevolentiae', dat afbrekende, negatieve kritiek anticiperend moest 

atblokkenl04. Vanuit eenzelfde perspectief moet ook de eerstgenoemde 'bio

grafische' uitspraak worden gelezen. Zijn vertrouwdheid met de Bijbel (voor

al Paulus' brieven), de kerkvaders en de Grieks-Romeinse Oudheid wijzen in 

de richting van een degelijke (humanistische) vorming en een grondige talen

kennis die een stuk verder reikt dan zijn Vlaamse moedertaal. En dit bereikte 

hij door op zijn minst flinke studies te volgen 105. Ook zelfstudie droeg onge

twijfeld daartoe bij186. Vaemewijck moet minstens een grondige passieve ken

nis van het Latijn, Frans en zelfs het Italiaans gehad hebben107. 

Vaemewijck volgde vermoedelijk de klassieke "onderwijsgang" die startte 

in de lagere school. Een~ andere optie was uiteraard dat hij thuis les zou heb

ben gekregen. Er werd naast de elementaire vaardigheden als lezen, schrijven 

en rekenen veel aandacfit besteed aan het aanleren van de andere taal. In de 

grotere steden, zoals te Gent, onderwezen buitenlandse schoolmeesters diver-

102 Historie van Belgis, blad ?2 verso, kol.2. 
103 BeroerZieke Tijden, ll, p.128. 
I04 Nationaal Biografisch Woordenboek, deel&, kol.797. Reeds J.N. PAQUOT, Mémoires 

pour servir à l 'histoire littéraire des dix-sept provinces des Pays-Bas, de la principauté de 
Liège, et quelques contrées voisines, deel 1 (Leuven, 1763), p. 266 (voetnoot), vermeldt 
dat Vaemewijcks uitlatingen "geïnterpreteerd" dienen te worden "parce que Vaemewyck 
cite une infinité d' Ouvrages, qui n'avoit point paru de son temsen Flamand". PAQUOT 
verwijst naar A. SANDERUS, die schreef in zijnDe Gandavensibus eruditionisfama cla
ris libri tres (Antwerpen, 1624), p.97: "Plurima veroaeulo Idiomate composuit, nam alte
rlus nullius" (zeer veel zaken.heeft hij in zijn eigen taal geschreven, want hij was in geen 
andere bedreven). Ook Vaemewijcks tijdgenoten, de gebroeders Comelis en Philip van 
Campene, hebben zijn uitspraken te letterlijk gelezen. In hun dagboek schrijven ze dat 
Vaemewijck enkele fraaie boeken heeft geschreven "zonder gheleerthede vande 
Latijnsche sprake". Zie F. DE PO'ITER (ed.), Dagboek van Comelis en Philip van 
Campene: behelzende het verhaal der merkwaardigste gebeurtenissen, voorgevallen te 
Gent sedert het begin der godsdienstberoerten tot den 5en april1571 (Gent, 1870), p. 212. 

105 Nationaal Biografisch Woordenboek, deelS, ko1.797. Dit zal ook verder blijken uit de stu
die. 

106 W. FRIJHOFF, 'Autodaxies, XVIe-XJXe siècles: jalons pour la construction d'un objet his
torique ', inW. FRIJHOFF (ed.), Autodidaxies. XV/e-XJX.l! siècles (Parijs, 1996), pp.5-25. 

107 Zie bronnenanalyse in hoofdstuk 5. 
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se talen, in walscheen andere scholen. Na de lagere school kwam de Latijnse 

school, die een algemene ontwikkeling verschafte. De artes liberales of zeven 

vrije kunsten (grammatica, retorica, dialectica of logica en arithmetica, geo

metria, astronomia, musica) vormden de basis van dat onderwijs. In de zes

tiende eeuw werd dit rijkelijk aangevuld met eigentijdse humanistische 

auteurs. Deze Latijnse school gold als verplichte voorbereiding op het univer

sitair onderwijsl08. We kunnen ervan uitgaan dat Vaemewijck geen universi

taire studies heeft gevolgd109. Vaemewijcks vader was in zijn hoedanigheid 

van beeldsnijder lid van de Gentse kunstenaarsgilde, het Sint-Lucasambacht 

Hij heeft het beeldhouwersberoep ook effectief uitgeoefend. Van kindsbeen 

aan zal Marcus junior ook met kunst, althans wat wij, éénentwintigste-eeu

wers, daaronder zouden verstaan, te maken hebben gehad en dat aspect blijft 

in de loop van zijn verdere leven ook nazinderen. Bij de bespreking van zijn 

literaire werk komt dit element nog ter sprake . . 

We illustreerden reeds de financiële draagkracht van de veertiende-eeuwse 

Vaemewijcks, maar kennelijk waren ook de zestiende-eeuwse telgen en dus 

ook het gezin waarin Marcus werd grootgebracht, niet onbemiddeld. Een sterk 

staaltje van bezit werd gedemonstreerd ter gelegenheid van het huwelijk van 

zijn oudere broer, Pieter, met Clara van Keverswijck, dochter van Jan en 

Elisabeth de Vrieseli o. Dit jonge koppel kreeg twee lenen te Zevergem, onder 

de Sint-Pietersabdij ressorterend, ten geschenke. De amper vijftienjarige 

Marcus werd uut jonsten ende uut minnen maar liefst zes lenen te 

108 

109 

110 

H. DE RIDDER-SYMOENS, 'Stad en kennis', in M. CARLIER, A. GREVE, W. 
PREVENIER, P. STABEL (eds.), Hart en marge in de laat-middeleeuwse stedelijke maat
schappij. Handelingen van het colloquium te Gent (22-23 augustus 1996), [Studies in 
Urban Social, Economie and Politica! Ristory of the Medieval and Modern Low Countries, 
7], (Leuven-Apeldoorn, 1997), pp.136-137. 
We zochten onder meer vruchteloos in de inschrijvingsregisters van de universiteit van 
Leuven. Maar nog een andere indicatie kan erop wijzen dat Vaernewijck geen universitai
re opleiding heeft genoten, met name de titulatuur. Geen enkele keer hebben we hem als 
"meester Marcus van Vaernewijck", laat staan als "doctor Marëus van Vaernewijck" in de 
bronnen teruggevonden. Dit wijst erop dat Vaernewijck zijn ruime culturele bagage via 
andere wegen, (onder andere) via zelfstudie heeft verworven. 
SAG, reeks 330 (staten van goed), nr. 50, f"26v 0

, 15 december 1530. Pieter van 
Vaernewijck komt in deze acte tussen als schoonzoon van Jan van Keverswijck. Pieter was 
gehuwd met Clara, dochter van de genoemde Jan van Keverswijck en Elisabeth de Vriese, 
die nog minderjarig is bij het overlijden van haar moeder. 
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Nieuwerkerken bij Aalst geschonken111. 

Een ander niet te verwaarlozen aspect uit Vaemewijcks leven is zijn reis

drift. Meer dan één keer vertrouwt Vaemewijck in zijn pennenvruchten zijn 

lezerspubliek toe dat hij talrijke Europese steden en streken bezocht heeft. 

Naar eigen zeggen was hij in 1550 te Rome en in 1556 in de (noordelijke) 

Nederlanden 112. 

Vandaag de dag kan iemand tamelijk makkelijk besluiten om naar het bui

tenland te reizen, maar in die tijd moesten de moeilijkheden en de gevaren die 

het reizen met zich meebrachten de beslissing niet gemakkelijk hebben 

gemaakt. Het typeert de man dat hij voor deze eventuele reisperikelen niet 

terugschrok. Dat hij daarbij van de gelegenheid gebruik maakte, om (onder

weg) zoveel mogelijk steden te bezoeken, ligt voor de hand. Op basis van de 

door Vaemewijck in zijn Historie van Belgis vermelde steden en streken, leid

de Ph. Blommaert af dat Vaemewijck omtrent 1550 via Aken, Keulen, Trier, 

Metz, Mainz, Frankfurt, Wormsen Eslingen naar Zwitserland trok. Van daar

uit trok Vaemewijck naar Tirol en vervolgens stak hij de Alpen over, om de 

Italiaanse steden Venetië, Padua, Milaan, Firenze en Pisa met een bezoek te 

vereren. Het vermoedelijke einddoel van zijn reis was de eeuwige stad 

Rome113. 

Wat Vaemewijck zoal meedeelt over zijn bezoeken aan talrijke steden doet 

ons soms de wenkbrauwen fronsen. Zo schrijft Vaemewijck dat hij te Aken 

een aantal objecten van Karel de Grote bimself heeft mogen bewonderen: 

"Zijn [van Karel de Grote] eetmes hebbe ik daer gezien, zoo groot als een wei

mes, ende zijnen drinknap van eene kostelijke klinkende gemma wonderlyken 

groot"114. Te Keulen worden, aldus Vaemewijck, "in grootereeren ghehouden 

die lichamen van den beylighen drye Coninghen in een seer costelicke tombe 

die wy oock ghesien hebben"115. In de dom van Keulen bevindt zich inder-

lil 
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115 
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Van deze vaderlijke gulheid getuigde het volgende officiële document: "Daer de voorseide 
Maerc kende uut jonsten ende minnen dat hij Pieteren van Vaemewijck zijnen hautsten 
zone ghegheven heeft in voorwaerde van huwelicke, alzulcke twee leeoen gheleghen in de 
prochie van Zeeverghem sorterende onder mijnenbeerenden prelaet van Sente Pieters. 
[ ... ],voort zogheeft de voornoemde Maerc, ooc uut jonsten ende uut minnen zijnen jonex
ten zone, ghenaempt Maerc van Vaemewijc, den broedere van den vomoemden Pietere, al 
zulcke zes leeoen gheleghen bij Haelst, ter Nieuwer keereken of daer omtrent". Zie SAG, 
reeks 301 (jaarregisters van de schepenen van de keure), nr. 88, f"178. Het stuk werd even
eens afgedrukt in het reeds geciteerde Preuve tot Betoogh, p.42 (nummer26). 
Historie van Belgis, f"Qlvo en K7v0

• 

BLOMMAERT, De Nederduitsche schryvers van Gent, p.69. 
Historie van Belgis, f"R8r0

• 

Historie van Belgis, f"M1r0
• 



daad het Driekoningenschrijn dat uit de twaalfde eeuw dateert116, maar dat de 

lichamen van de drie wijzen uit het Oosten daar ook zouden te vinden zijn, is 

voor een kritisch lezer, maar kennelijk niet voor Vaemewijck, een brug te ver. 

Over Worms schrijft Vaemewijck dan weer dat hij aldaar beenderen gezien 

heeft "die wondedieken groot zijn, diemen seght van reusen te wesen"117. 

Dergelijke en soortgelijke uitlatingen moeten in het licht van het genre van 

het werk gelezen en begrepen worden. De gehele Historie van Belgis is door

spekt met talrijke legenden, weetjes en fabels118. Vaemewijck schrijft hier 

voor op sensatie en fantasie beluste lezers; de verzekering dat de auteur deze 

wonderlijke zaken met eigen ogen heeft kunnen zien, is een speels trucje om 

elke zweem van twijfel omtrent het genoemde, bij het lezerspubliek weg te 

nemen. 

Over Tirol schreef hij dat die streek "vol van die Alpes Berghen" is en dat 

deze bergen "Duytschlandt van Lobardyen scheyde, maer die dalen en gron

den zijn seer goet ende vruchtbaer ende is zeer goet ende wijt in zijn bevanck, 
zoo wy ende sy wel weten die daer door ghepassert hebben"119. Voor Venetië 

stond hij vol bewondering: "Men zeyde my (als ick daer was) datter onder 

mannen, vrouwen ende ionghers wel XX.hondert duysent menschen woon

den"120. En in Rome zelf bewonderde hij de zuil van Trajanus en deelde mee 

dat "zijn ghebeente licht begraven te Rome onder een eerlicke marmeren 
colomme daer zyn stryden in gheschulpeert zijn, die wy ghesien hebben"121. 

De reliëfband rond de zuil met uitvoerige taferelen van Trajanus' oorlogen 

tegen de Daciërs heeft Vaemewijck kunnen zien. Dat niet het gebeente, maar 

wel de as van de Romeinse keizer onder de zuil te vinden is, kon Vaemewijck 
ter plaatse niet vaststellen. 

In elk geval spreken deze demografische en cultuurhistorische gegevens 

minder tot de verbeelding dan Vaemewijcks vertelsel over het reuzengeraam

te te Worms. Toch sluiten ook deze tot de verbeelding sprekende passages niet 

uit dat Vaemewijck effectief in deze steden geweest is. Zeker in de zestiende 

eeuw was het bespelen van zeer diverse registers, waaronder ook zeer fanta
sierijke, niet ongebruikelijk. 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

J. VAN HERWAARDEN, Pelgrimstochten (Bussem, 1974), p.135. ·fu 1164 werden de 
relieken van de Drie Koningen vanuit Milaan naar Keulen overgebracht. 
Historie van Be/gis, fOC4r 0

• 

Zie H. TALLOEN, Onderzoek naar het volksgeloof en de sagenliteratuur in de zestiende 
eeuw in De historie van Belgis door Marcus van Vaernewijck (onuitgegeven licentiaats
verhandeling, Universiteit Gent, 1961). 
Historie van Be/gis, f005v 0

• 

Historie van Belgis, fOD4v 0
• 

Historie van Be/gis, fOM4r0
• 
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Jammer genoeg laten bovengeciteerde passussen zich niet verifiëren aan de 

hand van ander archiefmateriaal. Hoe voorzichtig en kritisch we er ook mee 

moeten omspringen, toch zijn we er sterk van overtuigd dat Vaernewijck deze 

reizen ook effectief heeft ondernomen. Het fenomeen 'reizen' op zich, was in 

de zestiende eeuw zeker niet uitzonderlijk. De mogelijkheid dat Vaernewijck 

het Europese continent doorkruist heeft (althans voor een stuk), is dus geens

zins in strijd met de specifieke historische context. In de geest van Humanisme 

en Renaissance werden heel wat reizen ondernomen en dit om zeer uiteenlo

pende redenen: persoonlijke, maar ook politieke, religieuze en educatieve. 

Ook al was reizen op zich geen nieuw fenomeen -in de Middeleeuwen waren 

er heel wat diplomaten, geestelijken, soldaten, kooplui en pelgrims op weg-, 

toch werd aan deze reiscultuur een nieuwe dimensie toegevoegd: de humanis- . 

ten prezen immers vurig een peregrinatio academica of een tour d'Europe. 

Dergelijke reizen werden naar waarde geschat omdat in het contact met ande

re naties en geestesstromingen mogelijkheden lagen om de culturele horizon

ten (van de reizigers) te verruimen en zich andere talen eigen te maken. Heel 

wat studenten deden buitenlandse universiteiten aan122. Dat Vaernewijck tij

dens zijn reizen aan een buitenlandse onderwijsinstelling heeft gestudeerd, 

valt niet hard te maken. Vermoedelijk dreven vooral zijn nieuwsgierigheid en 

zijn dorst naar het nieuwe hem naar deze verre steden en streken. Dat het hier 

uitgerekend om Italië ging, is zeker geen toeval. In de zestiende eeuw werd 

Italië door buitenlanders als een ietwat exotisch land beschouwd123. Vanuit 

humanistisch en renaissancistisch standpunt bekeken, was Italië bovendien the 

place to he. De veelgeprezen antieke tradities waren immers nooit echt geheel · 

uit het schiereiland verdwenen. Bovendien werd de Italiëvaarder er gecon

fronteerd met de klassieke bouwwerken en dat was Vaernewijck als kunst- ' 

minnend man allerminst ontgaan. In zijn Historie van Belgis besteedt hij aan 

deze Romeinse overblijfselen ruime aandacht. Ongetwijfeld was Vaenewijcks 

hoofdbetrachting, zijn culturele grenzen te verleggen. 

In 1556 waren de Nederlanden en een aantal noordoostelijk gelegen 

Duitstalige gebieden (Oostland, Westfalen en Saksen) aan de beurt. 

Vaernewijck schrijft: "Item in Hollant ligghen veel deghelicke steden schoone 

rijcke ende groot de welcke wy int corte sullen overloopen alzoo wy die ghe

sien ende bevonden hebben anno xvc-LVI". Vaernewijck bezocht Utrecht, 

122 H. DE RIDDER-SYMOENS, 'Mobility', inH. DE RIDDER-SYMOENS(ed.), A history • . 
of the university in Europe. 2.Universities in early modern Europe (Cambridge, 1996): 
pp.416-417. 

123 BURKE, De Renaissance, p. 51. 

56 



Amsterdam, Haarlem, Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam en Dordrecht 124. 

Hij verklapt zijn lezers dat hij op de IJsel gevaren heeft: "Den anderen arm van 

den Rhijnstroom is die Y ssel, die valt nevens die stad Campen, in de zuer- of 

zuytzee, daeraf zijn die landen genoemt. Overijssel, zoo wy metten oogen 

gevonden ende op ghevaren hebben"125. Over zijn tocht doorheen de 

Duitstalige landen, getuigde Vaemewijck: 

Dit landschap Sassen deelt een water ende heet de Weser, eene groote snelle 
riviere, zoo ick ghesien hebbe, die voor Bremen passerende haer in de zee stort. 
Het landschap van der Elben tot aen de Weser, heet Oostveld; want het was 
gelegen oostwaerts ende de inwooners heeten Oostveldingen of Sassen. Het 
ander landschap van aen de Weser tot aen den Rhijn, het Westveld, ende de 
inwooners heeten Westveldingen; want dat land lach westwaert, diesgelijks 
men doet de Oost- en Westfriezen, of Oost- en Westgothen; maer nu ter tijd 
noemt men slechtelijk het land tusschen de Weser en de Elbe Zassenland, ende 
dat volk Zassen, ende die woonen van den Weser tot den Rhyn noemt men 
Westveldingen of Westphalen, naer den ouden name, zoo voorseit is126. 

Deze reisdrift bezorgde Vaemewijck ongetwijfeld een aantal zinvolle jaren. 

Hij leerde er observeren, noteren en ontleden. Vermoedelijk pende hij, wat hij 

zag en hem opviel, neer in een boekje dat hem zonder twijfel goede diensten 

bewees, toen hij zijn (helaas niet teruggevonden) reisverhalen Voyagie naer 

Seeland en Voyagie naer Roomen neerschreef. Het was trouwens de gewoon

te dat reizigers tijdens hun tochten nota's maakten of een reisverslag bijhiel

den. 

Hoeveel tijd zijn reizen in beslag namen, valt moeilijk te achterhalen. In 

ieder geval was Vaemewijck in 1558 terug in zijn geboortestad. In de herfst 

van datzelfde jaar huwde hij namelijk Livina Hallinck. Deze Gentse poor

tersdochter was aan haar derde huwelijk toe127. Ter gelegenheid van dit huwe

lijk voerde de rederijkerskamer Mariën Theeren een bruiloftsspel op, waarmee 

de kamer haar dierbare gewezen factor alle geluk wilde toewensen. Bovendien 

werd hem voor deze gelegenheid een zilveren capkin geschonken. Vooral 

onder impuls van deken Thomas de Vos werd Marcus van Vaemewijck alle eer 

bewezen128. Vaemewijck was als factor (in 1556-1557) en als proviseerder (in 
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Historie van Belgis, :FN7v0
• 

Historie van Belgis, f'N7r0
• 

Historie van Belg is, f'L6v 0
• 

SAG, reeks 330 (staten van goed), nr. 88, f'186, 3 januari 1570. Uit deze verkoopsakte van 
een huis blijkt dat Marcus van Vaernewijck de "llien ende letsten man" van Livina 
Hallinck was. 
Archief Sint-Jacobskerk Gent, nr. 1473, 3v-4r. 
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1557-1558) in deze Gentse "kamer van retorijcke" actief. 

Livina Hallmek schonk hem twee zonen en drie dochters. Het oudste zoon

tje, Marcus, stierf op jonge leeftijd. Adolf, de tweede zoon, bracht het tot 

advocaat bij de Raad van Vlaanderen, wat een universitaire rechtenstudie 

impliceerde. Deze zoon van Vaernewijck was echter zonder nakomelingen. De 

dochters Clara (0 1560) en Margarita waren beiden gehuwd. De eerste trad in 

het huwelijk met Francies de Scheppere, vader van de Vlaamse schrijver Jan 

de Scheppere. Deze laatste droeg zijn grootvader Marcus grote lof toe door 

diens werk te publiceren. Margarita huwde Hendrik Malassis, advocaat. 

Vaernewijcks dochter Josyne (0 1561)129 stierf onbedegen. Met de dood van 

zijn twee kinderloze zonen stierf een tak van de familie van Vaernewijck (aan 

de zijde van Marcus) uit. De naam Vaernewijck bleef echter tot in de negen:- . 

tiende eeuw voortbestaan, en dit (onder meer) dankzij de mannelijke nazaten 

van Marcus' oudere broer, Pieterl30. 

Vaernewijck begaf zich ook op het politieke terrein. Op stedelijk niveau 

oefende hij zeer diverse ambten uit. Kort geven we hier Vaernewijcks politie

ke loopbaan weer. In een afzonderlijk subkapittel gaan we hier uitvoeriger op 

in. De Gentenaar was achtereenvolgens stadsvinder (1562-1563), schepen van 

de keure (1564-1565), maar liefst drie jaar collatieheer (1565-1567) en sche

pen van gedele (1568-februari 1569). Hij was twee jaar stapelheer (1565-

1567), verantwoordelijk voor de Gentse graanstapel, en hij was ook actief 

betrokken bij de armenzorg van zijn stad als gouverneur van de armenkamer. 

Vaernewijck zetelde tevens in de kerkfabriek van zijn parochiekerk, Sint

Jacobs. 

Namens het Gentse stadsbestuur werd Vaemewijck ook betrokken bij de 

organisatie van wedstrijden tijdens blijde gebeurtenissen die in de stad plaats

vonden. Zo maakte Vaernewijck, samen met Lucas de Heere, deel uit van een 

jury voor volkse wedstrijden die ingericht werden ter ere van het Gulden 

VlieskapitteL Dit drieëntwintigste kapittel werd te Gent gehouden in juli 1559. 

Nadien is de vriendschap met Lucas, een Gents schilder en literator, verste

vigd. Beiden hadden gelijkaardige, veelvuldige interesses: zowel de beelden

de kunst als de literatuur. Deze twee Gentenaars waren ook betrokken bij de 

totstandkoming van een aantalliteraire werkenl31. Op zondag 10 mei 1562 

129 Weduwe Livina Hallinck koopt op 27 maart 1570 een lijfrente van 20 schellingen Vlaa'mse 
groten "ten lijfve van Claerkin van Vaemewijck", 10 jaar oud, en "Jossyntkin van 
Vaernewijck", 9 jaar oud. Zie SAG, reeks 330 (staten van goed), nr. 88, f"305, 27 maart 1570. 

130 Nationaal Biografisch Woordenboek, deel 8, kol.795. 
131 W. WATERSCHOOT, 'Leven en betekenis van Lucas d'Heere', Verhandelingen en mede

delingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1974, p.46. Wat 
deze literaire werken betreft, daar komen we in een volgend hoofdstuk op terug. 
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won Egmond de opperprijs in een wedstrijd, ingericht door de Gentse kruis

boogschutters. Onmiddellijk werd er een viering van dit wapenfeit geïmprovi

seerd. De organisatie van dit laatste werd (nogmaals) toevertrouwd aan 

Marcus van Vaemewijck en aan Jan en Lucas de Heerel32. Zowel Lucas de 

Heere als Marcus traden als scheidsrechters op bij steekspelen te water, die de 

dag daarna werden gehouden133. 

Marcus van Vaemewijck heeft zijn bekendheid vooral aan zijn literaire 

werken te danken. Schrijven nam in Vaemewijcks leven dan ook een bijzon

dere plaats in. Niet alleen als lid van de rederijkerskamer Mariën Theeren 

werd hij met literatuur geconfronteerd. Ook als individu, los van het literaire 

verenigingsleven, liet hij de inkt uit zijn pen rijkelijk over het papier vloeien. 

Hij schreef zowel drama (in de rederijkerskamer, uiteraard) als poëzie, maar 

vooral als prozaschrijver muntte hij uit. Rekening houdend met de omvang van 

zijn oeuvre en met de data van de totstandkoming van zijn werk, mogen we 

stellen dat vooral de jaren 1560, een decennium van intensief individueel 

schrijven was. Het centrale werk van deze studie, met name de BeroerZieke 

Tijden die de periode juni 1566 tot en met november 1568 beschrijft, geeft 

indirect ook aan dat Vaemewijck tot kort voor zijn sterven in februari 1569 aan 

dit werk schreefl34. 

De precieze datum van Vaemewijcks overlijden is 20 februari 1569. 

Amper 50 jaar oud stierf Vaemewijck vermoedelijk na een korte maar fatale 

ziekte. De uitvaartplechtigheid vond plaats op 3 maart in de Gentse hoofdkerk, 

Sint-Baafs. De gebroeders van Campene schrijven in hun kroniek: "Den Illen 

heeft men tsint J ans huutvaert ghehouden van Maerk van Vaemewijck, scepen 

van Ghedeele, die over sommeghe daghen deser weerit overleden es"135. Voor 

de uitvaart in de kerk betaalde de familie 8 schellingen 2 groten ofwel 98 

Vlaamse groten136. Hij werd in de familiekelder die zich in de crypte van die

zelfde kerk bevond, bijgezet137. 
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Met zekerheid kunnen we stellen dat Vaemewijck een laatste wilsbeschik-

E. DE BUSSCHER, Recherches sur les peintres et sculpteurs à Gand, aux XV/e, XV/le et 
XVI/le siècles, deel1 (Gent, 1866), pp.39-40 en noot 1. 
WATERSCHOar, 'Leven en betekenis van Lucas d'Heere', pp.50-51. 
Er zijn indicaties in de BeroerZieke Tijden zelf die laten vermoeden dat er een korte (wel
iswaar variërende) tijdsspanne lag tussen het zich afspelen van de gebeurtenissen en het 
effectieve neerschrijven van diezelfde feiten door Vaemewijck. Heel waarschijnlijk zette 
hij de gebeurtenissen van november 1568 kort voor zijn dood in februari 1569 op papier. 
DE ParTER (ed.), Dagboek van Cornelis en Philip van Campene, p.212. 
RAG, Archief Sint-Baafskerk, kerkrekening 1568-1569, nr. 5780, f"5v 0

• 

In diezelfde kerkrekening lezen we op f'7r0
: "Item (ontfaen) van de vrije sepulture van 

Marc van Vaemewijck, 6s.gr.". Zie ook: F. DE SMIDT, E. DHANENS, De Sint
Baafskathedraal te Gent (Tielt, 1980), p.l47. 
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king heeft nagelaten. Helaas is ons zoeken naar dit document in de archieven 

zonder resultaat gebleven. Als uitvoerder van het testament trad Adriaan van 

Loo op, parochiepriester van Sint-Jacobs. Daarvoor kreeg de geestelijke een 

rentebrief van 60 Vlaamse groten toegeschoven. Kennelijk bepaalde het testa

ment dat de parochiepriesters en de koster van Sint-Jacobs 240 Vlaamse gro

ten kregen. Twee schellingen groten ofwel 24 Vlaamse groten ontving Adriaan 

van Loo omdat hij de mis ter nagedachtenis van Marcus van Vaemewijck had 

gehouden138. 

Van Marcus van Vaemewijck zijn vier portretten bewaard. Als eerste gra

veerde Pieter de Jode op basis van een oud schilderij (na een beroockte schil

derije) een portret. Daaruit mag afgeleid worden dat Vaemewijck zich reeds 

tijdens zijn leven heeft laten portretteren. De kosten van het graveerwerk droeg 

Marcus' kleinzoon, Jan de Scheppere, die het portret in de uitgave van de 

Historie van Belgis integreerde. Dit portret werd later meermaals gereprodu

ceerd. De negentiende-eeuwse Duitse schilder Fritz Hickmann liet zich door 

deze gravure inspireren. Hij maakte een groot schilderij dat Marcus van 

Vaemewijck voorstelt: Marcus wordt rechtstaand afgebeeld, de ene hand rus

tend op één van zijn werken, terwijl hij in de andere een schrijfveer vasthoudt. 

Vaemewijck wordt hier als een intellectueel schrijver voorgesteld. Dit histori

serende doek moet tussen 1850 env1870 gesitueerd worden139. Twee lithogra

fieën werden door D. Beemaert in 1828 gemaakt. Het waren reproducties van 

de gravure die de Jode aan het begin van de zeventiende eeuw realiseerde, wel

iswaar met een aantal aanpassingen. Ook Beemaerts tekeningen dienden als 

illustratie in de uitgave van de Historie van Belgis van 1829. Echter zonder 

succes, want de uitgever weigerde de lithografieën op te nemen. Ze werden 

vernietigd. Enkel twee proeven werden bewaard. Het vierde portret was het 

werk van graveur Ch. Onghena en dateert van 1829. Ook dit portret is een 
kopie van de oorspronkelijke gravure van Pieter de Jode. 

De stad Gent zelf is een borstbeeld van Vaemewijck rijk. Het valt te 

bewonderen als geveltop op één van de huizen van de Vrijdagmarkt (nr.47) 

('t Keizershof). Deze gevelwoning werd in 1685 gebouwd. Twee eeuwen later 

liet eigenaar Pieter J. Bert de gevel herstellen en met een indrukwekkend fron

ton opsmukken: twee tamelijk monsterachtige dolfijnen ondersteunen met hun 

staart het borstbeeld dat centraal staat. Onder het beeld werd Vaemewijcks lijf

spreuk "Laet Vaeren Nijdt" in steen gehouwen. Aan het eind van de negen-

138 Archief Sint-Jacobs Gent, nr. 25 (kerk:rekeningen), 1569. 
139 Ridder Xavier de Ghellinck-Vaernewijck (kasteel Vorst-Grimbergen) bewaart zowel dit 

door Pieter de Jode gegraveerde portret als het schilderij van Hickrnann. Zie Nationaal 
Biografisch Woordenboek, deel 8, kol.808. 

60 



tiende eeuw werd Vaemewijck beschouwd als een romantisch geschiedschrij

ver die de verheerlijking van het eigen nationale verleden beoogde (zou 

beogen). Bovendien wou Pieter Bert, lid van de kerkraad van Sint-Jacobs en 

tevens een bekende Gentse kaarsenhandelaar die aan diverse Gentse kerken 

zijn product mocht leveren, met het borstbeeld zijn appreciatie uitdrukken 

voor Vaemewijck die als kerkmeester zo getrouw zijn parochie gediend had. 

Het beeld werd echter decennialang onder andere door talrijke stadsgidsen met 

Karel V geïdentificeerd. Dit was onjuist, maar gezien de sprekende gelijkenis 

tussen de twee geboren Gentenaren, niet verwonderlijk140. 

3.2 Lid van df.r Sint-Lucasgilde 

In 1549-1550 fungeerde Vaemewijck als gezworene in het Sint

Lucasambacht141. Met deze belangrijke bestuurlijke functie slaagde 

Vaemewijck erin, door te stoten tot de elite van het schildersambacht142. 

Door de .Concessio Carolina (1540) werd de samenstelling van de 

ambachtsecten (het ambachtsbestuur) grondig gewijzigd. Naast de vervanging 

van de 53 dekens door 21 ambachtsoversten143, werd het aantal gezworenen 

ook teruggeschroefd144. Vóór 1540 werd de ambachtsdeken bijgestaan door 

meerdere gezworenen, na 1540 werd de ambachtsoverste omringd door 

(slechts) 2 gezworenen. Dit betekende minstens een halvering (na 1540) van 

het aantal gezworenen 145. 
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K. HAERENS, Gentse Gevelbeelden (Gent, 1984), pp. 91-94. 
De oudste vennelding van de Gentse Sint-Lucasgilde dateert van 1356-1357. Tussen ande
re ambachten komt deze vennelding in de stadsrekeningen vo.or, dit naar aanleiding van 
een veldtocht van Loctewijk van Male naar Brabant. "Scilders, beeldesniders en glasema
kers" maakten er deel van uit. In 1463 kreeg het ambacht er een vierde lid bij, met name 
"de verlichters met de pinchelen". In 1540 werd het schildersambacht door de Concessio 
Carolina met de meerseniers, riem-en hoedenmakers verenigd. Pas in 1773 zullen de kun
stenaars van alle ambachtsbanden bevrijd worden. De patroonheilige van de gilde werd 
vereerd in het dominicanenklooster en het ambachtshuis stond vermoedelijk in de Sint
Jansstraat 
Zie: E. CORNELIS, 'De kunstenaar in het Laat-pliddeleeuwse Gent. I. Organisatie en 
kunstproductie van de Sint-Lucasgilde in de vijftiende eeuw', Handelingen der 
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (41, 1987), pp.98-99. 
In wat volgt zullen we af en toe de naam "schildersambacht" gebruiken (als pars pro toto) 
ter aanduiding van de Sint-Lucasgilde. 
In verband met de functie van ambachtsoverste. Zie 3.4.6. Ambachtsoverste van zeven 
neringen. 
DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, p.294. 
DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, pp, 264, 294 en 300. 
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Het borstbeeld van Marcus van Vaemewijck op het Keizershof, 
de Gentse Vrijdagmarkt 

In 1549-1550 warenPietervan Hecke en Marcus van Vaemewijck junior 

respectievelijk eerste en tweede gezworene van de Sint-Lucasgilde146. Zoals 

de regels het voorschreven, werden zij verkozen door de 2 gezworenen van de 

laatste 2 jaar en door de overste. De keuze moest echter vervolgens door de 

hoogbaljuw en het schepencollege goedgekeurd of verworpen worden, waar

uit blij~t dat centrale en stedelijke overheid uiteindelijk het laatste beslissende 

woord over de samenstelling van het ambachtsbestuur hadden. Het pensioen 

van de oversten en gezworenen was gelijk en varieerde in 1550 tussen 6 à 10 

daglonen van een metselaarsgezel147. 

146 SAG, reeks 279/2 (lijsten van de smalle wetten en de ambachtseden), nr. 1, 1549. 
147 DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, pp. 295 en 296. 
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De basisvereiste om het tot gezworene te kunnen brengen, was dat men het 

meesterschap van de desbetreffende gilde bezat. Daarmee rijst de vraag op 

welke wijze Vaemewijck dit meesterschap had verworven. Het antwoord op 

deze vraag leidt ons nog een stuk terug in de tijd, met name naar oktober 1495. 

Op de twintigste dag van die maand en dat jaar kocht Marcus van Vaemewijck 

senior (vader van) het meesterschap van de Gentse Sint-Lucasgilde148. 

Ambachtsmeesters onderscheidden zich van gezellen of knechten op juri

disch (door hun zelfstandig statuut), socio-economisch (doordat ze de contro

le hadden over de productiemiddelen) en technisch vlak. Met het verwerven 

van het meesterschap nam het sociaal prestige ook aanzienlijk toe. Immers, de 

ambachtsmeester werd binnen zijn corporatie als een volwaardig lid 

beschouwd. Hoe hoger men binnen het ambacht opklom, hoe meer rechten 

men verwierf, maar ook hoe meer plichten men kreeg. De meesters moesten 

de ambachtsregels naleven, vergaderingen, misvieringen, begrafenissen van 

collega's, processies en wapenschouwingen bijwonen en op diverse tijdstippen 

de ambachtskas spijzen. Indien zij deze regels overtraden, werden ze beboet, 

in het ergste geval zelfs geschorst. Ook de levenswijze van de meesters was 

van belang. Zo mochten ze op generlei wijze door hun gedrag het ambacht te 

schande maken149. 

Welke weg diende afgelegd om de meestertitel te verwerven150? 

Als iemand het beroep van schilder, beeldhouwer of glazenier wou uitoefenen, 

moest hij eerst bij een meester in het vak in de leer gaan151. Een leertijd was 

noodzakelijk om de kwaliteit en de bekwaamheid van de vaklui en daarmee ook 

de goede faam van het ambacht te garanderen152. Op welke leeftijd men het vak 

in het schildersambacht begon te leren, valt niet precies af te . leiden. 

Vermoedelijk startte de leertijd al op vrij jonge leeftijd, aangezien de opleiding 

een relatief groot aantal jaren in beslag kon nemen153. Voor de ambachten die 

een hoge artistieke kwalificatiegraad vergden, waartoe de Sint-Lucasgilde zeker 

en vast kon gerekend :worden, kon de opleiding zelfs tot 8 jaar oplopen154. 
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SAG, reeks 301(jaarregisters van de schepenen van de keure), .nr. 63, f06lr0
, 20 oktober 

1495. 
DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, pp. 179-181. 
We spreken in wat volgt over de situatie van een niet-meesterskind vóór de Concessio 
Carolina. 
A. CHASTEL, ·'De kunstenaar', in E. GARIN (ed.), De wereld van de Renaissance 
(Amsterdam, 1991), p.221 (uit het Italiaans vertaald. De oorspronkelijke titel: L'uomo del 
Rinascimento ). 
DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, p. 182. 
CORNELIS, 'De kunstenaar in het Laat-middeleeuwse Gent. I. Organisatie en lrunstpro
ductie van de Sint-Lucasgilde in de vijftiende eeuw', p.100. 
SAG, reeks 301 (jaarregisters van de schepenen van de keure), nr. 81, fO 176v?. 
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Na deze opleiding ging de leerling als gezel in loondienst bij een meester in het 

vak. In dit stadium beschikte hij nog niet over alle rechten van het meesterschap 

en kon hij dus enkel aan opdrachten van zijn meester werken. Indien de gezel 

voor eigen rekening wou werken, moest hij dit meesterschap kopen155. 

Het aankopen van een meestertitel vormde voor de meeste gezellen een 

groot obstakel. De fmanciële eisen die de verschillende ambachten aan kandi

daat-meesters oplegden, lagen hoog. Vóór 1540 was de mediaan van de 

inkomstgelden 1920 Vlaamse groten (of 160 zomerdaglonen van een metse

laars gezel) en het rekenkundig gemiddelde lag bij 2113 Vlaamse groten (of 

176 zomerdaglonen van een metselaarsgezel)156. Voor de schilders lag dit nog 

een stuk boven het gemiddelde: 2544 Vlaamse groten. Marcus van 

Vaemewijck senior betaalde (aan het eind van de vijftiende eeuw) 2400 

Vlaamse groten (ofwel10 ponden Vlaamse groten)157. Daarnaast eiste de tra

ditie dat een aspirant-meester ook een zilveren drinkschaal of kroes met ver

gulde rand, voorzien van het ambachtswapen aan het ambacht schonk. Zo'n 

drinkschaal of kroes had meestal een gewicht van 1 Troysche mark (=244,753 

gram) en had een geldwaarde van 450 Vlaamse groten (of 40 zomerdaglonen 

van een metselaarsgezel). In het schildersambacht ontstond de gewoonte dat 

de kandidaat-meester 240 Vlaamse groten cash betaalde. Het resterende 

bedrag kortte hij af door gedurende 9 jaar telkens 240 Vlaamse groten te beta

len. Precies omwille van de hoge financiële drempel tot het meesterschap werd 

dit afbetalingssysteem met jaarlijkse schijven ingesteld. Het voordeel voor de 

koper was dat hij daarbij geen intrest moest betalen. Ook wat betreft de leve

ringsdatum van de zilveren drinkschaal werd een toegeving gedaan. In het 

Sint-Lucasambacht moest de drinkschaal pas na de laatste afbetalingstermijn 

aangeboden worden. Dit alles vereiste een groot financieel vermogen. 

Bovendien moest de beginnende meester over een behoorlijk startkapitaal 

beschikken, wilde hij een eigen zaak uitbouwen. Dit alles leidt tot de conclu

sie dat personen uit lagere sociale groepen het niet of uiterst moeilijk tot mees

ter konden brengen158. 

Marcus van Vaemewijck senior heeft van dit afbetalingssysteem gretig 

gebruik gemaakt om het felbegeerde meesterschap in de wacht te slepen. In de 

schepenregisters van de keurelezen we: 

155 CORNELIS, 'De kunstenaar in het Laat-middeleeuwse Gent. I. Organisatie en kunstpro
ductie van de Sint-Lucasgilde in de vijftiende eeuw', pp.102-103. 

156 DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, p. 184. 
157 CORNELIS; 'De kunstenaar in het Laat-middeleeuwse Gent. I. Organisatie en kunstpro

ductie van de Sint-Lucasgilde in de vijftiende eeuw', p.104. 
158 DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, p.188 en pp.l92-194. Zie ook SAG, reeks 

301 Gaarregisters van de schepenen van de keure), nr. 81, f'64r0
, f'138 V
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Marc van Vaemewijck, beeldgesniidere, cmnmen es voor de scepenen van der 
keure in Ghend, ende bekende tachter ende sculdich zijnde Comelis van der 
Gous in den name ende als dekin van der neeringhe van den scilders binnen 
deser stede ende ter zelver neeringhe behouf, de somme van x lb.gr. in ghelde, 
ende een zelvere scale van eender troeyscher rnaere den boort verghult ende in 
den bodem gheamelgiert ende verheven metter wapene van der zelver neering
he algaeder scult over den coop ende vrijbede van der zelve neeringhe daer hij 
Marc bij den voornoemden dekin ende zijne ghezwome ghesellen inne ontfaen 
ende ghevrijdt es159. 

Merken we hierbij nog op dat gedurende de laatste twintig jaar van de vijf

tiende eeuw de toegankelijkheid tot het ambacht het kleinst was. Els Comelis 

vermeldt de namen van slechts 26 ambachtsmeesters die erin slaagden (in die 

periode) het meesterschap te verwerven. Marcus senior was één van hen160. In 
het laatste decennium van de vijftiende eeuw ontstond daarenboven ook nog 

de gewoonte dat de kandidaat-meester het ambachtsbestuur een maaltijd aan

bood161. 

In 1526-1527 werd Marcus senior gezworene binnen de corporatie162. 

Vóór 1540 (vóór de Concessio Carolina) werden zowel de gezworenen als de 

deken jaarlijks rond 15 augustus door de actieve, volwaardige leden van het 

ambacht gekozen. De functie van gezworene werd door de meest ambitieuze 

meesters gegeerd. Gezien de vrij hoge leeftijd van een aantal gezworenen, ver

moedt men dat het mandaat voor velen de afronding betekende van · hun caP 

rière. Mogelijks was dit ook het geval voor Marcus senior. Hij verwierf het 

gezworeneschap 31 jaar nadat hij de meestertitel had gekocht. Voor anderen 

was de functie duidelijk een springplank naar het dekenaat. Onder de 4 ·gezwo

renen bevonden zich steeds 2 schilders, 1 beeldhouwer en 1 glazenier. De 

gezworenen hadden als taak na te gaan of de ambachtsreglementen door de 

leden gerespecteerd werden; daarvoor legden ze vaak huisbezoeken af. Het 

visiteren (controle, beoordeling, waardeschatting van een voltooid werk) 

behoorde eveneens tot de bevoegdheid van het ambachtsbestuur. Het bestuur 

speelde ook een rol bij het sluiten van verbintenissen tussen de opdrachtgevers 
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SAG, reeks 301 Gaarregisters van de schepenen van de keure), nr.63, f061r0
, 20 oktober 

1495. 
CORNELIS, 'De kunstenaar in het Laat-middeleeuwse Gent. I. Organisatie en kunstpro
ductie van de Sint-Lucasgilde in de vijftiende eeuw', pp.104-105. 
CORNELIS, 'De kunstenaar in het Laat-middeleeuwse Gent. I. Organisatie en kunstpro
ductie van de Sint-Lucasgilde in de vijftiende eeuw', p.105.Wat deze maaltijd aanging, 
vonden we in het contract van Marcus van Vaemewijck senior geen indicaties. 
E. CORNELIS, 'De kunstenaar in het Laat-Middeleeuwse Gent. II. De sociaal-economi
sche positie van de meesters van de Sint-Lucasgilde in de 15de eeuw', Handelingen der 
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (42, 1988), p. 135. 
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van een kunstwerk en de meesters. Het was ook belast met het beheer van de 

fmanciën van het ambacht 163. 

Dat Marcus van Vaemewijck senior de meestertitel bezat heeft ook conse

quenties voor zijn 2 zonen, Pieter en Marcus. In feite verwierven de Gentse 

meesterskinderen de vrijheid van het ambacht op het moment van hun geboor

te. Opdat de vrijheid rechtsgeldig zou zijn, moest men zich laten registreren. 

De meesterskinderen werden daarom op jeugdige leeftijd in het ledenregister 

ingeschreven. Aangezien zowel Pieter als Marcus geboren zijn na 1495, na het 

verwerven van de meestertitel door hun vader, ligt het voor de hand dat 

Marcus senior zijn twee kinderen bij hun geboorte of op jeugdige leeftijd (in 

elk geval vóór 1540), in het ledenregister van de gilde liet inschrijven. De 

meesterskinderen waren dus niet aan intredegeld onderworpen. Alleen het 

registratiegeld diende te worden betaald. Vergeleken bij het intredegeld dat 

niet-meesterskinderen dienden te betalen, was het registratiegeld van de mees

terskinderen een peulschil. Voor de schilders is dit registratiegeld jammer 

genoeg niet bekend. In elk geval kan worden gesteld dat zelfs bij het ambacht 

waar de discrepantie tussen het intredegeld en registratierecht het kleinst was, 

de niet-meesterskinderen nog altijd 33-maal meer dan de meesterskinderen 

betaalden 164. 

De voorkeursbehandeling van meesterskinderen blijkt niet enkel uit de 

financiële discriminatie tussen meesterskinderen en niet-meesterskinderen. 

Ook wat de opleiding zelf betrof was er een duidelijk onderscheid. De leerpe

riode die meesterskinderen in bepaalde ambachten moesten doorlopen was 

doorgaans korter dan die van niet-meesterskinderen. Bovendien schreven heel 

wat vakverenigingen voor meesterskinderen zelfs geen officiële opleiding 

voor omdat men ervan uitging dat de vader automatisch het beroep aan zijn 

zoon zou aanleren. Meesterskinderen waren (ook na de Concessio Carolina) 

nog altijd niet aan een meesterproef onderworpen. De Concessio Carolina 

heeft het aldus bevoorrechte statuut van de meesterskinderen niet ongedaan 

gemaakt. Kinderen van erfelijke meesters bleven dus van bepaalde voorrech

ten genieten. Enkel de financiële kloof tussen meesterskinderen en niet-mees

terskinderen werd merkelijk kleiner165. 

De vraag rijst waarom Marcus van Vaemewijck senior voor het Sint

Lucasambacht koos. Was de keuze van het schildersambacht een louter wille

keurige, of eerder een weloverwogen keuze? Meerdere redenen en motieven 
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CORNELIS, 'De kunstenaar in het Laat-middeleeuwse Gent. I. Organisatie en kunstpro
ductie van de Sint-Lucasgilde in de vijftiende eeuw', pp. 106-107. 
DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, pp. 208 en 210. 
DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, p.211. 



konden aan de basis liggen. Vooreerst dient gezegd dat een telg uit de familie, 

Willem van Vaernewijck, in de veertiende eeuw, reeds lid was van de Gentse 

schildersnering166. Met Marcus van Vaernewijck senior deed de familie van 

Vaernewijck opnieuw zijn intrede in de Sint-Lucasgilde. Ongetwijfeld speel

den daarbij persoonlijke talenten en interesse voor het artistieke een rol. 

Misschien lag het in Vaemewijcks bedoeling om via zijn lidmaatschap de 

Gentse meesters in hun artistieke productie te steunen167. Toch dient gezegd 

dat niet enkel steunbetuiging de belangrijkste betrachting van Marcus van 

Vaemewijck was. Ons onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat hij het 

ambacht effectief heeft uitgeoefend, en wel als beeldsnijder. Bovendien ligt 

het weinig voor de hand dat Vaemewijck zulk een aanzienlijk kapitaal als 

entreegeld (uitgerekend in een periode waarin de toegankelijkheid tot het 

ambacht uitzonderlijk klein was!) zou neertellen om het ambacht te sponsoren 

of om het beeldsnijden als "hobby" te beoefenen. Een beroepsmatig uitoefe

nen van het ambacht lijkt meer plausibel. Hoe actief of in welke mate hij dit 

heeft gedaan, valt echter moeilijk te achterhalen168. De werkzaamheden van 

beeldhouwers beperkten zich niet tot het maken van beelden of het snijden van 
retabels, tabernakels, baldakijnen en preekstoelen, er was ook de zogenaamde 

efemere kunst. Beeldhouwers, maar ook schilders en glazeniers werden vaak 

betrokken bij de voorbereiding van allerlei plechtigheden en feesten. Bij 

Blijde Intreden deed het stadsbestuur een beroep op hen. Vanaf de tweede helft 
van de vijftiende eeuw gaven rederijkers allerhande voorstellingen waaraan 

166 

167 

168 

V. VANDERHAEGHEN, Mémoire sur les documents faux relatifs aux anciens peintres, 
sculpteurs et graveurs flamands (Brussel, 1899), p.37. Hij verwijst naar de jaarregisters 
van de schepenen van de keure, 1383-1384, f053. 
Het uniekevoorbeeld van Jacobs Ketelboetere illustreert dat dit laatste (weliswaar niet fre
quent, maar toch) voorkomt. Deze visverkoper en vleeshouwer kocht in 1444 de vrijheid 
van het schildersambacht. Waarschijnlijk lag het niet in de bedoeling van Ketelboetere om 
het ambacht uit te oefenen, maar wel wou hij door zijn lidmaatschap de gilde en vooral hun 
productie steunen. 
Zie CORNELIS, 'De kunstenaar in het Laat-middeleeuwse Gent. II. De sociaal-economi
sche positie van de meesters van de Sint-Lucasgilde in de 15de eeuw', p. 105. 
In de jaarregisters van de schepenen van de keure vonden we enkele contracten van "bestel
lingen", geplaatst bij Marcus senior en gepasseerd voor de schepenbank van de keure. Dit 
laatste om de rechtszekerheid van de betrokkene te garanderen. Zo plaatsten de parochie
priester, Jan van Belle en de kerkmeesters van de kerk van "Aersele bij Thielt" een bestel
ling (SAG, reeks 301 (jaarregisters van de schepenen van de keure ), nr. 64, fO 127v0

, 17 april 
1496). Op 13 februari 1500 lieten de kerkmeesters van de parochie van Evergem een "taef
ele" door Marcus senior creëren. Deze laatste bestelling was goed voor een aankoopprijs 
van 21 ponden Vlaamse groten (SAG, reeks 301 (jaarregisters van de schepenen van de 
keure), nr. 66, f049v 0

, 13 februari 1500). In 1511 vervaardigde Marcus senior nog een 
altaartafel, deze keer voor de kerk van Lochristi (SAG, reeks 301 (jaarregisters van de 
schepenen van de keure), nr. 72, f0153v 0

, 5 juli 1511). 
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ook schilders hun bijdrage leverden. Ook voor (andere) feesten en toernooien 

vielen ambachten en broederschappen terug op de Gentse meesters van Sint

Lucas, om ze sfeervol op te luisteren169. Mogelijk was Vaemewijck senior als 

beeldhouwer op enigerlei wijze hierbij betrokken. Waarschijnlijk ligt een veel

heid van factoren aan de grondslag van Vaemewijcks keuze voor de kunste

naarsgilde. Het beroepselement hoort er zeker bij. Maar in welke mate, blijft 

een open vraag170? 

Binnen de kunstenaarsgilde bestond er een zekere hiërarchie. Zo werd een 

meester van de Sint-Lucasgilde hoger gewaardeerd indien hij in staat was een 

retabel te maken dat zowel aan de ambachtsreglementering als aan de aanwij

zingen van de opdrachtgever beantwoordde. Marcus van Vaemewijck senior 

bleek tot dat laatste in staat171. De sociale positie en de afkomst van die 

opdrachtgever speelden eveneens een rol. Ook het feit dat een aantal kerk

meesters van parochies van buiten Gent, een bestelling bij Marcus senior 

plaatsten, vormde een aanwijzing voor diens gedegen reputatie172. Maar ook , 

zijn gezworeneschap van 1526-1527 getuigde van een hoger sociaal prestige 
binnen het ambacht 173. 

We gaven reeds aan, dat het voor zowel Pieter als Marcus junior als mees

terkinderen een koud kunstje was om het lidmaatschap van het Sint

Lucasambacht te verwerven. Daartoe volstond een registratie van hun namen 

in de ledenlijst. Beiden hebben binnen het ambacht carrière gemaakt. Marcus 

was gezworene in 1549-1550 (ut supra). Pietervan Vaemewijck functioneer-

169 CORNELIS, 'De kunstenaar in het Laat-middeleeuwse Gent. I. Organisatie en kunstpro
ductie van de Sint-Lucasgilde in de vijftiende eeuw', pp. 115 en 112-113. 

170 Dit geldt evenzeer voor de vraag of Vaemewijck over een eigen kunstenaarsatelier beschik
te of eerder samenwerkte met andere kunstenaars, eventueel op een andere locatie. 

171 In het contract dat de kerkmeesters van de parochiekerk van Evergem met Marcus senior 
sloten, werden een aantal aanwijzingen opgenomen. Zo voegden de parochiepriester en 
kerkmeesters er nog aan toe dat deze "taefele" zal staan "up den aultaer van Onser V rauwe 
in de selve kercke", en dat dit altaar "in desemaniere [ ... ]moet ghemaect zijn naer eene 
taefle die staet te Caprijcup Onser Vrauwen aultaer". Kennelijk werd Marcus senior daar
toe in staat geacht. SAG, reeks 301 (jaarregisters van de schepenen van de keure), nr.66, 
f'49v 0

• Het werken op basis van een door de opdrachtgever aangegeven voorbeeld bleek 
schering en inslag in de talrijke dertiende -en veertiende-eeuwse contracten die in Italië 
werden afgesloten. Zorgvuldig vastgelegde materiële en financiële overeenkomsten en 
garantiebepalingen werden in het contract opgenomen. Zie CHASTEL, 'De kunstenaar', 
p.223. 

172 G. GEPTS-BUYSAERT, 'De beeldhouwers ' , in J.L.BROECKX, Flandria Nostra. Ons land 
en ons volk, zijn standen en beroepen door de eeuwen heen, deel 2 (Antwerpen-Brussel
Gent-Leuven, 1957), p.104. Vooral kerken en kloosters traden als opdrachtgevers op. 

173 CORNELIS, 'De kunstenaar in het Laat-middeleeuwse Gent. Il. De sociaal-economische 
positie van de meesters van de Sint-Lucasgilde in de 15de eeuw', pp.101-102. Zie ook 
SAG, reeks 301 (jaarregisters van de schepenen van de keure), f'79v 0 (29 januari 1526) en 
f'158v 0 (17 mei 1527). 
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de als gezworene in 1537174 en werd de laatste deken van de schilders in oude 

"middeleeuwse" stijl. Hij oefende in 1539-1540 het dekenaat uit175. Zoals 

reeds aangegeven, werd het dekenschap met de Concessio Carolina afgeschaft 

en deed de ambachtsoverste zijn intrede. 

Heel waarschijnlijk wendde Marcus junior zijn lidmaatschap van en car

rière binnen het Sint-Lucasambacht aan om zijn andere ambities kracht bij te 

zetten. Eerst en vooral zijn politieke ambities. Zo vormde zijn deelname aan 

het ambachtsbestuur tijdens zijn gezworeneschap in 1549-1550 een uitsteken

de gelegenheid om op de maatschappelijke ladder te kunnen stijgen en in 

hogere (politieke) kringen bekendheid te verwerven. Het bood immers per

spectieven op een stedelijke politieke carrière176. Tijdens tal van plechtighe

den, gaande van uitvaartdiensten, misvieringen, vergaderingen tot publieke 

optochten onderscheidden bestuursleden zich uiterlijk van de gewone 

ambachtsmeesters: door het dragen van de ambachtskiedij en ambachtsinsig

ne werd dit onderscheid ten opzichte van de niet bestuursleden visueel duide

lijk. Een sociale erkenning ging daarmee gepaard 177. 

Maar terwijl een meestertitel in om het even welke corporatie van pas 

kwam om aan politieke aspiraties tegemoet te komen, had een lidmaatschap 

van een ambacht dat specifiek kunstenaars verenigde, meer te bieden aan lie

den die zich ook in het literaire veld wilden bewijzen dan aan deze in een door

snee ambacht. Ook om zijn ambities als literator te realiseren, kon 

Vaemewijcks behoren tot een ambacht waar de beeldende kunsten werden 

beoefend, een positieve bijdrage leveren178. In de zestiende eeuw, met Italië 

174 

175 

176 

177 

178 

Dit blijkt uit SAG, reeks 301 (jaarregisters van de schepenen van de keure), nr. 92, :f01v0
, 

17 augustus 1537. 
P.C. VANDER MEERSCH (ed.), Memorieboek der stad Ghent. Van 'tjaer 1301 tot 1795, 
deel 2 (Gent, 1854), p.151. Het dekenaat vanPietervan Vaernewijck valt ook af te leiden 
uit ARA, fonds Rekenkamer, nr. 18255, :f09v0

• Dit zijn de confiscatierekeningen, als gevolg 
van de rigoureuze maatregelen die ook aan de schildersnering naar aanleiding van de 
Concessio Carolina werden opgelegd. 
Ook al dient dit element van de politieke mogelijkheden en ambities, die een meestertitel 
van een ambacht konden bewerkstelligen, na 1540 gerelativeerd te worden (ut supra), toch 
moet dit gezien worden als onderdeel binnen een geheel van factoren die zijn politieke car
rière mogelijk gemaakt hebben (infra). 
DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, p. 264. Ook P. ARNADE wijst in zijn arti
kel 'Crowds, banners, and the marketplace: symbols of defiance and defeat during the 
Ghent War of 1452-1453', Joumal of Medieval and Renaissance Studies, 24 (1994), pp. 
471-497, op het belang van het gezworeneschap. Het dragen van de banier van het ambacht 
door de (eerste) gezworene werd beschouwd als een zeer eervolle zaak. 
Merken we ook op dat één van de meest voorkomende kenmerken van deze periode was, 
dat mensen met talent werden aangemoedigd om zich op meerdere, soms ook op alle ter
reinen te bekwamen. Het model van de uomo universale stond Vaernewijck misschien voor 
ogen. Vaernewijck wenste zich niet alleen als kunstenaar (tekenaar (infra)), maar ook als 
dichter en rederijker te manifesteren. 
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als epicentrum, vervaagden de grenzen tussen de literatuur en het Humanisme 

enerzijds en de beeldende kunsten en de muziek anderzijds. Langzaam maar 

zeker brokkelde het onderscheid tussen beide culturen af. Zo was het tegen 

1550 in Italië geen uitzondering meer dat kunstenaars iets van humaniora wis

ten. Cennini en Leonardo da Vinci vergeleken zelfs de schilder met de dichter 

omdat beiden hun verbeelding of fantasia gebruiken179. Het valt bovendien 

niet uit te sluiten dat het meesterschap van de Gentse Sint-Lucasgilde in de 

zestiende eeuw met hoger maatschappelijk aanzien omgeven was dan een 

meestertitel van een doorsnee ander ambacht180. In het Italië van de 

Renaissance viel een weliswaar geleidelijke stijging op de sociale ladder van 

de schilders en beeldhouwers op. Het betrof een sociale mobiliteit die gesym

boliseerd en bevestigd werd door de komst van het begrip "kunstenaar" (en 

"schrijver") in de moderne betekenis van het woord. Aan het louter ambach

telijke aspect werd een diepere betekenis gegeven. De kunstenaar ging de uit- -
drukkingsmogelijkheden van zijn vak verheerlijken181. Deze tendens werkte 

het meer artistieke en creatieve handelen van de kunstenaar in de hand. 

Persoonlijke stijl en individualiteit werden geleidelijk aan meer geapprecieerd. 

Geregeld verklaarden de kunstenaars zelf dat ze een hoge status bezaten of dat 

die hun toekwam. Er waren ook mensen die geen kunstenaar waren en toch 

aanvaardden dat schilders geen gewone ambachtslui waren. Zo merkte de 

aartsbisschop van Florence, Sint-Antonino, op dat terwijl bij de meeste 

ambachten de juiste prijs voor een werkstuk in wezen afhangt van de beno

digde tijd en materialen, "schilders er min of meer terecht aanspraak op maken 
dat hun kunst niet alleen wordt betaald naar de hoeveelheid werk, maar voor

al overeenkomstig hun toewijding en hun grotere vakbekwaamheid". Enkele 

schilders verwierven sociaal prestige doordat ze geridderd of in de adelstand 

verheven werden. Voor het maatschappelijk aanzien van beeldhouwers en 
architecten bestonden vergelijkbare aanwijzingen. Tegelijk dient echter 

179 P. BURKE, De Italiaanse Renaissance. Uit het Engels vertaald door Jaap Engelsman 
(Amsterdam, 1988), pp.79 en 73. De oorspronkelijke titel luidt P. BURKE, The ltalian 
Renaissance. Culture and Society in Renaissance Jtaly, 1420-1540 (Oxford, 1972); her
werkte versie onder de titel Culture and Society in Renaissance ltaly (Oxford, 1987). 

180 In haar studie over de vijftiende-eeuwse Gentse Sint-Lucasgilde wees E. Cornelis op haar 
nog stroeve ambachtsstructuur waar weinig plaats was voor originaliteit of persoonlijke 
creativiteit. Het grootste deel van de Gentse meesters genoten nog geen kunstenaars-status . 

. en werden als gewone ambachtslui beschouwd. De gebroeders Van Eyck en Hugo van der 
Goes vormden uiteraard uitzonderingen die de regel bevestigden. Toch wees Cornelis: op 
(weliswaar luttele) symptomen van een veranderende mentaliteit. Zie CORNELIS, 'De 
kunstenaar in het Laat-middeleeuwse Gent. ll. De sociaal-economische positie van de 
meesters van de Sint-Lucasgilde in de 15de eeuw' , pp.l04-105. 

181 CHASTEL, 'De kunstenaar', p. 222. 
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gezegd dat de maatschappelijke status van de kunstenaar evenzeer afhankelijk 

was van stad tot stad182. Soms waren er evenzeer tegenstemmen. Immers, niet 

iedereen keek op naar kunstenaars en schrijvers. Zo bleef de twaalfde-eeuwse 

indeling, waar de schilderkunst, de beeldhouwkunst en de bouwkunst niet als 

' vrije' maar wel als 'mechanische' kunsten beschouwd werden, ook nog in de 

Renaissance hardnekkig standhouden. Als reactie fulmineerde Leonardo da 

Vin ei: 

U hebt de schilderkunst bij de mechanische kunsten ingedeeld! U kunt het 
mechanisch noemen omdat de handen uitvoeren wat de verbeelding schept, 
maar dan leggen die schrijvers van u wat aan de geest ontspringt toch ook vast 
door handwerk met de penl83. 

Als conclusie stelt Peter Burke, in zijn De Italiaanse Renaissance, dat de kun

stenaars van de Renaissance een voorbeeld waren van wat sociologen status 

dissonance noemen: sommigen bereikten een hoge status, anderen niet. 

Volgens bepaalde criteria was het kunstenaarschap eervol; volgens andere was 

het slechts een ambacht184. Het kunstenaarschap was duidelijk in een transi

tieproces betrokken, waarbij de idee van de kunstenaar als gewone ambachts

man langzamerhand verlaten werd. 

Marcus junior heeft heel vermoedelijk het ambacht nooit beroepsmatig uit

geoefend. Indicaties ontbreken daarvoor. Toch kunnen we ervan uitgaan dat hij 

als zoon van een beeldsnijder en later als gezworene in het ambacht ongetwij

feld bij het kunstenaarsgebeuren betrokken was. Vaemewijck deelt zelf mee 

dat hij tijdens zijn reizen schetsen en tekeningen van gebouwen en monumen

ten heeft gemaakt. Zijn activiteit als tekenaar mogen we geenszins gering

schatten. Onder invloed van de Italiaanse theorieën die de begrippen disegno 

en inventio als onmisbare basis van alle kunst beschouwden, werd deze kunst

vorm autonoom. In Italië werden de bladen met de première idee van de kun

stenaars gegeerd door verzamelaars en schoorvoetend groeide deze belang

stelling ook in de Nederlanden. Vlaamse kunstenaars kenden een reële waar

de toe aan hun tekeningen: een groot aantal zijn voorzien van een signatuur of 

182 

183 

184 

De getuigenis van Albrecht Dürer is hier wel treffend. Bij zijn bezoek aan Venetië kwam 
hij onder de indruk van het feit dat de status van de kunstenaars daar hoger was dan in zijn 
geboortestad Nürnberg. In een brief aan zijn vriend schreef Dürer: "Hier ben ik een heer, 
thuis een klaploper [Hier bin ich ein Herz, doheirn .ein Schmarotzer]". Dürers opmerking 
moet onze ogen openen en er ons voor hoeden, de positie van de kunstenaar in het renais
sancistische Italië probleemloos te projecteren op het I6de_eeuwse Gent! Zie BURKE, De 
Italiaanse Renaissance, pp.74-75. 
BURKE, De Italiaanse Renaissance, pp.73-80. 
BURKE, De Italiaanse Renaissance, p.79. 
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monogram. Dit wijst duidelijk op de waarde die de kunstenaar eraan hecht
te185. 

Marcus van Vaemewijck junior was niet alleen lid van de Gentse schil

dersgilde, ook in de rederijkerskamer Mariën Theeren was hij actief. Een lid

maatschap van een rederijkerskamer zorgde binnen de Sint-Lucasgilde voor 

een grotere erkenning 186. 

3.3 Lid van de rederijkerskamer Mariën Theeren 

Marcus van Vaemewijck was een vooraanstaand lid van één van de vier 

rederijkerskamers die Gent rijk was. Het ligt voor de hand dat Vaemewijck 

koos voor die kamer van rhetorijcke die nauw verbonden was met zijn 

parochiekerk Sint-Jacobs. Het gaat hier om Mariën Theeren. Waarschijnlijk 

zal ook zijn belangstelling voor de rederijkerskunst meegespeeld hebben187. 

Van een eedaflegging door nieuwe leden is bij het toetreden tot één van de 

Gentse rederijkerskamers nooit sprake. Het is echter niet uitgesloten dat deze . 

bestonden. Kennelijk werd er weinig belang aan gehecht, aangezien dit als 

voorwaarde nergens in de statuten van de rederijkerskamer terug te vinden is. 

Belangrijker was wel de zogenaamde doodsschuld die bij het toetreden moest 

worden vastgelegd. De leden van de Gentse rederijkerskamers genoten geen 

vrijstelling van dienst in de schuttersgilden. Enkel het jaar dat ze een bestuurs

functie uitoefenden, waren ze vrijgesteld van dienst in andere gilden, behalve 

dan in de schuttersgilde188. 

In tegenstelling tot de bestuursfuncties hadden de gewone leden van de 

kamer weinig verplichtingen: de deelname aan patroonsfeesten en misvierin

gen gebeurde op vrijwillige basis. Bestuursleden waren daarentegen wel ver

plicht bij zulke gelegenheden een gildenhabijt te laten maken en af en toe 

fmancieel bij te dragen. Het bestuur van Mariën Theeren bestond uit één deken 

en twaalf proviseerders. Samen droegen ze de verantwoordelijkheid voor het 

bestuur en het fmancieel beheer van de kamer. Bovendien vertegenwoordigden 

ze de rederijkerskamer naar de buitenwereld toe. In principe kon elk manne-

185 G. DENHAENE, Lambert Lombard. Renaissance en Humanisme te Luik (Antwerpen, 
1990), p.195 (uit het Frans vertaald door B. Van hnschoot). 

186 CORNELIS, 'De kunstenaar in het Laat-middeleeuwse Gent. II. De sociaal-economische 
positie van de meesters van de Sint-Lucasgilde in de I5de eeuw', p.102. 

187 A.-L. VAN BRUAENE, Om beters wille. Rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de 
Zuidelijke Nederlanden ( 1400-1650), deel 2, p.322 (onuitgegeven doctoraatsverhandeling, 
Gent, 2004). 

188 VAN BRUAENE, Om beters wille, p.313. 
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lijk lid tot deken of proviseerder gekozen worden, zonder dat hij dit kon wei
geren189. 

Marcus van Vaernewijck bekleedde met zekerheid minstens twee bestuurs

functies binnen de kamer. In 1556-1557 was hij, samen met Lieven vander 

Vennen, factor van de kamer. Voor zijn jaardienst als factor kreeg hij 10 schel

lingen Vlaamse groten190. De taak van factor was niet duidelijk omschreven 

in de Gentse statuten. Uit de rekeningen van deze rederijkerskamer blijkt ech

ter dat de factor zowel stukken componeerde als in het net rolleerde. Het jaar 

daarop, in 1557-1558, werd Vaernewijck proviseerder. Feit is dat de bestuurs

leden van Mariën Theeren geselecteerd werden uit een relatief kleine groep191 

waar Vaernewijck kennelijk ook toe behoorde. Ongeveer een kwart van de 

mannelijke leden in Mariën Theeren namen één of meer bestuursfuncties op. 

Deze laatste situatie gold voor de tweede helft van de zestiende eeuw192. 

De meeste bestuursleden behoorden tot het maatschappelijke middenveld. 

De overgrote meerderheid kwam uit een corporatief milieu. Als lid van de 

schildersnering sloot Vaernewijck hierbij aan. Bovendien was meer dan de 

helft (60,8%) van de 51 geïdentificeerde leden één of meerdere malen gezwo

rene of deken van het eigen ambacht geweest. Vaernewijck behoorde als 

gezworene tot deze meerderheid. Wel dient gezegd dat zijn bestuursfunctie 

van het ambacht zijn functie in de rederijkerskamer voorafging, terwijl dit bij 

de meeste leden van de kamer andersom was. 

Qua sociaal-professioneel profiel is Vaernewijck ten opzichte van zijn col

lega's-rederijkers eerder uitzonderlijk te noemen. Ten eerste was hij het enige 

lid van de kamer die het tot overste van een gilde heeft gebracht (infra). Even 

uitzonderlijk was hij ook wat zijn doorstroming naar de schepenbanken betrof 

(infra): van de 100 actieve leden uit de periode 1556-1590 oefenden slechts 1 à 

3 een schepenmandaat uit. De bestuursleden van Mariën Theeren behoorden 

geenszins tot de politieke elite van de stad. Wel is waar dat Vaernewijck deze 

functies op zich nam nadat hij de rederijkerskamer min of meer vaarwel had 

gezegd. Dit geschiedde vanaf 1558. Hij liet zijn doodsschuld van 240 Vlaamse 

groten omzetten in een rente van jaarlijks 120 Vlaamse groten. Als voorwaar

de stelde Vaernewijck dat hij nooit meer tegen zijn zin dienst zou moeten doen 

in de kamerl93. Sindsdien vervulde hij er geen enkele functie meer. In verband 

met de reden van het zich distantiëren van de kamer kunnen we enkel gissen. 

189 

190 

191 

192 

193 

VAN BRUAENE, Om beters wille, p.314. 
Archief Sint-Jacabskerk Gent, nr.l473, oude 2r0

• 

Relatief klein in vergelijking met de Brusselse rederijkerskamers. 
VAN BRUAENE, Om beters wille, p.315. 
Archief Sint-Jacobskerk Gent, nr. 1472, 23r0 (ledenregister Mariën Theeren). 
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In elk geval kunnen we vaststellen dat Vaemewijck nadien een duidelijke 

opgang maakte op sociaal-politiek vlak en dat hij steeds steeg op de maat

schappelijke ladder. Meer en meer liet hij zijn corporatieve wortels los. 

3.4 Vaernewijcks politieke ambities 

In de hiernavolgende paragrafen wensen we de politieke loopbaan van · 

Vaemewijck in kaart te brengen. Van 1562 tot aan zijn overlijden in 1569 

oefende Vaemewijck onafgebroken belangrijke politieke mandaten uit. 

Vaemewijcks politieke carrière ontplooide zich dus op een heel krachtige en 

geconcentreerde wijze. Tijdens de laatste acht jaren van zijn leven was hij 

zonder onderbreking heel direct bij het bestuur en het politieke leven van zijn 

stad betrokken. We mogen bovendien veronderstellen dat er nog talrijke amb

ten zouden gevolgd zijn indien hij langer had geleefd. Zijn carrière in de poli

tiek beperkte zich echter wel tot het stedelijke niveau. Hij is er niet in 

geslaagd door te breken naar een hoger politiek echelon, wat overigens aan 

weinigen gegeven was. 

Binnen zijn familie was Marcus' politieke loopbaan niet uitzonderlijk. We 

gaven reeds aan dat de Vaemewijcks talrijke schepenen (en zelfs voorsche

penen) in de veertiende en vooral in de vijftiende eeuw hebben voortgebracht. 

In deze vijftiende eeuw behoorden ze zelfs tot de 15 politiek belangrijkste 

families van Gent194. De vraag rijst of deze trend ook in de zestiende eeuw 

werd verder gezet en welke rol Marcus van Vaemewijck daarin heeft gespeeld. 

Op een bijzonder accurate en gedetailleerde wijze onderzocht J. Dam

bruyne in zijn Corporatieve Middengroepen de machtsverdeling en bestuurs

mobiliteit binnen de belangrijkste Gentse overheidsinstellingen (schepenban

ken, stadsthesaurie, de collatie en vinderijen) tijdens de vier politiek-institu

tionele periodes195 die Gent tijdens de zestiende eeuw heeft gekend. Daarbij 

ging hij na hoe en in welke mate de mandaten (van schepenen/of stadsont

vanger; collatielid; vinder) over de Gentse politiek-actieve families verspreid 

waren. 

194 BLOCKMANS, 'Het wisselingsproces van de Gentse schepenen tijdens de 15de eeuw', 
pp.89-92. 

195 J. Dambruyne onderscheidde 4 politiek-institutionele periodes in de zestiende eeuw. De 
eerste periode loopt tot 1540, de Gentse opstand en de daaruit voortvloeiende Concessio 
Carolina. Vanaf 1540 loopt de tweede periode tot de start van de Calvinistische Republiek 
in 1577. De luttele jaren van de Calvinistische Republiek vormden de derde periode (1577-
1584). Als vierde periode neemt J. Dambruyne de laatste 16 jaren van de zestiende eeuw 
(1584-1600). 
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We zoomen in op de familie van Vaemewijck die J. Dambruyne tot de 

poorterij rekende. In de eerste periode (1500-1540) sleepte deze familie 7 

mandaten in de wacht. Slechts twee van Vaemewijcks bekleedden 6 schepen

mandaten en 1 vindersmandaat196. Eén van beiden was Sander van 

Vaemewijck die het zelfs tot voorschepen van de schepenbank van gedele in 

1511-1512 bracht197. In de tweede periode (1540-1577) slaagden 5 telgen uit 

het geslacht van Vaemewijck erin om in totaal14 mandaten uit te oefenen198. 

Tijdens de derde periode (1577-1584) was slechts één van Vaemewijck in het 

bestuur betrokken en dan nog wel als vinder, het laagste van de vier genoem

de ambten199. Dezelfde situatie geldt ook voor de periode 1584-1600. Slechts 

1 mandaat werd door een van Vaemewijck uitgeoefend, alweer een vinders

mandaat200. 

Hieruit valt af te leiden dat op politiek vlak de periode 1540-1577 voor de 

familie van Vaemewijck veruit de vruchtbaarste was. Het is uiteraard geen toe

val dat uitgerekend in die periode het patriciaat de touwtjes in handen kreeg. 

De machtsverschuiving die door toedoen van de Concessio Carolina (1540) 

plaatsvond, verliep duidelijk in het voordeel van de oude poorterij. Dit is het 

duidelijkst aan te tonen aan de hand van de verdeling van het aantal mandaten 

van schepen en stadsontvanger onder de poorterij en de corporaties201. Ten 

tijde van de Calvinistische Republiek werd het regime der drie leden in ere 

hersteld: de ambachten verwierven opnieuw de politieke suprematie. In het 

verlengde daarvan merken we dat de familie van Vaemewijck bijna helemaal 

van het politieke toneel werd weggeveegd: de familie kreeg slechts één vin

dersambacht, een troostprijs, toebedeeld. Kennelijk herstelden de 

Vaernewijcks zich tijdens de laatste 16 jaar van de zestiende eeuw niet. In poli

tiek opzicht werd hun ondergeschikte rol verder gezet. 

We komen terug op de periode 1540-1577. We toonden immers aan dat 

deze 37 jaar voor de familie van Vaemewijck, politiek gezien, duidelijk de 
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197 

198 

199 

200 

201 

DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, p.812. Zie bijlage 29: De Gentse politieke 
families en hun mandaten, 1500-1540 (pp.808-813). 
DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, p.807. 
DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, p.820. Zie bijlage 30: De Gentse politieke 
families en hun mandaten, 1540-1577 (pp.813-821). 
DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, p.824. Zie bijlage 31: De Gentse politieke 
families en hun mandaten, 1578-1584 (pp.821-825). 
DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, p. 830. Zie bijlage 32: De Gentse politie
ke families en hun mandaten, 1584-1600 (pp.825-831). 
Van 1540 tot 1577 werden slechts 27,7% van deze mandaten door ambachtsmeesters bezet. 
De overige 72,3% werd verdeeld onder vooral de oude poorterij en (weliswaar in mindere 
mate) de nieuwe stadsnotabelen. Vóór 1540 namen de ambachtsmeesters nog 77% van de 
schepen- en stadsontvangersmandaten voor hun rekening. Zie DAMBRUYNE, 
Corporatieve Middengroepen, p.734. 
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gunstigste van de zestiende eeuw waren. Maar liefst 14 mandaten werden door 

5 Vaemewijcks in de wacht gesleept. Eerst en vooral rijst de vraag welke posi

tie de Vaemewijcks met hun 14 mandaten innamen ten opzichte van de 439 

andere Gentse families die in diezelfde periode eveneens politieke ambten uit

oefenden. In totaal waren er 123 (van de 440) die meer dan 14 mandaten heb

ben bekleed. 317 Gentse families wisten dus een gelijk aantal (dit waren er 

slechts 3 van de 317 families!) of een geringer aantal mandaten binnen te 

halen. In de periode 1540-1577202 behoorden de Vaemewijcks dus geenszins 

tot de allerbelangrijkste politieke families te Gent. Even ter vergelijking: de 

families de Gruutere, Triest en van Hembyze (alle drie zonder uitzondering te 

situeren in het patriciaat) bemachtigden respectievelijk 184, 149 en 103 amb

ten en vormden daarmee de top drie der Gentse politieke families. Aan de 

andere kant deed de familie van Vaemewijck het nog altijd beter dan de mid

delmaat. Conclusie is dus dat de zestiende-eeuwse Vaemewijcks er, politiek 

gezien, op achteruit geboerd zijn. De vijftiende-eeuwse politieke bloei was 
voorbij203. 

Laten we nader ingaan op deze 14 mandaten die de Vaemewijcks in de 

periode 1540-1577 mochten uitoefenen: 2 mandaten als schepen en/of stads

ontvanger, 4 mandaten als collatielid en 8 mandaten als vinder. Bijna de helft 

van deze ambten, 6 van de 14, werden door Marcus van Vaemewijck ingeno

men: de 2 schepenmandaten (in 1564-65 en in 1568-69 was Marcus respectie

velijk schepen van de keureen schepen van gedele); 3 (van de 4) mandaten als 

collatielid (vanaf 1566 tot en met 1567 zetelde Marcus in de collatie); 1 (van 

de 8) vindermandaten. De resterende mandaten, met name 1 mandaat als col

latielid en 7 mandaten als vinder, worden door 4 andere telgen uit de familie 

bezet. We weten dat Pieter van Vaemewijck in 1554-1555 lid was van de 

onderkosterij van Sint-Jan en daarmee ook één vindermandaat voor zijn reke
ning heeft genomen204. 

Uit bovenstaande blijkt duidelijk Marcus' politiek belang binnen de fami

lie, althans voor de periode 1540-1577. Door zijn politieke ambitie tilde hij de 

Vaemewijcks op een hoger politiek niveau en poogde hij (misschien onbe

wust) de laatmiddeleeuwse politieke glorie van de Vaemewijcks nieuw leven 

in te blazen. 
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Daarnaast fungeerde Vaemewijck ook nog als gouverneur van de Gentse 

Dit geldt echter nog in meerdere mate voor de drie andere politiek-institutionele periodes 
van de zestiende eeuw. 
Zie DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen. Zie bijlage 30: De Gentse politieke 
families en hun mandaten, 1540-1577 (pp.813-821). 
SAG, reeks 279/2 (lijsten van de smalle wetten en de ambachtseden), nr. 1, 1554. 



armenkamer; in 1565-67 als stapelheer; en in 1567-68 als ambachtsoverste van 

7 neringen. In de volgende subkapittels gaan we meer gedetailleerd op deze 

functies in. We werpen daarbij telkens een aantal vragen op. In eerste instan

tie willen we nagaan welk (sociaal-economisch) profiel de mandataris van de 

desbetreffende functie had (of moest hebben)? Hoe verliep de aanstellings

procedure, bij wie lag de eindbeslissing? Wat hield de functie precies in? Wat 

was het belang van deze functie in de Gentse context? En in welke mate werd 

de mandataris ook betaald of vergoed voor wat hij deed? Aangezien 

Vaemewijck al deze functies heeft uitgeoefend, kunnen de (in sommige geval

len ietwat algemeen geformuleerde) antwoorden op bovengenoemde vragen 

ons (indirect) iets meedelen over het leven, het inkomen, de sociaal-economi

sche positie en niet in het minst ook over de mentaliteit van Marcus van 

Vaemewijck zelf. Ook de namen van Vaemewijcks heel directe collega's-man

datarissen vermelden we in ons betoog. 

Tot slot van deze inleiding vermelden we nog 2 minder belangrijke amb

ten die Vaemewijck uitoefende. In beide gevallen ging het om tijdelijke func

ties in het kader van de ordehandhaving in de stad. Ten eerste, Vaemewijcks 

optreden als vingtenier. Op 2 augustus 1566, in volle periode van de hagen

preken, werd de verplichte burgerwacht ingesteld met als doel, de calvinisti

sche dreiging onder controle te houden. De eenheden van deze burgerwacht 

werden per parochie georganiseerd. Zogenaamde superintendenten, verant

woordelijken per parochie, en vingteniers, hoofdmannen van twintig lieden, 

werden aangesteld. Zo fungeerde ook Vaemewijck in augustus 1566 als ving

tenier in de Sint-Jacobsparochie. Deze vingteniers werden geacht hun man

schappen zelf in alle lagen van de stadsbevolking onder de weerbare mannen 

van 18 tot 65 jaar te rekruteren205. Wie geen dienst verrichtte, moest als tegen

prestatie een bijdrage betalen voor het onderhoud van de burgerwacht206. Als 

vingtemer diende Vaemewijck de eed van trouw te zweren tegenover jonkheer 

205 
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SAG, reeks 107 (resolutieboeken van de schepenen van de keure), nr. 1G, f'368r0
• Op 20 

augustus 1566 werden de superintendenten, verantwoordelijk voor één van de zes Gentse 
parochies, met hun vingteniers ontboden om verslag uit te brengen. Twee vragen dienden 
door hen te worden beantwoord: 1) of iemand de eed van trouw aan de koning en de magi
straat zou weigeren; 2) of iemand zou weigeren de katholieke Kerk te beschermen. 
Vaernewijcks eerder korte verslag staat als volgt genoteerd in het resolutieboek: "Marc van 
Vaernewijck, vingtenier, noch voor de noene gherapporteert, ghesproken te hebbene met 
zijn volck". Verder deelde Vaernewijck mee, dat slechts 10 of 12 lieden bereid waren, de 
eed van trouw af te leggen aan de koning en de magistraat. Opvallend is dat hij zich over 
de tweede vraag niet heeft uitgelaten. 
J. DECAVELE, 'Bestuursinstellingen van de stad Gent (einde U de eeuw- 1795)', inW. 
PREVENIER en B. AUGUSTUN (eds.), De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen 
in Vlaanderen tot 1795. [Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Studia, 
72] (Brussel, 1997), p.301. 
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Adriaan Borluut, die samen met jonkheer Anthonis Utenhove als superinten

denten binnen de Sint-Jacobsparochie optraden207. In juli 1568 werd Marcus 

nogmaals in de burgerwacht ingeschakeld. Toen werden Joos de Brune en 

Vaemewijck aangesteld tot "hooftmannen vander Veerckensmaerct, Hautbriel, 

Nieustrate, Rudderstrate ende N aghelstraetkin; zoo verre die in Sen te J acobs 

prochie bestrecken"208. 

3.4.1 Lid van de vinderij Sint-Jacobs 

Marcus van Vaemewijck startte zijn politieke carrière als lid van de vinderij

en. Gent was immers verdeeld in 6 vindenjen of kosterijen waarvan de gren

zen gedeeltelijk samenvielen met de territoriale omschrijving van de 

parochies209. De stadsvinders werden aangesteld door de schepenen van de 

keure voor een mandaat van 1 jaar, dat vanaf de Concessio Carolina (1540) 

steeds op kerstavond begon. Per vinderij functioneerden er telkens 5 stadsvin
ders210. 

De vindenjen vormden de ondergeschikte rechtslichamen van de stad. Als 

vinder mocht Vaemewijck uitspraken doen bij schuldvorderingen tot maxi

maal240 Vlaamse groten. Als rechter diende hij tweemaal per week (op dins

dag en zaterdag) op een vaste plaats beschikbaar te zijn om daar rechtzoeken

de partijen te ontvangen en vonnissen te vellen. Het vonnis diende door hem 
ook uitgevoerd te worden211. De handelingen van de vinder werden in de 

schepenboeken geregistreerd. Verder was hij belast met de kerkroep, dat wil 

zeggen het uitroepen van de bepalingen der stedelijke verpachtingen. Als· vin

der werd hij geacht zijn rechtsgebied goed te kennen en daarom werd hij 

tevens ingeschakeld voor andere functies met een lokale impact212. 
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BeroerZieke Tijden, I, p.57. 
Beroerlicke Tijden, IV, p. 160. Zie ook SAG, reeks 107 (resolutieboeken van de schepe
nen van de keure), nr.ll, fl418v0

• Merken we op dat Vaernewijck op zeer gedetailleerde 
wijze de namen van de straten, waarvoor hij (samen met Joos de Brune) verantwoordelijk
heid droeg, weergaf. Enkel de Coninkstraat vergat hij te vermelden. 
Terwijl de Sint-Jans- en Sint-Michielsparochie telkens 2 kosterijen, een opper- en onder
kosterij hadden, was er in Sint-Jacobs en Sint-Niklaas maar nood aan 1 vinderij. Beide 
laatstgenoemde parochies waren immers minder uitgestrekt en minder dichtbevolkt. De 
twee abdijparochies van Gent, de Heilige-Kerstparochie en de Onze-Lieve-Vrouw. Sint
Pietersparochie, werden voor het gebied binnen de stadsomwalling vermoedelijk door één 
van de zes vinderijen bediend. 
DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, pp.564-565; DECAVELE, 'Bestuurs
instellingen van de stad Gent (einde 11 de eeuw - 1795)', p.300. 
Zie het reglement van de vinderijen en andere smalle wetten van 1547: A. DU BOlS en L. 
DE HONDT, Coutumes de la villede Gand (Brussel, 1887), pp.266 en 261. 
DECAVELE, 'Bestuursinstellingen van de stad Gent (einde ucte eeuw-1795)'', p.300. 



Vaernewijck maakte van kerstavond 1562 tot kerstavond 1563 deel uit van de 

vinderij van Sint-Jacobs213, de parochie waar hij woonde. Vaernewijcks naam 

staat als eerste in een rij van 5 namen vermeld214. 

In zijn politieke loopbaan bekleedde Vaernewijck slechts één keer het vin

dersambt Dit was in de periode 1545-1577215 zeker niet uitzonderlijk216. 

Binnen de vindenjen was er dus een relatief grote mobiliteit. Zoals gezegd, 

waren de vindenjen ondergeschikte rechtslichamen en konden qua politieke 

betekenis en uitstraling niet tippen aan de schepenbanken, stadsthesaurie of 

collatie. Toch mag het belang van deze functie niet onderschat worden. 

Ongetwijfeld genoot Vaernewijck als rechter binnen de stedelijke gemeen

schap een groot sociaal aanzien. Vinders werden immers bij het bestuur van de 

stad betrokken. Bovendien - en dit wordt door Vaernewijcks politieke loop

baan bevestigd -, fungeerde het vinderschap als instapfunctie voor beginnende 

politici. Het was een eerste mogelijkheid om bekendheid in hogere politieke 

kringen te verwerven217. 

3.4.2 Gouverneur van de armenkamer 

Vanaf 1563 zetelde Vaernewijck als gouverneur in het bestuur van de Gentse 

armenkamer218. Deze camere van de ghemeene aennen werd bestuurd door 

een permanente ontvanger-generaal, tevens directeur, en 13 wisselende gou

verneurs, allen aangesteld door de schepenen van de keure219. Deze gouver

neurs of beheerders werden onder de voorname burgers van de stad gekozen. 

Vaernewijck paste in het klassieke profiel, want vaak vindt men onder deze 

gouverneurs gewezen of toekomstige schepenen, stedelijke ambtenaren en 

zelfs advocaten van de Raad van Vlaanderen. De functie was immers onbe-
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J. Dambruyne wijst in zijn studie op de relatief hoge vertegenwoordiging van de ambachts
meesters in de vindenjen en dan vooral in de kosterij van Sint-Niklaas en Sint-Jacobs in de 
periode 1540-1577: met een gemiddeld aandeel van 72,5% domineerden ze in beide vin
derijen. Bovendien blijkt dat (in de periode 1540-1577) de erfelijke meesters (tegenover de 
niet-erfelijke meesters) een beduidend overwicht bezaten (70%). Zie Corporatieve 
Middengroepen, pp.570-571 en 576. Mogelijks heeft Vaemewijcks lidmaatschap van een 
corporatie en zijn erfelijk meesterschap zijn entree in de Gentse politieke wereld, op het 
niveau van de vindenjen althans, positief beïnvloed. 
SAG, reeks 279/2 (lijsten van de smalle wetten en de ambachtseden), nr. 1, 1562. 
De lijsten van de smalle wetten en de ambachtsecten zijn voor deze periode pas vanaf 1545 
bewaard. 
Niet minder dan 69,2% van alle vinders oefenden slecht één mandaat uit in de desbe
treffende periode. 
DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, pp. 566 en 594. 
Daarvan getuigt de auteur zelf in zijn Historie van Belgis, f"P5v0 (kol.l): "als ick 
Gouverneur vanden aermen was/ anno domini xv hondert lxiii". 
DECAVELE, 'Bestuursinstellingen van de stad Gent (einde U de eeuw-1795) ', p. 303. 
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zoldigd en bovendien werden van de functionarissen dotaties verwacht220. 

Enkel welstellende en gearriveerde Gentenaars kwamen bijgevolg in aanmer

king voor deze functie. 

Reeds in de Middeleeuwen werd in de Nederlanden veel aandacht besteed 

aan hulpbehoevenden. Elke parochie beschikte over een Tafel van de Heilige 

Geest (een dis), die aalmoezen uitdeelde. Door de willekeurige bedeling ont

stonden er heel wat misbruiken. Daarenboven groeide in het begin van de zes

tiende eeuw het aantal vagebonden en bedelaars zo snel dat de sociale rust 

onder druk kwam te staan. De stedelijke magistraten zochten daarom naar een 

rationele oplossing. Ze wensten de verschillende armengoederen in één cen

trale kas onder te brengen en onder één beheer: de stedelijke overheid, die voor 

de armen moest zorgen. 

In deze context was het traktaat van Juan Luis Vives, De subventione pau

perum, van belang. Hierin schreef deze Spaanse humanist zijn ideeën over de 

vernieuwing van de openbare onderstand neer. Het uiteindelijke doel was niet 

het opheffen van de materiële nood door de aalmoes, maar wel het uitschake

len van de armoede. Vives pleitte ervoor, dat de taak der liefdadigheid inte

graal door de stad werd overgenomen. De hervorming van de armenzorg illu

streert dat de humanisten, met Vives op kop, zich dus resoluut aan de zijde van 

de zestiende-eeuwse aufgeklärte magistraten schaarden. Gezamenlijk drongen 

ze aan op een sanering van de armenzorg. Dit alles was echter zeer tegen de 

zin van de bedelmonniken. Want deze reorganisatie hield tevens een absoluut 

bedelverbod (dus ook voor hen, de zogenaamde "echte armen") in. Volgens de 

bedelmonniken ging dit regelrecht tegen de goddelijke voorschriften in. Ze 

deden er alles aan om het nieuwe stelsel van openbare onderstand in diskrediet 

te brengen221. 

In de ordonnantie van 7 oktober 1531 kondigde Karel V de reorganisatie 

van de armenzorg af. Op 8 februari 1535 gaven de schepenen gevolg aan dit 

keizerlijk plakkaat: de oprichting van een camere van de ghemene aermen was 

een feit. De armenkamer was ondergebracht in een deel van het stadhuis, gele

gen aan de Poeljenmarkt Op 10 februari 1535 startte de instelling haar werk

zaamheden. Lijsten van behoeftige gezinnen werden per wijk en parochie 

samengesteld. De dissen werden niet afgeschaft, maar wel zoveel mogelijk in 

de nieuwe Armenkamer geïntegreerd222. 

220 S. DE KEYSER, 'Dokurnenten over de stichting van de annenkamer te Gent (1535-1578)', 
Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 134 (1968), p.143. 

221 DECAVELE, De Dageraad van de Reformatie in Vlaanderen (1520-1565), pp.117-127. 
222 DE KEYSER, 'Dokumenten over de stichting van de annenkamer te Gent (1535-1578)', 

pp. 139-142. 

80 



Als gouverneur werd Vaernewijck dus lid van een relatief jonge gemoderni

seerde en "humanistisch" geïnspireerde instelling. Het betekende tevens, let

terlijk, zijn entree in het stadhuis en de mogelijkheid om zijn contacten aldaar 

verder uit te bouwen. Aan de andere kant bracht zijn functie hem ook in con

tact met de laagste regionen van de stedelijke gemeenschap. Dit liet sporen na 

in zijn werk. 

3.4.3 Schepen van de keure en schepen van gedele 

Op 10 mei 1564, 45 jaar oud, bereikte Vaernewijck de top van zijn politieke 

carrière. 

Op die bewuste dag deed hij als negende lid zijn intrede in de belangrijkste 

Gentse overheidsinstelling (op stedelijk niveau), de schepenbank van de 
keure223. 

Sinds de Concessio Carolina werden schepenen en stadsontvangers niet 

langer door 4 stedenkiezers en 4 herenkiezers verkozen. Vanaf 1540 was het 

te Gent, zoals in andere Zuid-Nederlandse steden, enkel en alleen de vorst (bij 

monde van zijn commissarissen) die de welsvernieuwing in de beide schepen

banken doorvoerde224. In 1564 was dit niet anders225. 

De samenstelling van de schepenbank van de keure in 1564 illustreert duide

lijk het milieu waarin Vaemewijck vertoefde. We geven de schepenen weer in de 

anciënniteitsorde en met de titulatuur die in de eigentijdse bronnen voorkomt: 
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1) Joncheere Willem van den Kethulle, heere van Assche; 2) Lievin van Sicleers, 
heere van Gothem; 3) joncheer Pieter Cortewille; 4) meester Franchois van 
Hembyze; 5)Adriaen van Riebeke; 6) Nicolas de la Vichte; 7) Adriaen de 
Wintere; 8) Jan Tayaert; 9) Marcus van Vaernewijck; 10) Jan Dierkins, over hem 
Joos vander Cruucen; 11) Omaer Everwijn; 12) Lievin Brakelman; 13) Joos van 
Haute, filius Hendricx226 [nummering door de auteur]. 

We vinden Vaernewijcks lidmaatschap van de schepenbank van de keure (in 1564) en van 
de schepenbank vangedele (in 1568) terug in VANDER MEERSCH (ed.), Memorieboek 
der stadt Ghendt van 'tjaer 1301 tot 1793, deel 2, pp. 327 en 362. We controleerden en 
vergeleken, althans wat Vaernewijcks schepenmandaten en wat de schepenjaren 1564-1565 
en 1568-1569 betreft, de gegevens uit deze negentiende-eeuwse uitgave met de originele 
archiefbronnen en konden daarbij geen onjuistheid bespeuren. 
Zie SAG, reeks 101 (wetsvernieuwingen), nr.2, f0175r0

; nr.7. 
Zie SAG, reeks 400 (stadsrekeningen), nr.72, f0266r0

, 285v0 en 283r0
• 

Zie Concessio Carolina, artikel 1. 
In 1564 traden Lamoraal van Egmond, gouverneur van Vlaanderen; Floris van 
Montmorency, heer van Montigny; Jacob van Claerhout, heer van Maldegem, en Filip van 
Sint-Aldegonde, heer van Noircarmes als vorstelijke commissarissen op. 
Zie SAG, reeks 101 (wetsvernieuwingen), nr.2, f0175r0

; nr.7. 
Zie SAG, reeks 400 (stadsrekeningen), nr.72, f0266r0

• 
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Als we de sociale status van deze schepenen overschouwen227, merken we dat 

(afgaande op de titulatuur) tot de 13 schepenen, 3 edellieden (de voorschepen, 

tweede en derde schepen) en minstens 1 academicus (meester Franchois van 

Hembyze) behoorden. Voorts valt een oververtegenwoordiging van de poorte

rij en de nieuwe stadsnotabelen op. Van den Kethulle, Van Sicleers, Van 

Hembyze, Van der Vichte, De Wintere waren alle oude Gentse patriciërsge

slachten. Daarnaast zijn ook de nieuwe stadsnotabelen vertegenwoordigd door 

Pi eter Cortewille, Adriaan Riebeke, Jan Tayaert, Jan Dierkins en Lieven 

Brakelman. Slechts twee schepenzitjes werden aan ambachtsmeesters 

geschonken: Omaar Everwijn en Joos van Haute kwamen beiden uit corpora

tieve kringen. Pas na het overlijden van Jan Dierkins, kennelijk nog tijdens zijn 

schepenmandaat, werd Joos vander Cruucen, afkomstig uit een corporatief 

milieu, als opvolger aangesteld228. 

Naast de sterke aanwezigheid van de poorterij en de nieuwe stadsnotabe

len, vallen de zogenaamde Gentse toppolitici op. Maar liefst 6 van de 13 sche

penen van de keure van 1564 kunnen als toppolitici229 worden gekwalificeerd: 

tijdens de periode 1540-1577 oefenden zij maar liefst tussen de 10 en 19 man

daten als schepen en/ of stadsontvanger uit230. 

De laatmiddeleeuwse Gentse schepenbanken werden gekenmerkt door een 

dubbele hiërarchie die ook na 1540 van kracht bleef. Ten eerste stond de sche

penbank van de keure boven die van gedele. In de Concessio Carolina (1540) 

werd de schepenbank van de keure als de hoge schepenbank en de schepen

bank van gedele als de lage gekwalificeerd. Een schepenambt van de keure 

was dan ook prestigieuzer dan een mandaat in de schepenbank van gedele. 
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In verband met het toeschrijven van een sociale status (in casu poorterij, nieuwe stadsno
tabelen en ambachtsmeesters) lieten we ons inspireren door DAMBRUYNE, Corporatieve 
Middengroepen. 
Artikel 22 van de Concessio Carolina bepaalde duidelijk: indien een schepen binnen zijn 
mandaad overleed, moeten zijn collega's in samenspraak met de hoogbaljuw binnen de drie 
dagen een opvolger aanduiden. 
Ze kunnen ofwel als toppolitici, ofwel als toppolitici in wording worden gekwalificeerd, 
indien het schepenambt dat ze in 1564 uitoefenden, één van hun eerste schepenmandaten 
was en er nog talrijke andere ambten als schepen en/of stadsontvanger op volgden in de 
komende 13 jaar (van 1564-1577). 
We vermelden hier hun namen met tussen haken het aantal schepen- en/of stadsontvan
gersmandaten dat zij tussen 1540 en 1577 hebben uitgeoefend: Pieter Cortewille (19 man
daten), Omaar Everwijn (14 mandaten), Franchois van Hembyze (11 mandaten), Adriaan 
van Riebeke (11 mandaten), Adriaan de Wintere (10 mandaten) en Lieven van Sicleers (10 
mandaten). Zie DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, p.532: tabel 146. 
Schepenen en stadsontvangers met het grootste aantal mandaten, 1540-1577. Vergelijk met 
Marcus van Vaemewijck aan wie slechts 2 schepenambten te beurt vielen. 



In tweede instantie waren de schepenbanken ook intern hiërarchisch georga

niseerd: de eerste schepen (de voorschepen) had voorrang op de tweede, die 

op zijn beurt boven de derde stond, enzovoort. Er heerste dus een rangorde met 

lagere, midden- en topfuncties231. De eerste 10 schepenzitjes van de keure 

werden in 1564 alle bezet door poorters en nieuwe stadsnotabelen, waarbij de 

poorterij de prestigieuze eerste en tweede plaats mocht bezetten. Tekenend is 

dat de ambachtsmeesters helemaal achteraan op de elfde en dertiende plaats 

bengelden. Vaemewijck zelf bekleedde de negende plaats232. 

Dat Vaemewijck zijn carrière in de schepenbanken op de negende plaats 

begon, 'was zeker geen uitzondering. De intrede in het schepenambt vond bijna 

altijd onderaan de scherp gehiërarchiseerde schepenbanken plaats. Wel eerder 

uitzonderlijk is, dat Vaemewijck voor zijn eerste schepenmandaat bij de keure 

is terechtgekomen. Aanzienlijk veel carrières namen een aanvang bij gedele en 

in het bijzonder in de lagere rangen aldaar. Indien men, zoals in Vaemewijcks 

geval, dan toch in de schepenbank van de keure startte, werd men in nog veel 

sterkere mate in de laagste rangen geplaatst233. Een viertal jaar later dook 

Vaemewijck opnieuw als schepen op, maar deze keer als zesde lid van de sche

penbank van gedele. Ook al ging het deze keer om de zogenaamde 'lage' sche

penbank, toch zien we Vaemewijck op de hiërarchische ladder stijgen. Van de 

negende plaats bij de keure sprong hij naar de zesde plaats bij gedele. Wat dit 

opklimmen op de ladder der schepenambten betreft, kunnen we stellen dat dit 

het normale carrièreverloop was234. 

Vaemewijck werd in 1568 voor een tweede en laatste keer schepen. Nog 

tijdens datzelfde schepenjaar (10 mei 1568- 10 mei 1569) overleed hij in 

februari 1569, een luttele 3 maanden vóór het beëindigen van zijn mandaat. 

Als schepenen van gedele van dat jaar traden op: 

23 1 
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1) Joncheer Pieter Cortewille; 2) Joncheer Pieter de Vos; 3) Willem van 
Sicleers; 4) Jan Heyman, fiiius mer Lievins; 5) Jacques Feron; 6) Marcus van 
Vaemewijck; 7) Joost Triest, filius Gillis; 8) Andries Seys; 9) Pieter Puteurs; 

BLOCKMANS, 'Het wisselingsproces van de Gentse schepenen tijdens de 15de eeuw', 
p. 82. 
Merken we op dat elk van de drie leden (poorterij, weverij en kleine neringen) na 1540 haar 
vast aantal zitjes in de schepenbank verloor. Gedurende meer dan twee eeuwen (1301-
1540) had de poorterij telkens recht op 3 zetels, de weverij en de kleine neringen telkens 
elk op 5 zitjes. Evenals na 1540 gold de rangorde binnen de schepenbank, maar die rang
orde was na 1540 niet langer meer gebaseerd op een vast stramien volgens de leden. Zie 
DECAVELE, 'Bestuursinstellingen van de stad Gent (einde U de eeuw-1795)', p. 282. 
In de vijftiende eeuw startte 77% van alle politici hun carrière in de lagere rangen en 30% 
zelfs in één van de 4 laagste. De 'top 'starters zijn zeldzame gevallen. 
BLOCKMANS, 'Het wisselingsproces van de Gentse schepenen tijdens de 15de eeuw', pp. 
80-82. 
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10) Joos van Waesberghe; 11) Lievin Nemegheer; 12) Willem de Hauweghem; 
13) Joos Dhertoghe, filius Gillis235 [nummering door de auteur] . 

Pieter Cortewille, derde schepen van de keure in 1564, trad nu op als eerste 

schepen vangedele in 1568. Daarnaast vestigen we nog even de aandacht op 

de families Cortewille, de Vos, van Sicleers en Triest die in die jaren ( 1540-

1577) tot de belangrijkste Gentse politieke families behoorden. 

Terwijl de schepenen van de keure zich over wetgevende, bestuurlijke en 

rechterlijke aangelegenheden bogen, hadden de schepenen van gedele 

bevoegdheid over erfenis- en voogdijzaken236. Het uitoefenen van een sche

penfunctie nam heel wat tijd in beslag. De Gentse schepenen zetelden op 

weekdagen, elke voormiddag in het stadhuis en daarnaast moesten ze soms, 

om de belangen van de stad te verdedigen, op dienstreis. Voor professionele 

activiteiten bleef er weinig of geen tijd over. Het was dan ook noodzakelijk dat 

de wethouders over een persoonlijk fortuin beschikten. De (officiële) vergoe

dingen die men voor het schepenambt ontving, waren in elk geval ontoerei

kend om van te leven, laat staan een staat te voeren die men van een schepen 

verwachtte. In de stadsrekeningen vonden we twee vergoedingen die 

Vaemewijck samen met twee collega's-schepenen, Adriaan de Wintere en Jan 

Tayaert, kreeg voor bewezen diensten. In beide gevallen ging het om "reisver

goedingen". Cynisch genoeg ging het telkens om een "reis" naar een execu

tieplaats. Als schepen diende ten minste een afvaardiging van de schepenbank 

aanwezig te zijn, wanneer het (door hen gevelde) vonnis effectief werd uitge

voerd. Blijkbaar kregen de drie schepenen (samen) per verplaatsing telkens 4 

schellingen ( 48 Vlaamse groten). Uiteraard ging het hier om korte tochten: 

- ter eausen van twee reysen ghereden thebbene metter justitie ende executie 
van persoonen alhier gheexecuteert danof deene es met zekeren persoon die 
hem zeiven dieven ghenomen hadde, ende dandere met vrauwen ghexecu
teert van heresien237. 

- ter eausen van ghereden thebbene ter executie van zekeren persoon ghe
recht metter galghe buuten der mudepoorte238. 

235 Zie SAG, reeks 101 (wetsvernieuwingen), nr.2, f'177r0
; nr.7. 

Zie SAG, reeks 107 (resolutieboeken van de schepenen van de keure), nr.l, f'402 en f'409. 
Zie SAG, reeks 400 (stadsrekeningen), nr.76, f'184v 0

• 

236 Voor een zeer gedetailleerde uiteenzetting in verband met de bevoegdheden van de sche
penbank van de keureen gedele, verwijzen we naar: DECAVELE, 'Bestuursinstellingen 
van de stad Gent (einde ncte eeuw-1795)' , pp.288-294. 

237 SAG, reeks 400 (stadsrekeningen), nr.72, f'283r0
• 

238 SAG, reeks 400 (stadsrekeningen), nr.72, f'285v0
• 
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Merken we op dat het in het eerste geval om ketterij ging, wat aan het begin 

van de jaren zestig zeker niet uitzonderlijk was. Sinds Filips II aan de macht 

kwam, draaide de inquisitiemachine op volle toeren, en werd de druk op de 

locale, in casu stedelijke , schepenbanken opgevoerd. 

Net zoals de stadsontvangers, baljuws, amman, pensionarissen, secretaris

sen en een aantal klerken kregen de schepenen elk een keerelkleed. Het ging 

om een soort tabbaard, een bovenkleed met wijde mouwen, gemaakt van fijne 

Engelse wol dat als ambtsgewaad moest dienen. Deze tabbaards van de sche

penen (en ontvangers) waren nog versierd met rode en groene zijden koorden 

met kwispels en enkel die van de schepenen waren afgebiesd met fluweel. 

Daarnaast kregen de wethouders jaarlijks een pareerhabijt, vermoedelijk een 

gewaad om onder het keereliaken te dragen239. Deze specifieke kledij diende 

uiteraard als onderscheidings- en herkenningsmiddel in stoeten, processies en 

andere publieke optredens. Aan het schepenambt was een groot prestige ver

bonden. Ook Vaemewijck kreeg dergelijke kledij van stadswege geschon
ken240. 

3.4.4 Collatieheer 

Marcus zetelde gedurende 3 jaar (van 10 mei 1565 tot en met 10 mei 1568) 

in de collatie of Brede Raad241. Gedurende 1565-1566 en 1566-1567 behoor

de hij als uittredend schepen van de keure zo wie zo tot deze raad. De oud

schepenen zetelden gedurende twee opeenvolgende jaren in de collatie. Oud

schepenen die tijdens hun mandaat overleden, werden niet vervangen. Dit gold 

ook voor oud-schepenen die tijdelijk niet in de stad verbleven of ziek 

waren242. Van 10 mei 1567 tot 10 mei 1568 zetelde hij in de collatie als nota

bele namens de Sint-Jacobsparochie. Sinds 1540 werd de collatie immers her

vormd243. Ze werd niet langer samengesteld op basis van de drie leden, maar 

op topografische basis. Elk van de 7 stadsparochies was vertegenwoordigd 

door 6 collatieheren. Zij werden aangeduid door de hoogbaljuw en de in func-
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Vergelijk K. DEGRYSE, Pieter Seghers. Een koopmansleven in troebele tijden 
(Antwerpen-Baarn, 1989), pp.62-63. 
SAG, reeks 400 (stadsrekeningen), nr. 72, :F266r0 (als schepen van de keure) en nr. 76, 
:F184v0 (als schepen van gedele). 
SAG, reeks 120 (collatieminuten), nr.l. 
Zo kon Marcus, als oud-schepen van de keure, de collatievergadering van 26 juni 1565 niet 
bijwonen, omdat hij zich op dat ogenblik in het "Westquartier" bevond. De reden is jam
mer genoeg onbekend. 
Zie SAG, reeks 120 (collatieminuten), nr.1, 26 juni 1565. 
Zie artikel 67 van de Concessio Carolina. J. LAMEERE en H. SIMONT, Recueil des 
ordonnances, deel4 (Brussel, 1907), 2de reeks, p.187. 
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tie zijnde schepenen. Deze 42 afgevaardigden werden, zoals hierboven reeds 

werd gesuggereerd, met de uittredende schepenen van de keure en van gedele 

van de laatste 2 schepenjaren aangevuld. Het totaal aantal collatieheren werd 

zodoende op 94 gebracht. Bij de collatieheren die namens de parochies zetel

den, was de mobiliteit erg groot. Elke vergadering wisselde de samenstelling 

van de verschillende parochiecomités. Gedurende elke nieuwe collatieverga

dering bleef wel minstens de helft van de collatieheren uit de vorige vergade

ring op post244. Vaernewijck was gedurende de periode 10 mei 1567 tot 10 mei 

1568, op elke collatievergadering als notabele namens de Sint-Jacobsparochie 

aanwezig en hij werd dus steevast als vertegenwoordiger uitgekozen. 

De collatie fungeerde als een soort gemeenteraad. Het was een overkoepe

lend overlegorgaan dat verplicht werd gehoord inzake stedelijke fmanciële 

aangelegenheden, zoals het invoeren van nieuwe accijnzen op de verbruiks

goederen en het bepalen van het stedelijk aandeel in de vorstelijke beden. 

Steunend op haar bindend advies eiste de collatie geregeld ook medezeggen

schap op, in de besteding van de toegestane gelden. Ze controleerde de stads

financiën en keurde de nieuwe inkomsten goed. Ook in politieke en juridische 
aangelegenheden was haar advies bindend245. 

Het initiatief om de collatie samen te roepen, kwam enkel toe aan de sche

penen. Iedere collatieheer was verplicht de vergadering bij te wonen. Wie niet 

kwam opdagen en daarvoor geen grondige reden opgaf, werd telkens beboet 

met 1200 Vlaamse groten. Het principe van meerderheid van stemmen bleef 

ook na 1540 van toepassing246. De Brede Raad vergaderde telkens op de col

latiezolder van het stadhuis. Gedurende de periode 1556-1577 vergaderde de 

collatie gemiddeld 4,4-maal per jaar247. 
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DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, pp. 549-550. 
DECAVELE, 'Bestuursinstellingen van de stad Gent (einde U de eeuw- 1795)', p.294. 
Vóór 1540 bracht elk lid zijn stem uit, na 1540 moesten 11 groepen hun stem uitbrengen 
(de 7 stadsparochies, telkens 2 schepenbanken van de 2 opeenvolgende jaren). Het ging om 
een getrapt stemsysteem. Eerst moest een meerderheid gevonden worden binnen elk van 
de elf groepen. Vanaf 1540 werd elke collatievergadering ook besloten met een stemming. 
Vóór 1540 kon elk lid nog de achterban raadplegen, alvorens zijn stem kenbaar te maken. 
Dit werd na 1540 echter afgeschaft. 
DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, pp.549-550. 
We geven hier de data van de vergaderingen weer, tijdens dewelke Vaernewijck aanwezig 
was: 26 juni 1565, 18 september 1565, 2 oktober 1565, 7 maart 1565, 26 juni 1566, 
16 augustus 1566, 31 oktober 1566, 17 april1567, 26 april1567, 8 juli 1567, 9 september 
1567, 14 september 1567, 12 oktober 1567, 24 oktober 1567 en 26 april 1568. Vanaf de 
eerstvolgende vergadering, 24 mei 1568, wordt Vaernewijck niet meer vermeld. In zijn 
Beroerlicke Tijden geeft Vaernewijck telkens aan wanneer een collatievergadering plaats
vond. Hij geeft een bijzonder gedetailleerd verslag weer, waaruit af te leiden valt dat hij 
effectief aanwezig is geweest. Zijn aanwezigheid wordt door het archiefmateriaal beves
tigd. Zie SAG, reeks 120 (collatieminuten), nr. 1. 



Tot slot van dit subkapittel geven we nog de namen weer van de collatie

heren die samen met Vaemewijck tijdens het collatiejaar van 10 mei 1567 tot 

en met 10 mei 1568 de Sint-Jacobsparochie (als notabelen) vertegenwoordig

den. Met deze mensen diende Vaemewijck direct te onderhandelen en tot een 

overeenkomst te komen. Dit is ook interessant omdat we sommigen onder hen 

ook nog in andere contexten ontmoeten248. Dit betekent dat Vaemewijck vaak 

dezelfde mensen in diverse instellingen aantrof en hen daardoor ook des te 

beter kende. In 1567 en 1568 doken vooral de namen Adriaan Meganck, 

Lieven de Moor de oude, Christoffel vander Haghen, Jan de Bellemaker, Joos 

Sanders, Joos van Steendam, Willem van Hauweghem, Laureyns de Groote, 

Dominicus van Wijchuys en Lieven de Meyere regelmatig op. Met de eerste 

drie genoemden zetelde Vaemewijck in de kerkfabriek van Sint-Jacobs249. 

3.4.5 Stapelheer 

In zijn BeroerZieke Tijden geeft Vaemewijck zelf te kennen dat hij als stapel

heer te Gent actief was250. Vaemewijck oefende het ambt gedurende twee 

opeenvolgende jaren uit (van 1565 tot en met 1567)251. Deze verlenging van 

het mandaat zou mogelijks op een goed beheer kunnen wijzen. Van 1565-1566 

werkte Vaemewijck samen met Adriaan de Wintere252 en Jan van Loo. In het 

daaropvolgende jaar, 1566-1567, deelde Vaemewijck het stapelheerschap met 

Lieven Petrins253 en opnieuw met Jan van Loo. Wegens het vitale belang van 

de graanstapel en graanhandel voor Gent was het stapelheerschap een bijzon-
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Vergelijk de namen met de kerkmeesters van de Sint-Jacobsparochie tijdens Vaemewijcks 
kerkmeesterschap. Zie verder 3.5. 
Zie SAG, reeks 120 (collatieminuten), nr. 1. 
In de BeroerZieke Tijden, I, p. 96, schrijft Vaemewijck: "ie doe stapelheere wesende" . Op 
p. 97 van datzelfde deel verzekert hij de lezer dat hij zijn best deed "om den stapel vanden 
coome [ ... ] wel ende loovelic te onderhauden". In de Biographie Nationale, deel 26 
(Brussel, 1936-1938), kol.18 (art. H. NOWÉ), staat verkeerdelijk dat Vaemewijck stapel
heer was in 1568. Dit jaartal dient te worden gecorrigeerd. 
SAG, reeks 279/2 (lijsten van smalle wetten en ambachtseden), nr. 1, 1566 en 1567. 
Met Adriaan de Wintere zetelde Vaemewijck in 1564 in de schepenbank van de keure. 
Lieven Petrins was gewezen schepen van gedele in 1564 en toekomstig schepen van de 
keurein 1565. 
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der prestigieus en eervol mandaat254. In totaal functioneerden te Gent 3 stapel

heren die de supervisie hadden over de graanstapel en -handel. Deze 3 stedelijke 

mandatarissen werdenjaarlijks door de schepenen benoemd. Het ligt voor de hand 

dat tot 1540 deze 3 ambten verdeeld werden over de 3leden (poorterij, weverij en 

kleine neringen). Na 1540 viel het doorgaans te beurt aan stadsnotabelen. 

Het ging bovendien om een bezoldigd ambt. Stapelheren werden vergoed 

op basis van het scheepsverkeer. Het reglement van 1485 stelde dat de stapel

heer 6 Vlaamse groten voor elk pleitschip dat met 'vrij' graan uitvoer, ontving. 

Voor elk schip met een inhoud van 10 mud graan dat via de Lieve naar Brugge 

of Sluis uitvoer, kreeg de stapelheer 1 Vlaamse grote255. Het betrof dus een 

variabel loon. Volgens hetzelfde reglement van 1485 moesten de stapelheren een 

register bijhouden. In dat zogenaamde stapelboek noteerden ze hoeveel koren er 

werd binnengebracht, aan wie dit graan toebehoorde, uit welk schip het werd 

gelost en waar het werd gestapeld. Ook de toelating voor uitvoer of verkoop, 

hoeveel graan verkocht mocht worden en wie de toelating kreeg, werd zorgvul

dig geregistreerd. Jammer genoeg kunnen we Vaemewijcks bijdrage aan het sta

pelboek niet opsporen. Zodoende hebben we ook geen idee hoeveel geld dit 

ambt hem heeft opgebracht. De stapelheren waren aan de Gras- en Korenlei 

actief. Hun kantoor in het stapelhuis bevond zich aan de Graslei256. 
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In wat volgt gaan we kort in op het belang van het graanstapelrecht Dit om te illustreren 
hoe belangrijk Vaemewijcks taak als stapelheer wel was. Het Gentse graanstapelrecht 
droeg in belangrijke mate bij tot de welvaart van het laatmiddeleeuwse Gent. Ook tijdens 
de zestiende eeuw was dit nog het geval. Dankzij haar functie als stapelmarkt en transito
haven fungeerde Gent als de "graanschuur van Vlaanderen". Het zogenaamde stapelrecht, 
dat Gent zich in de loop van de veertiende eeuw toe-eigende, omvatte 2 componenten: 
1) de concentratie te Gent van het graan dat in Vlaanderen verhandeld werd en 2) de ver
plichte verkoop van een deel van dat graan op de Gentse markt. Elke graanhandelaar die 
Gent over land of per schip aandeed, was verplicht een deel van zijn graanvracht te los
sen in de stad en te verkopen. Dat gold enkel voor de harde granen of wintergranen. Het 
opgeëiste graan dat men het onvrije graan noemde, werd eerst een tijdje -vanaf 1533 tot 
1587 was dit gewoonlijk 2 à 3 weken- in één van de talrijke stapelplaatsen opgeslagen, 
waarna de koopman het onvrije graan op de Gentse markt aan de ingezetenen kon verko
pen. Vanaf 18 december 1565 werd nog altijd één vierde geëist van de harde granen die 
op de Leie en de Schelde stroomafwaarts werd aangevoerd, maar dat gold niet langer voor 
de stroomopwaartse vracht. In de noord-zuid-trafiek werd het stapelrecht gereduceerd tot 
één zesde deel van de graanlading. Vaemewijck deelde in zijn Historie van Belgis mee dat 
de graanstapelplaatsen van de Gras-en de Korenlei een laadcapaciteit van 4000 mud graan 
bezaten. Zie DAMBRUYNE, Mensen en Centen, pp. 291-293. Graan was een primaire 
behoefte van elke mens. Om de sociale rust te garanderen in het zestiende-eeuwse Gent, 
diende er zorgvuldig over de graanvoorraden gewaakt te worden. Naar eigen zeggen was 
Vaemewijck zich terdege bewust van die hoogst verantwoordelijke taak. 
Zie DU BOlS en DE HONDT, Coutumes de la ville de Gand, p.30. 
DAMBRUYNE, Mensen en centen, p. 298; M. BOONE en M. HOWELL, 'Becoming 
early modem in the late medieval Low Countries. Ghent and Douai in the late middle
ages', Urban History, 23 (1996), pp.300-324; DECA VELE, 'Bestuursinstellingen van de 
stad Gent (einde ncte eeuw-1795)', p. 299. 



3.4.6 Ambachtsoverste van 7 neringen 

In zijn BeroerZieke Tijden schrijft Vaemewijck: 

Alzoo up den christiavont de hooftmannen van neeringhen ende vinderien met 
meer ander officien vemieut waren, zoo wart ie (verlaten zijnde van tstapel
heerschap, dat ie twee jaren bedient hadde) hooftman ghemaect van zeven nee
ringhen, als temmerlien, scheepmakers, zaghers, hautbrekers, waghenmakers, 
scrijnweerckers ende hautdraijers257. 

Voor een tweede maal ontmoeten we Vaemewijck in een corporatieve sfeer. Deze 

keer wordt Vaemewijck aangesteld tot ambachtsoverste over 7 neringen258. 

Het ambt van ambachtsoverste was een nieuw gegeven. Als gevolg van de 

Concessio Carolina (1540) werden in de plaats van de 53 dekens, 21 oversten 

aangesteld. Elk van deze 21 oversten kreeg de leiding over één van de nieuw 

samengestelde ambachtsgroepen. Deze oversten waren geen ambachtsmees

ters, maar buitenstaanders die professioneel geen enkele affmiteit met het 

ambacht hadden, meer nog ze oefenden geen enkel beroep uit. In de Concessio 

Carolina wordt de overste omschreven als "un bourgeois d'icelle ville non fai

sant aucun mestier ou stil"259. 

De oversten werden zowel uit het oude stadspatriciaat als uit de groep van 

de "nouveaux riches" (de nieuwe stadsnotabelen) gerekruteerd. Zij werden 

alleen door de schepenen van de keure en de hoogbaljuw gekozen, en niet 

voorgedragen door het ambacht, zoals vóór 1540 wel het geval was met het 

dekenambt Hun mandaat duurde één jaar (van kerstavond 1567 tot kerstavond 

1568, in Vaemewijcks geval)260. 

Verder schrijft Vaemewijck: "ende zoo, wij hooftmannen, onsen heet 

deden up den nieuavont, voor schepenen, zoo was ons belast tvrindaechs of 

tsaterdaechs daer naer de ghezwoomen over te brijnghen"261. Vaemewijck 

merkte scherpzinnig op: "Men bevant ooc dat schepenen groote neersticheijt 

deden om catholijcque lieden te hebben, om hooftmannen ende ghezwoomen 

te zijne"262. We komen hier nog op terug. 
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Beroerlicke Tijden, m, p. 193 
SAG, reeks 279/2 (lijsten van de smalle wetten en de ambachtseden), nr. 1, 1568. 
LAMBERE en SIMONT, Recueil des ordonnances, deel4, p.188. Merken we op dat deze 
Gentse corporatieve situatie na 1540 een heel uitzonderlijke situatie was. In geen enkele 
andere stad in de Habsburgse Nederlanden berustte de leiding van de corporatieve vereni
gingen bij personen die zelf geen ambachtsmeesters waren. 
DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, p.294 en DECAVELE, 'Bestuurs
instellingen van de stad Gent (einde Ude eeuw-1795)', p.305. 
BeroerZieke Tijden, m, p. 193. 
BeroerZieke Tijden, m, p. 193. We komen hier nog op terug. 
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3.5 Kerkmeester van de Sint-Jacobskerk 

In het zesde boek van zijn BeroerZieke Tijden deelt Vaernewijck mee, tot de 

kerkmeesters van de Gentse Sint-Jacobskerk te behoren. Op maandag 29 sep

tember 1567 kwamen deze kerkmeesters samen om een schatting te beramen 

van de schade die de beeldenstormers in de parochiekerk hadden aangericht. 

De gezworenen263 van de kerkfabriek worden door Vaernewijck met name 

genoemd: 

Aldus hebben wij te weten: den deken vanden Christenen, ghenaemt her Jan 
Bane, meester Gillis Warniers, beede priesters, ie Marcus van Vaemewijck, 
Lievin de Moor ende Christoffels vander Haghen, keercmeesters, Joos de 
Brune ende Laureins de Grave, helichgheestmeesters, metghaders meester 
Fransoijs Huerebaut, filius Eloijs, schildere, ende meester Lievin Luenis, filius 
Daneels, glaesmakere, tsamen verghadert, ende alle zaken bijzonder grootende, 
up den voornoemden Sen te Michielsdach264. 

Op 7 oktober van datzelfde jaar gaf de kerkfabriek de opdracht om het 

Sacramentshuis weer op te bouwen. Opnieuw duiken dezelfde namen op: 

Diet besteedden waren heer Jan Bane, deken vanden Christenen, ende meester 
Gillis Wamiers, priesters, ende ie Marcus van Vaemewijck, Lieven de Moor, 
Christoffels vander Haghen, keerckmeesters, Joos de Brune ende Laureins de 
Grave, helichgheestmeesters265. 

Vaernewijck deelt zelf met zekere fierheid zijn lidmaatschap mee. 

In de volgende paragrafen wensen we na te gaan, wanneer (dat wil zeggen 

in welke jaren precies) Vaernewijck deze functie heeft uitgeoefend. In tweede 

instantie gaan we na wat deze functie precies inhield en wat het precieze 

belang ervan was. Het beeld van het kerkmeesterschap als louter honorifiek is 
bekend. Toch onderstreepte Marc Boone in zijn studie, Gent en de Bour

gondische hertogen, de intense binding tussen het kerkmeesterschap en de 

politieke wereld in het laatmiddeleeuwse Gent. 

Eerst ondernemen we een poging om Vaernewijcks kerkmeesterschap in de 

tijd af te bakenen. De jaarlijkse kerkrekeningen van Sint-Jacobs laten ons toe, 
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De kerkmeesters kregen verschillende namen al naargelang van streek en tijd: rnagistri of 
rectores fabricae, provisores, procuratores, aeditui, aediles, ghesworenen ofjurati zijn de 
meest voorkomende. (Zie M. CLOET, 'Kerkelijke instellingen en het belang ervan voor de 
plaatselijke geschiedenis (XVIde-XVIIIde eeuw)', De Leiegouw 25 (1983), p. 14 (= 
Historica Lovaniensia, deel 146, 1983). 
BeroerZieke Tijden, m, p.75 . 
Beroerlicke Tijden, m, p. 91. 



te weten te komen wie (in welk jaar) het ambt van kerkmeester bekleedde. De 

rekening diende immers ter goedkeuring (en ter ondertekening) aan de 

(belangrijkste) parochiepriesters, de kerkmeesters en de Heilig-Geestmeesters 

voorgelegd te worden. Vaak worden de namen van de kerkmeesters en Heilig

Geestmeesters uitdrukkelijk vermeld266. Jammer genoeg ontbreken zowel 

namen als handtekeningen in de rekening van 1564 (24 juni 1563- 24 juni 

1564). Aangezien de rekening van 1563 en van 1565 door precies dezelfde 

personen als kerkmeesters en Heilig-Geestmeesters werden ondertekend, is de 

kans heel groot dat datzelfde bestuurskorps ook in het tussenliggende jaar 

1564 actief was. De naam (en handtekening van) Marcus van Vaernewijck vin

den we terug in de rekening van 1563 en 1565. Dit is echter niet het geval in 

de rekeningen van 1567 (juni 1566- juni 1567), 1568 (juni 1567- juni 1568) 

en 1569 (juni 1568- juni 1569). Wat dit laatste jaartal betreft, ligt het ontbre

ken van Vaernewijcks naam voor de hand: Marcus overleed immers in febru

ari 1569 en kon dus onmogelijk nog in juni 1569 het kerkmeesterschap uitge

oefend hebben. Voor 1568 is het ontbreken van Vaemewijcks handtekening 

merkwaardig te noemen, aangezien hij in zijn BeroerZieke Tijden opmerkt dat 

hij in september en oktober 1567 kerkmeester is. Mogelijks werd de rekening 

door slechts enkele (en dus niet alle) kerkmeesters ondertekend. Dit mogen we 

inderdaad afleiden als we rekening houden met het geringe aantal handteke

ningen in vergelijking met het aantal in de jaarrekeningen van 1562, 1563 en 

1565, waarin telkens 4 kerkmeesters de rekening onderschreven. Vaemewijck 

was dus vermoedelijk afwezig bij het ondertekenen van de rekening in juni 

1568267. Deze kerkrekeningen laten zich echter aanvullen met ander archief

materiaal. In de registers van de keure treedt de kerkfabriek van Sint-Jacobs 
meermaals op. Driemaal botsten we daarbij op Vaemewijcks naam: in de akten 

van 15 juli 1566268, 1 augustus 1566269 en 7 februari 1567270. 
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De rekeningen van de kerkmeesters van Sint-Jacobs zijn pas vanaf 1561 bewaard. Van dat 
jaar af krijgen we een doorlopende reeks rekeningen. De rekening van 1566 (dat wil zeg
genjuni 1565- juni 1566) ontbreekt. Per jaar werd dus een rekening opgemaakt met inkom
sten en uitgaven van het afgelopen jaar. 
Voor de desbetreffende kerkrekeningen: Archief Sint-Jacobskerk Gent, nrs. 19 tot en met 
25. 
SAG, reeks 301 Gaarregisters van de schepenen van de keure), nr 117, 1566-1567, f"33 v0

, 

15 juli 1566. 
SAG, reeks 301 (jaarregisters van de schepenen van de keure), nr. 117, 1566-1567, f"43, 
1 augustus 1566. 
SAG, reeks 301 (jaarregisters van de schepenen van de keure), nr. 117, 1567-1568,'f"112, 
7 februari 1567. 
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Vaernewijcks handtekening is omcirkeld. Als lid van de kerkfabriek van de Gentse 
Sint-Jacobskerk diende hij de rekening ter goedkeuring te ondertekenen. 

Zie Archief Sint-Jacobskerk Gent, kerkrekeningen, nr. 22, laatse folio, verso. 
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Duidelijk is in ieder geval dat de meeste kerkmeesters geruime tijd in func

tie bleven. Een beperking op de duur van het kerkmeesterschap is niet aan

wijsbaar271. Vaemewijcks mandaat als kerkmeester illustreert bovenstaande. 

Vermoedelijk zetelde Vaemewijck vanaf 1562, dat wil zeggen ongeveer vanaf 

de aanvang van het rekeningjaar 1563, tot aan zijn dood onafgebroken in de 

kerkfabriek272. 

Wat werd Vaemewijck als kerkmeester geacht te doen? De kerkfabriek, het 

college der kerkmeesters, was belast met het beheer van de goederen die aan de 

kerk toebehoorden en moest instaan voor de bouw en het onderhoud, de uitrus

ting en verfraaiing van de parochiekerk. De kerkfabriek is niet bij decreet opge

richt; maar langzamerhand gegroeid uit concrete noden. Sommige kerken kre

gen voomarnelijk in de twaalfde en dertiende eeuw talrijke en soms grote schen

kingen. Het beheer van het kerkbezit werd dus toevertrouwd aan leken273. 

In het laatmiddeleeuwse Gent (dus tijdens het regime van de 3 leden) viel 

het grote aandeel van de vertegenwoordigers uit het lid van de poorterij op. 

Het aspect status en aanzien dat met het ambt gepaard ging, is uiteraard één 

van de verklaringen voor deze oververtegenwoordiging ten opzichte van de 

twee andere leden. Om er zelf fmancieel beter van te worden, diende men ech

ter geen kerkmeester te worden. De vergoedingen die een persoon voor zijn 

kerkmeesterschap kreeg, waren onbeduidend. Het was hen vooral te doen 

omwille van het aanzien, waarvan ze in feite zo wie zo als poorters reeds geno

ten. Ook omwille van hun rijkdom werden bij uitstek poorters gekozen. In de 

Middeleeuwen heerste immers de gewoonte dat tekorten werden gedekt met 

de eigen middelen van de bestuurder-ontvanger. Kortom sociaal prestige, rijk

dom, maar ook politieke macht bleken belangrijke criteria te zijn waarop 

iemand getaxeerd werd, vooraleer hij tot het kerkmeesterschap werd verkozen. 
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BOONE, Gent en de Bourgondische hertogen ca 1384-ca 1453, p.96. 
F. Verstraeten komt in zijn studie over de Gentse Sint-Jacobsparochie tot dezelfde conclu
sie. Hij schrijft op pagina 11: "Thssen 1562 en 69 was hij kerkmeester van St.-Jacobs". Op 
pagina 15 van dezelfde studie deelde hij echter ietwat tegenstrijdige informatie mee. In een 
lijst waarin Verstraeten de verschillende namen van de kerkmeesters tussen 1500 en 1585 
opgeeft (pp.14-15), vermeldt hij ook de naam van Marck van Vaernewijck met daarnaast 
"1565-1568". Onderaan de lijst schreef de auteur: "De data achter deze namen duiden niet 
altijd het begin of het einde aan van de ambtsperiode dezer heren, maar de periode waarin 
hun namen in de parochiale archiefstukken, meestal de kerkrekeningen vermeld staan". Zie 
VERSTRAETEN, De Gentse Sint-Jakobsparochie. Zestiende en zeventiende eeuw, deel2. 
Dat dit voor Vaernewijck de periode 1565-1568 zou zijn, wordt tegengesproken door ons 
archiefonderzoek Ongetwijfeld benaderen de data 1562-1569 meer de werkelijkheid. We 
kunnen echter niet met absolute zekerheid bevestigen dat Vaernewijck het kerkmeester
schap onafgebroken heeft uitgeoefend. Zijn naam wordt vermeld in 1563, 1565, 1566 en 
1567 in de kerkrekeningen en de jaarregisters van de schepenen van de keure. 
CLOET, 'Kerkelijke instellingen en het belang ervan voor de plaatselijke geschiedenis', p.14. 
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Ook politieke macht was van belang. Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van 

de kerkmeesters ook politiek actief was. In de centrale Gentse parochies (zoals 

de Sint-Jacobsparochie) loopt dit zelfs op tot twee derden. Als men daarbij nog 

rekening houdt met kerkmeesters van wie een verwantschap met een politiek 

mandataris mag worden verondersteld, dan loopt het aandeel op tot plusminus 

80%274. 

Ook in de Nieuwe Tijd werden de kerkmeesters altijd gekozen uit de nota

belen van de parochie, meestal door de wereldlijke overheden en door de pas

toor275. Werpen we een blik op de collega's-kerkmeesters van Vaemewijck, 

dan blijkt dat zij inderdaad allen uit vooraanstaande families komen die (voor

al) in de periode 1540-1577 heel wat politieke mandaten bekleedden. In de 

rekeningen van 1563 en 1565 werden als Vaemewijcks collega's genoemd: Jan 

Damman, heer van Oombergen, Lieven de Moor en meester Adriaan 

Meganck. In 1567 functioneerde ook Christoffel vander Raghen als kerk

meester naast Vaemewijck276. Jan Damman was in totaal 8 maal voorschepen 

in Gent277. Hij behoorde aldus tot de onbetwiste politieke top van Gent op dat 

moment. De familie de Moor oefende in totaal 16 mandaten uit in de periode 

1540-1577. Adriaan Meganck, doctor in medicijnen, stamt eveneens uit een 

geslacht van patriciërs. Twee telgen uit deze familie, onder wie Adriaan 

Meganck zelf, oefenden maar liefst 24 mandaten uit in de periode 1540-1577. 

De familie vander Haeghen wist maar liefst 46 politieke mandaten, weliswaar 

verdeeld onder 14 mandatarissen, weg te kapen278. 

Ook in de zestiende eeuw valt aldus een niet te ontkennen link met de poli

tieke wereld vast te stellen. Het kerkmeesterschap en de politieke carrière gin

gen voor bovengenoemden hand in hand. Uit families met eer, macht en aan

zien werden de parochiale hoogwaardigheidsbekleders geselecteerd. Voor het 

laatmiddeleeuwse Gent bleek dat een grote meerderheid van de schepenen die 

men als kerkmeester of Heilig-Geestmeester terugvond, reeds een respectabel 

aantal mandaten achter de rug had. Het element bestuurservaring speelde hier 

een belangrijke rol. Wat betreft Vaemewijck, kunnen we stellen dat zijn kerk-

274 BOONE, Gent en de Bourgondische hertogen ca 1384-ca 1453, pp.98 en 96. 
275 CLOET, 'Kerkelijke instellingen en het belang ervan voor de plaatselijke geschiedenis ', 

p.14. 
276 Merken we op dat we menige namen reeds terugvonden binnen het college der notabelen 

dat de Sint-Jacabsparochie in de collatie diende te vertegenwoordigen. 
277 Jan Damman was voorschepen vangedele in 1557-1558 en voorschepen van de keurein 

1561-1562, 1565-1568, 1571-1572, 1574-1576. Zie DAMBRUYNE, Corporatieve 
Middengroepen, p.805. 

278 DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, pp. 813-821. 
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meesterschap -indien dit inderdaad vanaf 1562 een aanvang nam- en zijn poli

tieke carrière opvallend parallel liepen. Het meebesturen van een kerkfabriek 

of een Heilig-Geesttafel kan zeker niet als een fin-de-carrière-job beschouwd 

worden. Naast het beheren van de goederen en het onderhouden van de kerk 

(ut supra), speelden de kerkmeesters en Heilig-Geest-meesters een belangrij

ke rol in de sociale context van Gent. De Heilig-Geest-meesters namen de 

armoedeproblematiek onder hun hoede en de kerkmeesters hadden te kampen 

met het probleem van de bedelarij279. 

Hoewel het honorifieke karakter van de kerkmeester ontegensprekelijk een 

belangrijke rol speelde, was er het niet te verwaarlozen bestuurlijke aspect dat 

met het kerkmeesterschap verbonden was. Om dat laatste naar behoren uit te 

voeren, kwamen ervaring met het politieke bedrijf en contacten in de politie

ke wereld goed van pas. Door de semi-religieuze aard van hun parochiale 

opdracht, had hun opdracht dan ook een zeker moreel gewicht280. 

Conclusie. Vaemewijcks kerkmeesterschap mag niet onatbankelijk van 

diens politieke ambitie en carrière gezien worden. Beide liepen samen en beïn

vloedden elkaar wederzijds. Tegelijk bood het kerkmeesterschap kansen om 

contacten met andere politici te leggen en de bestaande contacten met colle

ga's-politici nog verder uit te bouwen. 

3.6 Vaernewijcks staat van goed 

De staat van goed van Marcus van Vaemewijck is bewaard281. Deze erfenis

aangifte diende vooral om de belangen van de minderjarige erfgenamen veilig 

te stellen282. Vaemewijck stierf op 20 februari 1569. Zijn vier in leven zijnde 

kinderen, Adolph, Claerkin, Jossijntkin en Grietkin waren op het moment van 

zijn overlijden allen minderjarig (dit betekent jonger dan 25 jaar) en onge

huwd. Om hun erfdeel te beveiligen, diende een gedetailleerde beschrijving 
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In een voorgebod van 22 apri11467 werden de parochiepriesters, kerk- en Heilige-Geest
meesters bevoegd verklaard om geschillen tussen aspirant-bedelaars in hun parochiekerk 
in de eerste plaats te beslechten. De kerkmeesters mochten zelf beslissen over het gevan
genzetten van bedelaars die de regels aangaande het bedelen in de kerken hadden overtre
den, alvorens ze eventueel door te verwijzen naar de schepenbank. Kerkmeesters oefenden 
dus tot op zekere hoogte gerechtelijke bevoegdheden uit ten aanzien van bedelaars. Ze kon
den bij overtreding van de regels verregaande beslissingen nemen, tot (voorlopige) vrij
heidsberoving toe. 
BOONE, Gent en de Bourgondische hertogen ca 1384-ca 1453, p.lOl. 
SAG, reeks 330 (staten van goed), nr. 88, :f"88v0 -91v0

, 15 september 1570. Zie Bijlage 1. 
M. BOONE, 'De Gentse staten van goed als bron voor de kennis van de materiële cultuur: 
mogelijkheden en beperkingen (late Middeleeuwen-vroege moderne tijden)', in F. 
DAELEMANS (ed.), Bronnen voor de Geschiedenis van de materiële cultuur. Staten van 
Goed en testamenten (Brussel, 1988), pp.51-73. 
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van Marcus' bezittingen opgemaakt te worden. Op 15 september 1570 werd 

deze staat van goed ingediend bij de schepenen van gedele die traditiegetrouw 

als oppervoogden optraden. De deelvoogd is steeds het dichtste familielid van 

de overleden ouder. In Vaemewijcks geval trad de oudste zoon van zijn over

leden broer Pi eter op als deel voogd: Jan van Vaemewijck283. 

De stedelijke ordonnanties die in de tweede helft van de vijftiende eeuw in 

verband met de voogdij werden uitgevaardigd, alsook de zestiende-eeuwse 

costuimen, geven deze deelvoogd veertig dagen (beginnend vanaf zijn aan

stelling) de tijd, om een staat van goed op te stellen en die samen met de vrien

den en maghen voor de schepenen vangedele te brengen. In de praktijk werd 

deze termijn van veertig dagen vaak overschreden. Nalatigheid en verzuim van 

de kant van de voogd waren slechts twee factoren uit een lange lijst die tot een 

overschrijden van deze termijn konden leiden284. We hebben geen flauw idee 

wanneer Jan van Vaemewijck door de schepenen van gedele werd aangesteld 

tot deelvoogd. We kunnen enkel vaststellen dat de boedelbeschrijving op 

15 september 1570 werd ingediend, terwijl Marcus van Vaemewijck reeds in 

februari van het voorgaande jaar overleed. Opvallend is dus de lange tijds

spanne tussen Vaemewijcks overlijden en het indienen van de staat van goed. 

Naar de verklaring van dit lange dralen kunnen we alleen maar gissen. Als 

vrienden en maghen treden in Vaemewijcks staat van goed op: meesterPieter 

Covael, advocaat in de Raad van Vlaanderen, Antheunis van Deijnse en 

Pauwels de Zaleere285. 

Het was de zogenaamde houdenisse die de langstlevende ouder, Livina 

Hallinck in dit geval, met het onderhoud van de nog onvolwassen kinderen 

belastte. De houder kreeg het vruchtgebruik van het vermogen van deze kin

deren in handen. Livina Hallinck moest dus het onderhoud en de opvoeding 

van de halfwezen volledig met dit vruchtgebruik bekostigen, zonder dat hier-

283 M. DANNEEL, Weduwen en wezen in het laat-middeleeuwse Gent, [Studies in Urban, 
Social, Economie and Politica! Ristory of the Medieval and Modern Low Countries, 3] 
(Leuven-Apeldoorn, 1995), p. 136. We baseren ons voor de analyse van deze staat van 
goed vooral op het onderzoek van M. DANNEEL. Zij schreef haar dissertatie over laat
middeleeuwse Gentse staten van goed wat ons ook bij de analyse van een zestiende-eeuw
se Gentse staat van goed goede diensten kan bewijzen. 

284 DANNEEL, Weduwen en wezen in het laat-middeleeuwse Gent, pp. 141 en 143. 
285 SAG, reeks 330 (staten van goed), nr. 88, f"88v 0

, 15 september 1570. 
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Pauwels de Za(dele)leere vinden we in diverse akten terug en staat vermeld als procureur 
in de Raad van Vlaanderen. Zie SAG, reeks 330 (staten van goed), nr. 84, f"106v 0

, 3 okto
ber 1566: hij was getrouwd met Margriete, de dochter vanPietervan Vaernewijck en Clara 
van Keverswijck. 
Ook Antheunis van Deijnse is aangetrouwde familie via de tak van Pietervan Vaernewijck. 
Zie SAG, reeks 330 (staten van goed), nr. 80, f"86v 0

, en, nr. 82, f"6. 



voor aan het eigenlijke vermogen geraakt werd. Ook het onderhouden van het 

patrimonium diende door de houder te worden betaald, evenals alle lasten die 
erop rustten286. 

In de meeste vijftiende-eeuwse staten van goed beperken de ouders zich tot 

het voeden en kleden van hun kinderen, gevolgd door een weinigzeggend etce

tera. Het is dan ook verre van verwonderlijk dat we de twee genoemde cate

gorieën, voedsel en kledij, in Vaemewjjcks boedelbeschrijving terugvinden. 

Livina Hallinck verbindt er zich toe, haar kinderen te "haudene ende onder

baudene van hate, drancke, cleederen, lijnnen, wullen"287. Het meest funda

mentele materiële onderhoud was daarmee voor de kinderen gegarandeerd. 

Daar werd nog iets anders aan toegevoegd: Livina Hallinck belooft tevens haar 

kinderen van onderhoud te voorzien, zowel in situaties van ziekte als gezond

heid ("zieck ende ghesont"). In haar onderzoek van vijftiende-eeuwse Gentse 

staten van goed stelde M. Danneel vast dat slechts een minderheid van de 

langstlevende ouders (21%) beloofde hun wezen te zullen houden "sieck ende 

ghesont". De aanwezigheid van deze clausule - en dit laatste is ook het geval 
in Vaemewijcks boedelbeschrijving-, zou op een hechte emotionele band tus

sen moeder en kinderen kunnen wijzen. Uiteraard ligt het voor de hand dat rij

kere ouders zich makkelijker tot zulke beloften kunnen engageren dan minder 

bemiddelde ouders. Haar financiële situatie maakte het Marcus' weduwe mak
kelijker om een dergelijke belofte te doen. Aan de andere kant mag uit een 

eventuele afwezigheid van deze formule niet automatisch afgeleid worden dat 

de ouders zich, in geval van ziekte, niet om het kind zouden bekommeren. Hoe 

dan ook wordt Livina Hallinck door de explicitering van deze clausule tot deze 

specifieke onderhoudsplicht materieel gebonden en kan ze zich aan deze ver

antwoordelijkheid niet meer onttrekken288. 

Daarnaast deed Livina nog de belofte, haar kinderen (dus zowel de jongens 

als de meisjes) "ter scholen te doen gaene, duecht ende eere te leerene al.rede

lic ende tamelic naer huerlieder staetende qualiteyt"289. Wat dit schoollopen 

precies inhield, werd in deze staat van goed niet verder geëxpliciteerd. Met de 

clausule "redelic ende tamelic" beloofde Hallinck, de houdenisse op een zoda

nige wijze te zullen uitvoeren dat niemand zich erover zou kunnen beklagen. 

Dit diende overeenkomstig de stand en de afkomst van de wees te gebeuren. 

De verwezing mocht aldus geen atbreuk doen aan de staat die de wees tijdens 

het leven van beide ouders reeds bekleedde. De houdenisse was juist bedoeld 
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DANNEEL, Weduwen en wezen in het laat-middeleeuwse Gent, p.23. 
SAG, reeks 330 (staten van goed), nr. 88, f09lv 0

• 

DANNEEL, Weduwen en wezen in het laat-middeleeuwse Gent, pp.28-29. 
SAG, reeks 330 (staten van goed), nr. 88, f09lv 0

. 
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opdat de wees zijn vroegere stand, om het even welke die ook was, zou kun

nen blijven ophouden. Niet alleen op materieel gebied, maar ook op sociaal 

gebied, moest de houdenisse voor de wees minstens een nul-operatie blijven. 

Kortom, Livina beloofde haar kinderen te zullen onderhouden en opvoeden 

met de beschikbare middelen, niet meer, maar ook niet minder. Alles moest 

binnen de perken van de redelijkheid blijven290. 

Een staat van goed is in meerder opzicht interessant te noemen. Ten eerste 

laat het ons toe, een beeld te krijgen van de financiële mogelijkheden van de 

persoon op het moment van zijn overlijden. Zo kunnen we ons een weliswaar 

fragmentarisch beeld vormen van het jaarlijkse kadastrale inkomen van 

Marcus van Vaemewijck. In een eerste subkapittel wensen we dan ook 

Vaemewijcks roerende en onroerende goederen zo nauwkeurig mogelijk weer 

te geven en de jaarlijkse opbrengsten daarvan in kaart te brengen. In een twee

de deel belichten we de materiële cultuur waarin Vaemewijck verkeerde. We 

stellen ons daarbij de vraag naar het woonhuis en de concrete inboedel. In 

welke mate bevestigen die de levenswijze en staat die een welgestelde sche

pen van Gent er moest op na houden? Dit alles in de wetenschap dat 

Vaemewijcks staat van goed slechts een momentopname is, met name de situ

atie op het moment van zijn overlijden in februari 1569. De samenstelling van 

de goederen, in het bijzonder van de roerende goederen, kon heel snel veran

deren. Desondanks lijkt een analyse hoe dan ook verhelderend om ons socio

economisch beeld van Marcus van Vaemewijck te verfijnen. 

3.6.1 Vaernewijcks kadastraal inkomen 

In een eerste kapittel wensen we Vaemewijcks jaarlijks kadastraal inkomen in 

kaart te brengen. Daartoe moeten zowel onroerende als roerende goederen 

beschreven worden. 

3.6.1.1 De onroerende goederen 

Vaemewijck was eigenaar van diverse huizen in Gent. Zijn woonhuis situeer

de Frans De Potter in de huidige Sint-Jacobsnieuwstraat. Het Hof van 

Vaemewijck lag tussen de Baai-en de Erpelsteeg291 in de buurt van de huidi

ge Vlasmarkt (vroeger Varkensmarkt genoemd): "een huus ende stede met zijn 
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DANNEEL, Weduwen en wezen in het laat-middeleeuwse Gent, p.33 . 
DE POTfER, Gent, van den oudsten tijd tot heden, deel7, pp.l78-179. Volgens De Potter 
bleef dit gebouw familiebezit tot het einde van de zestiende eeuw, "uitwijzens een Rent-en 
Cijnsboek van dit tijdstip". 



toebehoorten staende ten voorhoofde up de Nieustrate bij der Verckensmaerct 

achter u ut commende met eenen achterhuuse in de Rudderstraete daer de wee

sen vader inne der werelt overleet"292. Vaemewijck kocht dit gebouw op 7 

maart 1561293, maar verkocht het op zijn beurt 2 jaar later, op 30 augustus 

1563 aan Lieven de Pape294. Vermoedelijk woonde Vaemewijck een tijdje in 

de buurt van het Belfort295, waarna hij naar zijn oude stek in de Sint

Jacobsnieuwstraat terugkeerde, waar hij op 20 februari 1569 overleed, zoals 

bleek uit zijn staat van goed. 

Vaemewijck bezat in diezelfde straat een woning die hij gekocht heeft van 

Jan Kenije en aan diezelfde persoon verhuurde296. Verder was er nog een 

derde "huus ende stede staende in straetkin beneden der Nieubrugghe neffens 

den huuse van Lievin Nemegheer ter eender ende de weduwe ende hoijrs van 

Pi eter van Vaemewijck ter andere"297. Ook nog een "huuseken staende an de 

halle dwelck nu ghebruuct Lievin Pien daerinne de kinderen van Adolph 

Hallin gherecht zijn van twee deelen van zevenen in dheelft": twee zevenden 

van de helft behoorden toe aan Adolf Hallin en de rest, tien veertienden kwa

men Vaemewijck zelf toe298. 
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SAG, reeks 330 (staten van goed), nr. 88, f091r0
• 

"Jan van Destele, filius Pieters, dewelcke kende duechdelic vercocht hebbende ende ver
coopt bij desen Marcq van Vaemewijck, filius Marcx, een huus ende erfve, daer den ver
coopere inne woont, staende ten voorhoofde up de Nieustraete bij de Verckensmaert in Ste 
Jacops prochie [ ... ] achter uutcommende met eenen achterhuuse in de Rudderstraete". Er 
wordt nog aan toegevoegd dat het huis voor 136 ponden Vlaamse groten werd aangekocht. 
SAG, reeks 301 Gaarregisters van de schepenen van de keure), nr.l12, 7 maart 1561. 
"Marcus van Vaemewijck, filius Marcx, de welcke kende ende verclaersde duechdelic ver
coebt hebbende Lieven de Pape, filius Gillis, sceppere, een huus ende stede, staende ten 
voorhoofde up de Nieustraete, bij der Veemaert, [ ... ] metten achter huuse uutcommende in 
de Rudderstraete". SAG, reeks 301 Gaarregisters van de schepenen van de keure), nr. 114, 
f065v 0

, 30 augustus 1563. 
Dit valt onrechtstreeks af te leiden uit een erfrente van 13 maart 1565. Het betreft een erf
rente verkocht door Jan van der Beke aan meester Jacob de Bamere, bezet op een huis "sta
ende in den Rijnck, jeghens over tscepenhuus van ghedeele bij tbeelfroit, [ . .. ], Marcq van 
Vaemewijck ende Lievin van Hulse daer neffens ghehuust ter eender zijde". Zie SAG, 
reeks 301 Gaarregisters van de schepenen van de keure), nr. 115, f0173. Wat de reden van 
dit verhuizen was, is onduidelijk. Werd van Vaemewijck verwacht dat hij zich als politiek 
mandataris ook in het politieke centrum van de stad ging vestigen? 
Dat Vaemewijck het huis van Jan Kenije heeft gekocht, blijkt uit de staat van goed: "Item 
een huus ende stede staende up de voorseijde Nieustraete ghecocht van Jan Kenije" (SAG, 
reeks 330 (staten van goed), nr.88, f091r0

). Uit de penningenkohieren van 1571-1572 
(infra) blijkt dat Jan Kenije het huis huurde van de weduwe van Marcus van Vaemewijck. 
De meest voor de hand liggende hypothese is dan ook dat Vaemewijck het huis heeft 
gekocht en dat de voorgaande eigenaar als huurder in het huis is blijven wonen (SAG, reeks 
153/2 (kohieren van het huisgeld), nr.21, f011r0

). 

SAG, reeks 330 (staten van goed), nr.80, f091r0
• 

SAG, reeks 330 (staten van goed), nr.80, f091r0
• 
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Hoeveel de waarde van deze huizen bedroegen, valt moeilijk te achterha

len. We beschikken enkel over de twintigste penningenkohieren van 1571 en 

1572 die ons inlichten over het kadastraal inkomen (de jaarlijkse reële of 

geschatte huurwaarde) van de onroerende goederen die binnen de Gentse vrij

heid lagen. Deze kohieren vormen de neerslag van het Gentse aandeel in de 

twee beden van telkens 2 miljoen carolusgulden die de Staten-Generaal voor 

de aanslagjaren 1571 en 1572 aan de hertog van Alva toezegden. Dit beteken

de een heffmg van 5% op de kadastrale waarde van de onroerende goederen in 

het graafschap299. 

Aangezien Vaemewijck in 1569 het huis in de Sint-Jacobsnieuwstraat, het 

Hof van Vaemewijck (volgens De Potter), zelf bewoonde, leverde deze woning 

hem geen huurgeld op. Dit is ongetwijfeld wel het geval voor de andere 

woningen. Het huis, verhuurd aan Jan Kenije, had een jaarlijkse kadastrale 

waarde van 900 Vlaamse groten300. De derde woning, "staende int straetkin 

beneden der Nieubrugghe", en het huisje, "staende an de halle", hebben we 

niet in de penningenkohieren kunnen opsporen. Het valt niet uit te sluiten dat 

Livina deze huizen na Marcus' overlijden (en vóór de opmaak van de pennin

genkohieren in 1571-1572) heeft verkocht. Aangezien we helaas niet de exac

te straatnamen kennen waarin zich deze twee desbetreffende woningen bevon

den, wordt het nog moeilijker. In Mensen en Centen heeft Johan Dambruyne 

een overzicht gemaakt waarin hij op basis van deze penningenkohieren, de 

gemiddelde kadastrale waarde van een huis per straat heeft berekend, om de 

straten vervolgens in een aantal categorieën onder te verdelen: zeer duur, duur, 

gemiddeld, bescheiden, goedkoop301. Feit is dat de meeste straten rond en aan 

de Nieuwbrug een gemiddelde kadastrale waarde hadden: dus tussen 501 en 

1000 Vlaamse groten. Voorzichtigheidshalve kunnen we dus denken aan een 

huurprijs van omtrent de 750 Vlaamse groten (een gemiddelde, grove schat

ting). Het huis aan de halle, het Belfort, is nog moeilijker te bepalen. De stra

ten rond het Belfort vallen bijna allemaal binnen de categorie duur. De waar

de van deze huizen vallen echter tussen de 1001 en 2000 Vlaamse groten. Het 

299 DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, pp.360-361. 
300 "In de Nieustrate [ ... ]Jan Kenije jeghens de weduwe van Maercx van Vaernewijck". Zie 

SAG, reeks 153/2 (kohieren van het huisgeld), nr.21, f"llr0
• 

301 De 5 categorieën van straten: zeer duur (meer dan 2000 Vlaamse groten), duur (1001-2000 
Vlaamse groten), gemiddeld (501-1000 Vlaamse groten), bescheiden (251-500 Vlaamse 
groten) en goedkoop (0-250 Vlaamse groten). Zie DAMBRUYNE, Mensen en Centen, pp. 
378-385: Bijlage 3: Verhouding tussen het aantal huur- en eigenaarswoningen en hun 
gemiddeld kadastrale waarde (uitgedrukt in Vlaamse groten) te Gent (intra muros) in 1571-
1572 per fiscaal kwartier en per straat. Zie ook kaart 5: Topografische repartitie van de rijk
dom en de armoede (criterium: de gemiddelde kadastrale waarde per straat). 
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betreft dus een veel bredere categorie dan die waarin de zogenaamde "gemid

delde" huizen vallen (501-1000 Vlaamse groten). Omdat de afwijkingsgraad, 

zowel in positieve als in negatieve zin, heel groot kan zijn indien we ons op 

een gemiddelde (bijvoorbeeld 1500 Vlaamse groten) baseren, zullen we de 

huurprijs van dit huis buiten beschouwing laten. Bovendien herhalen we nog 

even dat Marcus in dit geval mede-eigenaar was, ook al trad hij weliswaar als 

hoofdaandeelhouder op: tien veertienden van de pachtprijs was voor hem. 

Bovendien merken we op dat Livina Hallinck, na Vaemewijcks overlijden 

(20 februari 1569), maar vóór het indienen van zijn staat van goed (15 sep

tember 1570)302, reeds een huis had verkocht, wat meteen ook de dynamiek 

van een dergelijk pakket bezittingen illustreert. Op 3 januari 1570 had zij een 

huis in de Beraustraat aan Comeille Claissins verkocht303. Het ligt voor de 

hand dat we ook dit huis tot Vaemewijcks bezittingen mogen rekenen. De 

gemiddelde kadastrale waarde van de huizen in deze straat was 459 Vlaamse 

groten304. 

Alle pachtsommen van de huizen samen, ging het dus om een jaarlijkse 

kadastrale inkomst van ongeveer 2109 Vlaamse groten. We lieten het huis aan 

het Belfort buiten beschouwing, zoals gezegd. 

Naast het woningenbezit was Vaemewijck ook eigenaar van diverse gron

den in diverse parochies · buiten de stad305. Vooral in het Land van Aalst, met 

name in Nieuwerkerken, het niet nader gespecificeerde "binnen het schepen

dom van Aelst", Borsbeke en Herlinkhave bij Ninove, maar ook in het · Land 

van Dendermonde en Oudburg had Marcus pachters. Voor de omzetting van 

de opgegeven oppervlaktematen in hectaren hebben we ons gebaseerd op het 

Metrologisch Vademecum voor Vlaanderen306. Een merendeel van deze gron

den heeft Vaemewijck geërfd. Dat valt af te leiden uit het feit dat hij vaak de 

helft van de gronden bezit (de andere helft is dan voor zijn broer, of beter de 

erfgenamen van zijn broer, Pieter van Vaemewijck, bestemd). 

Jammer genoeg beschikken we niet meer over de eigenlijke bepalingen en 

de specifieke vereisten en voorwaarden die daarin werden genoemd. Toch ken

nen we in verband met het pachtcontract een aantal algemeenheden. Telkens 
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En om die reden staat het huis niet vermeld in de staat van goed. 
SAG, reeks 330 (staten van goed), nr. 87, r'l86. 
DAMBRUYNE, Mensen en Centen, p. 380. 
Voor een gedetailleerde analyse van dit onderdeel van de staat van goed verwijzen we naar 
Bijlage lA: tabel 1. 
J. MERTENS en P. VANDEWALLE, Metrologisch Vademecum voor Vlaanderen. Met een 
inleiding door J. Mertens, [Bronnen en bijdragen tot de Vlaamse Geschiedvorsing, uitge
geven door het Genootschap voor Geschiedenis "Sociéte d'Emulation" te Brugge] 
(Brugge, 2003), 93p. Afhankelijk van de omschrijving waaronder de pachtgronden vallen, 
kunnen deze oppervlakten enigszins variëren. 
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werd immers zo'n contract afgesloten. Voor de duur van een overeenkomst 

bestond geen vaste regel, al kan men zeggen dat meestal contracten van 3 of 6 

jaar voorkwamen. Twee vormen van huurovereenkomsten werden afgesloten: 

de volledige of gewone huurceel en de zogenaamde halfwinning. In het eerste 

geval betaalde de pachter de afgesproken pachtprijs en leefde de verplichtin

gen na die hem door het contract werden opgelegd; in het tweede gevallever

de de eigenaar de pachter alaam, vee en zaad en droeg daarenboven mede het 

risico van een mogelijke misoogst. In ruil van dit alles kreeg hij de helft van 

de opbrengst toegewezen. Naast de eigenlijke pachtsom waren de huurders 

ook een bepaalde levering in natura verschuldigd. Over het algemeen werd 

deze levering vastgesteld in het gewas dat het meest op een bepaalde uitbating 

of een bepaald gebied verbouwd werd. We mogen er dus van uitgaan dat 

Vaemewijck naast de eigenlijke pacht ook zaken in natura ontving. Steeds 

werd echter wel bepaald dat de pachter verplicht was gedurende gans de pacht

termijn voor huis, schuur en stallingen te zorgen opdat ze in goede staat zou

den blijven. In de meeste huurcelen werd bovendien bepaald dat bij schade, 

aangericht als gevolg van krijgsverrichtingen, of droogte, misoogst, langduri

ge koude en andere zaken, de jaarlijks te betalen pachtprijs diende verminderd 

te worden. Ook de karweiverplichtingen waren in de huurovereenkomsten 

goed omschreven. Andere bepalingen in het contract betrof de wijze van uit

baten zelf (de wijze van vruchtopvolging die geëerbiedigd moet worden, het 

verbod mest van het bedrijf af te voeren, de bemesting zelf, verplichtingen 

inzake veestapel)307. 

Jammer genoeg beschikken we niet over de pachtprijs. Op basis van 

gemiddelde pachtprijzen die F. De Wever achterhaalde308, kunnen we bij 

benadering Vaemewijcks jaarlijkse inkomsten, voor wat zijn gronden betreft, 

bepalen. Een blik op de cijfers die De Wever voor een aantal achtereenvol

gende jaren weergeeft, maakt al vlug duidelijk dat de pachtprijzen in de perio

de 1540 tot 1579 heel sterk gestegen waren, vooral dan in dat laatste decenni

um, 1570-1579. We baseren ons op de gemiddelde pachtprijs van 1569, 

Vaemewijcks sterfjaar309. Dat bedroeg 1,43 pond Vlaamse grote per hectare. 

Alles samen leverden Marcus' gronden ongeveer 8439,6 Vlaamse groten 

307 P. DEPREZ, 'De boeren. De 16de, 17de en 18de eeuw', in J.L. BROECKX (e.a.) (eds.), 
Flandria Nostra. Ons land en ons volk, zijn standen en beroepen door de eeuwen heen, 
deelt (Antwerpen, 1957), pp. 148, 150-151. 

308 F. DE WEVER, 'Pacht- en verkoopprijzen in Vlaanderen (16de_}gde eeuw)', Bijdragen tot 
de Geschiedenis, 59 (1976), p.268. 

309 Idealiter zouden we ons moeten baseren op de gemiddelde pachtprijzen van die jaren waar
in de verschillende contracten werden afgesloten. Helaas kennen we deze jaren niet. 
Daarom baseren we ons op het pachtjaar 1569. 
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op310. In het daaropvolgende jaar, 1570, steeg de gemiddelde pachtprijs per 

hectare tot 1,75 pond Vlaamse grote. In totaal betekent dit dat ook zijn inkom

sten toenamen: 10328,18 Vlaamse groten. Dit alles uiteraard als de pachters 

vlekkeloos conform het contract betaalden. 

3.6.1.2 De roerende goederen 

In de staat van goed wordt er duidelijk onderscheid gemaakt tussen bezette en 

onbezette renten. De eerste categorie was veruit de belangrijkste. Een bezette 

rente is min of meer vergelijkbaar met een hypotheeklening, waarbij de rente

koper of rentenemer (in ons geval Marcus van Vaemewijck) een bepaald kapi

taal (de koopsom) ter beschikking stelde aan de renteverkoper of rentegever. 

In ruil gaf deze laatste een vaste jaarlijkse rente aan de rentekoper. Over het 

algemeen werd de rente meestal tegen de penning zestien verkocht (1 op 16 of 

rentevoet 6,25% ). Opdat de overeenkomst correct zou worden nageleefd, stel

de de renteverkoper zich borg met een onroerend goed. Deze rente was te allen 

tijde aflosbaar. De looptijd van een dergelijke lening lag niet vast. Ook het tijd

stip waarop het geleende kapitaal terugbetaald moest worden, was volledig 

vrij en werd overgelaten aan wie leende311. 

Op het moment van zijn overlijden bezat Vaemewijck in totaal 26 bezette 

renten. Deze vielen uiteen in 2 groepen. Negentien renten werden door 

Vaemewijck samen met zijn echtgenote Livina Hallinck, dus tijdens het huwe

lijk (vanaf 1558) verworven312. De overige 7 renten had Vaemewijck reeds 

vóór zijn huwelijk in zijn bezit gekregen, via aankoop of via schenking (erfe

nis )313. Deze bezette renten bezorgden Vaemewijck een jaarlijks inkomen van 

8736 Vlaamse groten. De 19 tijdens het huwelijk verworven erfrenten waren 

goed voor 6648 Vlaamse groten. De 7 overige renten brachten een bedrag van 

2088 Vlaamse groten op314. 

Naast bezette renten bezat Vaemewijck ook zogenaamde onbezette renten. 

Dit waren rentetransacties die niet door een specifiek onroerend goed gedekt 

zijn. Op termijn, dat wil zeggen bij het verstrijken van de overeengekomen 

datum, was de renteverkoper toch verplicht, om de rente op een onroerend 

goed te bezetten. In de meeste gevallen bedroeg de duur van een onbezette 

310 

31 I 

312 

313 

314 

Voor wat betreft de gronden in Wichelen/ Brakel hebben we de pachtprijs op 2539,6 à 
2951,5 Vlaamse groten geschat. We hebben de gemiddelde prijs genomen voor onze eind
berekening: 2745,55 Vlaamse groten. 
DAMBRUYNE, Mensen en Centen, pp. 113-114. 
We verwijzen naar Bijlage IC: tabel 3. 
We verwijzen naar Bijlage IB: tabel2. 
SAG, reeks 330 (staten van goed), nr. 88, f'90. 
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rente één, twee tot maximum drie jaar315. 

In Vaemewijcks staat van goed tellen we 5 onbezette renten316, waaronder 

3 zogenaamde lijfrenten. In tegenstelling tot een klassieke erfrente, had de lijf

rente geen eeuwigdurend karakter. Het was beperkt in de tijd en gevestigd op 

het leven van één of twee- in uitzonderlijke gevallen drie - renteverkopers. In 

het voorliggende geval betreft het lijfrenten van 120, 60 en 240 Vlaamse gro

ten "ten lijfve van" respectievelijk "Grietkin van Vaemewijck", dochtertje van 

Marcus; Lijsbette Brant en Jan van Vaemewijck, voor wie Marcus- sinds het 

overlijden van zijn broer Pieter - als deelvoogd optrad. De rentevoet lag bij 

een lijfrente een stuk hoger dan in het geval van een 'gewone' erfrente. In de 

lijfrente van "Grietkin van Vaemewijck" gold de penning 10 (10%). In het 

geval van "Lijsbette Brant" werd zelfs de penning 8 (12,5%) als rentevoet 

geheven. De penning 8 en 10 waren voor lijfrenten de meest voorkomende 

rentevoeten. Precies om zulke relatief hoge intresten werden lijfrenten op de 

private rentemarkt minder verhandeld dan conventionele erfrenten. De 

opbrengsten voor wat betreft de lijfrenten van Lijsbette Brant en Jan 

Vaemewijck kwamen de desbetreffende personen toe en kunnen we dus niet 

echt beschouwen als inkomsten voor Vaemewijck zelf. Vaemewijck maakte 

wel het nodige kapitaal vrij om deze lijfrenten mogelijk te maken. Jaarlijks 

brachten Vaemewijcks onbezette renten (incluis de lijfrente van Grietkin van 

Vaemewijck) 600 Vlaamse groten in Vaemewijcks laatje317. De globale som 

van alle renten bedraagt 9336 Vlaamse groten, wat in de periode 1569-1571 

overeenkomt met iets minder dan 2 nominale jaarlonen van een Gents metse

laarsgezel of 4 nominale jaarlonen van een Gents metserdiender318. 

Het onbetwistbare voordeel van dit rentensysteem was dat het Vaemewijck 

een vast en regelmatig inkomen verzekerde. Bovendien hoefde hij geen bijko

mende onkosten te maken, terwijl het verhuren van woningen (regelmatig) 

onderhouds- en herstellingswerken met zich meebrachten. Vaemewijck kon 

gemakkelijk de rente doorverkopen indien hij zelf in geldnood zou verkeren. 

Aan de andere kant hield het systeem ook risico's in. Vaemewijck kreeg 9336 

Vlaamse groten, indien alle renteverkopers hun jaarlijkse verplichtingen 

nakwamen. Indien de renteverkoper op een bepaald moment daar niet langer 

315 DAMBRUYNE, Mensen en Centen, p. 114. 
316 We verwijzen naar Bijlage 1D: tabel4. 
317 SAG, reeks 330 (staten van goed), nr. 88, f'9lr0

• 

3 18 DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, pp. 838-839: Bijlage 35: Evolutie van het 
nominaal jaarloon van een Gentse en Antwerpse metserdiender en metselaarsgezel in 
Vlaamse groten, 1500-1600. Een metserdiender en een metselaarsgezel verdienden in 
1569-1571 respectievelijk 2490 en 4980 Vlaamse groten. 
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toe in staat was, kon in het geval van de bezette renten nog beslag gelegd wor

den op de onroerende goederen. Onbezette renten waren bijgevolg bijzonder 

kwetsbare beleggingen. In geval van wanbetaling was er voor de rentekoper 

nauwelijks verhaal mogelijk. Een ander nadeel, aan de rentehandel verbonden, 

was het feit dat tijdens periodes van stijgende levensduurte, aanhoudende 

inflatie en muntdevaluaties de reële geldwaarde van de erfrenten sterk ver
minderde319. 

Naast het rentepakket werden nog andere roerende goederen opgegeven. 

Helaas werd de opsomming van huisraad en inboedel uiterst beknopt weerge

geven: 

Item ende als aengaende den ghereeden ghelde, den prijs vanden zelvere dae
rinne begrepen paternosters ende gauden rijnghen, de juweelen ende catheijlen 
van huusrade, ghepresen bij Jan Maertens, de huusvrauwe van Lieven de 
Vlieghere ende Lijvijne Brunhals, oude cleercopers320. 

Alles wat aan roerende goederen in het sterfhuis en bijbehorende huizen en 

stallen werd aangetroffen, werd door de drie bovengenoemde oudekleerkopers 

geschat. Bij de bespreking van de materiële cultuur komen we hier nog op 

terug. 

3.6.1.3 Conclusie 

Tot besluit kunnen we stellen dat Vaemewijcks jaarlijks kadastraal inkomen 

bij benadering de optelsom zou zijn van 2109 Vlaamse groten (huishuur), 

8439,6 Vlaamse groten (pachtgronden) en 9336 Vlaamse groten (renten). Dit 

betekent: 19884,6 Vlaamse groten, wat in de periode 1569-1571 overeenkomt 

met ongeveer 7,98 keer het nominale jaarloon van een Gents metselaarsgezel 

of 3,99 keer het nominale jaarloon van een Gents metserdiender is. Rekening 

houdend met de politieke mandaten die Vaemewijck uitoefende, kunnen we er 
donder op zeggen dat hij daarnaast zeker nog andere inkomsten had. Enerzijds 

werden een aantal van deze ambten financieel vergoed, en anderzijds waren er 

ook zijdelingse inkomsten. Beide zijn echter moeilijk te achterhalen. 

Uit bovenstaande blijkt dat Vaemewijck een relatief vermogend man was. 

Hij was in staat om als rentenier door het leven te gaan, wat ook vereist was 

als schepen of als gouverneur van de armenkamer. Aan de andere kant behoor

de hij zeker niet tot de allerrijksten van Gent. 

319 

320 
DAMBRUYNE, Mensen en Centen, pp.126 en 128. 
SAG, reeks 330 (staten van goed), nr. 88, f09lr0

• 
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3.6.2 De materiële cultuur 

Zoals aangekondigd wensen we in de volgende paragrafen in te zoomen op de 

materiële cultuur waarin Vaernewijck vertoefde, meer in het bijzonder op zijn 

woonhuis en de inboedel ervan. 

Vooreerst Vaernewijcks woonhuis. Zoals we reeds aangaven, stellen de 

penningenkohieren ons in staat de jaarlijkse reële of geschatte huurwaarde van 

een woning na te gaan. Als we van de veronderstelling uitgaan dat de meeste 

mensen in een huis wonen waarvan de waarde rechtevenredig is aan hun finan

ciële middelen, dan geeft de jaarlijkse kadastrale waarde van een huis een 

goede indruk van de financiële capaciteiten van de bewoner van dat huis321. 

We veronderstellen dat dit ook voor Vaernewijcks woonhuis opgaat. Aan de 

andere kant valt het fortuin van Vaernewijck zeker niet samen met zijn woon

huis. Zoals uit het voorgaande gebleken is, belegde Vaernewijck zowel in 

diverse onroerende als in roerende goederen. Het woonhuis staat dus niet 

gelijk met het vermogen, maar geeft wel een impressie van wat men financieel 

aankon. Maar de waarde van het woonhuis kan ons nog meer vertellen dan 

louter het financiële. Als men een woning kiest, speelt niet alleen het finan

ciële aspect een rol, maar evenzeer het statusbesef De middenklassen, maar 

vooral de hogere klassen zijn het aan zichzelf verplicht om een pand te bewo

nen dat past bij hun maatschappelijke positie. De woning heeft dus niet alleen 

een woonfunctie maar ook een representatieve functie322. 

Zoals we reeds aangaven, klasseerde Johan Dambruyne alle Gentse huizen 

in vijf prijsklassen op basis van hun huurwaarden: goedkoop, bescheiden, 

gemiddeld, duur en zeer duur323. De benaming van de vijf prijsklassen werd 

gegeven vanuit het oogpunt van de middengroepen die in Dambruynes onder

zoek centraal stonden. We wensen Vaernewijcks woonhuis binnen dit Gents 

kader te situeren. 

In 1571 woonde de weduwe van Marcus, samen met haar kinderen, niet 

meer in het huis in de Nieuwstraat Ze was wel nog eigenares van het huis en 

ze verhuurde deze woning324. De twintigste penning op dat huis bedroeg 6 

321 

322 

323 

324 
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Het is op basis van de wooncultuur dat Johan Dambruyne in zijn Corporatieve 
Middengroepen de zestiende-eeuwse Gentse samenleving sociaal gehiërarchiseerd heeft. 
De woning fungeerde daarbij als een objectief criterium om de welstandsongelijkheid in 
het zestiende-eeuwse Gent na te gaan. 
DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, p. 362. 
De vijf prijsklassen: goedkoop (30-239 Vlaamse groten), bescheiden (240-479 Vlaamse gro
ten), gemiddeld (480-959 Vlaamse groten), duur (960-1919 Vlaamse groten) en zeer duur 
(1920-14400 Vlaamse groten). Zie DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, p. 381. 
SAG, reeks 153/2 (kohieren van het huisgeld), nr. 21, f'10v 0
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ponden 10 schellingen Vlaamse groten (wat met 1560 Vlaamse groten over

eenkomt). Op twee huizen na is dit het zwaarst belaste huis van de 

Nieuwstraat325. Daarmee valt het woonhuis van Vaemewijck binnen de cate

gorie van de dure woningen (tussen 960 en 1919 Vlaamse groten). 17 %van 

de Gentse huizen behoorden tot deze categorie en slechts 5,3% van het totale 

woningenbestand werd als zeer duur gekarakteriseerd (boven 1920 Vlaamse 

groten)326. 

Verder verbond Johan Dambruyne de (door hem onderscheiden) vijfprijs

klassen van woningen met socio-professionele groepen. Nagegaan werd, 

welke positie zij in de woninghiërarchie innamen, en in welke van de vijf 

woningcategorieën zij het best vertegenwoordigd waren. Op basis daarvan kon 

hun plaats in de sociale hiërarchie van de stedelijke samenleving bepaald wor

den. Dambruyne onderscheidde 6 huizencategorieën327. Aangezien de kada

strale huurwaarde van Vaemewijcks woning op 1560 Vlaamse groten wordt 

geschat, behoorde Vaemewijck tot de derde categorie. In de wetenschap dat in 

deze categorie de bestuurders van de stad te vinden zijn, kunnen we conclu

deren dat Vaemewijck, wat zijn woonhuis betreft, aan zijn stand tegemoet

komt. Op het moment van zijn overlijden was hij als schepen van gedele actief. 

Richten we onze aandacht nu op huisraad en inboedel. We gaven reeds aan 

dat we de totale geldwaarde ervan niet konden achterhalen. Opvallend is wel 

dat het gaat om luxeobjecten: gouden ringen, zilverwerk en juwelen. Het ligt 

325 

326 

327 

SAG, reeks 153/2 (kohieren van het huisgeld), nr. 21, f'l0v 0
• Merken we ook op dat de 

Nieuwstraat (de huidige Gentse Sint-Jacobsnieuwstraat) in Mensen en Centen als een dure 
straat gekwalificeerd wordt. De gemiddelde kadastrale waarde was 1119 Vlaamse groten. 
Zie DAMBRUYNE, Mensen en Centen, p. 378 en kaart 5: de gemiddelde kadastrale waar
de per straat. 
DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, p. 368. 
DAMBRUYNE nam 6 huizencategorieën op basis van de volgende mediaanwaarden en hij 

verbond die met diverse socio-professionele groepen: 
boven de 4000 Vlaamse groten: het huis van de bisschop van Gent, Comelius 
Jansenius (1565-1576). 
tussen 2001 en 4000 Vlaamse groten: de hoogbaljuw van Gent, leentafelhouders, pre
laten, hoteliers en magistraten van de Raad van Vlaanderen. 
tussen 1501 en 2000 Vlaamse groten: bestuurders van de stad (de schepenen van de 
keureen gedele, de stadsontvangers), stedelijke topambtenaren (stadspensionarissen), 
de belangrijkste groothandelaars (linnen-en graanhandelaars), de stadsadel-en patrici
aat en meesters van verschillende ambachten (brouwers, olieslagers en huidevetters). 
tussen 1001 en 1500 Vlaamse groten: stadssecretarissen, ontvangers van instellingen, 
kanunniken, advocaten, geneesheren, wijntavemiers en opnieuw diverse ambachts
meesters. 
tussen 501 en 1000 Vlaamse groten: de meeste ambachtsgroepen. 
minder dan 500 Vlaamse groten: geschoolde loonarbeiders en ongeschoolde loonar
beiders. 

Zie DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, pp. 382-383. 
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voor de hand dat enkel de kostbaarste stukken uit de gehele inboedel werden 

geselecteerd en in de staat van goed geregistreerd. Paternosters, vervaardigd 

uit kostbaar materiaal, worden traditioneel tot de devotionalia gerekend. In 

haar studie over de levenswijze en het consumptiepatroon van Elizabeth 

Moretus onderscheidde C. De Staelen diverse functies van devotionalia. 

Vooreerst zijn het religieuze attributen die de bedoeling hebben, om de gods

vrucht of devotie van de gelovigen op te wekken. Naast deze godsdienston

dersteunende functie vormen devotionalia, in casu paternosters, ook een ver

uitwendiging van de katholieke identiteit. De paternosters, een bij uitstek 

katholiek gebedsinstrument, geven uiting aan de dito geloofsovertuiging van 

de bezitter. Daarmee situeert men zichzelf binnen een bepaalde geloofsgroep 

en bakent men die groep af. Zeer zeker is hier echter ook de functie "status

symbool" in het spel. De vermelding van deze paternosters in deze staat van 

goed betekent dat deze religieuze items ook (vanuit financieel oogpunt) de 

moeite waard waren om te worden geregistreerd. Omwille van de kostbare 

materialen waaruit ze vervaardigd waren, fungeren ze eveneens als statussym
bool328. 

De juwelen bevestigden duidelijk het beeld dat we in het eerste subkapit

tel hebben geschetst, namelijk dat van een welgestelde Gentenaar. 

3.7 Besluit 

Bij wijze van tussentijds besluit wijzen we nog even op de evolutie die 

Vaemewijck op sociaal vlak tijdens zijn leven onderging. We stelden vast dat 

hij uit een corporatief milieu is voortgekomen. Als meesterskind was hij in de 

schildersnering terechtgekomen, waarbij hij de meestertitel bij geboorte ver

wierf. Tijdens ons bronnenonderzoek vonden we echter geen enkele indicatie 

die erop wees dat hij het ambacht ook professioneel zou hebben uitgeoefend. 

Wel is zeker dat hij binnen het ambacht carrière heeft gemaakt. Op dertigjari

ge leeftijd fungeerde Vaemewijck als gezworene in het Sint-Lucasambacht 

Tijdens de laatste tien jaar van zijn leven heeft hij echter belangrijke bestuurs

functies uitgeoefend die op een hoger sociaal statuut wijzen. 

Allereerst stellen we ons de vraag hoe het ambachtsverleden van Marcus 

van Vaemewijck junior en senior te verzoenen valt met de familie van 

328 C. DE STAELEN, Levenswijze en consumptiepatroon van een Antwerpse weduwe. Het 
huishoudjoumaal van Elizabeth Moretus (1664-1675), pp. 179~180 (onuitgegeven licenti
aatsverhandeling UG, 2002). 
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Vaemewijck, van wie we hebben geconstateerd dat die een duidelijk poorters

statuut had. Verder en diepgaander onderzoek omtrent de familie van 

Vaemewijck dient duidelijkheid te verschaffen. Toch is de meest voor de hand 

liggende hypothese dat onze Gentenaar voortkwam uit één specifieke tak van 

de familie van Vaemewijck die door de decennia heen verarmd was en daar

om noodgedwongen in de corporatieve sfeer terechtkwam. We zagen dat 

Marcus van Vaemewijck senior de meestertitel van het schildersambacht heeft 

gekocht en dat hij daarbij gretig gebruik heeft gemaakt van het kredietsysteem 

dat het ambacht hem bood zodat hij de grote som voor de meestertitel in schijf

jes kon betalen. We hebben vastgesteld dat hij ook professioneel, zeg maar om 

den brode, het beroep heeft uitgeoefend. De bestellingen getuigen daarvan. We 

doen er dus goed aan het poortersstatuut van enkele veertiende- en vijftiende

eeuwse Vaemewijcks niet te generaliseren en toe te passen op alle leden van 

alle takken en zijtakken die de familie door de eeuwen heen ooit had. Sociale 

mobiliteit, zowel in opgaande als in neergaande zin, kon zich in elke familie 

te allen tijde voordoen. 

Niet alleen met zijn lidmaatschap van de corporatie, ook met zijn lidmaat

schap in Mariën Theeren past Vaemewijck junior in dat ambachtelijke profiel 

dat een overgrote meerderheid van de leden van deze Gentse rederijkerskamer 

had. Vaemewijck nam echter op een bepaald moment duidelijk afstand van 

deze rederijkerskamer. Opvallend is dat dit gegeven min of meer samenviel 

met een zich distantiëren van het corporatieve statuut. We hebben immers 

vastgesteld dat Vaemewijck diverse bestuursfuncties op zich nam die exclusief 

aan poorters voorbehouden waren van wie overigens de katholieke signatuur 

onbesproken was. Denken we hierbij aan zijn stapelheerschap, zijn functie als 

notabele in de collatie en als ambachtsoverste. Ook zijn kerkmeesterschap kan 

hiertoe gerekend worden. Maar ook om het tot schepen te brengen lag het 

behoren tot het stadspatriciaat, althans in de periode 1540-1577, een heel stuk 
beter in de markt dan een meestertitel van een ambacht. Vanwege de centrale 

overheid werd een politiek gevoerd die patriciërs duidelijk bevoordeelde. De 

onderliggende strategie van de vorst (centrale regering) was: de stedelijke 

elite, die voornamelijk bestond uit grondeigenaars en renteniers aan zich te 

binden door hen politieke postjes aan te bieden, zodoende een laag van 

gezagsgetrouwe en gegoede burgers tot stand te brengen waar de vorst, indien 
nodig, op kon terugvallen329. 

329 G. MARNEF, 'The towns and the revolt', in G. DARBY (ed.), The Origins and 
Development of the Dutch Revolt (London, 2001), p.90. 
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Dit wijst erop dat Vaemewijck zich op de sociale ladder heeft opgewerkt. 

Meer en meer is hij zijn corporatieve afkomst ontgroeid en is hij erin geslaagd 

om zich in een hoger sociaal milieu te manifesteren. De factor geld zal onge

twijfeld een rol gespeeld hebben: uit de analyse van zijn staat van goed bleek 

dat hij niet onbemiddeld was. Vaemewijcks fmanciële situatie, voor zover we 

daar zicht op kregen, liet hem toe om een bescheiden staat van patriciër met 

politieke ambities te voeren. Niettegenstaande hij (waarschijnlijk) nooit een 

academische graad behaalde, hielp zijn culturele en intellectuele bagage hem 

zeker vooruit op de sociale ladder. Ook zijn huwelijk (in 1558) zal ongetwij

feld meegespeeld hebben. Livina Hallmek was een Gentse poortersdochter. 

Dit verklaart dan ook waarom Vaemewijck in de kroniek steevast in poorters

kringen opdook ·en niet zozeer in een ambachtelijke sfeer. 
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HOOFDSTUK4 

VAERNEWIJCKS OEUVRE 

Voorafgaand aan Matthijs de Casteleins Const van Rhetoriken330 (verschenen 

in 1555), klaagde drukker Jan eauweel in zijn inleiding ("Epistel van de 

Drucker") over het feit dat rederijkers het publiceren van eigen werk als ijdel 

en ambitieus beschouwen. eauweel citeert een aantallovenswaardige uitzon

deringen, onder wie Jan van den Dale, Jan van den Beerghe, Andries van der 

Muelen, Comelis van Ghistele, Comelis Manilius én Marcus van Vaemewijck. 

De voornoemde auteurs hebben, aldus Jan Cauweel, "duer tlaten prenten ende 

ghemeen maken van huerlieder weercken", een "eeuwighen ende ontsteerve

licken name" verworven. Volgens eauweel behoort Vaemewijck dus tot de 

selecte kring van "poeten ofte rhetoriciennen" die hun werk graag onder 

gedrukte vorm verspreid zien331. Voor onze biografische studie levert dit twee 

interessante aanwijzingen op. Ten eerste: kennelijk heeft Vaemewijck al vóór 
1555 het één en ander op zijn auteursnaam staan. Wat en hoeveel valt jammer 

genoeg niet te achterhalen. De vermelding van zijn naam in een epistel, gericht 

aan de Nederlandse dichters, bewijst in ieder geval dat Vaemewijck toen reeds 

als rederijker met één of meer werken zijn sporen had verdiend. Ten tweede 

330 

331 

Deze Const van Rhetoriken kan beschouwd worden als de eerste uitvoerige Nederlandse 
"poëtica". Toen werd dit nog "retorica" genoemd. Matthijs de Castelein (1485/6-1550) vol
tooide dit werk in 1548, maar het werd pas vijf jaar na zijn dood, in 1555, te Gent uitge
geven. Deze Oudenaardse priester beschouwt zijn Const van Rhetoriken als een leerboek 
waarin "alle ancommers ende beminders" van de rederijkerskunst een theoretische 
beschouwing over de "rhetorike" als "een cuenste van seere wel te sprekene" en een tech
nische uiteenzetting over de verschillende dichtsoorten en rijmpatronen wordt geboden. Hij 
liet zich daarbij inspireren door de laat-vijftiende-eeuwse Art de rétorique van Jean 
Molinet, maar bracht vanuit de eigen Vlaamse rederijkerspraktijk aanpassingen en correc
ties aan. Daarenboven voorzag hij zijn werk van veelvuldige illustraties. Er is duidelijk 
.sprake van een classicistisch-humanistische tendens in het werk: De Castelein legt name
lijk een rechtstreeks verband tussen de rederijkerskunst als welsprekendheid en de antieke 
retorica (Quintilianus, Cicero en Horatius), maar hij voert ook de oorsprong van bepaalde 
eigentijdse dichtvormen zoals de ballade, refrein en rondeel concreet op antieke dichters 
(zoals Vergilius, Martialis en Horatius) terug. Van de Const van Rhetoriken werden in 
totaal zes drukken tussen 1555 en 1616 in omloop gebracht. Het is aldus een immens po
pulair en invloedrijk werk te noemen. Zie J. REYNAERT, D. COIGNEAU, W. 
WATERSCHOOT en A.M. MUSSCHOOT, Overzicht van de Nederlandse Letterkunde, 
deel 1, p. 126. 
M. DE CASTELEIN, De Const van Rhetoriken (Facsimile-uitgave) (Oudenaarde, 1986), 
"Epistel van den Drucker". Voor een kritische bespreking van deze uitgave, zie W. 
WATERSCHOOT, 'Een facsimile en zijn origineel: De Const van Rhetoriken', Jaarboek 
van de Fonteine te Gent, 27-28 ( 1985-1986), pp. 33-34. 
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toont dit epistel ook aan dat Vaemewijck allesbehalve afkerig stond tegenover 

de boekdrukkunst, wat duidelijk renaissancistisch te noemen is. Heel bewust 

beoogde hij een verspreiding van zijn literaire pennenvruchten en wenste aldus 

door een groot publiek gelezen te worden. We zullen ook aantonen dat 

Vaemewijck (vermoedelijk) geen onbekende was in het drukkers milieu. Heel 

frequent duikt de naam op van drukker en boekhandelaar Gerard van 

Salenson332. Ook in verband met·Vaemewijcks kennissenkring kan dit epistel 

ons nieuwe dingen vertellen. Omdat de uitgeve:r, Jan Cauweel, (onder meer) 

Vaemewijck in zijn inleiding noemt, valt aan te · nemen dat Vaemewijck de 

Oudenaardse factor van Pax Vobis en De Kersouwe, met name Matthijs de 

Castelein, ook effectief gekend heeft333. 

Niet alleen in Jan Cauweels epistel werd Vaemewijcks naam vernoemd, 

nog andere indicaties zijn voorhanden waaruit blijkt dat Vaemewijck reeds tij

dens zijn leven als literator en rederijker werd geapprecieerd. Vooreerst wijzen 

de herdrukken (infra) van zijn werk op· een zeker "succes" bij een naar normen 

van die tijd relatief omvangrijk lezerspubliek. Een getuigenis van een tijdge

noot vinden we in Philips de Kempenaeres Vlaemsche Kronijk of Dagregister. 

Hij registreerde niet alleen Vaemewijcks overlijden en uitvaartplechtigheid, hij 

merkte ook op dat Vaemewijck de man. was, "die eenige fraaije boeken ge

maeckt heeft"334. Ook de reeds geciteerde gebroeders C. en Ph. van Campene 

merkten op dat hij enkele boeken "in Vlaemsche rhetorijcque zeer fray uut

ghestelt" heeft335. En uiteraard is er ook nog de lofrede van Lucas de Heere in 

diens Hof en Boomgaerd der Poësien waarin hij Vaemewijck een "excellent 
poeet ofte Rhetorisien" noemde336. 

332 Gerard van Salenson bezat tussen 1550 en 1568 een boekhandel-drukkerij te Gent. Op 10 
februari 1570 overleed hij. Zijn weduwe leidde van 1572 tot 1578 de zaak verder. F. 

Vanderhaeghen is van mening in de Bibliotheca Belgica, deel 1, p.139, dat Salenson "ne 
s'estjamais livré à l'art de la typograpbie proprement dit", maar dat hij wel over een uit
gebreide boekhandel beschikte. Enkele argumenten pleiten, aldus J. Machiels, toch voor 
een eigen drukkerij. Toch kende Salenson heel wat andere drukkers die voor hem gedrukt 
hebben. Zie 
J. MACHIELS, De boekdrukkunst te Gent tot 1560 (Gent, 1994), p. 259. 

333 B.A.M. RAMAKERS, Spelen en .figuren. Toneelkunst en processiecultuur in Oudenaarde 
tussen Middeleeuwen en Moderne Tijd (Amsterdam, 1996), p.l. 

334 PH. BLOMMAERT (ed.), Vlaemsche kronijk of Dagregister van al het gene gedenkweer
dig voorgevallen is, binnen de stad Gent, sedert den 15 july 1566 tot den 15 juny 1585, 
onderhouden in 't Latijn door Ph. de Kempenare; overgezet door Joannes Petrus Van Male 
(Gent, 1839), p.66. 

335 DE POTTER (ed.); Dagboek van Comelis en Philip van Campene, p.212. 
336 L. DE HEERE, Den hof en boomgaerd. der poësien. Uitgegeven door- W. Waterschoot 

(Zwolle, 1969), p.3. 
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In kringen van historici en filologen staat Vaernewijck in de eerste plaats 

bekend als dé auteur van de Beroerlicke Tijden. Dat we dit laatste werk inder

daad als zijn magnum opus mogen beschouwen, betekent niet dat we 

Vaernewijcks overige werken mogen veronachtzamen. Vaernewijck kunnen 

we gerust een veelschrijver noemen. In pagina's of folio's uitgedrukt is zijn 

oeuvre indrukwekkend te noemen. In het hiernavolgende hoofdstuk wensen 

we dan ook recht te doen aan zijn gehele oeuvre. We behandelen alle werken, 

behalve de BeroerZieke Tijden, waar we in de volgende hoofdstukken uiteraard 

uitvoerig op zullen terugkomen. 

Aan Vaernewijcks oeuvre heeft menig bio- en bibliograaf door de eeuwen 

heen de nodige aandacht besteed. Het is goed om hier kort de namen van de 

belangrijkste bibliografen met hun respectievelijke repertoria de revue te laten 

passeren. In de loop van onze verkenningstocht van Vaemewijcks werk zullen 

we immers menigmaal naar hen verwijzen. De vroegste ons bekende bron over 

het leven en werk van de Gentse patriciër is de summiere beschrijving van 

Antonius Sanderus (1586-1664) in zijn De Gandavensibus eruditionis fama 

claris libri tres337. Luttele jaren later vermelden Franciscus Sweertius (1567-

1629) en Adriaan Valerius (1575-1625) in hun repertoria,Athenae Belgicae338 

en Bibliotheca Belgica339, respectievelijk Marcvs Varnewicvs en Marcus 

Vaernewyck. Beiden baseren zich op de bibliografische schets van Sanderus. 

In de achttiende eeuw schreef Jean Noël Paquot (1722-1803) zijn beroemd 
geworden Mémoires340 en verwees voor wat Vaemewijcks oeuvre betreft 

onder meer naar de drie bovengeciteerden. De enkele biografische gegevens 

die Paquot verstrekte, werden uitgebreid door Ph. Blommaert (1809-1871) in 

zijn Nederduitsche Schryvers van Gent341. In zijn Bibliotheca Belgica342 

bezorgde Ferdinand Vanderhaeghen een uitvoerige bibliografie. Ook diens 

commentaar in de uitgave van de Beroerlicke Tijden was erg verhelderend. 

Naar deze bibliografie verwees Frans De Potter in zijn Gent, van den oudsten 
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A. SANDERUS, De Gandavensibus eruditionis fama claris libri tres (Antwerpen, 1624), 
pp.97-98. 
F. SWEERTIUS, Athenae Belgicae sive Nomenclator infer. Germaniae scriptorum, qui 
disciplinas philologicas, philosophicas, theologicas, iuridicas, medicas, et musicas 
illustrarunt (Antwerpen, 1628), pp.542-543 . 
A. VALERIUS, Bibliotheca Belgica: De Belgis Vita scriptisq. Claris. praemissa topo
graphica Belgii totius sev. Germaniae inferioris descriptione (Leuven, 1643), p.640. 
J.N. PAQUOT, Mémoires pour servir à l 'histoire littéraire des dix-sept provinces des Pays
Bas, de la principauté de Liège, et de quelques contrées voisines, deel 1 (Leuven, 1763), 
pp.265-271. 
BLOMMAERT, De Nederduitsche Schryvers van Gent, pp.70-84. 
F. VANDERHAEGHEN, Bibliotheca Belgica. Heruitgegeven door M.-T. Lenger, deel 5 
(Brussel, 1965), kol.405-415. 

113 



tijd tot heden343. In de twintigste eeuw bezorgden H. Nowé in de Biographie 

Nationafe344 en vooral Herman Van Nuffel in het Nationaal Biografisch 

Woordenboek345 nieuwe gegevens en brachten rectificaties aan. 

De structuur van dit hoofdstuk ziet er als volgt uit. In een eerste subkapit

tel behandelen we Vaemewijcks zuiver poëtische werk. Vervolgens nemen we 

in een tweede deel zijn prozawerken onder de loep. We besteden daarbij aan

dacht aan de verschillende boeken en hun publicaties door de jaren heen. Dit 

is belangrijk om (eventuele) herwerkte of meer uitgebreide versies op het 

spoor te komen. Als derde en laatste subkapittel geven we een lijst van de niet 

teruggevonden werken van Vaemewijck, waarvan we de titels .kennen .dankzij 

verschillende referenties die onze schrijver zelf in zijn werken gaf. 

4.1 Vaernewijcks poëtische werk 

Onder Franse invloed ontstond ook in onze taal de vroege renaissancelitera- · 

tuur. Vooral Clément Marot (1496-1544) en nadien de Pléiade-dichters met 

Pierrede Ronsard (1524-1585) als voorman waren belangrijk voor de gene

ratie die rond het midden van de zestiende eeuw aan bod kwam en waartoe ook 

Vaemewijck behoorde. Belangrijk is dat poëzie meer en meer als individuele 

expressie van het gevoelsleven, als hoofse groet in het sociale contact en als 

maatschappelijk geëngageerde klacht of satire werd ingevuld: Bovendien wer

den in deze periode ook nieuwe dichtvormen ingevoerd, opnieuw onder 

Franse impuls: het sonnet, de ode, de elegie, de poëtische brief, om er maar 

enkele te noemen. Ook het vers veranderde. Terwijl de rederijkers in principe 

niet aan een strikte bepaling gebonden waren, werd nu de zogenaamde "Franse 

maat", het strikte telvers of isosyllabische vers geïntroduceerd. Pas bij het 
begin van de zeventiende eeuw werd het losse rederijkersvers door de Franse 

maat verdrongen en werd het veruit het dominerende type. Dat we de nieuwe 

maat niet in alle gevallen in Vaemewijcks werk feilloos toegepast zagen, hoeft 

ons dus niet te verwonderen. 

Van Vaemewijck zijn een aantal gedichten bekend. Meestal maken ze deel 

uit van grotere werken. Zo schreef Vaemewijck een gedicht van veertien ver-

343 

344 

345 

114 

DE POTfER, Gent, van den oudsten tijd tot heden, deel 7, pp.75-76. 
Biographie Nationale, deel26, kol.17-19. 
Nationaal Biografisch Woordenboek, deel 8, kol. 795-809 (geschreven door H. VAN 
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zen in Petrus Bacherius' Sommighe [ ... ] minnebriejkens346. Naast een gedicht 

van Vaemewijck, waarin hij zich "totten eersamen lesere" richt, bevat het werk 

ook nog een sonnet van de hand van Lucas de Heere347. Ook in de BeroerZieke 

Tijden werden een aantal gedichten opgenomen348. In de Warachtige ghe

schiedenisse van allen gheloofweerdighe saken en in Nieu tractaet en curte 

bescrijvinghe van dat edel graefscap van Vlaenderen vinden we eenzelfde 

gedicht met keizer Karel als centraal onderwerp. Ook dit gedicht werd 

"gesteld" door Vaemewijck349. 

Daarnaast is een lang gedicht in dialoogvorm (van zijn hand) bewaard. 

Voor de commentaar over dit dichtwerk baseren we ons op de inleiding voor

afgaand aan de recentste uitgave, Marcus van Vaernewijcks Catechismus der 

Minne, uitgegeven door W. L. Braekman. Vaemewijcks minnecatechismus 

vinden we terug in een gedrukt boekje, onder de titel Die Conste der Minnen. 

In 1564 werd het gepubliceerd in de stad Antwerpen door Jan vanGhelen II. 

Het titelgedicht is het werk van Marlus Laurier, rederijker en boekhandelaar 

uit Ieper, een adept van Matthijs de Castelein en van Comelis van Ghistele350. 

Het wordt gevolgd door een verzameling rijmwerk van verschillende andere 

rederijkers, vooral van de Castelein. Maar ook het lange dichtwerk van 

Vaemewijck behoort tot dit aanhangsel. Ondanks het feit, dat Die Conste der 

Minnen in 1570 op de Index librorum prohibitorum351 terechtkwam, oogstte 

dit prozawerk gedurende eeuwen succes als volksboek. De geschiedenis der 

verschillende uitgaven loopt van 1599 (De arte amandi Oft De Conste der 

Minnen) tot 1922, de jongste uitgave. Vaemewijcks dichtwerk bestaat uit stro

fen van zeven regels, waarbij vragen en antwoorden elkaar aflossen, zoals een 

catechismus opgebouwd is. Vandaar luidt de titel van de recentste uitgave: De 

Minnecatechismus van Marcus van Vaernewijck. Allerlei vragen die door een 

"joncvrouwe" aan een "riddere" worden gesteld, moeten door die laatste zo 

gevat mogelijk worden beantwoord. Na een reeks ·worden de rollen omge

draaid: dan stelt de ridder de vragen en de jonkvrouw antwoordt. Dit 'genre', 

een vraag- en antwoordalternatie over de minne, had een lange traditie in de 
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Ditzelfde werk werd nog eens gedrukt door G. VAN SALENSON in 1576 onder de titel 
Vriendelicke tsamen sprekinghe tusschen de christen ziele ende de waerheyt haer meester 
zeer bequame om lezen, ghemaect by broer Pieter Bacherius (Gent, 1576). 
Zie Vriendelicke tsamen sprekinghe tusschen de christen ziele ende de waerheyt, f" A6v0 en 
f"A7r0

• 

Zie verder hoofdstuk 5. 
Zie bespreking beider werken. 
W. L. BRAEKMAN, 'Inleiding', in Marcus van Vaemewijcks Catechismus der Minne 
(Gent, 1989), pp.3-4. 
C. SEPP, Verboden lectuur. Een drietal Indices Librorum Prohibitorum (Leiden, 1889), 
p.224. 
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Franse literatuur achter zich. Als 'gezelschapsspel' kwam het fenomeen reeds 

in hoofse kringen voor, waar de oorsprong ook te vinden is. Later manifes:-. 

teerde het zich in het burgerlijk milieu. In het zuiden van Frankrijk was dit spel 

als "joe d' amor", in het noorden als "au roy quine ment" bekend.' Hier wor

den de antwoorden wat inhoud en creativiteit betreft, door een scheidsrechter, 

koning(in), van een oordeel voorzien. De hele hoofse wereld met zijn uitge

werkt liefdesprogramma vinden we erin weerspiegeld352. Vermoedelijk zal het 

aan de sterke verspreiding in het Noord-Franse gebied te wijten zijn, dat dit 

genre ook in de Nederlanden navolging kende. Vaernewijcks minnecatechis

mus is een zestiende-eeuwse vorm van het spel "au roy qui ne ment". 

Braekman aarzelt niet, Vaernewijcks pennenvrucht de "omvangrijkste en ori

gineelste bewerking in dichtvorm uit de Nederlanden" te noemen353. Als voor

naamste bron bezigde de Gentse rederijker een Frans werk, Adevineaux amou

reux getiteld, dat in 1479 door Colard Mansion te Brugge werd gedrukt354. De 

inhoud van dit werk beperkt zich niet tot een uitvoerige verzameling van korte 

minnevragen, in rijm- en prozavorm. Daarnaast zijn er ook "raadsels, mathe

matische spitsvondigheden en andere onderhoudende spelletjes"355. Het 

beslaat vijf delen, terwijl Vaernewijcks dichtwerk uit vier delen bestaat, waar

bij de eerste en de laatste twee delen één geheel vormen. Heel wat, maru- niet 

alle vragen werden door Vaernewijck uit de Adevineaux amoureux overgeno

men. Eén geval is echter bekend, waarbij Vaernewijck een aantal vragen en 

antwoorden uit zijn bron in één vraag en antwoord samenbalde. Op één enke

le vraag na, vinden we alle vragen uit Vaernewijcks minnecatechismus in de 

Franse bron terug. Maar terwijl de dichter van de Adevineaux amoureux veel 

beknopter te werk ging, werkte Vaernewijck elke vraag uit tot een strofe van 

zeven regels met een vast rijmschema (ababbcc). Ook de antwoorden verlopen 

volgens datzelfde principe: zeven regels met het zo-even genoemde vaste rijm

schema. Uit dit alles leiden we af dat Vaernewijck zijn bron niet eenvoudig
weg vertaald heeft naar zijn moedertaal, maar die ook op een zeer persoonlij

ke wijze heeft bewerkt. Zoals aangegeven, vertrok hij vanuit zijn korte Franse 

bron en hij werkte die uit met tal van retorische procédés, aangevuld met tal 

van persoonlijke opvattingen en aanvullingen, om zo zijn ·vooropgestelde 

vorm van zeven regels te halen. W. Braekman eindigt zijn inleiding als volgt: 

352 BRAEKMAN, 'Inleiding', pp.4-6. 
353 BRAEKMAN, ' Inleiding ' , p.12. 
354 Dit wijst op het feit dat Vaemewijck op zijn minst passief de Franse taal machtig was., 
355 BRAEKMAN, 'Inleiding', p.13. 
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Grote poëzie van een adembenemende allure is het natuurlijk helemaal niet: het 
is en blijft wat het wenst te zijn: didactiek op rijm, maar dan wel van een 
behoorlijk niveau dat zeker niet voor dat van vele andere, gelijkaardige rederij
kersteksten moet onderdoen356. 

4.2 Vaernewijcks historische (proza)werk 

4.2.1 Overzicht 

In wat volgt, vermelden we Vaernewijcks literaire pennenvruchten of werken 

waar hij bij de totstandkoming ervan op één of andere wijze betrokken was. 

We geven telkens ook het aantal uitgaven aan met vermelding van de drukker. 

We baseren ons op het overzicht dat J. Machiels ons biedt in zijn studie 

De boekdrukkunst te Gent tot 1560. 

A. De cronijcke van Vlaenderen int corte. 

De eerste uitgave (1557) werd gedrukt door Hendrik van de Keere voor 

Gerard van Salenson. 

De tweede uitgave (1563) werd gedrukt door Gerard van Salenson. 

B. Vlaemsche audvremdigheyt of Nieu tractaet en curte bescrijvinghe van dat 

356 

edel graefscap van Vlaenderen 

De eerste uitgave (1560), onder de titel Vlaemsche audvremdigheyt, 

werd gedrukt door Hendrik van de Keere voor Gerard van Salenson. 

De tweede uitgave (1562), onder de titel Nieu tractaet en curte be

scrijvinghe van dat edel graefscap van Vlaenderen, werd gedrukt door 

Gislenus Manilius voor Gerard van Salenson. 

De derde uitgave (1563), eveneens onder de titel Nieu tractaet en curte 

bescrijvinghe van dat edel graefscap van Vlaenderen, werd gedrukt 

door Gislenus Manilius voor Gerard van Salenson. 

De vierde uitgave (tussen 1581 en 1588), onder de oorspronkelijke titel 

Vlaemsche audvremdigheyt werd gedrukt door Gislenus Manilius voor 

Jean van Salenson. 

BRAEKMAN, 'Inleiding', pp.l5-17. 
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C. Die waraehtige ghesehiedenisse van den alder onverwinneliesten, ende 

alder maghensten keyser van Roome, Carolus de vijfste van dien name. 

- De eerste uitgave ( 1561) werd gedrukt door Gislenus Manilius voor 

Gerard van Salenson. 

- De tweede uitgave (1564) werd gedrukt door Gerard van Salenson. 

D. Den spieghel der Nederlandseher audtheyt of Historie van Belgis. 

- De eerste uitgave (1568) werd gedrukt door Gerard .van Salenson. 

- De tweede uitgave (1574), onder de titel Historie van Belgis werd 

gedrukt door de weduwe van Gislenus Manilius voor de . weduwe van 

Gerard van Salenson. 

- De derde uitgave (1619), onder de titel Historie van Belgis, werd 

gedrukt door H. Verdussen te Antwerpen. 

- De vierde uitgave (1619), onder de titel Historie van Belgis, werd 

gedrukt door F. de Hoeymaker te Brussel. 

- De vijfde uitgave (1619), onder de titel Historie van Belgis werd 

gedrukt door S. Parmentier te Ieper. 

- De zesde uitgave (1665), onder de titel Historie van Belgis, werd 

gedrukt door R. Sleghers te Antwerpen. 

- De zevende uitgave (1784), onder de titel Historie van Belgis,. werd 

gedrukt door C.J. Femand te Gent. 

- De achtste uitgave (1829), onder de titel Historie van Belgis, werd 

gedrukt door DJ. Vanderhaeghen te Gent. 

E. Van die beroerZieke tijden in die Nederlanden en voornamelijk te Gent-

1566-1568. 

- 1 uitgave (1872-1881) gedrukt door C. Annoot-Braeckman te Gent. 
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4.2.2 Bespreking 

4.2.2.1 De cronijcke van Vlaenderen int corte 

Reeds bij het eerste werk De cronijcke van Vlaenderen int corte357 rijzen er 

problemen in verband met het auteurschap. Sommige bibliografen schrijven 

de gehele kroniek toe aan Marcus van Vaernewijck, anderen uiten hun twijfels. 

Zo vermelden A. Sanderus, A. Valerius en J.N. Paquot in hun bibliografi

sche lijsten respectievelijk de Chronicon Flandriae Teutonicum, de Chronicon 

Flandriae en de Chronique de Flandre. Ze laten er geen twijfel over bestaan 

dat Vaernewijck de auteur is van het werk358. Ook Ph. Blommaert rekent De 

cronijcke van Vlaenderen in 'tcorte tot Vaernewijcks oeuvre359. Blomrnaerts 

negentiende-eeuwse collega-bibliograaf, J.I. Van Doorninck, drukt zich als 

volgt uit: "De eerste [uitgave] heeft den naam des schrijvers alleen aan het 

hoofd een er ballade, die het werk voorafgaat. De laatstgenoemde [uitgave] is 

niet naamloos"360. Van Doorninck geeft het zwakke punt zelf al aan. 

Vermoedelijk op basis van een ballade, -opgenomen in de kroniek met ver

melding van de auteur van deze ballade, Marcus van Vaernewijck-, leiden 

bovengenoemde bibliografen af dat Vaernewijck de schrijver is van de inte

grale kroniek. Ferdinand Vanderhaeghen, en in zijn voetspoor ook J. Machiels, 

zijn van oordeel dat Gerard van Salenson de auteur is. 

J. Machleis formuleert het als volgt: "Deze Cronijcke wordt toegeschreven 

aan Marcus van Vaernewijck, maar rekening houdend met de inleiding van de 

tweede uitgave van 1563 zijn we geneigd, evenals de auteur van de notities in 

de Bibliotheca Belgica, het werk toe te schrijven aan G. van Salenson361." 

Van deze kroniek verschenen er inderdaad 2 uitgaven (de eerste dateert van 

1557, de tweede van 1563). De publicatie van 1563 is een herwerkte en ver-
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De volledige titel luidt: De cronijcke van Vlaenderen int corte , metgaders van Brabant, 
Arthois, Henegauwe, Hollant, Zeelant, VriesZant ende anderen omligghenden landen. 
Onder wien dat zy van den beghinne des weereldts gheweest zijn: met haerlieder oor
sprongh, afcomste ende regiment tot desen teghenwoordighen tyde van onzen aldergena
dichsten ende onverwinnelicsten conyngh Philippus van Oostenrijcke, conyngh van 
Spaengen, van lnghelant, van Vrankerijck, enz., grave van Vlaenderen. Uut diversehen 
gheapprobeerde Autheurs met neerstigheyt by een vergadert. Te Ghendt, voor Gheeraert 
van Salenson in den Bybel, met gratie ende privilegie van twee jaren. 
Zie SANDERUS, De Gandavensibus eruditionis, p.28; VALERIUS, Bibliotheca Belgica, 
p.640; PAQUar, Mémoires, deel1, p. 269. 
Zie BLOMMAERT, De Nederduitsche Schryvers van Gent, p.75. 
J.I. VAN DOORNINCK, Bibliotheek van Nederlandsche anonijmen en pseudonijmen 
('s Gravenhage-Utrecht, 1870), nr. 1151. 
Bibliotheca Belgica, deel 5, p. 414 (kol.2) (zie voetnoot aldaar); MACHIELS, De boek
drukkunst te Gent tot 1560, p.205. 
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meerderde versie, waarin Vaemewijck zich expliciet "Tot den goetwillighen 

leser" richt. Vooreerst gaat Vaemewijck op de veranderingen in, die het werk 

ten opzichte van de eerste publicatie van 1557 onderging: 

ende al ist dat een dusdanich werck ghedruckt is gheweest voor Gheeraert van 
Salenson int iaer XVCLVII nochtans is hier een groot deel in verandert te 
weten van tbeghinsel der weerelt af tot Gaius Trebonius tijden die hier ghestelt 
was van Julius Cesar deerste keyser van Roome gouverneur ende capiteyn 
generael van Vlaenderen! 362 

Luttele regels verder maakt Vaemewijck bekend dat hij de auteur is van het 

gewijzigde eerste deel van de kroniek. Althans, dat hij diegene is die op basis 

van het werk van geraadpleegde auteurs, dit stukje geschiedenis heeft samen

gesteld: 

Ich selve die dit voorwerck tot Trebonius tijt (so voorseyt is) vergadert hebbe 
en leggher niet meer gheloofs anne dan de sake weerdich en is ende en wils 
niemant dierder an preken dant mij in mijn verstandt en ghelt want ick hebt 
ghescreven sulcx als ick ghevonden hebbe uut die autheuren voornomt363. 

Vaemewijck voegt hier nog aan toe, dat hij het gedeelte vanaf "Trebonius tijt" 

niet heeft geschreven: 

Angaende van tander deel van Gaius Trebonius voort en is mijn werck niet hoe 
wel dat somrnighe ghemeent hebben dat ia om die ballade uit bende van den 
wercke364. 

Vaemewijck wenst hier duidelijk een aantal misverstanden uit de wereld te 

helpen. In de eerste publicatie van De cronijcke van Vlaenderen (1557) staat 

er nergens een auteur vermeld. •Vaemewijcks naam verschijnt boven een korte 

ballade, helemaal aan het einde ·van de kroniek365. Op basis van deze vermel

ding hebben sommige lezers afgeleicd dat het volledige werk uit Marcus' pen 

gevloeid is. Vaemewijck geeft echter niet prijs wie de auteur van het (lange) 

resterende deel is. De meest plausibele auteur is naar Vanderhaeghens mening 
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Zie De cronijcke van Vlaenderen (Gent, 1563), fO A3r0
• De gehele rede van Vaemewijck tot 

de lezers: fO A3r0 -f0 A4r0
. 

De cronijcke van Vlaenderen, fO A3v0
• 

De cronijcke van Vlaenderen, fOA3v 0
• 

Zie De cronijcke van Vlaenderen .(Gent, 1557), f0Mm3r0 -f0Mm3v0
: "Ballade/ ten love/ 

prijs ende exaltatie des edelen lands van Vlaenderent ende der vermaerder stat van Ghendt/ 
hooftstede van den zeiven lande. Rhetorijckelick ghestelt by Marcus van Vaemewijck". Op 
f0Mm3v 0 verschijnt Vaemewijcks leuze "Laett varen nij<f', waardoor elke zweem van twij
fel omtrent het auteurschap van de ballade wordt weggenomen. 



de Gentse drukker en boekhandelaar Gerard van Salenson. Het valt overigens 

niet uit te sluiten dat Vaemewijck en Salenson samen deze kroniek hebben 

gecompileerd. Ongetwijfeld heeft Vaemewijck Salenson goed gekend. Voor 

bijna alle publicaties van zijn werken doet hij een beroep op deze Gentse druk

ker. Ook al besteedde Salenson dit drukwerk soms uit en riep hij daarbij de 

hulp van een collega-drukker in, toch wendde Vaemewijck zich steeds tot 

hem. Vermoedelijk lag Vaemewijcks werk (onder andere) in zijn boekhandel 

te koop. Omgekeerd zal Vaemewijck in Salensons zaak ongetwijfeld heel wat 

boeken gekocht, of toch minstens geraadpleegd hebben. Boekhandels waren 

bovendien fora bij uitstek waar de toenmalige intelligentsia elkaar konden ont

moeten. In elk geval waren de banden tussen drukkers en humanisten zeer 
nauw366. 

Wat de twee drukken betreft die van dit werk geproduceerd zijn: voor de 

eerste druk deed Salenson een beroep op zijn collega-drukker Henriek van den 

Keere367. Wel gaf Salenson zelf de tweede editie van de kroniek (de editie van 

1563) uit. 

4.2.2.2 Vlaemsche audvremdigheyt/Nieu tractaet en curte bescrijvinghe 
van dat edel graefscap van Vlaenderen 

Over de Vlaemsche audvremdigheyt368 tasten we geenszins in het duister. 

Marcus van Vaemewijck is de auteur. 

Het betreft een geschiedkundig berijmd werk in vier boeken, waarvan de eer

ste drie historisch van zeer bedenkelijke aard zijn. De historische waarde moet 

vooral in het vierde boek gezocht worden. Het eerste boek beschrijft de oor

sprong van Vlaanderen en de collectieve Vlaamse bekering tot het christen

dom. De komst van de Trojanen en de stichting van de stad Belgis geven vorm 

aan het tweede deel. Boek drie verhaalt de geschiedenis van de graven van 

Vlaanderen, vanaf Christus' geboorte. De drie delen zijn doorspekt met (spo-
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BEDOUELLE, 'Van humanisme naar katholieke en protestantse hervorming', p.69; C. 
TREML, Humanistische Gemeinschaftsbildung. Soz.io-kulturelle Untersuchung zur 
Entstehung eines neuen Gelehrtenstandes in der frühen Neuzeit (Hildesheim-Zürich-New 
York, 1989), pp.41-98. 
Henrich van denKeere was drukker te Gent van 1556 tot 1567. Hij werkte hoofdzakelijk 
voor zichzelf, maar drukte ook voor Jan van den Steene en Gerard van Salenson. Zie: 
MACHIELS, De boekdrukkunst te Gent tot 1560, p. 201. 
De volledige titel luidt: Vlaemsche audvremdigheyt, inhoudende veel wonderlicke antiqui
teiten van der natuere, gheleghentheit, oorspronck ende eerste fondatien deszeiven landts, 
met meer ander genoughelike ende vremde dynghen, zoo in de naervolghende zyde bree
der blijckt. Al 't selve vergadert, ghecomposeert ende rhetorijckelicken ghestelt by balla
den deur Marcus van Vaernewijck. Te Ghendt by Gheeraert van Salenson. 
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ren uit) oude sagen, waaronder bijvoorbeeld die van "Coninc Leyr". In het 

vierde boek zijn gebeurtenissen aan de orde, die Vaemewijck als ooggetuige 

persoonlijk heeft meebeleefd. Twee voorbeelden: de herdenking van de uit

vaartplechtigheid ter ere van Hendrik II (1519-1559), koning van Frankrijk, te 

Gent in de Sint-Miebielskerk op 26 juli 1559 en de'vijfentwintigste vergade

ring van het kapittel van de Gulden-Vliesorde, die.op initiatief van Filips II op 

30 juli 1559 in Gent plaatsvond369. 

Literair gesproken roept het werk vragen op naar de kwaliteit ervan. Zo 

schrijft Vanderhaeghen nogal streng: 

La Vlaemsche Audvremdigheyt a peu de valeur comme poésie: l'inspiration y 
fait complètement défaut, et dans les rimes se rencontrent bon nombres de mots 
étrangers370. 

Wel pakte Vaemewijck met een aardig rederijkersstaaltje uit: zo geven de 

beginletters van enkele opeenvolgende verzen de naam "marcus van vaemev

viic" weer. In vaktermen wordt dit een achrostichon _genoemd. Ook het fami

lieblazoen "Laet Varen Niid" nam hij in dit werk op371. 

De laatste bladzijden van het werk reserveerde Vaemewijck voor een afzon

derlijk aanvullend verhaal: Continuatie ende Vervolgh van der korte Cronyke van 

Vlaenderen tot desen teghenwoordighen iare MCCCCCIX. Hier volght vander 

feeste ghehauden int huwelick van den Coningh Philippus van Spaegnen, met 

Elisabet de audste dochtere van Vranckerijcke. Over deze Continuatie schrijft 

Vanderhaeghen dat deze bedoeld is als aanvulling op De cronijcke van 

Vlaenderen int corte (editie 1557 waarvan de verhaalde gebeurtenissen lopen tot 

1557): bij wijze van aanvulling zette Vaemewijck in zijn Vlaemsche audvremdi

cheyt (editie 1560) Salensons kroniek verder. De gebeurtenissen die zich hebben 

afgespeeld tussen 1557 en 1560 zijn in deze Continuatie aan de orde372. 
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Bibliotheca Belgica, deel 5, pp. 405-406. 
Bibliotheca Belgica, deel 5, p.406 (kol.l). 
Bibliotheca Belgica, deel5, p.405. 
De auteur van De cronijcke van Vlaenderen (we bedoelen hier specifiek de auteur van de ver
meerderde en uitgebreide editie van 1563) heeft summier en selectief geput uit deze Continuatie 
(editie 1560 van de Vlaemsche audvremdigheyt), om de gebeUrtenissen tussen oktober 1557 
(het sluiten van de vrede tussen de paus en de hertog van Alva) en 1560 (het huwelijk van Filips 
II met Elisabeth, dochter van de overleden koning van Frankrijk, Hendrik II) te verhalen (zie in 
de genoemde kroniek op fOL13r0 -Ll3v0

). In De cronijcke vari Vlaenderen (editie 1563) worden 
vervolgens (vanaff0Ll3v0

) uiterst beknopt nog enkele gebeurtenissen vermeld die zich in 1561, 
1562 en 1563 afgespeeld hebben. Het verhaalloopt tot de he0imaand van 1563. 
Vanderhaeghen merkte daarenboven op dat deze Continuatie zo goed als letterlijk over
eenkomt met het einde van Die warachtige gheschiedenis-se van allen gheloofweerdighe 
saken van den alder onverwinnelijcsten ende alder moghensten keyser van Roomen 
Carolus de vijfste. Op dat laatste komen we nog terug bij de' bespreking van dat werk. Zie 
Bibliotheca Belgica, deel5, p.406 (kol.l). 



In 1562 en 1563 volgden twee bijna identieke herdrukken van de 

Vlaemsche audvremdigheyt. Beide drukken werden geleverd door Gislenus 

Manilius. Deze snel op elkaar volgende herdrukken, respectievelijk 2 en 3 jaar 

na het verschijnen van de eerste druk, wijzen erop dat het werk in de smaak 

viel bij het Gentse lezerspubliek. Toch werd het werk inhoudelijk zowel ver

beterd als uitgebreid, en het verscheen (in 1562 en 1563) onder een andere 

titel: Nieu tractaet en curte bescrijvinghe van dat edel graefscap van 

Vlaenderen. De Continuatie, het vervolg op De cronijcke van Vlaenderen, dat 

helemaal aan het einde van de eerste editie (van 1560) te lezen was, werd in 

de tweede en derde uitgave niet meer opgenomen373. De opdracht van deze 

twee herdrukken is gericht aan Adolf van Bourgondië, heer van Wacken, 

tevens hoogbaljuw van Gent374. De kerkelijke toestemming voor de publica

tie dateerde van 12 september 1559. De Gentse prior der dominicanen, Ant. 

Reygherman, stond hiervoor borg. Boeiend is de raadgeving aan de lezer die 

na het vierde deel komt, waarin Vaemewijck meerdere werken aanhaalt die 

voor latere publicatie in aanmerking komen375. 

Vermoedelijk tussen 1581-1588 kwam een vierde en (voorlopig?) laatste 

uitgave uit. Ook deze werd door drukker Gislenus Manilius geleverd. Deze 

vierde uitgave komt inhoudelijk integraal met de tweede en derde editie over

een. Alleen de titel werd gewijzigd: de oorspronkelijke titel Vlaemsche 

Audvremdticheyt werd in ere hersteld376. 

4.2.2.3 Die warachtige gheschiedenisse [~ .. ]van den alder onverwinnelijcsten 

ende alder moghensten keyser van Roomen Carolus de vijfste 

Bij de bespreking van de Vlaemsche audvremdigheyt vermèldden we reeds 

(zie voetnoot) Die warachtige gheschiedenisse van allen gheloofweerdighe 

saken van den a/der onverwinnelijcsten ende a/der maghensten keyse~ van 

373 

374 

375 
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Het was niet meer nodig om in de edities van 1562 en 1563 van het Nieu tractaet deze 
Continuatie als een apart onderdeel er nog aan toe te voegen. Ondertussen zat men immers 
respectievelijk twee en drie jaar verder en waren er dus nieuwe gebeurtenissen te vertellen. 
Waarschijnlijk ging Vaernewijck te werk zoals met De cronijcke van Vlaenderen (editie 
1563) werd omgesprongen. Hij putte uit de Continuatie gegevens die niet meer in een 
afzonderlijk deel, maar wel in één ononderbroken verhaallijn tot 1562 respectievelijk 1563 
werden geïntegreerd. 
Merken we op dat ook Lucas de Heere heel wat werk opdroeg aan Adolf van Bourgondië. 
Deze laatste was Lucas' mecenas. Zo bijvoorbeeld in diens Hof en boomgaerd der poesien. 
(Zie WATERSCHOOT, 'Leven en betekenis van Lucas d'Heere', pp. 46 en 49). Ook 
Vaernewijck droeg menig werk aan diezelfde Adolf van Bourgondië op. 
Zie Bibliotheca Belgica, deel5, pp.407-408. In verband met Vaernewijcks referenties naar 
andere door hem geschreven werken. Zie verder. 
Bibliotheca Belgica, deel 5, p.408 (kol.2). 
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Roomen Carolus de vijfste377. 

Ook hier duiken auteursproblemen op. Sanderus, Valerius, Sweertius en 

Paquot vernoemen het werk niet. Vanderhaeghen volgt het standpunt van voor

genoemde bibliografen en duidt (opnieuw) Gerard van Salenson als schrijver 
aan378. 

Ph. Blommaert rekent Die warachtige gheschiedenisse dan weer wel tot 

Vaemewijcks oeuvre379. Nowé verwijst naar de Bibliotheca Belgica van 

Vanderhaeghen en deelt diens stellingname380; Van Nuffel vermeldt niet eens 

het werk in zijn bio-bibliografiscb.e artikel over Vaemewijck. 

De geschiedenis van Karel V opent met een ode van de hand van Lucas de 

Heere, gevolgd door een proloog. Marcus van Vaemewijck wordt expliciet 

genoemd als auteur van deze voorrede: 

Prologhe oft Voorreden up themen vanden keyser Carolus de vijfste van dien 
name rhetorijckelijck ghestelt bij Marcus van Vaemewijck381. 

Aan het einde van deze proloog prijkt Vaemewijcks familieblazoen, "Laet 

varen nijd", zodat over Vaemewijcks auteursschap, althans wat de proloog 

betreft, geen twijfel kan bestaan. Na de proloog wordt de historie ingeleid door 

een gedicht van Lieven Boghaert, kapelaan van de Gentse barberisten. Met een 

ballade van Vaemewijck wordt het werk besloten. Van het kernverhaal zelf, de 

eigenlijke geschiedenis, wordt geen auteur vermeld. Marcus van Vaernewijck 

kan dus niet met absolute zekerheid het auteurschap worden toegeschreven. 

Aan de andere kant kan een directe betrokkenheid bij het schrijven en samen

stellen (op basis van talrijke andere werken) van de geschiedenis zeker niet uit

gesloten worden. Bovendien is deze geschiedenis, net zoals de bovengenoem

de kroniek van Vlaanderen grotendeels gestoeld op compilatiewerk. De titel 

suggereert reeds dat de schrijver(s) geput heeft (hebben) uit een indrukwek

kende bibliotheek: 
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De volledige titel luidt: Die warachtige gheschiedenisse van allen gheloofweerdighe saken 
van den a/der onverwinnelijcsten ende a/der moghensten keyser van Roomen Carolus de 
vijfste van dien name, coninck van Spaegnen, enz. Met allen gheschiedenissen die binnen 
onsen tyden hier ende in ander landen gheschiet zijn, beghinnende van den jare M. VC· tot 
den jare M. VC LXIII!. Met grooter neersticheyt uut diversche gheapprobeerde autheurs 
byeen vergadert. Te Ghendt, op de Hoochpoort, naerst de Munte, by Gheeraerdt van 
Salenson, in den Bibel. 
Bibliotheca Belgica, deel 5, p. 414 (k0l.2) (zie voetnoot). 
BLOMMAERT, De Nederduitsche schryvers van Gent, p.86. 
Biographie Nationale, dee126, kol.l8'. 
Zie De warachtige gheschiedenisse, :f' A3r0
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Met allen gheschiedenissen die binnen onsen tijden hier ende in ander landen 
gheschiet zijn, beghinnende van denjare M.v.c tot denjare M.V.c LXIlil Met 
grooter neersticheyt uut diversche gheapprobeerde autheurs byeen verga
dert382. 

Vaak werd in de loop van het werk de auteurs geëxpliciteerd, aan wier werk 

gretig werd ontleend. Onder meer Adriaan Barlandus383 en Luis de Avila y 

Zuniga384 worden in deze context geciteerd. 

Inhoudelijk behandelt deze geschiedenis de eerste 64 jaar van de zestiende 

eeuw met als centrale figuur, Karel V. De indrukwekkendste gebeurtenissen, 

zoals de beruchte Boerenoorlog in de Duitstalige landen, maar ook de gods

diensttroebelen in de eigen Nederlanden zijn hier aan de orde. Karel V wordt 

voorgesteld als de grote bemiddelaar, maar evenzeer als onvervaard krijgsman 

die machtige vijanden moet bekampen: nu tegen de Turken, dan tegen de 

Fransen en de Duitse protestantse vorsten. 

Blommaert, die als enige bibliograaf Vaemewijck als enige auteur 

beschouwt, drukt zijn waardering voor het werk uit: 

382 

383 
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Dit werk, wel is waar, is niet als een beredeneerd tafereel geschreven; zelfs ver
valt het nu en dan, tot den kronijktrant; maer daarentegen worden de gebeurte
nissen er in nauwkeurig en breedvoerig voorgedragen, hetgene ook zijne waar
de heeft, en nu maar al te veel veronachtzaamd wordt. In echte kleuren worden 
de tochten, veldslagen, belegeringen, intreden, toemoijen, gulden-vlies-kapit
tels, enz. voorgesteld385. 

Vergelijk ook met de titel van De cronijcke van Vlaenderen, waarin exact dezelfde zinsne
de is gebruikt: de voorliggende kroniek is eveneens "uut diversehen gheapprobeerde 
Autheurs met neerstigheyt by een vergadert". 
Adriaan Barlaudus (1486-1538) was uit het Zeeuwse Baarland afkomstig, studeerde te 
Leuven en doceerde er Latijn, eerst gedurende een jaar in het Collegium Trilingue, nadien 
aan huis als privé-leraar. In 1526 werd hij, en dat gedurende twaalf jaar, "rhetor publicus" 
van de universiteit: op zon- en feestdagen gaf hij op basis vanklassiek-Latijnseteksten aan 
alle studenten van de Artes-faculteit les. Met humanistisch-pedagogische bedoelingen gaf 
Barlandus klassieke auteurs uit. Tot zijn veelzijdig oeuvre behoren De Hollandiae princi
bus (Over de vorsten van Holland, 1519) en een Rerum gestarum a Brabantiae ducibus his
toria (Geschiedenis van de daden der hertogen van Brabant, 1521). Beide werken waren 
een humanistische versie van laatmiddeleeuwse kronieken. 
ZieR. DE SCHRYVER, Historiografie. Vijfentwintig eeuwen geschiedschrijving van West
Europa (Leuven, 19973), p.205. 
Luis de Avila y Zuniga (1500-1573) was Spaans legeraanvoerder en historicus. Hij stond 
als generaal en ambassadeur in dienst van Karel V. Hij schreef commentario de la guerra 
de Alemania (over oorlogen tegen de Duitse protestanten) in 1546-1547. 
BLOMMAERT, De Nederduitsche schryvers van Gent, p.86. 
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Van deze Warachtige gheschiedenisse verschenen in totaal twee drukken. Voor de 

eerste uitgave (van 1561) deed Gerard van Salenson een beroep op collega-druk

ker Gislenus Manilius. De tweede druk (van 1564) bracht hij echter zelftot stand. 

4.2.2.4 Den spieghel der Nederlandseher audtheyt/Historie van Belgis 

In 1568 publiceerde Vaemewijck Den spieghel der Nederlandseher audt

heyt386, dat met zekerheid aan hem toe te schrijven is. In zijn Nederduitsche 

Schryvers van Gent wierp Ph. Blommaert de hypothese op dat de "kronijk van 

Vlaanderen", dat hij integraal als Vaemewijcks werk beschouwt, misschien 

wel "de eerste aanleg der enige jaren later verschenen Historie van Belgis387" 

zou kunnen zijn. Wel is de Historie van Belgis "meer chronologisch en min 

met sagen vervuld dan deze [Bedoeld is de kroniek van Vlaanderen]"388. Dit 

is alweer een indicatie die op Vaemewijcks betrokkenheid bij De cronijcke van 

Vlaenderen zou kunnen wijzen. Ofwel heeft Vaemewijck de kroniek enkel ter 

hand genomen en er zich door laten inspireren. 

Vaemewijck begint zijn werk als een wereldkroniek van het oude type met 

een "Korte Beschrijving van God", het verhaal van de "goede Engelen" en dat 

van het "Aardse Paradijs". Vervolgens komt hij bij Bavo, "koning van hoog 

Phrygien" die, na de val van Troje, de "groot-magtige Stad Belgis" stichtte. 

Die stad werd door de Romeinen ingenomen389. Kortom, Vaemewijck ver

haalt de geschiedenis van "onze gewesten" gedurende de Oudheid en de eer

ste eeuwen van de Middeleeuwen, waarbij hij zijn fantasie de vrije loop laat. 

Allerlei fabelachtige avonturen en personen die nooit aan de geschiedenis heb

ben deelgenomen, verschijnen op het toneel. Enkel de laatste hoofdstukken 

bevatten interessante gegevens omtrent de politieke organisatie van de stad 

Gent. Ook aan kunsthistorici met belangstelling voor oude monumenten en 

386 Voluit luidt de titel: De Historie van Belgis die men anders noemen mach Den spieghel der 
Nederlantscher audtheyt. Waerinne men sien mach als in eenen ciaren spieghel vele won
der/iclee geschiedenissen, die van alle oude tyden, over alle die weerelt gheschiet sijn: maer 
besonder in die Nederlanden, als sijn Vlaenderen, Brabant, Hollant, Zeelant, Vrieslant, 
Ghelre, Gulic, Cleve, Westphalen, Henegauwe, Artois ende derghelijcke: ooc van 
Inghelant, Schotland!, Vrankrijcke, ende ander landen ende nacien, daert te passe comen 
sal: zeer lustich, vremt ende wonder/ie om lesen, om der onghehoorder autheyt wille, by 
gheen Historiographen oft chronikeurs also 't samen in 't lichte gebracht. Ghemaect deur 
Marcus van Vaernewijck, excellent poët ende historiographe moderne. Nu tweede mael 
ghedruct ende in veel plaetsen ghecorrigeert, verbetert en met noch een schoon en zeer 
bequame tafel verciert. Te Ghendt, by áe weduwe van Gheeraert van Salenson, in den 
Bybel op de Hoochpoort, 1574. 

387 De Historie van Belgis is de titel van latere drukken van hetzelfde werk. Zie verder. 
388 BLOMMAERT, De Nederdu-itsche schryvers van Gent, p.76. 
389 DE SCHRYVER, Historiografie, p.206. 

126 



schilderijen, waaronder niet in het minst het "Lam Gods" van Jan van Eyck, 

heeft het werk heel wat te bieden390. 

Ook in dit werk munt Vaemewijck uit als een knap verteller met veel zin 

voor plastische uitbeelding. En ook hier toont hij zijn rederijkerstalenten: de 21 

verzen die aan het eerste boek voorafgaan, geven zijn naam, "marcus van vaer

nevvüc", in acrostichonvorm weer. Het familieblazoen "Laet (varen) Nüt" wordt 

op een originele wijze afgedrukt. Het woord 'varen' wordt vervangen door een 

echte varenplant. Den spieghel der Nederlandseher audtheyt werd opgedragen 

aan de heren van de Raad van Vlaanderen en aan de magistraat van Gent. Uit de 

opdracht blijkt dat de drukker de auteur geholpen heeft. De drukker zou hem 

meerdere boeiende documenten en inlichtingen aangedragen hebben391. 

In diezelfde opdracht deelt de auteur ook mee wat hem precies heeft gedre

ven om dit werk te schrijven. Hij geeft vier redenen op. Ten eerste, zijn liefde 

voor "ons vaderlandt"; ten tweede, enkele oude geschriften; ten derde, een 

aantal vrienden "die ons daertoe ghepersuadeert hebben"; en ten vierde, de 

drukker zelf392. Indirect geeft hij echter nog een vijfde interessante reden op: 

Vaemewijck zag zich verplicht om deze informatie onder het grote publiek te 

verspreiden. Hij wilde de gegevens niet voor zichzelf houden, maar het delen 

met zijn vrienden, land- en tijdgenoten393. Merken we op dat dit eigen was aan 

de toenmalige humanisten en- intellectuelenkring, de Republiek der Letteren. 

390 

391 
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Dit toont tevens ook aan dat (een deel van) het toenmalige lezerspubliek interesse had voor 
publicaties over (onder meer) schilder- en beeldhouwkunst. Ook Lucas de Heere, zelf 
actief schilder, liet verschillende gedichten over schilders en schilderkunst in zijn Hof en 
boomgaert der poesien verschijnen. Zie DENHAENE, lAmbert Lombard. Renaissance en 
Humanisme te Luik, p.195. 
Dit is een bewijs voor de (intense) contacten die tussen drukkers en schrijvers-humanisten 
bestonden. Kennelijk heeft Vaemewijck over zijn werk met de drukker overleg gepleegd. 
Zie Den spieghel der Nederlandseher audtheyt, fO A3v0

: "den druckere die als dit werck al 
ghedaen was ons aenghebracht heeft ten diversehen stonden sommighe matetien beghee
rende datmen die daetinne zoude voeghen: waeromme hieraf ghebeurt is". 
Den spieghel der Nederlandseher audtheyt, fO A3v0

• 

Een andere oorzaak: "om dat ick dese boeeken schreef ende componeerde [ ... ] Want wy 
hadden ghedacht dattet onbehoorlick ware zulck eenen tresoor der antiquiteyten onder de 
woleken der verghetenheyt te laten schuylen als ons Godt verleent heeft [ ... ] nu dat meer 
es die druckerye diet (ghecomponeert synde) alderbest bewaren ende verbreyden can: ende 
wie yet goets ofte lieffelicx hebbende dat hy een ander zonder zijne schade bedeelen mach 
en hij anders goet ende eertic van hertenesoft hij en saltzijn vrienden, lantslieden oft tijt
ghenooten ooc mede deelen? Hiertoe sijn die menschen gheschepen zo den voornoemden 
Cicero schrijft om elcanderen elck naer zijn vermoghen behulpich te wesen -Van ghelijc
ken schreef Plato tot Architarn Tarentinum: te wetene dat wy om ons zeiven niet alleen 
gheboren en syn: maer oock om andere te helpen ende te dienen in woorden, schriften ende 
wercken alzo wy hier oock naer ons simpel vermoghen in meyninghe sijn te doene ende al 
en sijn dese onse wercken niet soo edel ende weerdich als zij wel mochten midts dattet dese 
matetien niet en verheysschen: nochtans bringhen zy vele dinghen by daermen mach door 
gheleert ende ghesticht worden". Zie Den spieghel der Nederlandseher audtheyt, fO A3v0

• 
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Onder intellectuelen diende men zijn bevindingen aan het zogenaamde bonum 

pubticurn ter beschikking te stellen en de drukpers was daartoe het middel bij 

uitstek, om aan die "verspreidingsdrang" tegemoet te komen394. Vaemewijck 

richtte zich wel tot een ruimer publiek: het is niet enkel de intelligentsia die hij 

op het oog heeft. Overigens, dat de drukker en een aantal vrienden hem heb

ben aangespoord om de kroniek te laten drukken, kan alweer wijzen op een 

eventuele betrokkenheid van. Vaemewijck bij (een) (informele) geleerden

kring(en) die vaak in het drukkersmilieu tet ontwikkeling kwam( en). 

Later volgden nog verschillende drukken in diverse Vlaamse steden (Gent 

in 1574, Antwerpen in 1619, Ieper in 1619, Brussel in 1619, nogmaals 

Antwerpen in 1665, nogmaals Gent in 1784 en in 1829), maar wel onder de 

titel, de Historie van Belgis395. Ook deze uitgaven getuigden van het grote 

succes bij het lezerspubliek en de verspreiding van zijn werk in belangrijke 

steden van de Zuidelijke Nederlanden. De Gentse druk van 1574 verscheen 

officieel bij de weduwe van wijlen Gerard van Salenson. Vermoedelijk drukte 

Jan van Salenson, (klein?)zoon van Gerard, dit werk. In de Gentse universi

teitsbibliotheek, collectie 'Vergauwen' bevindt zich een exemplaar396. Op het 

adres kleefde men een stukje papier met de woorden "By Jan van Salenson 

wonende op de Hoochpoort in den gauden Bybel"397. 1619 bleek erg succes

rijk met maar liefst drie uitgaven, waarvan er één door Hieronymus Verdussen 

geleverd werd te Antwerpen398. De opdracht, gericht tot de Gentse schepenen 

van de keure, is van de hand van Jan de Scheppere, kleinzoon van de auteur. 

Tevens werd een portret van de auteur aan de uitgave toegevoegd. Zowel de 

Brusselse ("By Femande de Hoey.maker") als de Ieperse druk ("By Sebastiaen 

Parmentier") zijn identiek aan de Antwerpse editie van Verdussen 

("Hieronymus Verdussen")399. De eerstvolgende uitgave (in 1665) werd 

bezorgd door de Antwerpse drukker en boekhandelaar Reynier Sleghers. Deze 

laatste droeg het op aan Denis van Vaemewijck, heer van Lembeke, eerste 

schepen vangedele te Gent400. C;-J. Femand, een Gentenaar, die het werk in 

1784 uitgaf en in zijn boekhandel "op den Reep" te koop aanbood, baseerde 

zich op de voorgaande editie (die van 1665)401. Lettertype werd aangepast402. 
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H. BOTS en F. WAQUET, La République des Lettres (Parijs, 1997), pp.l17-120. 
Bibliotheca Belgica, deel 5, 410-413. 
Bibliotheca Belgica, deel 5, 410 kol.2. 
Bibliotheca Belgica, deel 5, 410 kol.2 en 411 kol.l . 
Bibliotheca Belgica, deel 5, 411. Zijn kleinzoon, Jan de Scheppere, wou op die manier 
zijn grootvader Marcus postuum alle eer toedragen. 
Bibliotheca Belgica, deel5, 411-412. 
Bibliotheca Belgica, deel 5, 412 kol.2. 
Bibliotheca Belgica, deel5, 413. 
Bibliotheca Belgica, deel 5, 413 kol.2. 



Van 1829 dateert de laatste uitgave van de Historie van Be/gis, gedrukt door 

D.-J. Vanderhaeghen. Ook deze editie bevat een portret van Vaemewijck, dat 

op een kopergravure teruggaat (ut supra). 

4.3 Vaernewijcks niet teruggevonden werken 

Vele werken van Vaemewijck werden nooit uitgegeven maar, wat erger is, de 

handschriften raakten zoek. Dankzij diverse referenties die Vaemewijck ons in 
zijn werk meegaf, kennen we de titels van deze (tot op heden) niet terugge

vonden werken. In wat volgt, geven we eerst een overzicht waarna we deze 

titels kort van toelichting zullen voorzien. 

4.3.1 Overzicht 

1. Waut van Wondere. 

2. Dry houeken van de verlichte Heydenen. 

3. Der leeeken philosophie in xxviij boucxkens. 

(16 boeken waren in 1564 afgewerkt). 
4. De baghe der eerbaerheyt ende deucht, inhaudende xxx lustighe balla

den, seer vremt ende wonderlick, met een tusschen ghevoechde prose, 

als een dialogus oft tweesprake. 

5. Twintich lancien, die de weerelt op de borst ryden, zijnde paradoxen met 

tusschen gheschoten odekins. 
6. Parlement der honden (in verzen). 

7. Viercanten wetsteen, al meest traeterende van de onghelooven der 

Heydenen, Joden, Thrcken ende valsche christenen. 

8. Van die wonderlicke ende vermaerde steden ende edificien der gheheel
der weerelt 

9. Marcias willinge. 

10. Tractaet van die fundatie ende situatie der stede van Ghendt. 

11. Naem-lyste van het magistraet der stede van Ghendt, met die chronycke 

van het ghene onder hunne bestieringhe is ghebeurt. 
12. · Voyagie naer Seeland. 

13. Die historie van Tobias (in verzen). 

14. Die zeevaert van Lucianus. 

15. Rijmwercken ende ghedichten. 

16. Tractaet der suyverheyt, anders ghenaempt perel der suyverheyt ende 

deucht. (Vermoedelijk hetzelfde werk als nummer 4). 
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17. Tractaet der afgodderye. 

18. Schilt van het kersten gheloove. (Goedgekeurd door Joannes Bunderius, 

dominicaan). 

19. Antidote oft teghen-verghift teghen die peste der ketteryen. 

20. Alghemeyne wapenschild teghen die hooftzonden. 

21. Dry brieven teghen eenen wederdooper. 

22. Spieghel der wederdoopers. 

23. Vat van wondere. (Vermoedelijk hetzelfde werk al& nummer 1). 

24. Den kaelen-raed. 

25. Voyagie naer Roomen (in verzen). 

26. Listen ende ondergang der wederdoopers. 

4.3.2 Bespreking 

Het eerstgenoemde werk, Waut van Wondere, wordt geciteerd aan het einde 

van het Nieu tractaet (edities 1562 en 1563). Ook in .de Historie van Belgis 

brengt Vaemewijck dit werk ter sprake: "Dit Memeriael hebben wij oock 

ghestelt in ons boeck Waut van Wondere ghenoemt int derde deel uit vijfste 

capittel"403. 

Zowel de Dry houeken van de verlichte Beydenen of Tractaet van de ver

lichte Heydenen, als de XXVIII boeeken van der Leeeken Philosophie werden 

geciteerd eveneens aan het einde van de tweede editie van de Vlaemsche aud

vremdigheyt (die onder de titel Nieu tractaet verscheen). Ook aan het einde 

van de ballade die Vaemewijck schreef in Salensons Die warachtige ghe

schiedenisse van[ ... ] Carolus de vijfste (editie 1564, op de rectozijde van de 

laatste folio) en in het "Epistel dedicatoire des Compositeurs" van de Historie 

van Belgis (editie 1574) worden beide werken vermeld. Wat de Dry houeken 

van de verlichte Beydenen betreft, is het verre van zeker of Vaemewijck dit 

werk wel voltooid heeft. Immers, in zijn Historie van Belgis schrijft hij: "Wij 

meynen vander Heydenen verleydinghe een deel te tracteren in een boeck dat 

wij voorhanden hebben (wilt Godt)"404. Vermoedelijk is hier hetzelfde werk 

bedoeld. Naar zijn XXVIII boeeken van der Leeeken Philosophie verwijst 

Vaemewijck diverse keren in zijn Historie van Be/gis. Deze referenties laten 

ons toe iets meer te vernemen over de inhoud van het werk. We geven de des

betreffende citaten weer: 

403 Historie van Be/gis, f"S4v 0
• 

404 Historie van Be/gis, f"S9r0
• 
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Van deze dinghen [Vaemewijck spreekt over de colosse op Rhodes en over 
andere zaken] moeebt ghy veel breeder leren in ons XX. boec der Leeeken 
Philosophie dat wy meenen corts tAndwerpen te laten drucken indient 
Gode belieft405. 
Van deze wonderlicke hemelteeckenen, ziet ons XXV.boeck der Leeeken 
Philosophie overvloedich ende hoe zy zom ghecauseert worden welcke 
XXVID boeeken wij corts meynen (spaert ons Godt uit leven) tAntwerpen 
te laten printen406. 
Van zulcke hemel teeckenen ende van den donder en blixem, ziet vele ende 
breet in ons Leecke Philosophie int XXV boeck door diversche capitte
len407. 

Ook in de BeroerZieke Tijden grijpt Vaernewijck naar dit werk terug. 

Schrijvend over de kunstenaarsfamilie van Eyck, deelt Vaernewijck mee: 

"Hier af zult ghij breeder bescheet vinden in mijn leeeken Philosophie, int 
xxe bouck"408. 

De volgende zes genoemde werken werden alle geciteerd in het "Epistel 

dedicatoire des Compositeurs", voorafgaand aan de Historie van Belgis: 

405 

406 

407 

408 

409 

410 

1). De baghe der eerbaerheyt ende deucht, inhaudende XXX lustighe balladen, 
seer vremt ende wonderlick, met een tusschen ghevoechde prose, als een dialo
gus oft tweesprake (vermoedelijk komt dit overeen met het Traetaet der suy
verheyt, anders ghenaempt perel der suyverheyt ende deueht); 2). Twintieh lan
cien, die de weerelt op de borst ryden, zijnde paradoxen met tussehen ghe
sehoten odekins; 3). Parlement der honden; 4). Viereanten wetsteen, al meest 
traeterende vande onghelooven der heydenen, Joden, Tureken ende valsehe 
Christenen. Wat dat laatste werk betreft, had Vaemewijck vermoedelijk reeds 
een aantal gedeelten van het werk geschreven, toen hij de Historie van Belgis 
schreef. In deze Historie schreef Vaemewijck: "Hierna is zy [Vaemewijck 
bedoelt hier Jeruzalem] noch diewils verstoort ende ghewonnen gheworden so 
in myn bouck van de oorloghen der Turcken ende Christenen verhaelt staet"409. 
5). Van die wonderZieke ende vermaerde steden ende edifieien der gheheelder 
weerelt heeft Vaemewijck vermoedelijk niet voltooid, want aansluitend op de 
verwijzing naar dit werk, schrijft Vaemewijck: "ende zonderlinghe hebben wij 
onsen lust op een lastich werc dat wij ooc begonnen hebben, daer wy byna 
aldermeest onsen aerbeyt in doen sullen"410. 6). Het refereren naar Marcias 
willinghe doet Vaemewijck als volgt: "Oock loopt ons in den zin van een 
boecxken te stellen, ghenoemt Marcias willinghe". Mogelijks zou dit werk 
slechts een ontwerp geweest zijn. 

Historie van Belgis, f"C2r0
• 

Historie van Be/gis, f"S2r0
• 

Historie van Belgis, f"S3v 0
• 

Beroerlicke Tijden, I, pp.145-146. 
Historie van Be/gis, f"Elr0

• 

Historie van Be/gis, f"Elr0
• 
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De overige in het overzicht genoemde titels van werken, vonden we alle terug 

in het repertorium van Antonius Sanderus, De Gandavensibus eruditioni

bus411. Ook Sweertius en Paquot vermeldden deze titels412. Enkel de Listen 

ende ondergang des wederdopers werd enkel door Sanderus genoemd als 

Vaemewijcks werk. Dit doet hij onder de titel: Stratagemata et excidia 

Anabaptistarum413. Sanderus heeft deze werken misschien wel gekend en 

geraadpleegd. Sanderus' belangstelling zal dan wel in het bijzonder uitgegaan 

zijn naar de schetsen en tekeningen waarmee Vaemewijck zijn teksten illus

treerde. Dit was zeker het geval bij de Voyagie naer Roomen (in verzen 

geschreven). Vaemewijck schrijft: "constighe dinghen [ ... ] dwelck i:ck vele . 

gheteeckent hebbe in mijn voyage van Roome"414, waaruit ook zijn teken

kunst en -talent af te leiden valt. Zoals we in de inleiding al schreven, vorm

den De Voyagie vanRoomenen de Voyagie naer Seeland waarschijnlijk de 

neerslag van zijn reizen die hij respectievelijk in 1550 en 1556 ondernam. Heel 

wat van deze werken kunnen ook tot stand gekomen zijn, in zijn hoedanigheid 

van rederijker van Mariën Theeren. We denken hierbij bijvo0rbeeld aan 

Rijmwercken en ghedichten. 

411 

412 

413 

414 
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SANDERUS, De Gandavensibus eruditionis, p.97. 
Th. Schellinck, de auteur van de 'biografische notitie van Marcus van Vaernewijck' , opge
nomen in de editie van de Historie van Belgis van 1829, beweert dat al deze titels door 
Vaernewijck zelf werden geciteerd. Dit wordt niet bevestigd door ons onderzoek van 
Vaernewijcks werk: nergens in Vaernewijcks oeuvre vonden we referenties-naar' bovenge
noemde werken. 
SANDERUS, De Gandavensibus eruditionis, p.97. 
Historie van Belgis, f'E3v 0
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HOOFDSTUKS 

VAERNEWIJCKS VAN DIE BEROERLICKE 
TIJDEN 

5.1 Inleiding 

Belangrijk is om allereerst de BeroerZieke Tijden binnen de stedelijke 

geschiedschrijving te kunnen situeren. Als in de secundaire literatuur naar dit 

werk wordt verwezen, gebeurt dit steeds met de meest uiteenlopende termen, 

gaande van 'kroniek', 'dagboek', 'gedenkschriften' tot 'memoires'. Deze 

diverse denominaties geven meteen het hybride karakter van het werk aan. Het 

is dan ook niet makkelijk om voorliggende vroegmoderne tekst in één of twee 

vastomlijnde categorieën te vatten. Ook voor de BeroerZieke Tijden vallen het 

moderne onderscheid tussen memoires, gedenkschriften, kroniek, dagboek en 

nog andere hedendaagse genreclassificaties niet erg bruikbaar uit. In feite gaat 

het om een combinatie van kenmerken uit bovengenoemde types. 

Eigenschappen van teksten van zeer verschillende narratieve structuur en 

inhoud vloeien hier samen in één tekst. Duidelijk is er sprake van genrever

menging, wat in die tijd overigens erg gebruikelijk was. Zo was het opnemen 

van een stadsbeschrijving in een autobiografische tekst niet · ongewoon, net 

zoals veel dagboeken begonnen met autobiografische memoires of bewerkt 

werden tot een ander soort chronologische vertelling415. 

De vermenging van genres (proza, drama, lyriek), in de strikte literatuur

wetenschappelijke zin van het woord, blijkt al uit het feit dat Vaernewijck ook 

poëzie in zijn BeroerZieke Tijden opnam. Ook al is het leeuwendeel van zijn 

tien boeken in proza gesteld, toch wordt dit proza-relaas regelmatig doorspekt 

met gedichten van allerlei signatuur: drie refreinen406, een lied417, een zes

strotig gedicht418 en twee kortere teksten van respectievelijk 12 en 23 verzen. 

Twee van deze drie refreinen kunnen om hun lichte spot en woordenspel zot 

worden genoemd419. 

415 

416 

417 

418 

419 

Vergelijk J. POLLMANN, Een andere weg naar God. De reformatie van Amoldus 
Buehelius ( 1565-1641) (Amsterdam, 2000), pp.28-29. 
BeroerZieke Tijden, I, pp.279-280; ll, pp.291-293; ll, pp.351-353. 
BeroerZieke Tijden, m, pp.234-237. 
BeroerZieke Tijden, m, pp.l75-176. 
Vergelijk D. COIGNEAU, Refreinen in het zotte bij de rederijkers, deell (Gent, 1980-83), 
p. 88. 
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In welke mate kunnen we van een egodocument spreken? Deze documenten 

lenen zich immers zeer goed voor een mentaliteitsonderzoek. Historicus 

Jacques Presser die in de vroege jaren 1950 dit nieuwe woord op de historio

grafische markt bracht, defmieerde het woord als volgt: egodocumenten zijn 

"die historische bronnen waarin de gebruiker geconfronteerd wordt met een 

"ik", of af en toe (Caesar, Henry Adams) een "hij", die continu aanwezig is in 

de tekst als het schrijvend of beschrijvend subject"420. "L.ater nuanceerde en 

verruimde hij deze defmitie: het ging dan om teksten.waarin een .auteur over 

zijn of haar eigen handelingen, gedachten en gevoelens schrijft421. Heden ten 

dage wordt een brede waaier aan types, gaande van 'dagboeken', 'memoires', 

'persoonlijke brieven' en andere vormen van autobiografisch schrijven tot de 

egodocumenten gerekend422. Ook al blijft de kroniekachtige stijl in de 

BeroerZieke Tijden duidelijk dominant, toch kunnen we, indien we de boven

staande definities volgen, enkele kenmerken van het egodocument onderken

nen. Eerst en vooral komt het voornaamwoord in de eerste persoon enkelvoud 

("ie") of meervoud ("wij") regelmatig in de loop van.he.t werk voor. Daarnaast 

echter wordt het verhaal regelmatig gelardeerd met opiniërende passages. 

Relatief vaak wordt expliciet een persoonlijk oordeel geveld. Hieruit spreekt 

een onmiskenbaar ontluikend zelfbesef, eigen aan. de Renaissance. In de eer

ste persoon geschreven dagboeken en kronieken waren in de Renaissance erg 

populair. Alleen al in Florence waren er een honderdtal bewaard van dit type, 

de zogenaamde rieordanze. Zelfs als deze gedenkboeken niet de bedoeling 

hadden om zelfbewustzijn uit te drukken, kunnen zij toch tot het ontstaan 

ervan hebben bijgedragen423. 

Ook in de zestiende-eeuwse Gentse memorieboeken worden meer en meer 

uitspraken in de eerste persoon enkelvoud geformuleerd. In tegenstelling tot 

zijn veertiende- en vijftiende-eeuwse collega-schrijvers van memorieboeken is 

de zestiende-eeuwse Joos vander Stoet prominenter aanwezig in zijn verhaal. 

Ook al kunnen we Vaemewijcks BeroerZieke Tijden niet tot de Gentse memo

rieboeken in de strikte zin van het woord rekenen, toch' kunnen we. stellen dat 

het niet geheel vreemd is aan dit type van historiografie. Vaemewijcks 

BeroerZieke Tijden verschillen van de memorieboeken, in die zin dat hij zich 

420 J. PRESSER, 'Memoires als geschiedbron', in Winkier Prins Encyclopedie, deel 8 
(Amsterdam-Brussel, 1958), pp.208-210. 

421 J. PRESSER, 'Clio kijkt door het sleutelgat', in J. PRESSER, Uit het werk van J. Presser 
(Amsterdam, 1969), pp. 283-295. 

422 R. DEKKER, 'Egodocumenten: een literatuuroverzicht', Tijdschrift voor Geschiedenis, 
101 (1988), pp.l61-189. 

423 BURKE, De Italiaanse Renaissance, pp. 169-170. 
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beperkte tot eigentijdse gebeurtenissen. Het verre of nabije verleden is in zijn 

tien boeken zelden of nooit aan de orde. Nochtans beschrijven memorieboe

ken zowel het verre, het nabije, het zelfbeleefde verleden als de eigentijdse 

gebeurtenissen424. Bij Vaemewijck gaat het (enkel) om een vorm van histori

serende journalistiek in dagboekstijl425. De chronologische opbouw heeft 

Vaemewijck wel gemeen met de memorieboeken. Een zelfde omstandige stijl 

in het beschrijven van de gebeurtenissen als de zestiende-eeuwse Joos vander 

Stoet in zijn memorieboek hanteerde, merken we ook in Vaemewijcks werk 

op: er is geen gebrek aan achtergrondinformatie426. Het relaas is buitenge

woon levendig en plastisch omschreven. Aan wat de gewone sleur van het 

dagelijkse stadsleven doorbrak, gaf hij aandacht. Het verhaal verloor (daar

door) zijn elitair karakter en werd sensationeler427. Ook wat het klassieke pro

fiel van de auteur van een memorieboek betreft, wijkt Vaemewijck als Gents 

schepen en stadsambtenaar niet af. Velen van de auteurs van memorieboeken 

waren zelf schepen of hebben een ander ambt te Gent bekleed. Het zijn in 

bijna alle gevallen Gentenaars of mensen die toch op één of andere wijze met 
Gent verbonden waren428. 

Als conclusie, voor wat het genre of type bron betreft, kunnen we stellen 

dat de BeroerZieke Tijden de invloed van een verscheidenheid aan literair-his

torische modellen heeft ondergaan. Met dit. veelsoortige karakter onderscheidt 

424 

425 

426 

427 

428 

A.-L. VAN BRUAENE, De Gentse memorieboeken als spiegel van stedelijk historisch 
bewustzijn ( 14de tot 16de eeuw) (Gent, 1998), p.lll. 
Een gelijkaardig Gents voorbeeld waarin min of meer een zelfde historiserende journalis
tiek in dagboekstijl werd gehanteerd, is het bekende Dagboek van Gent dat Vaemewijck 
als stadsambtenaar vrijwel zeker moet hebben gekend. Mogelijksliet hij zich door de stijl 
van dit type bron inspireren. Zie uitgave: V. FRIS (ed.), Dagboek van Gent van 1447 tot 
1470 met een vervolg van 1477 tot 1515, 2 delen (Gent, 1901-1904), 386p. 
In mijn licentiaatsverhandeling Marcus van Vaemewijck. Van die Beroerlicke Tijden (GUB 
hs.2469 folio B5v0 tot folio C1v0

). Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen 
en glossarium maakte ik een kritische vergelijking tussen Vaemewijcks tekst en andere 
zestiende-eeuwse Gentse geschiedschrijvers die over dezelfde "beroerlijke" gebeurtenissen 
bericht hebben. Ik vergeleek onder meer met het reeds geciteerde Dagboek van Comelis 
en Philip van Campene. Mijn vergelijkende studie betrof wel slechts een beperkt aantal 
hoofdstukken, die echter wel als een representatieve steekproef kunnen worden 
beschouwd. Daaruit bleek duidelijk het groot aantal gegevens dat Vaemewijck (in verge

.lijking met zijn collega-historiografen) verstrekte. Hij neemt de gebeurtenissen niet opper
vlakkig, maar wel diepgaand onder de loep. De vele details getuigen daarvan. Meer dan 
Comelis en Philip van Campene hechtte Vaemewijck belang aan de tijdsgeest: de gespan
nen sfeer tussen katholieken en protestanten. Terwijl zijn collega's doorgaans enkel regis
treren, poogt hij zich daartoe niet te beperken: hij peilt naar verbanden tussen de feiten 
(infra). 
VAN BRUAENE, De Gentse memorieboeken, p.27L 
VAN BRUAENE, De Gentse memorieboeken, p.104. 
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Vaemewijck zich echter niet van tal van teksten die in deze periode werden 

geproduceerd429. 

5.2 Inhoud 

In dit volgende subkapittel willen we kort ingaan op de inhoud van de; tien 

boeken die Vaemewijck ons heeft nagelaten. We pogen het werk, de 

BeroerZieke Tijden, inhoudelijk te reconstrueren. Het spreekt voor zich dat we 

hierbij een verstandige selectie maken van de gegevens uit de kroniek. We 

geven hierbij de gebeurtenissen weer zoals Vaemewijck die, blijkens zijn kro

niek, gepercipieerd heeft. Zoals we reeds aangaven, beslaan deze boeken de 

periode juni 1566 tot november 1568. 

Op twee gebeurtenissen die zich in de vroege jaren 1560 hebben afge

speeld, alludeerde Vaemewijck in het eerste boek van de BeroerZieke 1..Tijden. 

Het geschil tussen kardinaal Granvelle en de hoge edelen was hem, weli'swaar 

zonder al te veel details, bekend. Twee jaar na het vertrek van Filips II uit de 

Nederlanden, in juli 1561, waren de conflicten zo hoog opgelopen dat Oranje 

en Egmond zich rechtstreeks tot de koning wendden. In mei 1562 sloten de 

hoge edelen een verbond, een Ligue. Met de terugtrekking van Gninvelle in 

maart 1564 zag de hoge adel in de Raad van State hun politieke doelstellingen 

tijdelijk gerealiseerd. Zij domineerden de raden van het centrale bestuur en de 

zwakke regentes Margaretha van Parma. Deze oppositie, geleid door enkele 

hoge edellieden (Oranje, Egmond en Hoome), kreeg tegen het einde van:1565 

steun van een groter lichaam van lagere edellieden. Deze adellijke oppositie

beweging kon op grote populariteit rekenen in de steden. Zo gedetailleerd was 

Vaemewijck als tijdgenoot niet geïnformeerd. Hij merkte over Granvelle enkel 

op dat hij bisschop van Atrecht was, dat de geuzen hem "den rooden duvele" 

noemden, voorts dat "hijt hier al in roere stelde ende vermaecte die princen 

ende heeren an den Coninc. Daer hadde ooc gheschil tusschen hem ende som
mighe groote personaigen int hof gheweest, bijna tot vechtens toe"430. De 

tweede gebeurtenis waar Vaemewijck op zinspeelde, was het aanbieden van de 

legendarisch geworden petitie aan de landvoogdes op 5 april 1566431. Dit 

voedde het zelfvertrouwen van de protestanten432. In de lente en de zomer van 

429 
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In wat vólgt zullen we ondanks die veelsoortigheid en complexiteit, toch de term 'kro
niek'blijven hanteren. 
BeroerZieke Tijden, II, p.61. 
Beroerlicke Tijden, I, p.37. 
E.H. KOSSMANN en A.P. MELLINCK, Texts concerning the Revolt of the Netherlands 
(Cambridge, 1974), pp. 62-65. 



1566 openden zich nieuwe perspectieven voor de gereformeerde beweging. Er 

was het groeiende verzet tegen de religieuze politiek van Filips ll en de falen

de centrale regering die de controle verloor. De gereformeerde leiders hadden 

vaak zeer uiteenlopende en ten dele ook tegenstrijdige ideeën in verband met 

de gehoorzaamheid die de onderdanen tegenover hun heersers aan de dag 

dienden te leggen433. Vaemewijck schatte deze laatste gebeurtenis terecht als 

een belangrijk gebeuren in. Na het aanbieden van de petitie door het 

Eedverbond werden de gereformeerden duidelijk versterkt door heel wat gere

formeerde bannelingen (inclusief een aantal predikanten) die terug naar de 

Nederlanden kwamen. Zij poogden nieuwe kerngroepen in het leven te roepen, 

waarbij heel wat rijke kooplui en welgestelde burgers bij betrokken waren434. 

In juni 1566 werd tijdens een synode te Antwerpen besloten om in de open

baarheid te treden435. Gevolg waren de massaal bijgewoonde hagenpreken 

buiten de stadsmuren van talrijke steden in de Nederlanden436. 

De impact van deze protestantse actie kan nauwelijks onderschat worden. 

Het is ook geen toeval dat het uitgerekend met deze nieuwe "maniere van pre

dieken te velde" buiten Gent (juni 1566) is, dat Vaemewijck zijn eerste boek 

van de BeroerZieke Tijden opent. De calvinisten slaagden erin om duizenden 

mensen op de been te brengen. De reactie of beter de non-reactie vanwege de 
wereldlijke en kerkelijke overheid was hem niet ontgaan. Daar stelde hij rade

loosheid, ja zelfs machteloosheid vast. Voorgeboden die de Gentenaren ten 

strengste verboden, zich nog naar deze veldpredikaties te begeven, werden 

massaal genegeerd. Ordeloosheid was troef. Vooral de clerus en in mindere 

mate ook de burgerij waren voorwerp van spot. Men zette nog een stap verder 

met de zogenaamde gewapende veldpredikaties, om "vrienden en maghen" te 

beschermen. Voor onze Gentenaar had het volk voortaan de figuurlijke "stock 

in dhant". De overwinningskreten, "Vijve le gues", en het psalmgezang hoor

de men in alle Gentse straten. Vanuit roomse hoek werd met "tegen-predika

ties" gereageerd, wat tot "een wondedieken strijt ende zwijmelinghe onder de 

zinnen der meinschen" aanleiding gaf. Voor opschudding zorgde het optreden 

van de geusgezinden in het huis van de president van de Raad van Vlaanderen: 
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M. VAN GELDEREN, Politica/ Thought of the Dutch Revolt 1555-1590 (Cambridge, 
1992), pp. 73-77. 
G. MARNEF, Antwerpen in de tijd van de Reformatie. Ondergronds protestantisme in een 
handelsmetropool1550-1577 (Antwerpen-Amsterdam, 1996), pp. 131-140. 
G. MARNEF, 'The Dynamics of Reformed Religious Militancy: The Netherlands, 1566-
1585', in Ph. BENEDICT, G. MARNEF, H. VAN NIEROP en M. VENARD (eds.), 
Reformation, Revolt and Civil War in France and the Netherlands 1555-1585 (Amsterdam, 
1999), p. 53. 
MARNEF, Antwerpen in de tijd van de Reformatie, p. 88. 
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de protestanten eisten van hem de toelating, een kerk te mogen bouwen, om 

's winters hun predikaties te houden. Ondertussen organiseerden de schepenen 

een nachtwacht. De jaarlijkse Onze-Lieve-Vrouwprocessie werd afgelast, 

eveneens gezien de gespannen religieuze situatie. Nieuws over de eerste beel

denstormen "in den westcant" stroomde Gent binnen. Ondertussen bereidde 

men zich te Gent voor op de nakende storm: uit kloosters en kerken werden de 

kostbaarste stukken verwijderd en veilig opgeborgen. Met een graanrel op 

21 augustus wordt het eerste boek afgesloten. 

In boek twee krijgt de Gentse Beeldenstorm (op 22 augustus) met veel 

kleur gestalte. Vaernewijck omschrijft dit als "een[ ... ] foule, alzulcx als noijnt 

binnen Ghendt ghezien en es gheweest". Nauwgezet beschrijft hij hoe door 

een snelle opeenvolging van vaak (moedwillige) communicatiefouten de 

storm op de beelden in gang werd gezet. De weg die de beeldenstormers door 

de stad volgden, wordt geregistreerd. In totaal werden 7 parochiekerken, 1 col

legiale kerk, 25 kloosters, 10 hospitalen en 7 kapellen geteisterd. Aan de storm 

in het Predikherenklooster besteedt Vaernewijck heel wat aandacht: "daer vie

len zij al der grimmiehst an". Niet alleen de kloosterkerk werd geruimd, ook 

huisgerei werd stuk gegooid en de bier-en wijnkelder veranderde weldra in een 

bier-en wijnzwembad: "zoo was daer aldermeest ghesturt ende ghequist, zoo 

dat men bijna weecsehoen int bier ofte wijn ghijnck". Vaernewijck vervolgt 

met een systematische bespreking per kerk en/ of klooster van wat geschonden 

of vernietigd werd. Het weinige dat de storm heeft overleefd, werd eveneens 

geregistreerd. Hij start zijn opsomming als volgt: "Alle de weereken van beel

den, chieraigen, ornamenten ende dierghelijcke te vertellen, die ghebroken 

waren ende ooc die uute weghe ghestelt ende ghesolveert waren, ware bijna 

onmoghelic. Wij zullense alleene overloopen, zoo verre als wijt weten". Het 

'fenomeen' ("dees hondighe rnanniere van breken ende schenden") heeft zich 

ook in andere steden in de Nederlanden voltrokken. 

In het derde boek wordt de tijd van het geleidelijke herstel geschetst. Het 

dagelijkse gewone leven, ontwricht door de storm, begon zich gestaag te her

stellen. De clerus begon langzaam te herademen toen die vaststelde dat de 

"justicie wart vangbende die voghels, die haer vreese anghejaecht hadden". De 

eerste executies grepen plaats. Op de Korenmarkt en Vrijdagmarkt werd wacht 

gehouden en ook op het stadhuis werd er telkens door twee neringen, enkele 

schepenen en edelen gewaakt. Een overeenkomst met de graaf van Egmond 

kwam tot stand: de calvinisten kregen een stuk grond buiten de Brugse Poort 

waar ze een kerk konden bouwen, "tot anderstont den coninc daer breederin 

voorzien zoude". Ondertussen gingen de hagenpreken gewoon verder. Er 

waren echter ook de katholieke "tegen-predikaties" die vaak gepaard' gingen 
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met rellen in de kerk. 

In boek vier en vijf worden de verdere ontwikkelingen beschreven tot de 

komst van de Spaanse troepen onder leiding van de hertog van Alva. Buiten 

de Brugse Poort bouwden de nieuwgezinden een eigen 'tempel', die echter 

niet lang daarna werd gesloopt. Wapendracht werd ten strengste verboden. 

Tevens werd een eed van trouw aan vorst en Kerk geëist. Ook het einde van de 

veldsermoenen en de noordwaarts oprukkende Spaanse troepen waardoor 

onder meer Valenciennes ten val kwam, zijn aan de orde. Vooruitziende ede

len, onder wie Willem van Oranje, verlieten Brussel en zochten hun heil bui

ten de Nederlanden in veiliger oorden. De executies volgden elkaar in versneld 

tempo op. Het geleidelijke herstel van de orde werd, in hoofde van 

Vaemewijck, stilaan een feit. 

Met de indrukwekkende intocht van de 19 vendels Spaanse soldaten te 

Gent op 30 augustus 1567 opende onze auteur zijn zesde boek. De laatste vijf 

boeken behandelen de periode tot november 1568. Deze troepen losten de 

Waalse krijgsknechten af die op bevel van Margaretha van Parma in Gent wer

den ingekwartierd. De hoofdmoot van Vaemewijcks aandacht gaat naar de 

gruweldaden van de soldaten op de inwoners van de stad. Deze soldaten roof

den geld en goed, maakten amok in de Gentse straten en spotten met eerbare 

burgers. Bovendien bezwaarden deze bezettingstroepen de reeds zwaar belas

te Gentse stadskas. Vaemewijck zuchtte: "men hoorde alle daghe van tgroote 
overlast dat zij de lieden deden, zoo wel buten der stadt als daer binnen". De 

installatie van de 'Bloedraad' was Vaemewijck niet ontgaan: "12 eerlicke ende 

verstandighe mannen" werden aangesteld "om alle zaken te beslichten ende te 

examineren die van ghewichte zijn, nopende de ghueserie ende om oorden 

daer in te stellen". De repressie ging aldus onverkort verder. Steeds wordt als 

reden opgegeven: ze hadden aan de Beeldenstorm geparticipeerd ofwel had

den ze zich "te breed gemaakt in de ghueserij". Grote indruk maakten de aan

houdingen van de "groote meesters": Egmond en Hoome waren beslist de 

bekendste namen. Ook de arrestatie van gezaghebbende Gentenaren en het 

vertrek van landvoogdes Margaretha van Parma registreerde hij. De restaura

tie in de kerken kwam op gang en de processies gingen weer door. De opkomst 

van de bosgeuzen in de Westhoek ("quaet ghesmure" die de priesters en katho

lieke leken terroriseerden) · en de eerste terechtstellingen onder impuls van 

Al va zijn aan de orde in het zevende en achtste boek. Bijzondere aandacht was 

er uiteraard voor de executie van Egmond en Hoome te Brussel. Ook veelvul

dige verbanningen en verbeurtverklaringen kwamen voor. Aan de slag bij 

Heiligerlee (23/05/1568) die in het voordeel van de geusgezinden onder lei

ding van Loctewijk van Nassau, broer van Willem de Zwijger, uitliep, besteedt 
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hij (opvallend) veel aandacht. Met het vertrek van de Spaanse troepen uit Gent 

wordt het achtste boek afgerond. De krijgsverrichtingen (troepenopbouw en 

militaire confrontaties) van oktober en november 1568 tussen de hertog van 

Alva en de prins van Oranje werkt hij uit in boek negen en tien. Cornelius 

Jansenius, eerste bisschop van Gent, deed zijn intrede te Gent. 

Globaal genomen kunnen we stellen dat Vaernewijcks aandacht vooral 

geconcentreerd is op religieuze aangelegenheden (hagenpreken, de acties die 

de nieuwgezinden ondernamen) en op de politieke reacties op velerlei niveaus. 

Dat aan de Beeldenstorm als gebeurtenis een apart boek wordt besteed, is veel

zeggend: Vaernewijck was door deze actie ronduit geshockeerd. Het sociaal

economische (de crisis) is niet geheel afwezig, maar komt in mindere mate aan 

bod. Naarmate het boek vordert nemen ook de zuiver militaire gebeurtenissen 

een groter aandeel in beslag. Ook vanuit cultureel oogpunt is dit werk van 

belang. De grote aandacht die hij besteedt aan wat onder de hamer van de 

beeldenstormers is terechtgekomen, moge daarvan getuigen. Ook rederijkers 

verschijnen op het verhaaltoneel437. Kortom het gaat om een auteur met een 

zeer brede interessesfeer die het de moeite waard vindt, een onooglijk klein 

detail te noteren. Ook internationale gebeurtenissen neemt hij op in zijn kro

niek. Vooral de religieus-politieke troebelen in Frankrijk tussen Condé•en de 

koning beschrijft hij met verve. Maar ook dynastieke feiten, zo bijvoorbeeld 

het tragische wedervaren van de bekende don Carlos, zoon van Filips Il. 

De grote nieuwsgierigheid die Vaernewijck aan de dag legde, mag niet los

gezien worden van Vaernewijcks levensloop. Als lid van een kunstenaarsgilde 

is het niet te verwonderen dat hij aandacht besteedt aan de verwoestingen in 

de kerken. Zijn verontwaardiging en zelfs verdriet steekt hij niet onder..stoelen 

of banken. Als gouverneur van de armenkamer, maar ook -onrechtstreeks- als 

stapelheer werd hij ongetwijfeld geconfronteerd met wat sociaal-economisch 

verkeerd liep in de Arteveldestad. Dat dit sporen naliet in zijn werk is niet te 

verwonderen. Met de religieus-politieke problematiek had hij rechtstreeks van 

doen toen hij schepen en stadsambtenaar was. De verantwoordelijkheden die 

hij opgelegd kreeg, lieten hem toe zijn aangeboren nieuwsgierigheid ten volle 

te ontplooien. Vaernewijck observeerde nauwgezet en bezat bovendien het 

talent om de soms adembenemende taferelen in de juiste taal om te zetten. 

Overigens was Vaernewijck ook een emotioneel bewogen man. Het is geens

zins een neutraal en droog verslag, daarvan moge reeds de titel getuigen: Van 
die Beroerlijke Tijden. Gevoelens van angst, verdriet, vreugde en opluchting 

437 Zie W. WATERSCHOOT, 'Rederijkers bij Marcus van Vaemewijck', in J. DE ZUTTER, · 
L. CHARLES, A. CAPITEYN (eds.), Album Johan Decavele (Gent, 1996), pp.519-528. 
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worden niet geweerd, maar krijgen een plaats in het verhaal, wat uiteraard de 

levendigheid alleen maar ten goede komt438. 

5.3 Bronnenanalyse 

In haar in 1969 verschenen studie Semiotike hanteerde literatuurwetenschap

ster Julia Kristeva voor het eerst de term "intertekstualiteit". Iedere tekst is 

opgebouwd uit een mozaïek van reeds bestaande (geschreven en gesproken) 

teksten. Kristeva reageerde hiermee tegen het negentiende-eeuwse romanti

sche ideaal van de originele kunstschepping. Ze baseerde zich op de studies 

over dialogiciteit in prozaliteratuur van de Russische literatuurtheoreticus 

Bachtin uit de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw. Kristeva betoog

de dat elke tekst een kruispunt is van andere teksten waarmee een auteur door 

ze al dan niet te verwerken .in zijn werk, in dialoog treedt. Vanuit bestaand 

materiaal wordt iets nieuws gecreëerd439. 

Ook Vaemewijcks BeroerZieke Tijden dat zich als tekst in het liter_air-histo

rische veld bevindt, is geen op zichzelf staand gegeven: het is intertekstueel. 

Het is een product van een auteur, deelachtig aan een specifieke historische 

context. Voor het schrijven van zijn kroniek maakte Vaernewijck gebruik van 

diverse vóór hem geproduceerde teksten. Hij zelf "dialogeerde" met zowel 

geschreven (of gedrukte) als gesproken teksten. Met deze laatste categorie, 

gesproken teksten, doelen we op die informatie die Vaemewijck op een mon

delinge wijze verwerft. Door personen (informatiebron) aan te spreken of zelf 

te ondervragen, maar ook via tijdingen en maren die circuleerden onder het 

volk, verwierf Vaernewijck (bestemmeling) nieuws dat hij op zijn geëigende 

wijze in zijn kroniek heeft verwerkt440. Later "dialogeerden" andere auteurs 

evenzeer met zijn werk. Tal van historici hebben zich door zijn werk laten 

inspireren en er met gretigheid tal van feitelijke gegevens aan ontleend. Sinds 

het verschijnen van de uitgave door Ferdinand Vanderhaeghen in 1872-1881 

bewerkte Herman Van Duyse het werk in twee delen in een eigentijdse Franse 

vertaling441. Op basis daarvan bezorgde Sirnone Bergmans een beknopte, 
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Vergelijk VAN NUFFEL, 'Marcus van Vaemewijck (1518-1569) en zijn kroniek over de 
Beroerlicke Tijden', pp.113-145. 
J. KRISTEVA, Sèmeiotikè. Recherches pour une sémanalyse (Paris, 1969), 381p. 
Vergelijk B. VAN HEUSDEN en E. JONGENEEL, Algemene literatuunvetenschap. Een 
theoretische inleiding (Utrecht, 1993), pp.151-159: de intertekstuele structuur. 
M. VAN VAERNEWIJCK, Mémoires d'un Patricien Gantois sur les Troubles Religieux en 
Flandre. Traduit enfrançais par Herman van Duyse, 2 delen (Gent, 1905-1906). 
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geëxcerpeerde versie in 77 bladzijden, eveneens in het Frans442. Ze richtte 

zich daarbij tot een breed leespubliek en· wem op deze wijze bijdragen tot de 

bekendmaking van Vaemewijck. Gelijkaardig werk, maar dan (voor het eerst) 

in het contemporaine Nederlands gesteld, werd door Herman van Nuffel gele

verd. In de reeks Vlaamse Pockets (1966) verscheen zijn Marcus van 

Vaernewijck, Van de beroerlijke tijden in de Nederlanden en voornamelijk te 

Gent443. Ook literatoren als Paul Kenis444 en vooral de grote Louis-Paul Boon 

raadpleegden de BeroerZieke Tijden voor hun literaire vruchten. Deze laatste 

auteur vermeldt de kroniek in de bibliografie van diens onvergetelijke 

Geuzenboek445. 

Het ligt geenszins in onze bedoeling om in dit subkapittel een exhaustief 

overzicht van alle mogelijke soorten "teksten" te geven die Vaemewijck 

(mogelijks) heeft gebruikt. De diversiteit van de gebruikte bronnen is zo groot 

dat een diepgaande analyse het eigenlijke doet van onze mentaliteitsstudie zou 

overstijgen. We wensen deze bronnenanalyse meer functioneel te zien, dat wil 

zeggen in functie van onze studie naar het mentale kader van Vaemewijck. 

Bijgevolg zullen we in het komende overzicht specifieke klemtonen leggen. 

De analyse zal uiteenvallen in twee onderdelen. Allereerst behandelen we 

een aantal door Vaemewijck gebruikte geschreven of (gedrukte) teksten, om 

vervolgens de gesproken teksten die hij verwerkte, onder de loep te nemen. 

5.3.1 Geschreven teksten 

In een eerste onderdeel wensen we ons specifiek te richten tot die auteurs 

(en/of werken) die Vaemewijck in de loop van zijn kroniek expliciet noemt als 

gebruikte bron446. Vooreerst willen we de veelsoortigheid van deze geciteerde 

geschreven teksten beklemtonen, gaande van klassieke auteurs, schrijvers van 

reisverhalen en kerkvaders tot (eigentijdse) historiografen en zelfs "ketterse" 

442 S. BERGMANS, Marcus Van Vaemewijck. Mémoires 1566-1568 (Van Die Beroerlicke 
Tijden). Pages choisies, annotées et prefacées (door Sirnone Bergmans) (Bruxelles, 1946), 
77p.+ill. 

443 M. VAN VAERNEWUCK, Van de beroerlijke tijden in de Nederlanden en voornamelijk in 
Gent ( 1566-1568). Geëxcerpeerde uitgave, bewerkt en in modem Nederlands overgebracht 
door Herman van Nuffel (Hasselt, 1966), 165p. 

444 P. KENIS, Uit het dagboek van Lii!ven de Myttenaere, lakenkooper te Gent (Antwerpen, 
1927), 220p. 

445 L.-P. BOON, Het Geuzenboek (Amsterdam, 1982), 707p. 
446 Vaemewijck beperkt zich in vele gevallen tot het geven van enkel de auteursnaam. In ande

re gevallen haalt hij, naast de auteurs, een specifieke verwijzing naar het boek en het hoofd
stuk, maar eveneens zonder de titel te vermelden. In slechts. luttele gevallen geeft hij de titel 
van het werk op. We zullen dat in de loop van ons verhaal" teilrens verduidelijken. 
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geschriften. Uiteraard wordt door Vaemewijck ook met gretigheid uit de 

Bijbel geput. Ook de beroemde Giorgio Vasari ( 1511-157 4) wordt aangehaald: 

"Georgius Vasarius Aretinus, een Italiaender, scrijft zeer eertic van hem [Jan 

van Eyck], ende zecht, onder andere, datter drij uutnemende sticken, van hem 

ghedaen, in Italien zijn, als te Napels, te Florencen en tUrbino"447. Duidelijk 

is dat Vaemewijck hier refereert naar de bekende verzameling kunstenaars

biografieën, Le Vite de' piu eccelenti Pittori, Scultori ed Architetti ("Levens 

van de meest uitmuntende schilders, beeldhouwers en architecten"). De eerste 

uitgave van dit werk verscheen in 1550 en een tweede grondig herwerkte ver

sie dateerde van 1564-1568448. Niet alleen Italiaanse, maar ook Vlaamse kun

stenaars vindt men in Vasari's boek, onder wie Jan van Eyck449. Het feit dat 

Vaemewijck deze verzameling ter hand genomen heeft, wijst op een meer dan 

gewone interesse voor beroemde kunstenaars. Ook hier zullen zijn lidmaat

schap van en betrokkenheid bij de Sint-Lucasgilde daar niet vreemd aan zijn. 

Tweemaal verwijst Vaemewijck expliciet naar het werk van reformatori

sche theologen. Hij voegt er wel duidelijk aan toe dat het om "ketters" gaat, 

waarmee hij over zijn opinie ten aanzien van beide auteurs geen twijfel laat 

bestaan. In verband met een geloofsstelling van een anabaptist, met name dat 

"Christus gheen meinschelicke natuere uut Maria zijn ghebenedijde moeder 

ghenomen en had", legt Vaemewijck de link met het "fondament bouck" van 

de "heresiarche" Menno Simons (1496-1561)450. Hier citeert Vaemewijck het 

reeds in onze historische context genoemde Dat fundament des christelycken 

leers (1539) waarin de way of life en de belangrijkste geloofspunten van de 

stille dopers uit de doeken worden gedaan451. De andere "ketter" die 

Vaemewijck met naam en toenaam citeert, is Sebastian Franck (1499-1542) 

die samen met Adrianus Barlandus452 wordt aangehaald wanneer Vaemewijck 
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BeroerZieke Tijden, I, p.145. 
Het feit dat Vaernewijck naar de auteur van deze Italiaanse verzameling biografieën ver
wijst, mag er misschien op wijzen dat Vaernewijck een Italiaanse versie ter hand heeft 
genomen, en dus minstens een passieve kerinis Italiaans kende. 
DE SCHRYVER, Historiografie, p.192. 
Beroerlicke Tijden, IV, p.95. Wat het theologische aspect betreft: zich inspirerend op de leer 
van Melchior Hoffman, beweerde Menno Simons dat de incarnatie of "vleeswording" van 
het Woord Gods in de persoon van Christus, niet kon geschieden doorheen de figuur van 
Maria, van wie Simons geloofde dat ook zij de sporen droeg van de zondeval (het dogma 
van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria dateert slechts van 1854). Zie S. VOOLSTRA, 
'Menno Simons (1496-1561)', in C. LINOBERG (ed.), The Retormation Theologians. An 
Introduetion to Theology in the Early Modern Period (Oxford, 2002), p.371. 
Zie VOOLSTRA, 'Menno Simons', pp.363-377; G. K. WAITE, 'Menno Simons', in The 
Oxford Encyclopedia ofthe Reformation, deel3 (New York-Oxford, 1996), pp.55-56. 
In verband met Adrianus BarJandus (1486-1538) gaven we in het vierde hoofdstuk een 
summiere biografie in de voetnoot. 
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een allusie maakt op de Boerenoorlog: "zulcke predicanten" (lees: veldpredi

kanten) hebben, aldus Vaemewijck, de "boeren crijch in Duijtschlandt" ver

oorzaakt, "daer meer dan hondert duijsent mannen (zoo Adrianus Barlandus 

ende ooc die ketter Sebastianus Francus scrijven) omme an den hals ghecom

men zijn"453. Vaemewijck verwijst hier ongetwijfeld naar het magnum opus 

van Sebastian Franck, met name, Chronica, Zeytbuch und geschychtsbibel, dat 

in 1531 voor het eerst werd gepubliceerd en waarin hij het afwezig-zijn van 

Gods Woord in de loop der geschiedenis onderzoekt. Tal van acties van poli

tieke leiders, gebeurtenissen uit de kerkgeschiedenis en de geschiedenis der 

ketterij worden hierbij onder de loep genomen454. Ondanks het feit dat de 

geschriften van Sebastian Franck in de zestiende eeuw werden onderdrukt, 

vonden ze toch in de Nederlanden een grote verspreiding. Vanuit de Oost

Friese stad Emden verspreidde drukker en vertaler Jan Gailliart Nederlandse 

vertalingen van Francks geschriften455. 

Nog een andere eigentijdse historiograaf wordt aangehaald, met name de -

katholieke humanist Albert Krantz (1448-1517). Aanleiding hiervoor~ is een 

mishandeling van een priester in de streek tussen Ieper en Rijsel. Vaemewijck 

plaatst deze misdaad op gelijke hoogte met de boosheden die de •ketters in 

Bohemen bedreven, van wie hij stelde dat het "van Johannes Hus naercom

mers waren". "Hier af ziet Albertus Crants, die eerlicke hijstoriescrijver 

Wendorurn ofte van die Wandalen, hoe lelie dat zij met de priesters leefden die 

vander roomsche belijdijnghe waren"456. Krantz schreef de Hystoria von den 

alten Bussen zu Behemen in Kaiser Sigmunds Zeiten waarvan in 1523 te 

Straatsburg een publicatie verscheen457. 

5.3.1.1 Klassieke auteurs, Bijbel en kerkvaders 

Doorheen de gehele BeroerZieke Tijden vallen de namen van de volgende klas

sieke auteurs: Fabius Quintilianus, Titus Livius, Juvenalis, Ovidius, 

Loekanius, Marcus Aurelius, Seneca en Flavius Josephus. Wat drie auteurs 

453 Beroerlicke Tijden, 11, p.19. 
454 P. HAYDEN-ROY, 'Sebastian Franck', in The Oxford Encyclopedia of thè Reformation, 

deel2 (New York-Oxford, 1996), pp. 134-135. 
455 B. BECKER, 'Nederlandsche vertalingen van Seb. Franck's geschriften' , Nederlands 

archiefvoor kerkgeschiedenis, 21 (1928), pp.149-160. 
456 Beroerlicke Tijden, I, p.232. 
457 Meyers enzyklopädisches Lexikon, deel XIV (Mannheim, 1971), p. 362. Dit is een (gedeel

telijke!) vertaling van het oorspronkelijke Latijnse Wandalia seu de Wandalorum vera~ori

gine, variis gentibus, [. .. ] migrantionibus (Keulen 1523). 
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betreft, met name Ovidius, Loekanius458 en Seneca, beperkt Vaemewijck zich 

enkel tot de opgave van hun naam zonder meer. Hij geeft echter niet te kennen 

dat hij uit hun werk geciteerd heeft. Hun namen worden enkel vermeld bij 

wijze van fantasie en omdat het nu eenmaal goed staat, er een klassieke auteur 

bij te betrekken. Quintilianus en Livius citeert hij wel, maar deze keer zonder 

de titel van hun werk te expliciteren. Voor Titus Livius was dit uiteraard niet 

nodig: deze naam werd immers spontaan geassocieerd met zijn legendarische 

Ab Urbe Condita. En Quintilianus' naam, de bekende retoricaleraar uit de eer

ste eeuw na Christus, werd met de Institutio Oratoria verbonden. Verder put 

Vaemewijck uit Juvenalis' derde satire, Marcus Aurelius' Gulden Boe/(459 en 

Josephus' De Bello Judaico. Deze laatste drie titels van werken worden deze 

keer wel door hem expliciet gesteld. Uit andere werken van Vaemewijck blijkt 

echter dat zijn kennis inzake klassieke auteurs ruimer is dan bovengenoemde 

antieke literatoren. Daarnaast zijn er in de BeroerZieke Tijden nog een aantal 

referenties naar (bekende) figuren uit de Klassieke Oudheid. Enkele represen

tatieve voorbeelden van deze verwijzingen nemen we in onze bespreking op. 

Op twee verschillende wijzen gaat Vaemewijck met het werk van boven

geciteerde literatoren om. In de eerste plaats verwijst hij naar eeh antieke 

auteur om een bevestiging te vinden voor een these die hij zelf poneert. Ten 

tweede, bij het voorgaande aansluitend, gebruikt hij deze antieken als referen

tiepunt. Ook om een zogenaamde "geleerde vergelijking" te maken, worden 

uitspraken uit de antieken van onder het stof gehaald. Dit dient uiteraard gesi

tueerd te worden in een humanistische cultuur waarin wetenschap, ook de his

toriografie, berustte op het vergelijken en citeren van klassieke auteurs. 

Vaemewijck heeft (voor zover we kunnen nagaan) nooit teksten van klassieke 

auteurs in hun geheel becommentarieerd. Meer waarschijnlijk is dat hij tijdens 

zijn lectuur details of thematisch geselecteerde stukjes kennis noteerde460. We 

illustreren dit aan de hand van enkele voorbeelden. 
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Merken we op dat Vaernewijck Die zeevaert van Lucianus zou hebben geschreven. Zie: 
Vaernewijcks niet teruggevonden werken. 
Dit Gulden Boek dat Vaernewijck verkeerdelijk aan de Romeinse keizer Marcus Aurelius 
toeschrijft, dient hier te worden toegelicht. In werkelijkheid gaat het om de in de zestien
·de eeuw zeer populaire Libro Aureo de Marco Aurelio van de Spaanse franciscaner mon
nik en schrijver Antonio de Guevara (1480-1548). Deze laatste schreef een geromanceer
de biografie met 19 gefingeerde brieven van de wijsgerige Romeinse keizer. Ondanks de 
geschiedvervalsing waaraan de schrijver zich doorlopend schuldig maakte, was de roem 
van de Marco Aurelio overweldigend. Vóór 1593 verschenen 13 edities in het Spaans en 5 
in het Nederlands. Alle edities werden echter zonder de naam van de auteur verspreid. 
Vandaar dat het ook niet abnormaal is dat Vaernewijck naar Marcus Aurelius verwijst als 
auteur. Zie Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterkunde, p.209. 
R. W. BUSHNELL, A Culture of Teaching. Early Modem Humanism in Theory and 
Practice (New York, 1996), pp.l17-143. 
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Het is Vaemewijcks overtuiging dat soldaten niet (te veel) verwend mogen 

worden. Tot deze bedenking komt Vaemewijck toen hij merkte dat de Spaanse 

troepen, te Gent ingekwartierd, door weelde bedorven waren. Het harde sol

datenleven raakten zij verleerd. Om zijn stelling te onderbouwen citeert hij 

Titus Livius. Deze laatste schreef immers, in zijn Ab Urbe Condita, dat één 

van de grootste fouten die de veelgeprezen Hannibal had begaan, was dat 

hij met zijn soldaten de "weeldighe stadt van Capua" was binnengetrokken. 

Samen met zijn troepen overwinterde hij daar. Gevolg was dat zij "den aerbeijt 

des cri jchs onghewone ghemaect" raakten461. Een tweede voorbeeld. In de 

derde satire van Juvenalis vond Vaemewijck de bevestiging dat de "joncheijt" 

vaak streken uithaalt die zij "audt zijnde ende rijper van verstande, niet gheer

ne doen en zoude; want daer zijnder sommighe zoo groene ende wulpsch van 

zinne, eijst dat zij niemant en mesdoen, zij en connen niet gheslapen; ghelijck 

die poëte Juvinalis wel zecht in zijn derde satijre"462. Hier uit Vaemewijck · 

duidelijke kritiek op de jeugdigen. Een tegenstelling tussen jong en oud komt 

overeen met het binaire paar onwijs versus wijs. Vaemewijck gebruikt een 

geciteerde auteur, in casu Juvenalis en Titus Livius, als autoriteit aan wie hij 

een waarheidsclaim ontleent, om zodoende zijn betoog aannemelijk en over

tuigend te maken. 

Een andere manier van omspringen met de antieken is de geleerde verge

lijking. Zo brengt Vaemewijck Kallisthenes van Olynthos (360-327 vóór 

Christus) in zijn kroniek tot leven omdat diens ellendige dood vergelijkbaar is

met het sterven van de Oudenaardse Pieter Backereeu. De wreedaardige wijze 

waarop deze geusgezinde door zijn beulen werd verminkt, doet Vaemewijck 

jammeren: 

Ie dijncke wel, dat sommighe gheleerde wel peinsen mochten, als zij hem zag
hen, zoo zeer ghewont in den draechstoel brijnghen om ghehanghen te zijne, 
dat zij zaghen eenen anderen Calistenes, die int bloet àls eenen block ghewin
telt was ende int heir van Alexandere Magnus ommeghedreghen463. 

Deze Kallisthenes, achterneef van Aristoteles, vergezelde Alexander de Grote 

in Azië als zijn historiograaf. Toen hij zich tegen Alexander kantte, moest hijj 

461 BeroerZieke Tijden, I, p.202. Vergelijk: TITUS LIVIUS, Hannibal voor de poor.ten:· de 
geschiedenis van Rome XXI-XXX. Vertaald en toegelicht door Hedwig W:A. Van Rooijen 
Dijkman (Amsterdam, 2001), pp.134-139. 

462 BeroerZieke Tijden, 11, p.220. Vergelijk JUVENALIS, De satiren. Vertaald door M: 
d'Hane-Scheltema (Baarn-Amsterdam, 1983), pp.31-40. De derde satire, die bol staat van · 
dergelijke misprijzende uitspraken ten aanzien van jeugdigen, heet: De onverdraagzaam~ 
heid van Rome. 

463 BeroerZieke Tijden, 11, p.249. 
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dit echter met de dood bekopen. Vaemewijck schrijft dat deze Griekse histori

cus "in der martijtie eenighe comparatie daer af hadde". Elders vergelijkt hij 

een vooraanstaande calvinist uit Valenciennes, Miehiel Herlijn, met nog een 

andere Griekse held, Philopomenes. Over deze laatste niets dan lof, want zijn 

kapiteinschap kon niemand verbeteren. Diens kwaliteiten stralen uiteraard ook 

af op Miehiel Herlijn464. Hieruit blijkt dat Vaemewijck maar al te goed besef

te dat het maken van dergelijke "comparaties" met klassieke figuren onder 

geleerden duidelijk in zwang was. Het stond goed om als humanistisch geleer

de de Klassieke Oudheid op deze wijze tot leven te brengen. Het feit dat 

Vaemewijck een dergelijke geleerde vergelijking maakt, wijst erop dat hij een 

dergelijke geleerdenstatus nastreeft, ja zelfs zich wenst toe te eigenen. Immers, 

hij dacht aan iets waaraan "sommighe gheleerde" spontaan zouden denken bij 

het zien van deze gruwelijke dood. 

Vaemewijck was bedreven in dergelijke vergelijkingen. Toen zich te Gent 

(volgens Vaemewijck) een zonsverduistering voordeed en dit angstgevoelens 

opriep onder "veel ghemeen lieden" die aan dit kosmologische fenomeen uit 

onwetendheid geen natuurlijke redenen konden toeschrijven, greep 

Vaemewijck nogmaals naar Titus Livius' historische werk. Daarin stelt hij hoe 

de Romeinen -in tegenstelling tot hun tegenstanders op het slagveld, de 

Macedoniërs- met een gerust gemoed een maansverduistering ondergingen, 

"omdat zij tevoren ghehoort hadden uut den monde van Caius Sulpicius 

Gallus465, een vanden oversten over dat ije legioen der Romeinen, dat zulckx 

gheschien zoude ende natuerlic was". De Macedoniërs daarentegen waren zeer 

verschrikt en zagen in de maansverduistering "die verduusteringhe van haren 

Coninc Perseus"466. Dat Vaemewijck de antieken als maatstaf ziet, gaat ook 

op voor wat de kunstproductie betreft. Zo deelt Vaemewijck mee dat het Lam 

Gods geenszins moet onderdoen voor het werk van Apelles, Zeuxis en 

Parrhasios, drie autoriteiten uit de Griekse Oudheid op vlak van schilder

kunst467. 

Het is verleidelijk om in het citeren van deze auctoritates uit de Klassieke 

Oudheid een teken van de nieuwe tijd te zien, zeg maar Humanisme en 

Renaissance. Toch mogen we niet uit het oog verliezen dat het aanhalen van 

antieke schrijvers op zichzelf niets nieuws was onder de zestiende-eeuwse 

464 
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467 

Beroerlicke Tijden, ll, pp.248-249. 
Een kleine fout: het was niet 'Caius', maar 'Gaius'. De twee overige namen kloppen. Zie 
TITUS LIVIUS, Vrijheid voor de Grieken: de geschiedenis van Rome XXXI-XLV. Vertaald 
en toegelicht door Hedwig W.A. Van Rooijen-Dijkman (Amsterdam, 2001), p.748. 
BeroerZieke Tijden, ll, p.175. Zie verder onder Vaemewijcks kosmologische opvattingen. 
Beroerlicke Tijden, I, p.147. 
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zon. Ook in de middeleeuwse scholastiek werd dit reeds veelvuldig gedaan468. 

Vaemewijck citeert de antieken omdat ze hetzelfde onderwerp behandeld heb

ben als hij. Hij plukt informatie uit hun veelgeprezen werken. Deze stukjes 

informatie hebben tot doel zijn mening te onderschrijven. Hij interesseert zich 

kennelijk niet in allereerste instantie voor de bredere context waar deze stuk

jes kennis in voorkomen, zeg maar voor hun: globale werk. Het feit dat hij hen 

citeert, is geen voldoende reden om hem te beschouwen als een humanist. 

Belangrijker is echter in welke mate Vaemewijck zich de geest van deze 

Klassieke Oudheid eigen maakt469. 

Comelis Augustijn stelde echter dat het (of één van de belangrijkste) kern

punt( en) van het Humanisme draait rond de vraag hoe christendom en Antieke 

Oudheid zich tegenover elkaar verhouden in hoofde van de geleerde. Wat heb

ben beide ofwel de bonae litterae en de sacrae litterae met elkaar van doen: 

staan ze radicaal tegenover elkaar of zijn beide in harmonie470? Kunnen we dit 

nagaan in Vaemewijcks geval? We pogen dit te verhelderen aan de hand van 

twee voorbeelden. Vaemewijck vernam dat een aantal geusgezinden "zeker 

griecsche letteren", gelezen hadden in de bladeren van een "struuck braem

cruuts" die groeide op de plaats waar eens de Gentse geuzenkerk had gestaan. 

Deze geuzentempel471 was inmiddels afgebroken. Wat het precies te beteke-

468 E. RUMMEL, The Humanist-Scho/astic debate in the Renaissance and Reformation 
(Cambridge, 1995), p.13. 

469 C. G. NAUERT, Humanism and the Culture of Renaissance Europe (Cambridge, 1995), 
pp.17-19. ReedsR.DEKKERS stelde in zijn studie Het Humanisme en de rechtsweten
schap in de Nederlanden vast dat het zich onderwerpen aan gezaghebbende namen uit de 
Oudheid op zich geen teken van Humanisme is. Het gaat echter om de mate waarin men 
een vertrouwdheid met de antieken heeft verworven, in welke mate men zich de geest van 
het Humanisme heeft toegeëigend en in welke mate men zelf redeneert, oordeelt en zoekt. 
Zie R. DEKKERS, Het Humanisme en de rechtswetenschap in de Nederlanden 
(Antwerpen, 1938), p.16. 

470 C. AUGUSTIJN, 'Calvin und Humanismus', in W. NEUSER (ed.), Calvinus servus 
Chris ti. Die Referate des /ntemationalen Kongresses für Calvinforschung vom 25. bis 28. 
August 1986 in Debrecen (Boedapest, 1988), p.129. 

471 Interessant is dat Vaernewijck hier effectief de term geuzentempel gebruikt. Ook voor de 
katholieke kerken gebruikt hij soms de term "tempel". Dit wijst toch op een humanistische 
invloed, waarbij men termen uit de Klassieke Oudheid hanteert om eigentijdse zaken, bij
voorbeeld kerkgebouwen, mee aan te duiden. Andere gelijkaardige voorbeelden zijn: repu
blique (respublica) en autoriteijt (auctoritas). Vergelijk BURKE, De Renaissance, p. 35. 
Over de taal van de BeroerZieke Tijden is reeds een doctoraal proefschrift gemaakt,. en wel 
van de hand van Frans Vandenhole. Zijn conclusie is echter dat de taal van Vaernewijcks 
kroniek zeer dialectisch van aard is. Ze vertoont trekken met het huidige Gents. Wat de 
flexie betreft, valt het groot aantal ongeflecteerde vormen op. We kunnen dus niet stellen 
dat Vaernewijck de klassieke grammatica (we denken hierbij aan het klassieke. naamval- 
systeem) bewust heeft toegepast in de (volks)taal van zijn Beroerlicke Tijden. Zie F. 
VANDENHOLE, Marcus van Vaemewijck, Van die BeroerZieke Tijden. Klank-en vormleer, 
woordenschat (onuitgegeven doctoraal proefschrift, Gent, 1960). 
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nen had, wist men niet. Spontaan maakt Vaemewijck twee vergelijkingen, een 

bijbelse en een antieke referentie. De profeet Daniël ontcijferde immers een 

raadselachtige spreuk "mane tekel phares"472, terwijl het gewone volk er aan

vankelijk geen betekenis kon aan toekennen. Maar ook in het Ghulden Bouck 

van Marcus Aurelius (ut supra) staat een gelijkaardige situatie, met name in 

het zesendertigste kapittel. Toen een monster een aantalletters op de poort van 

een paleis schreef, stond iedereen stomverbaasd "tot datter quam een wijse 

tooveresse, diese verclaerde"473. Dit toont aan dat Vaemewijck geen spanning 

ervaart tussen bijbelse en (in zijn ogen) antieke, heidense informatie. Beide 

zijn compatibel, beide kunnen een zelfde situatie illustreren. De "wijse" 

(nochtans vanuit christelijk perspectief) goddeloze "tooveresse" en de "prop

hete Daniel" acht Vaemewijck in staat om geheimzinnige boodschappen te 

ontraadselen. Zowel een reminiscentie aan de sacrae litterae als een verwij

zing naar de bonae litterae staan naast elkaar, sluiten elkaar niet uit, integen

deel ze bevestigen een zelfde gedachte. Een tweede voorbeeld bevestigt 

bovenstaande. Vaemewijck als gematigd voorstander van de beeldenverering 

(infra) toont aan dat devote lieden ontroerd kunnen raken door een kruisbeeld 

dat de passie van Christus aan het kruis afbeeldt. Dat dit laatste waarachtig is, 

toont Vaemewijck aan de hand van een antiek voorbeeld aan. Zo werd ook 

prins Aeneas emotioneel geraakt toen hij in de tempel van Juno in Carthago 

kwam, en het beeld van kunstenaar Ardices van Korinthe aanschouwde. 

Afgebeeld was "hoe Achilles Hectorem474 metter lance duerreet"475. Hier 

merken we dat Vaemewijck zelfs naar een nochtans goddeloos heidens exem

plum verwijst, om de waarachtigheid van een katholieke gewoonte, de beel

denverering, aan te tonen. De stelling van Comelis Augustijn volgend, kunnen 

we (wat dit aspect betreft) bij Vaemewijck een humanistische trek herkennen. 

We willen nog een tweede bedenking maken in verband met het vermelde ver

haal over de "griecsche letteren". We hebben vastgesteld hoeveel geloof 

Vaemewijck schenkt aan de bijbelse en antieke woorden omtrent de duiding 

van raadselachtige berichten. Hij voert ze immers aan als argument. Toch ver

werpt hij radicaal de geusgezinde interpretaties van de "griecsche letteren". 

Vaemewijck schrijft: 
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Daniël, 5, 25-28. 
Beroerlicke Tijden, II, pp. 309-310. 
De Latijnse uitgang -em verraadt hier de Latijnse bron waaraan Vaemewijck deze passus 
heeft ontleend. 
Beroerlicke Tijden, I, p.135. Zie P. VERGILlUS MARO, Aeneis 1-6. Vertaald en ingeleid 
door Anton Van Wilderode (Beveren, 1981), pp.35-36. Het gaat hier om een geschilderd 
tafereel en niet om een gebeeldhouwd kunstwerk. 
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sommighe zottueren [gekken] der ghuesen lasen in dees bladerkins, datter stont 
aldus, in vlaemsche [ ... ]: de waerheijt es hier ghepreect. In ander blaerkins 
lasen ander zottueren oft zottuefinnen tghene, dat tooten Galaten int vc capittel 
staet, int beghinsel vanden capittel, te weten daer Paulus es scrijvende: staet 
ende en wilt niet wederom met dat jock der slavernijen ghehauden werden476. 

Dit zou door een oude schoenmaker gelezen zijn, die, aldus Vaemewijck, 

"maer een aerm ijdioot en was, gheen wijsheijt met allen hebbende, dan eenen 

ghueschen apostel". Gebrek aan wijsheid stelt de schoenmaker niet in staat, te 

doen waar een tovenares en een profeet, dankzij hun grote wijsheid, wel in sla

gen. Toen Vaemewijck zelf een takje te zien kreeg, gaf hij onmiddellijk een 

natuurlijke verklaring: 

Mij was een tacxkin [ ... ]te beziene brocht; waer af de twee groene waren daer 
men niet in en zach, maer int drooghe sach men zeker striemen ende .daer tus
schen eenighe verrotte ratelinghe, waer af zij letterkins maken wilden; ende 
tmoest jeghen de lucht ghezien zijn. Dit en was niet anders dan de droochte 
vande bladerkins477. 

Vaemewijck ontmaskert de verwoede pogingen van de geusgezinden om in de 

bladeren een goddelijk teken van bevestiging te zien, door te wijzen op een 

door en door natuurlijk fenomeen. Dat dit implicaties zou kunnen hebben voor 

de waarachtigheid en betrouwbaarheid van het bijbelse en antieke verhaal (ut 

supra), komt in Vaemewijck echter niet op. Het één sluit het ander niet uit. 

Op een zelfde wijze als hij de klassieke auteurs citeerde, springt Vaemewijck 

ook om met de Bijbel en de kerkvaders en andere belangrijke (middeleeuwse) 

kerkleraars, zoals een Bernarclus van Clairvaux (1090-1153). Oek deze 

beschouwt hij als onbetwistbare autoriteit en ook daar zoekt hij bevestiging 

voor de (katholieke) leerstellingen die hij aanhangt en evenzeer maakt hij ver
gelijkingen478. 

5.3.1.2 Reisverhalen 

In de loop van zijn kroniek haalt Vaemewijck een aantal grote ontdekkings

reizigers aan en put met graagte uit hun reisverslagen. Marco Polo, Alvise 

Cadamosto, Joos van Ghistele en Francesco Alvares passeren de revue. Het 

gebruik van deze reisverslagen moet worden gezien in het licht van de grote, 
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Beroerlicke Tijden, IT, p.310. 
Beroerlicke Tijden, IT, pp. 310-311. 
We gaan op het gebruik van deze kerkvaders dieper in naar aanleiding van de bespreking 
van doctrinaire aspecten. 



bijna tot de verbeelding sprekende ontdekkingsreizen die men aan het eind van 

de vijftiende en in de zestiende eeuw ondernam. 

Naar aanleiding van een ietwat merkwaardige maatregel van de bisschop 

van Doornik, werden de priesters en zangers van de Sint-Jacabskerk gelast hun 

baarden af te scheren. Dit voorstel veroorzaakte beroering en spot onder de 

bevolking. Vaernewijck gaat er dieper op in en verdedigt dat "alle dijnek zijn 

opijnie, zede ende manniere" heeft, waaruit kan worden geconcludeerd dat "de 

zede vanden lande en es gheen schande". Om deze stelling te onderbouwen, 

worden Marco Polo's reiservaringen van onder het stof gehaald: "Dezelve 

scrijft, dat alle die inwoonders des landtschaps Maabar zwart zijn beede mans 

ende vrauwen, maer die zwartheijt strijcken zij hem zeiven an met consten, 

ende zij achtent voor een groot chieraet als zij zwart zijn"479. Hier wordt naar 

het éénenveertigste kapittel van Marco Polo's reisbelevenissen verwezen, die 

onder verschillende titels bekend zijn: Il Milione, ("het verhaal over een mil

joen wonderen") of Le devissement du monde ("de beschrijving van de 

wereld"). Dit zowat beroemdste reisverhaal uit de Late Middeleeuwen is een 

verslag over Polo's verblijf in het Mongoolse Rijk van 1275 tot 1291480. Nog 

een tweede element moet Vaernewijcks bovengenoemde these ondersteunen. 

Deze keer ging Vaernewijck te rade in het werk van de Venetiaanse zeevaar

der Alvise Cadamosto (1432-1488). Zijn ontdekkingsreis wordt verteld in El 
libro de la prima navigazione per l 'oceano a le terre de Negri della bas sa 

Ethiopia (1507). Vaernewijck schrijft over de zeden van dat volk: 

Dat wilt volc, dat woont ootrent dat groote zeehooft Sagres (z9o scrijft 
Aloijsius Cadamustius), hebben vrauwen, die draghen rijnghen in haer nuesen; 
maer die edel vrauwen ende vorstinnen hebben duerboorde leppen, daer in 
draghen zij somrnighe rijnghen, [ ... ], dat es een teeken eens grooten edel doms. 
Ziet doch hier zoudt men veerekenen daer af maken48I. 

Vaernewijck citeert ook Francesco Alvares. Aanleiding is een veldpredikant 

die te Eeklo een kruisbeeld stuk gooide. Hij schrijft: "Dese en willen de crusen 
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Vergelijk MARCO POLO, De wonderen van de Oriënt (Amsterdam, 2001), p. 140. Het 
boek werd voor het eerst gedrukt in een Duitstalige versie te Nürnberg in 1477 en heruit
gegeven te Augsburg in 1481. Een Latijnse vertaling van Francesco Pipino, Liber de con
suetudinibus et condicionibus orientalium regionum. Dit werd gedrukt door Gerard de 
Leeu te Antwerpen tussen 1485 en 1490. Daarna nog eens in 1496 (Zie S. IWAMURA, 
Manuscripts and Printed Editors of Marco Polo's Travels (Tokyo, 1949), 122p.). 
Gedurende de zestiende eeuw kreeg dit reisverhaal een grote populariteit. Maar liefst 24 
edities verschenen. Zie J. LARNER, Marco Polo and the Discovery of the World (New 
Haven, 1999), p. 160. 
DE SCHRYVER, Historiografie, p.166. 
BeroerZieke Tijden, I, p.274. 
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niet eeren ghelijck de christenen in Abassia eeren; want zij zegghen tes een 

haut ende niet eenighe eracht van helicheijt in hem hebbende". Hij maakt 

aldus eén vergelijking met de "christenen in Abassia". Abessinië is de aard

rijkskundige naam die door vroegere geografen aan het gebied in Noord-Oost

Afrika tussen de Rode Zee en de Nijl gegeven werd. Deze christenen zijn de 

zogenaamde kopten. Vaemewijck refereert naar "die boucken, die Francischus 

Alvarez ghescreven heeft"482. Deze Francesco Alvares (1490-1540), 

Portugees geestelijke en ontdekkingsreiziger, verschafte de eerste nauwkeuri

ge gegevens over Ethiopië, waar hij in het gezelschap van Rodrigo de Lima 

een grote reis maakte. Hij vermeldt (ook hier) niet de precieze titel van het 

werk. Het ging om de Historia de las cosas de Ethiopia, waarvan in 1557 te 

Antwerpen een publicatie op de markt kwam. Reeds in 1558 leverde Plantijn 

een Franse vertaling van het werk, Bistoriale description de l'Ethiopie, conte

nant vraye re lation des terres, et pais du grand Roy, et Empereur.Prete-Jan483. 

Nog een vierde, deze keer erg gespecificeerde verwijzing doet Vaemewijck 

naar het boek van Joos van Ghistele (1446-ca1520), Tvoyage van Mher Joos 

van Ghistele, met name naar het zesde kapittel in het vijfde boek. Daar wordt 

geschreven over "dlandt van Cijpers", "daer men eenen redelieken osse oft coe 

om eenen ducaet coopt, ende zes of viij vette schapen ooc om eenen ducaet, 

zoo Ghistel scrijft"484. Wat Vaemewijck kennelijk niet wist was dat dit verslag 

van de reis die deze Gentse edelman, eind 1481 tot medio 1485, heeft onder

nomen door de landen van het Middellands Zeegebied en het Midden-Oosten, 

niet door Ghistele zelf maar wel door een zekere Ambrosius Zeebout te boek 

werd gesteld. In de zestiende eeuw was dit boek bijzonder popul'air: nogal wat 

afschriften circuleerden doorheen de Nederlanden. De Gentse drukker Van 

den Keere bezorgde reeds in 1557 een publicatie. Het werd· in 1563 en 1572 

herdrukt485. 

482 Beroerlicke Tijden, I, p.225. 
483 FRANCESCO ALVARES, Bistoriale description de l'Ethiopie, contenant vraye relation 

des terres, et pais du grand Roy, et Empereur Prete-Jan, Antwerpen, 1558, f"P1 V0
: "lis ne 

veulent aucunement adorer la crois, qu'ils font eus mernes et que tous les pretres et religi
eus portent en main et les gens !ais ai col: par cette raison, qu'ils soutienent, que autre que 
celle en la-quele Iesu-Christ soufrit pour nous (purgeant le peché au-quel nous etions sub
mergez) ne doit etre addoree. Car on ne doit porter tele reverence aus autres (ainsi comme 
ils disent) d'autant qu'elles font faites de main de l'homme". 

484 Beroerlicke Tijden, IV, p.189. 
485 R. Gaspar schreef dit in zijn inleiding voorafgaand aan de door hem bezorgde uitgave van 

het werk. Zie A. ZEEBOUT, Tvoyage van Mher Joos van Ghistele. Uitgegeven en ingeleid 
door R. Gaspar (Hilversum, 1998), p. xi. Zie ook p.279 van deze uitgave waar Vaernewijck 
de desbetreffende zinnen heeft ontleend. 

152 



Dat Vaemewijck reisverhalen aanhaalt en daarmee ook naar andere cultu

ren verwijst, is op zich opmerkelijk te noemen. Het impliceert de mogelijkheid 

om een positieve waardering te tonen voor een andere cultuur. Vooral de twee 

eerstgenoemde passages zijn interessant. Vaemewijck schildert de inwoners 

van Maabar en het volk "dat woont ootrent dat groote zeehooft Sagres" niet 

eenduidig negatief af. Deze ontluikende positieve waardering kan als vrucht 

gezien worden van de nieuwe integratie van de antieke heidense cultuur door 

toedoen van het Humanisme, en waar ook Vaemewijck aan geparticipeerd 

heeft (ut supra). Ook al werd die antieke vormentaal aanvankelijk geassimi

leerd aan het christelijke idioom, toch bereikt de geestdrift voor de producten 

van de heidense antieke cultuur onder de humanisten verregaande dimensies. 

Vaemewijck beschouwt de inwoners "ontrent dat groote zeehooft Sagres" wel

iswaar nog altijd als een "wilt vale" en als "afgodissche", toch worden bepaal

de cultuuraspecten niet afgebroken. Schoorvoetend ziet hij het particuliere en 

relatieve karakter van een cultuur in: "de zede vanden lande en es gheen schan

de". De waardering die men koesterde voor de antieke heidense cultuur, zo 

ook bij Vaemewijck (ut supra), heeft kiemen gelegd voor de veellater groei

ende overtuiging dat cultuur om haarzelf gewaardeerd kan worden, zonder dat 

zij meteen tot christencultuur moet omgebogen worden. Dit stadium heeft 

Vaemewijck nog lang niet bereikt, maar we bespeuren toch een lichte kente

ring in het benaderen van andere culturen, en daartoe leverde het humanisti

sche gedachtegoed een wezenlijke bijdrage. Het feit dat hij enige interesse 

toont voor een andere cultuur, wat een open geest impliceert, en ze niet meteen 

als monsterachtig afschildert, ligt in dezelfde humanistische lijn486. 

5.3.1.3 Erasmos van Rotterdam 

Comelis Augustijn benadrukt echter nog een ander element, om een humanist 

'op het spoor te komen': "wer war gegebenenfalls sein Leitbild"487? De vraag 

luidt aldus: door welke figuur (figuren) liet Vaemewijck zich in zijn denken en 

redeneren leiden? Voor wie, voor wiens werk koesterde Vaemewijck een grote 

bewondering? In welke figuur herkende Vaemewijck zich qua standpunten en 

stellingnamen? Dat hij geneigd was om zijn "voorbeeld" (frequent) te citeren 

of aan te halen in zijn geschriften ligt voor de hand. 

486 

487 

Een figuur die de grote waarde van het reizen heeft ingezien, was Montaigne. In zijn Essais 
geeft hij dit duidelijk te kennen. Zie P. Vll..LEY (ed.), Essais de Michel de Montaigne 
(Parijs, 1965), pp.156-157. 
C. AUGUSTIJN, 'Humanisten auf dem Scheideweg zwischen Luther und Erasmus', in 
C. AUGUSTUN, Erasmus. Der Humanist als Theologe und Kirchenreformer (Leiden, 
1996), p.157. 
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Bij het beantwoorden van die vragen moet de naam van Brasmus van 

Rotterdam wel vallen. Zoals we in het vervolg van onze studie zullen duide

lijk maken, is de invloed van deze prins der humanisten op het denken van 

Vaemewijck omtrent religieuze en religieus-politieke aangelegenheden niet te 

onderschatten488. In het gedachtegoed van Brasmus ten aanzien van Kerk en 

samenleving herkende Vaemewijck zichzelf. Meermaals drukt hij zijn grote 

waardering uit voor deze christen-humanist. Zo spreekt Vaemewijck in zijn 

Historie van Belgis met heel veellof over hem489 en in zijn BeroerZieke Tijden 

rekent hij hem, samen met onder meer de Duitse dominicaan en mysticus 

Johan Tauier (1300-1361) tot de "verlichte mannen"490. 

Bijna onopvallend en heel terloops schrijft Vaemewijck in zijn kroniek: 

"Erasmus van Rotterdamme kennet tzelve met mij int boucxkin van die min

licke eendrachticheijt der keercken"491. De context is de volgende. 

Vaemewijck hoorde meer dan eens "up diveersche straten ende steghen van

der stadt'' de geusgezinden psalmen zingen. Aanleiding voor Vaemewijck om 

op dit (in die tijd) nieuwe fenomeen in te gaan. Deze psalmen werden hen door 

de predikanten aangeleerd. Maar al te vaak werd echter door de toehoorders 

vals gezongen, zodat de predikanten opmerkten dat zij 'bromden' zoals de 

(katholieke) priesters in hun kerken. De katholiek Vaernewijck verdedigt zich 

tegen deze verbale 'aanval', door erop te wijzen, dat het gezang der priesters 

zo wat op alle gebied qua kwaliteit en degelijkheid uitmunt. Bovendien is het 

veel welvoeglijker, dat de priesters de mis celebreren en de viering met hun 

gezangen opluisteren, dan wat nu in "Duytschlandt ende Oostlandt" op vele 

plaatsen het geval is. Omdat zich daar een wezenlijk gebrek aan priesters, '.'die 

zij haer quijt ghemaect hebben", voordoet, wordt het zingen aan de tegen

woordige gemeente overgelaten, wat de harmonie niet ·echt ten goede komt. 

Voor Vaernewijck is dat laatste ontoelaatbaar. Om zijn stelling kracht bij te 

zetten, haalt hij Brasmus aan, die er in zijn "van die minZieke eendraehtieheijt 

488 Merken we op dat de erasmiaanse geest zich op meerdere wijzen kan manifesteren. 
Comelis Augustijn onderscheidt in zijn artikel omtrent het erasmianisme drie specifieke 
vormen. Ten eerste, het erasmianisme als begrip voor een groep geleerden die zich bekom
meren om de zorg voor de bonae litterae en om de versmelting van de bonae en sacrae lit
terae, waarbij de studie van de Bijbel centraal staat. Ten tweede, het erasmianisme als een 
binnenkerkelijke hervormingsbeweging. Ten derde, het erasmianisme als politieke bewe
ging. Zie C. AUGUSTIJN, ' Verba valent usu: was ist Erasmianismus?' , in M. MOUT (e.a.) 
(eds.), Erasmianism: idea and reality (Amsterdam, 1997), pp.S-15. In het vervolg van onze 
studie wensen we duidelijk te maken op welke wijze zich de erasmiaanse geest bij 
Vaernewijck manifesteert. 

489 Historie van Belgis, :FQ6v0
• 

490 Beroerlicke Tijden, II, p.52. 
49 1 Beroerlicke Tijden, I, p.67. 
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der keercken" dezelfde idee op na houdt492. De oorspronkelijke Latijnse titel 

luidt De amabili Ecclesiae concordia liber. 

Dat het echter veel waarschijnlijker lijkt, dat Vaemewijck door de lectuur 

van Brasmus' geschrift tot deze idee kwam en dat het Vaemewijck was die met 

Brasmus instemde, ligt voor de hand. Soms op een slaafs-plagiatorische, soms 

echter ook op vrije en creatieve wijze nam hij enkele opvattingen van Brasmus 

over. Voor een goed begrip, gaan we in de volgende paragrafen achtereenvol

gens in, op de ontstaansgeschiedenis, receptie, inhoud en filosofisch-theologi

sche leer van dit traktaat. 

Door middel van zijn vele geschriften was Brasmus uitgegroeid tot een 

figuur van internationaal niveau. Hij stond aan het hoofd van een groep huma

nistisch geïnspireerde christenen die zelfs een aantal bisschoppen en kardina

len telde. De vrede herstellen die door de talrijke godsdienstconflicten zoek 

was, en de Kerk grondig hervormen, was het doel van Brasmus en zijn aan

hangers. Op uitnodigingen om aan de rijksdagen van Augsburg en Regensburg 

deel te nemen, ging Brasmus niet in. Om zijn aanhangers, die daardoor enigs

zins ontgoocheld waren (de rijksdagen konden mede door zijn aanwezigheid 
een positieve doorbraak bewerkstelligen!), niet in de steek te laten, pende hij 

dit geschrift neer. Een schriftelijk document zou het mogelijk maken, 

Brasmus' ideeën te laten verder leven na zijn dood. Met het oog op latere gods

dienstgesprekken kon het passend aangewend worden. De directe aanleiding 

tot het schrijven van het werk was het (herhaalde) aandringen van Julius Pflug 

(1499-1564), kanunnik te Mainz en later bisschop van Naumburg-493. Het 

geschrift droeg Brasmus aan hem op. Het woord vooraf dateert van 31 juli 
1533494. 

Johan Huizinga merkt op in zijn werk aan Brasmus gewijd, dat de oude 

levendigheid van stijl en de zeggingskracht, eigen aan de jonge Erasmus, in 
zijn verhandeling Over de lieflijke eendracht der kerk begint te verflauwen495. 

Deze kritische noot van Huizinga in verband met stijl neemt niet weg dat Léon 

Halkin deze verhandeling beschouwt als de meest geslaagde uiting van 

Brasmus' oecumenische denken. Het is een pleidooi voor de hereniging van de 
gespleten christenheid496. Ondanks het grote succes kwam er toch contempo-

492 

493 

494 

495 

496 

BeroerZieke Tijden, I, pp.66-67. 
M. ERBE en P. G. BIETENHOLZ, 'Julius Pflug ', in Contempories of Erasmus, deel 3 
(Toronto, 1987), pp.77-78. 
AUGUSTDN, Erasmus, p.155. 

J. HUIZINGA, Erasmus (Rotterdam, 19786), p.204. 
L.E. HALKIN, De Biografie van Erasmus. Vertaald door Bert van Rijswijk (Baarn, 1991), 
p.317. 
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raine kritiek op het traktaat en dit zowel van protestantse als van katholieke 

zijde. De indruk rees bij de protestanten, dat Brasmus een duidelijke stelling

name uit de weg ging. Voor Luther was het geschrift dan weer te zacht. Hij had 

het er moeilijk mee, dat Brasmus zich niet radicaal aan de Schrift aanpaste. 

Hij verschool zich nog te vaak achter de traditie en de gewoonte om voor de 

lutheranen een aanvaardbaar bemiddelaar te kunnen zijn497. Aan de andere 

kant liet het traktaat ook aan katholieke zijde veel stof opwaaien. De Rooms

Katholieke partij nam het hem kwalijk dat hij bereid was op zoveel punten toe 

te geven aan de kritiek van de tegenpartij. Het werk kwam op de index van de 

verboden boeken terecht, en wel in 1554. Vijf jaar later (1559) was het ten 

strengste verboden het gehele oeuvre van Brasmus te lezen: al zijn werken 

stonden op de index498. Door kritiek werd dat later afgezwakt. Het enorme 

succes bleek uit de verspreiding van het werk, onder meer door middel van 

verschillende vertalingen. In één en hetzelfde jaar verscheen van de oorspron

kelijke Latijnse uitgave twee uitgaven te Bazel, één te Antwerpen, één te 

Leipzig en één te Parijs. Daarnaast ook nog een Duitse vertaling in Straatsburg 

en een Nederlandse te Antwerpen. Zeker in 1541 en 1554 werden Nederlandse 
vertalingen van het werk gepubliceerd499. Precies via het drukkerscentrum dat 

Antwerpen in die tijd was, werd een snelle verspreiding van boeken en 

geschriften, zoals Brasmus' werk, mogelijk gemaakt. Het bespoedigde de 

infiltratie van allerlei nieuwe ideeën en stromingen uit het buitenland (ut 

supra). 

Aangezien Vaemewijck de Nederlandse titel van Brasmus' pamflet ver

meldt, is het zeer waarschijnlijk, dat Vaemewijck één van de Nederlandse 

vertalingen heeft gelezen. Van dit werk kunnen we immers met zekerheid zeg

gen dat hij het grondig heeft gelezen. De talrijke citaten of ideeën die hij eraan 

ontleende, sluiten een vluchtige lectuur uit, wijzen er zelfs op dat hij zich de 
geest van dit werk heeft eigen gemaakt. Vaemewijck stond, net zoals de vele 
humanisten in de lichtkring van Brasmus, niet onverschillig tegenover de nieu

we ideeën en religieuze stromingen. 

De inhoud van Erasmus' geschrift is een commentaar van psalm 83 (vol

gens de telling van de Vulgaat). Het beginvers "Hoe lieflijk zijn uw tenten, 
Heer der Krachten" werd door Brasmus allegorisch in verband gebracht met 

de Kerk. Deze psalmcommentaar wordt afgesloten met een kort gebed. De 

fouten, die (het herstel van) de eenheid binnen de Kerk verhinderen, wordelil 

497 

498 

499 
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aangegeven en oplossingen worden voorgesteld. Vervolgens behandelt 

Brasmus een aantal kwesties van dogmatische en andere aard en formuleert hij 

ook hier oplossingen, zij het voorlopige, aangezien een concilie definitief het 

probleem moet kunnen afronden. Aan het eind van het traktaat vraagt hij de 

vorsten, paus en kardinalen dat zij loyaal zouden meewerken. Het werk is een 

knappe synthese van Brasmus' christelijke filosofie en zijn kritisch christen

dom. Dit neemt niet weg dat men toch in dit werk een sterker beklemtonen van 

katholieke geloofspunten, ja zelfs een terugkeer naar deze katholieke inspira

tie meent te kunnen vaststellen500. Zoals reeds aangekondigd, zal dit werk in 

de loop van onze studie nog duidelijker ter sprake komen. 

5.3.2 Gesproken teksten 

Naast de geschreven teksten zijn er ook nog de gesproken teksten als bron voor 

de kroniek501. Het spreekt vanzelf dat Vaemewijck van heel wat beschreven 

gebeurtenissen zelf ooggetuige was. Dit gaat in de eerste plaats op voor talrij

ke gebeurtenissen die zich in "zijn" stad, Gent, afspeelden. Tal van . Gentse 
gebeurtenissen kon hij zelf "rechtstreeks" horen, zien en meemaken. Daar ver

strekt hij ons gegevens, als het ware uit de eerste hand. Helaas geeft 

Vaemewijck in zijn kroniek zelden expliciet te kennen dat hij bij een gebeuren 

effectief ter plaatse aanwezig was. Slechts in luttele gevallen doet hij dit wel. 
Duidelijk is zijn aanwezig-zijn bij openbare executies of (bestuurs)vergade

ringen in het Schepenhuis. Dit valt onder meer af te leiden uit de rijkdom aan 

details die hij zijn lezer meegeeft. De zeer uitvoerige "inside-informatie" in 

verband met een collatievergadering is daarvan een goed voorbeeld. Zijn aan

wezig-zijn in deze collatievergadering valt trouwens te checken aan de hand 

van de collatieminuten. We moeten hier tevens vermelden dat de talrijke func
ties die Vaemewijck in zijn stad uitoefende, hem ook effectief in staat stelde 

om heel wat gegevens op een makkelijker manier te verzamelen. 

Dat Vaemewijck er wel op uit was, om zich naar de plaats van het gebeu

ren te begeven en zich te vergewissen van de feiten, blijkt uit de twee volgen

de anekdotes. In de septembermaand van 1566 vonden er in de Sint

Jacabskerk een aantal rellen plaats. Een priester die uit de kerk kwam en 

Vaemewijcks huis (in de Sint-Jacobsnieuwstraat) passeerde, riep Vaemewijck 

500 

501 
BUL, Erasmus in het Nederlands tot 1617, p.138. 
Wat het gebruik van gesproken teksten of bronnen betreft, dit was op zich geen nieuw 
gegeven. Dit was reeds gebruikelijk in middeleeuwse kronieken. Zie B. GUENÉE, L' opi
nion publique à la fin du Moyen Age d'après la "Chronique de Charles VI" du Religieux 
de Saint-Denis (Parijs, 2002), 270p. 
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toe, dat een man in de kerk de priester een leugenaar noemde en "dat ment al 

doot slaen zoude". Vaernewijck schrijft echter: "Zoo quatic mocht men tra

poort vande lieden ghelooven, dat ie da~rwaert ghijnc om de waerheijt te ver

nemen". Door de daad bij het woord te voegen bleek dat Vaernewijck de twee

de uitspraak van de priester, namelijk "dat ment al doot slaen zoude", "ghe

looghen vant"502. De tweede anekdote illustreert de nieuwsgierige aard van 

Vaernewijck, maar tevens ook het belang dat hij hecht aan het persoonlijk 

meemaken van gebeurtenissen. Een executie te Gent op 11 december 1567 

was uitgelopen op een grote beroerte: de Spaanse soldaten sloegen toe op het 

toekijkende volk. Gevolg was diverse doden en talrijke gewonden onder de 

burgers. Een vijftal dagen later, op 16 december, vond alweer een executie 

plaats, maar veel Gentenaars hadden geen zin om nog een tweede maal hun 

leven te riskeren. Ze gingen naar huis en zelfs de winkels werden gesloten. 

Vaernewijck deelt mee dat zijn echtgenote, bezorgd om het leven van haar 

man, hem kwam halen, om met haar mee naar huis te gaan: "Mijn huijsvrau

we quam ooc zeer beroert om mij daer ie int Stapelhuns was, up dien tijt noch. 

stapelheere wesende". Toch is Vaernewijck naar de executie gaan kijken, 

nochtans: "mijn huijsvrauwe wilde mij quatic laten ghaen". De. executie van 

de tweede persoon kon hij nog bijwonen503. Ondanks de gewaagde onderne

ming verlangde Vaernewijck toch het gebeuren life mee te maken. Een bui

tengewoon gedetailleerde beschrijving was het resultaat. Vaernewijck was dus 

"uit" op het verwerven van informatie. Dat hij het gebeuren van dichtbij kon 

meemaken, vond hij belangrijk, ook al zal een vleugje sensatiedrang niet 

geheel afwezig zijn geweest. In elk geval zal hij ingezien hebben dat het life 

aanwezig zijn implicaties had voor de betrouwbaarheid van de geboden infor

matie504. 

Het ligt overigens voor de hand dat Vaernewijck het meest direct gecon

fronteerd werd met wat zich op zijn parochie, in de buurt van zijn woonhuis in 

de Nieuwstraat afspeelde. Daar vertoefde hij immers het meest. Het functio

neert evenzeer als een thermometer die aangeeft wat er zich in andere wijken 

502 BeroerZieke Tijden , I, p.267 
503 Beroerlicke Tijden, ID, pp.165-166. 
504 In haar artikel wees B. Shapiro op het feit dat in de zestiende en zeventiende eeuw de 

betrouwbaarheid en de waarde van de eigen waarneming in de natuurwetenschappen sterk 
worden benadrukt. We merken aldus een parallel op met Vaemewijcks nieuwsgaring en het 
belang dat hij daarbij hecht aan het persoonlijk ter plaatse kunnen waarnemen en meema
ken van de feiten. Zie B. SHAPIRO, 'History and Natura! Ristory in Sixteenth and 
Seventeenth Century England: An Essay on the Relationship between Humanism and 
Science', in B. SHAPIRO en R.G. FRANK (eds.), English Scientific Virtuosi in the 16th 
and 17th Centuries (Los Angeles, 1979), pp.l-55. 
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of parochies afspeelde. Zo leidt hij uit de beeldenstorm in de Sint-Jacobskerk 

en de schade die daar werd aangericht vol angst af, dat er zich wel gelijkaar

dige scenario 's in andere kerken moeten afspelen: "Bij dese keercke, die de 

meeste noch de minste vander stadten es, mach men verstaen wat in ander 

keereken [ . .. ] ghebueren mochte"505. 

Aan de andere kant beperkte Vaemewijck zich niet enkel tot die informa

tie waarvan hij zelf ooggetuige was. Ook op basis van maren die circuleerden 

onder het volk, op basis van een aantal brieven en door mensen te ondervra

gen die wel tot de ooggetuigen behoorden of via andere kanalen die over meer 

informatie beschikten, kon Vaemewijck zijn verhaal neerschrijven. Het liet 

hem toe om ook gegevens te noteren omtrent wat zich buiten Gent afspeelde 

en zelfs buiten de Nederlanden. Het valt echter niet uit te sluiten dat 

Vaemewijck zich bijvoorbeeld in het kader van een dienstreis buiten de stad 

begaf en zo life gebeurtenissen beleefde die hij het noteren waard vond. 

De brieven behoren strikt genomen tot de geschreven teksten. We willen 

het in deze context van informatieverwerving toch even vermelden. Slechts 

tweemaal maakt Vaemewijck melding van een brief die hij persoonlijk ont

ving. Een brief kwam uit Hazebroek (Frans-Vlaanderen), maar de naam van 

de afzender werd niet opgegeven506, en een andere brief was van Jacques 

Hermentes, de Spaanse soldaat die in het huis van Vaemewijck had gelogeerd 

tijdens het verblijf van deze troepen in de stad en zich op het moment van het 

schrijven in de Noordelijke Nederlanden aan het "front" bevond507. 

In wat volgt, wensen we in te zoomen op de mondelinge berichten. 

Interessant is na te gaan hoe Vaemewijck met deze maren of tijdingen omgaat. 

Welke criteria en methoden hanteert hij om het waarheidsgehalte van deze 

vliegende maren te meten? 

Eerst en vooral zag Vaemewijck in hoe goedkoop de "leugenmaren" wel 

waren508, die (al dan niet bewust) door de één of andere partij (katholieken~ 

protestanten, en anderen) in circulatie werden gebracht: 
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Ovidius en was hier van gheenen noode om ficxien te verzieren, noch Lucianus 
die griecsche poëte; want men blies over alle zijden lueghenen om muelenen 
mede te draeijen; ende elc wist naer zijn verstant alle zaken zoo up te toornen 
ende stofferen, dattet scheen dattet tharen voordeele was. De ghues over deen 
zijde, ende die catholijcque over dandere, ende vele treffelicke machtighe ende 
verstandighe lieden, gheestelic ende weerlic, hadden dees fabulen gheslict, 

BeroerZieke Tijden, I, p.310. 
BeroerZieke Tijden, II, p.l4. 
BeroerZieke Tijden, IV, p.229. 
BeroerZieke Tijden, I, p.267. 
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ende zoudense som wel durven zweeren hebben, zoo vaste gheloofden zij som
mighe zaken, omdat haer van machtighe persoonen ghescreven ofte ghezeijt 
was509. 

Zowel door katholieken als door geuzen werden berichten de wereld inge

stuurd die helemaal niet met de waarheid strookten, maar door velen toch voor 

waar werden aangenomen. Beide partijen bezondigden zieh hieraan: "alzoo 

wel vander zijde vande catolijcque die de geus papisten noumden, als vander 

zijde vande ghues, hoewel dat die [de geuzen] meest stoften ende bliesen"510.· 

Beseffend hoeveelleugens de ronde deden, ging Vaemewijck dan ook rela

tief kritisch met maren om. Waaruit mag dit blijken? Een eerste element: 

Vaemewijck geeft vaak precies aan uit welke hoek deze tijdingen kwamen: uit 

katholieke of geusgezinde hoek (of uit de hoek van de Spaanse soldaten, inge

kwartierd te Gent). Het perspectief van de spreker diende vermeld te worden 

omdat Vaemewijck wel degelijk inzag dat dit perspectief de berichtgeving 

kleurde waardoor het waarheidsgehalte van het bericht fel kon dalen. Precies 

omdat hij besefte dat er vaak een zekere strategie achter deze geruchtenmolen 

schuilging, diende de relatie gelegd, tussen de woorden die worden gezegd en 

de spreker die verlangt dat deze woorden effect sorteren. Zo wensten zowel 

katholieken als geusgezinden zich wederzijds sterk te profileren, om zo indruk 

te maken op de tegenpartij en deze angst in te boezemen. Een voorbeeld zal 

dit verduidelijken. Geusgezinden strooiden maren in het rond omtrent de door 

hen bezette stad Valendennes waarbij (door hen) vooral werd benadrukt, hoe 

krachtig en uitermate efficiënt deze stad wel werd verdedigd. Vaemewijck 

voegde er aan toe dat men echter later moest vaststellen "dat lueghen was, 

vande ghuesghezinde alzoo verziert, die de stadt hooghe verhieven, zeer 

steerek ende gheweldich maecten"511. Ook van overheidswege werden met 

strategisch inzicht, berichten gelanceerd. Zo bijvoorbeeld omtrent de komst 
van de koning, en dit om de orde te herstellen en de gemoederen te bedaren. 

Vaemewijcks goedkeuren van dit laatste, maar zijn afkeuren van het versprei

den van "oproerige", geusgezinde berichten, moet worden begrepen vanuit 
zijn houding ten aanzien van orde en gezag512. Zo rechtvaardigt hij deze door 

de (centrale) overheid gehanteerde techniek als volgt: 

509 Beroerlicke Tijden; 11, p.253. 
510 Beroerlicke Tijden, I, p.45 . 
511 BeroerZieke Tijden, 11, p.l03. 
512 Zie hoofdstuk 8. 
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Want daer liepen veel maren vande comste vanden coninc, die scheen zekerlic 
te commen ende zeer curts hier te zijne; maer waren alle upghegheven leughe
nen [ ... ] . Indien dees maren vanden hove uutghestroijt waren, zoo wast ghe
daen om een betere, om tvolck die handen stille te doen hauden ende een ach
terdijneken te crijghen, wast dat den coninc quame, indien zij ijet quaets voort
gbestelt hadden, daer af ghecorregiert te zijne513. 

Elders verwoordt hij dezelfde gedachte: "Men rnaeet de kinderen vervaert 

ende doetse paeijselic zijn, als men haer zecht, dattereenen bijtebau commen 

zal. Alzoo zijn somtijts zuleken maren ghoet ghezaeijt"514. 

Een tweede element waaruit mag blijken dat Vaemewijck relatief kritisch 

met maren omgaat: indien er meer dan één versie omtrent een zelfde gebeur

tenis circuleert, heeft Vaemewijck de gewoonte om de verschillende versies op 

te geven. Bovendien geeft hij aan waar ze precies van elkaar verschillen. Een 

mooi voorbeeld is een schermutseling, veroorzaakt door rovende Spaanse sol

daten, "up dlandt". Maar liefst vijf "stemmen" gingen op, in verband met waar 

zich deze tragische gebeurtenis had afgespeeld: 1) te Zottegem; 2) te Gaes

beke; 3) te Huise; 4) te Eke; 5) te Deurle. Vaemewijck noteert deze "stemmen" 

nauwgezet en voegt daar het volgende aan toe: "den meesten voeijs viel up 

Duerle, hoewel dat men zeijde dat in die ander plaetsen oock al wat gheschiet 
was"515. 

Vaemewijck gebruikt echter ook nog andere criteria in verband met maren. 

Zo noemt hij een bericht dat geen lang leven beschoren is en dus niet onder 

het volk wordt "ghecontinueert", twijfelachtig of zelfs leugenachtig516. Van 

sommige maren geeft Vaemewijck expliciet te kennen dat nadien gebleken is, 

dat ze helemaal of ten dele gelogen zijn: "maer dit es al bevonden onwaerach

tich te wezen"517. Deze maren lieten zich kennelijk later op hun waarheidsge

halte toetsen. Indien een dergelijke waarheidstest onmogelijk bleek en hij 

(dus) niet wist of de mare waar of niet waar was, verheelt Vaemewijck dit niet: 

"Of zulcx waer of lueghen es, dat weet Godt almachtich". Ook als hij bepaal

de informatie niet kent of eraan twijfelt, vermeldt hij dit. In verband met een 

militair treffen, weet hij niet hoeveel slachtoffers er precies gevallen zijn: 

"daeraf en hebbic tghetal niet ghehoort"518. De reden van een executie, "es 

mij onbekent". Hij noteert een mare, "maer voor zeker en willicx niet scrij-
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BeroerZieke Tijden, I, p.l27. 
BeroerZieke Tijden, II, p.262. 
BeroerZieke Tijden, ill, p.206. 
Beroerlicke Tijden, I, p.l8; m, p.l42: "maer dees mare en heeft niet ghecontinueert ende 
bij dien es te presumeren, dat allneghen es". 
Beroerlieke Tijden, IV, p.l; II, p.164: "maer dit schenen naermaels lueghenen te wesen". 
Beroerlicke Tijden, IV, p.254. 
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ven"519. In één enkel geval zegt hij zelfs expliciet een verhaal achterwege te 

laten, "omdat ie vander waerheijt niet wel verzekert en ben"520. Vaemewijck 

geeft de namen van de aanwezigen op die een vergadering in het hof van 

Egmond bijwoonden. Slechts in verband met één enkele persoon twijfelt hij. 

Daarom schrijft hij dan ook: "ende iemeene wel meester Jan Pijls". Verdacht 

en zelfs onwaarachtig is het voor Vaemewijck, als een mare slechts binnen één 

enkele partij, bijvoorbeeld de geusgezinden, circuleerde. In het geval van de 

geuzen, noemde Vaemewijck dit bericht dan ook een "ghuesche upgheving

he"521. Wat kunnen we uit bovenstaande concluderen? 

Een goede eeuw vóór Vaemewijck ontwikkelde Lorenzo V alla ( 1407-

1457) zijn historisch en filosofisch kritische methode voor geschreven teksten, 

manuscripten. Met succes paste hij dit toe op de Donatio Constantini. Hij ont

maskerde het gefalsifieerde document. In zijn voetspoor werkte Angelo 

Poliziano verder en bracht de comparatieve methode tot stand. Zijn basisprin

cipe was dat het oudste manuscript het dichtst bij het originele document staat. 

Hij zag ook de noodzaak in om diverse bronnen met elkaar te vergelijken522. 

Hoewel Vaemewijck zelf nooit de tekstkritiek heeft beoefend, in de zin zoals 

Valla, Poliziano en andere humanisten dit hebben gedaan, blijkt hij van een 

vergelijkbaar relatief kritische geest bevlogen te zijn ten aanzien van gespro

ken teksten, zoals we dit hierboven aantoonden. Hij confronteert diverse 

maren met elkaar en tracht een kritisch oordeel te vellen over hun al dan niet 

betrouwbaar karakter. Deze kritische geest kan echter ook andere wortels heb

ben. Als politicus en stadsambtenaar moest Vaemewijck in de dagdagelijkse 

praktijk zo wie zo de nodige zin voor kritiek aan de dag leggen. Denken we 

hierbij aan de overlegcultuur zoals die in de Nederlanden in de loop der eeu

wen werd ontwikkeld tussen de vorst en de onderdanen. 

We gaven reeds mee dat Vaemewijck de "bron" van deze maren vaak 

opgaf: de katholieken zeiden of de geusgezinden beweerden, .... Dit gaat ech

ter vooral op voor tendentieuze berichten. In vele gevallen blijft echter 

Vaemewijcks bronvermelding vaag: "Men zei", "Er werd verteld", "De mare 

ghijnck", "Ooc wasser een mare ghestroyt" (In deze gevallen kon Vaemewijck 

misschien het "perspectief' van deze berichten niet achterhalen en stelde hij 

het daarom erg neutraal). Slechts in luttele gevallen specificeert Vaemewijck 

zijn "bron" en zegt hij duidelijk van wie precies hij dit bericht of dat nieuws 

heeft vernomen waarbij hij er expliciet bij vertelde dat de boodschap tot hem 

519 Beroerlicke Tijden, ill, p.l8. 
520 Beroerlicke Tijden, m, p.3. 
521 Beroerlicke Tijden, IV, p.ll. 
522 NAUERT, Humanism and the Culture of Renaissance Europe, pp.40-41. 
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was gericht("[ ... ] zeijde mij"). Op systematische wijze hebben we deze per

sonen (of groepen van personen) uit de kroniek geselecteerd. We onderschei

den daarbij een drietal groepen. Ten eerste, personen die op één of andere 

wijze op het politieke niveau actief zijn. Een tweede groep bestaat uit leden 

van de tweede stand, de clerus, en tenslotte nog een derde restgroep. 

Tot de eerste groep, diegenen die bij het politieke gebeuren als lid van een 

provinciale raad, als schepen, als baljuw of ambtenaar betrokken zijn: Vincent 

Yman, "den auden greffier van Eecloo die van Rijssel quam"523, Pieter 

Covael, advocaat bij de Raad van Vlaanderen524; Jan Oosterlijnc525; Jan van 

Loo, stapelheer526; Pietervan Droesbeque, baljuw van Zottegem527; Roeland 

van Hembyze, eerste secretaris bij de schepenen van de keure528; Jan Prijsbier, 

secretaris bij de schepenen van de keure529; de bode van Ieper530; de koning 

van de moorknechten531; Lowijs Rosseel, "den sollicituer van der stadt"532; 

Baudin Beijens,_ schrijver in de griffie van de schepenbank van de keure533. 

Ongetwijfeld kende Vaemewijck een heel aantal onder hen via zijn eigen poli

tieke loopbaan in de Arteveldestad. De informatie die zij geven, is zeer uit

eenlopend. Zo kreeg hij via Roeland van Hembyze een aantal belangrijke brie
ven, onder meer van de centrale overheid, te zien. Het betrof een aantal speci

fieke maatregelen die landvoogd Alva het stadsbestuur oplegde. 

Daarnaast noemt Vaemewijck ook een aantal geestelijken: Ghelijn 

Temmerman, proost van Sint-Pieters534; predikheer Anthonis Eduwaert ir)for

meerde Vaemewijck over de schade aangericht in de kloosterbibliotheek535; 

een arme bedelende Engelse priester die Vaemewijck over de situatie te 

's Hertogenbosch inlichtte536; meester Pi eter van den Putte, pastoor te 

Akkergem, gaf Vaemewijck tekst en uitleg over een bezoek die hij bracht aan 

een gevangen ketter537; de deken van de christenen, de pastoor van de Sint-
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Beroerlicke Tijden, I, p.232. 
BeroerZieke Tijden, IT, p.276 en 309. 
Beroerlicke Tijden, m, p.44. Jan Oosterlinck zal Vaemewijck na diens overlijden vervan
gen als schepen van gedele voor de resterende ambtstermijn. Deze persoon heeft talrijke 
mandaten op zijn naam staan, onder meer in de collatie. 
Beroerlicke Tijden, m, p. 121. 
Beroerlicke Tijden, m, p.222. 
Beroerlicke Tijden, m, pp.250-286. 
Beroerlicke Tijden, IV, pp.37 en 157. 
Beroerlicke Tijden, IV, p.139. 
Beroerlicke Tijden, IV, p.70. 
Beroerlicke Tijden, IV, p.61. 
Beroerlicke Tijden, IT, p.315. 
Beroerlicke Tijden, IT, p.241. 
Beroerlicke Tijden, I, p.l16. 
Beroerlicke Tijden, IT, p. 106. 
Beroerlicke Tijden, IV, p.96. 
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Jacobskerk538 ontmoette Vaemewijck als kerkmeester regelmatig in het kader 

van het bestuur van de kerk. Via hem hoorde Vaemewijck berichten over de 

situatie in Frankrijk, het optreden van Condé. Ook een aantal brieven, gestuurd 

door de bisschop van Doornik, kree'g Vaemewijck dankzij de deken te zien. 

Naast de "politieke" en "klerikale" categorie van contactpersonen, is er 

nog een derde groep, een amalgaam van verschillende mensen: Vaemewijcks 

wasvrouw kwam terug van een hagenpreek en informeerde Vaemewijck daar 

uitvoerig over539; een timmerman (Claeijs Hertschaep ·genaamd)540; krijgs

knechten541; schippers (onder meer een zekere Willem Stevins)542; een zeke

re Phelips van Rooijen, een toevallige passant die uit Rijsel kwam; een door 

de Spanjaarden gedupeerde bleker543; "zij die van daer kwamen"( dit wil zeg

gen, de plaats van het gebeuren)544; een knaap van de deken van de christe

nen545; "geloofweerdige persoonen"546; 'die van Keulen kwamen•547; jonk

heer Charles de 1 'Espinoy548; de meester der timmerlieden, Willem de Somer, 

informeerde Vaemewijck over de bouw van de geuzentempel549. Het spreekt 

vanzelf dat deze lijst van contactpersonen allesbehalve volledig is. 

Ongetwijfeld was die 'groep heel wat groter. Hun namen registreerde 

Vaemewijck echter niet in zijn kroniek. Een aantal van bovengenoemde per

sonen kwamen van buiten de stad of waren op doortocht. Dit gold bij uitstek 

voor schippers en soldaten. Vaemewijck beseft dat deze lieden heel directe 

informatie te bieden hadden over wat zich in andere streken afspeelde. Toen 

een man uit Hazebroek (Frans-Vlaanderen) bij Vaemewijck thuis logeerde, 

zag Vaemewijck zijn kans schoon om hem uit te horen over de situatie aldaar: 

"zoo hebbe ie hem daer af neerstich ondervraecht"550. Zo ook dankzij een niet 

nader genoemde rentenier, "die simpel ende catolijck was" en die "tot mijnen 

huuse was", afkomstig uit een parochie tussen Gent en Oudenaarde, wist 

Vaemewijck heel wat nieuwe gegevens te vertellen551. Het gaat hierbij om 

538 BeroerZieke Tijden, m, pp.134-186. 
539 BeroerZieke Tijden, l, p.3. 
540 Beroerlicke Tijden, l, p.200. 
541 Beroerlicke Tijden, I, p.285, en ll, p.lOl. 
542 Beroerlicke Tijden, TI, p.l18. 
543 Beroerlicke Tijden, m, p.62 
544 Beroerlicke Tijden, TI, p.226. 
545 Beroerlicke Tijden, TI, p.273 
546 BeroerZieke Tijden, TI, p.289. 
547 Beroerlicke Tijden, m, p.lll. 
548 Beroerlicke Tijden, TI, p.59. 
549 Beroerlicke Tijden, TI, p.108. 
550 Beroerlicke Tijden, m, p.199. 
551 Beroerlicke Tijden, IT, p.47. 
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meer toevallige contacten. Vaemewijck beschikte naar eigen zeggen niet over 

een netwerk van vaste informanten: "want ie en hebbe gheenen familiaer noch 

ie en wil gheenen, die mij, dat elders ghebuert, vercondighen; noch gheen 

secretarissen, diet mij overscrijven"552. 

5.4 Auteursintentie 

Hoewel Vaemewijck, naar eigen zeggen, deze tekst niet aan de drukpers wou 

toevertrouwen en zich daarom ook iets vrijmoediger kon uiten553, richt hij 

zich meerdere keren expliciet tot de lezer van zijn tekst. In de literatuurweten

schap wordt deze door de auteur aangesproken lezer ook wel eens de "expli

ciete lezer" genoemd554. Het is belangrijk erop te wijzen dat hij bij de redac

tie van zijn werk wel degelijk een lezer(spubliek) voor ogen heeft gehad. Dit 

laatste kan de vrijmoedigheid van spreken misschien wel enigszins temperen. 

In elk geval wordt van deze expliciete lezer verondersteld, een open oor te zijn 

voor de boodschap die Vaemewijck kennelijk de moeite waard vond. 

Waarom wenst Vaemewijck die boodschap te delen met zijn lezers? Wat is 

de bedoeling die aan het schrijven van de BeroerZieke Tijden ten grondslag 

ligt? Aangezien de BeroerZieke Tijden onafgewerkt gebleven is· en er bijgevolg 

geen voorwoord is, waarin traditioneel door de auteur iets over de reden van 

het schrijven wordt verteld, moeten we op zoek gaan in de kroniek zelf of we 

daar op geen indicaties botsen. 

In één passus menen we iets te weten te komen. Daar deelt Vaemewijck 

mee: 

Mijnen wille en es niet gheweest om hier af te scrijven, ten hadde ghedaen dat 
deze mattetie ende tijt zulcx verhiesscht; want die lieden en moghen nu niet lij
den dat men ontrauwelic int scrijven handelt, vertellende met grooten hoopen 
alle die ghebreken ende fauten van eender zijde ende verzwijgbende die ghe
breken van dander zijde; want voorwaer wij hebben alle ghedoolt, maar deene 
veel groffelicker dan dander555. 

Hier schrijft Vaemewijck indirect dat "dese mattetie ende tijt" het vereisten dat 

erover wordt verteld of geschreven. De achterliggende gedachte is dat er "on-
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BeroerZieke Tijden, 11, pp.43-44. 
BeroerZieke Tijden, ll, p.44. 
HEUSDEN en JONGENEEL, Algemene literatuurwetenschap. Een theoretische inleiding, 
pp.178-179. 
BeroerZieke Tijden, I, p.l69. 
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trauwelic" wordt geschreven. Net als bij de maren, stelt Vaernewijck ook bij 

heel veel schrijfsels vast dat die niet conform de waarheid zijn omdat ze de 

negatieve punten van één partij dik in de verf zetten en de schaduwzijden van 

de andere partij verzwijgen. Dit kan volgens Vaernewijck niet. Zijn uitgangs

punt is dat de gebreken van beide partijen onder de loep genomen moeten 

worden en zeker niet onder de mat geveegd worden. Eén indicatie die aan dit 

ideaal schijnt te beantwoorden, is het zogenaamde meerstemmige karakter van 

de kroniek. Met meerstemmigheid bedoelen we dat Vaernewijck zich niet 

beperkt tot de weergave van één opinie. Hij laat eveneens de mening van anderen 

in zijn kroniek weerklinken. Vanuit de wetenschap dat er zoveel zijn die te "par

tijelic" spreken, die enkel meedelen wat in hun ideologisch "kraam" past, wenst 

Vaemewijck een pallet aan opinies weer te geven. Een andere indicatie gaven we 

reeds aan: het feit dat uit de bron zelf blijkt, dat hij peilt naar het waarheidsge

halte van de berichten die circuleren, of dat hij toch minstens pogingen onder

neemt, om de waarheid te achterhalen, hoe primitief die pogingen ook zijn en met · 

de weinige (communicatie )middelen die hem daarvoor ter beschikking stonden. 

Uiteraard zou het naïef zijn te denken dat Vaemewijck in zijn kroniek de 

hoogste vorm van objectiviteit zou hebben bereikt. Ook hij ontsnapt niet hele

maal aan dit "partijelic"-zijn: elke geschiedschrijver, of mens tout court, kijkt 

immers ten dele geconditioneerd naar de dingen rond hem heen. Ook hij houdt 

er welbepaalde opinies op na, die hij al dan niet bewust laat meespelen in zijn 

kroniek. Op een bepaald ogenblik geeft Vaernewijck het standpunt van de 

geusgezinden weer, wat op zich als positief kan worden gevaloriseerd, maar 

voegt daar vervolgens aan toe: "Maer om een lettel hier jeghen [tegen de pro

testantse zaak] te strijden ende gheen voetsel, met dit verhalen, tot afval des 

gheloofs [het katholieke geloof] te gheven, zoo zal men weten dat niemant 

recht oordeel en en can van eenighe conste diets hem niet en verstaen"556. Hier 

verraadt Vaemewijck wel degelijk zijn (katholieke) standpunt. Ook moeten we 

tijdens de lectuur van zijn werk ons blijvend voor ogen houden dat hij zichzelf 

op een bepaalde, misschien wel heel bewuste manier bij de lezer als katholiek 

wenst te profileren. We gaven dit reeds aan in verband met zijn streven naar 

een geleerdenstatuut Er zijn ook andere voorbeelden te geven. Zo zal het wel 

allerminst toeval zijn dat hij benadrukt dat hij bij één van de eersten was die 

de eed van trouw aan de koning en aan de Kerk wou afleggen, uitgerekend in 

een periode waarin de dagen van de geus min of meer geteld waren (eind 

februari 1566): "waer af ie eene vanden eersten was"557. Ook zijn bezoek op 

556 Beroerlicke Tijden, I, p.82. 
557 Beroerlicke Tijden, II, p.131. 
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2 februari 1566 aan de geuzentempel, die weldra afgebroken zou worden, 

rechtvaardigt hij. In het volle besef dat zo'n bezoek door militante katholieken, 

of erger nog door onvriendelijke inquisiteurs, wel eens verkeerd zou kunnen 

worden geïnterpreteerd558, geeft hij expliciet als reden voor zijn bezoek op: 

Ende, om dieswille dat ie begbonnen hadde te scrijven van alle dese verande
ringhen die noijnt, van dat Ghendt Ghendt ende Vlaenderen Vlaenderen ghe
weest heeft, en hebben gheweest, zoo hebbic mij verstaut in desen ghues-tem
pel te ghane; Niet om te hooren de lectuere die men daer leerde, maer om te 
zienede ghesteltenesse van binnen, dijnekende wel dat hij niet langhe staenen 
zoude, ende om alzoo de naercommers een memorie daer af te laten; want ie 
noijt een woort van die sermoenen ghehoort en hebbe, ende en hebber ooc nie
mant van mijn huusghezinne laten ghaen, niet alzoo vele als een reijse559. 

Hier geeft Vaernewijck nogmaals zijn nieuwsgierige aard te kennen. Hij ver

langt ernaar, de geuzentempel ook binnenin te verkennen. Een geuzenkerk 

heeft immers iets "exotisch". Maar om niet de verdachtmaking op te roepen, 

enige sympathie te koesteren voor de geusgezinde zaak, wil hij op eventuele 

inquisitoriale kritiek anticiperen. De reden voor zijn bezoek was het inlichten 

van het nageslacht: "om alzoo de naercommers een memorie daer af te 
laten"56o. In dezelfde passus deelt hij nog eens onrechtstreeks de reden voor 

zijn schrijven mee: de "beroerlijke tijden" die hij en zijn tijdgenoten moesten 

beleven, vereisten het dat erover werd geschreven. 

Dit alles neemt uiteraard niet weg dat er inderdaad indicaties zijn die erop 

wijzen dat Vaernewijck eerlijke pogingen heeft ondernomen om het louter 

subjectieve te overstijgen. 

5.5 De historische waarde 

We willen dit topic een beetje breder bekijken, en ook de andere historische 

werken van Vaernewijck, in het voorgaande kapittel opgesomd, onder de loep 
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Ook elders geeft Vaemewijck te kennen dat hij nooit (van dichtbij) een predikatie van de 
protestanten heeft bijgewoond. Van op de vesten stond Vaemewijck toe te kijken naar de 
veldpredikaties. Hij beschreef wat er zich afspeelde. Als volgt, beëindigde hij zijn verhaal: 
"Dit was tnaeste, dat ie noijnt der nieuwer predicatie gheweest ben" (Beroerlicke Tijden, I, 
p.223). 
Beroerlicke Tijden, 11, p.108. 
Vaemewijck wenst aldus te beklemtonen dat zijn tekst nuttig is voor anderen, in casu het 
nageslacht. Het nuttigheidskarakter als antwoord op het waarom van het schrijven komt bij 
tal van auteurs voor. 
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nemen. We geven het oordeel weer van de bibliografen door de eeuwen heen. 

Hoe hebben zij de historische waarde van Vaemewijcks oeuvre ingeschat? 

Antonius Sanderus spreekt zich enerzijds positief uit, wanneer hij schrijft: 

"Vir fuit in antiquitatibus patriis indagandis maxime sedulus indefessae scrip

tionis" (de man was een onvermoeibaar schrijver, zeer bedrijvig in het navor

sen van vaderlandse oude geschiedenis). Anderzijds uitte hij kritiek: 

maiorem indubie laudem apud doetos habiturus, si non Apocryphis multis, et 
improbatae fidei narrationibus scripta sua contaminasset561 (hij zou zonder 
twijfel grotere lof oogsten bij de geleerden, als hij zijn geschriften niet had be
dorven door veel apocriefe (geschriften) en weinig betrouwbare vertelsels). 

Hoogstwaarschijnlijk slaat dit oordeel op de Historia Belgis civitatis antiquis

sime. Valerlus en Sweertius verwijzen expliciet naar de . Speculum Historiae 

Belgicae (De Historie van Be/gis): 

verurn fallitur et fallit vir optimus, duro origines Belgicas Trojano ab ovo ducit, 
scriptaque sua apocryphis atque improbatae fidei narrationibus contaminat562 
(maar er staan fouten in en de goede man vergist zich wanneer hij de oorsprong 
van de Nederlanden terugvoert tot Troje, en hij bederft zijn geschriften door 
apocriefe en weinig betrouwbare vertelsels). 

Ook Paquot heeft het vooral op de Histoire Belgique gemunt: 

C'est un vrai fatras, oii il a rassemblé sans ordre et sans jugement tout ce que 
ses lectures lui fournissoient; il y adopte toutes les fables les plus ridicules, 
qu' on trouve dans les Historiens Apocryphes, et dans les Chroniques les plus 
décriées563. 

Tegelijk wijst hij als eerste op de historische waarde van de laatste stukken van 

datzelfde werk: "Au reste un Lecteur judicieux démêlera dans cette compila

tion quelques faits moins éloignés des demiers tems, dont il pourra faire 

usage"564. Ook al vermelden alleen Sanderus en Paquot het bestaan van de 

BeroerZieke Tijden, toch lijkt het onwaarschijnlijk dat zij dit boek, dat gedu

rende eeuwen als niet meer bewaard of als verloren werd beschouwd, zouden 

hebben gelezen565. De 'ontdekker' en uitgever, Ferdinand Vanderh:aeghen 

561 SANDERUS, De Gandavensibus eruditionis, p.97. 
562 VALERIUS, Bibliotheca Belgica, p.640; SWEERTIUS, Athenae Belgicae, p.542. 
563 PAQUar, Mémoires, p.268. 
564 PAQUOf, Mémoires, p.269. 
565 Sanderus vermeldt de Ephererides eorum, quae circa urbem Gandavum acciderun~ 'en 

Paquot de Chronique des choses arrivées aux environs de Gand vers les commencemens 
des troubles que l'Hérésie y a causés depuis l'an 1566 jusqu'en 1568. En dix Livres. 
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schrijft over de BeroerZieke Tijden: "Wat wij vooral in het oog hebben is de 

innerlijke historische waarde van het werk" of nog:"[ ... ] durven wij gerust de 

BeroerZieke Tijden het belangrijkste boek noemen dat over het rampzalige tijd

vak van Belgie's geschiedenis, onder het bestuur van Margaretha van Parma 

en den hertog van Al va, bestaat"566. Met deze ontdekking van het handschrift 

was meteen de toon gezet. Een bibliograaf zoals H. Nowé wijst weliswaar nog 

op Vaemewijcks historische zwakke werken. Verwijzend naar onder meer de 

Historie van Belgis tekent Nowé op: "On l'a vu, van Vaemewijck n'est rien 

moins qu 'un historien"567. Wanneer hij echter inzoomt op de BeroerZieke 

Tijden ruikt men wierook alom: 

Ces mémoires ne sont pas seulement une souree de tout premier ordre pour 
1 'étude des événements politiques ( année des Merveilles, début de la dictature 
du duc d'Albe), mais aussi pour l'histoire économique, sociale et morale du 
XVIe siècle568. 

Dat het handschrift van kapitaal belang was voor de kennis van de geschiede

nis van die tijd in Vlaanderen, en meer in het bijzonder in Gent, ondervond 

niet in het minst Frans De Potter. Dat De Potter de Gentse historiograaf goed 

gezind is, kan ons niet verwonderen, aangezien hij van de gegevens van deze 

"goede, dienstwillige poorter"569, zoals De Potter hem noemt, dankbaar 

gebruik maakte, voor het samenstellen van zijn achtdelige reeks over de 

geschiedenis van Gent. 

De historische kwaliteiten van de BeroerZieke Tijden werden ook door 

Herman Van Nuffel in de verf gezet. Uit dit overzicht blijkt dat de waardering 

voor Vaemewijck als historicus er (in de eerste plaats) gekomen is dankzij de 

BeroerZieke Tijden. Zijn overige werk wordt eerder misprijzend beoordeeld. 

De vraag rijst echter, of Vaemewijck zijn Historie van Belgis inderdaad opvat

te als een emstig gemeend 'historisch' werk. Schreef Vaemewijck de vele 

fabels en legenden niet eerder met het oog op een breed lezerspubliek, dat pre

cies dergelijk tot de verbeelding sprekend 'leesvoer' verlangde? Dergelijke 

misprijzende beoordelingen zijn het resultaat van kritische blikken die enkel 

gericht waren op koele historische feiten. Terecht werden hun verwachtingen 

ingelost, wanneer het gaat om feiten, die Vaemewijck zelf heeft meegemaakt, 

uit eigen tijd. Zowel het laatste deel van de Historie van Belgis, als de 

BeroerZieke Tijden, zijn van dat laatste een bewijs. 

566 

567 

568 

569 

Beroerlicke Tijden, V, p. ID. 
Biographie nationale, deel26, ko1.18. 
Biographie nationale, deel26, kol.19. 
DE PCYITER, Gent, van den oudsten tijd tot heden, deel ,7, p.l82. 
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5.6 Vaernewijcks geschiedtheoretische opvattingen 

Tot slot moeten we dieper ingaan op Vaemewijcks geschiedtheoretische opvat

tingen zoals die in de kroniek tot uiting komen. In zijn BeroerZieke Tijden gaat 

hij in één passage hier zelfs heel expliciet op in. We wezen reeds op 

Vaemewijcks uitgangspunt voor het schrijven van zijn verhaal: het feit dat er 

zowel uit protestantse als uit katholieke hoek zoveel leugens circuleerden. 

Vaemewijck achtte het dus als een must om een eerlijke geschiedenis te bezor

gen. 

Vaemewijck stelt dat een geschiedschrijver niet alleen zijn verhaal dient te 

vertellen. Hij moet het niveau van het louter registreren overstijgen en ook op 

zoek gaan naar verklaringen. Zijn leuze is dan ook: "Een recht hystoriescrij

vere zal de oorzaken der dijnghen alzoo wel vertellen, als een goed cijrurgien 

de wonden totten gronde tinten zal. Wat fraeijer of lustigher dan die oorzaken 

ende circonstancien te hooren"! Immers, als er ergens een huis afbrandt, wordt 

terstond gepeild naar de oorzaak. Met het neersteken van een mens rijst 

onmiddellijk de vraag naar het waarom. Oorlogen moeten door de geschied

schrijver niet alleen verteld worden, ze moeten tevens geduid worden. 

Vaemewijck concludeert dan ook: "De eausen zijn de voeten daer up dhijsto

rie rus ti eh ende recht ghaet"570. 

Vaemewijck beperkt zich bij zijn analyse van fenomenen niet alleen tot 

natuurlijke (rationele) oorzaken, ook bovennatuurlijke komen in aanmerking. 

Beide soorten vullen en sluiten (bij) elkaar aan. Het betreft hier Gods ingrij

pen in de geschiedenis. Origineel is dit zeker niet. Vele (laat)middeleeuwse (en 

later ook nog talrijke moderne) historiografen zagen het directe ingrijpen van 

God, zowel straffend als belonend als een essentiële verklaringsgrond voor 

gebeurtenissen. In hun ogen is de geschiedenis de vervulling van Gods plan en 
zijn de mensen onderworpen aan Zijn leiding en voorzienigheid. Soms wordt 

deze opvatting niet uitdrukkelijk door de historiografen verwoord. De godde

lijke aanwezigheid, die tot uiting komt in het verloop van de gebeurtenissen, 

is voor hen immers de evidentie zelve571 . Zo was het de overtuiging van de 

veertiende-eeuwse historiograaf Matteo Villani, dat de wereldgeschiedenis 

enkel kon worden begrepen als een afwisseling van perioden waarin God 

ongelukken hanteerde om de zondige mensheid te kastijden met perioden 

570 BeroerZieke Tijden, I, p.169. 
571 C.R. FRIEDRICHS, The early modern city 1450-1750 (London, 1995), pp.279-280. 
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waarin de zondige dwaasheid van de mensen vrij spel krijgt572. God zond 

voortdurend plagen uit over de mensheid om te verhinderen dat de mens te 

hooghartig zou worden. De directe rechtspraak van God treft zondaars niet 

alleen in het hiernamaals, maar dus ook op aarde: rampen en meevallers als 

persoonlijk fortuin zijn tekenen Gods573. 

Een zelfde gedachtegang treffen we bij Vaemewijck aan. Zo rechtvaardigt 

hij de "toelating" die de hoogbaljuw aan de gebroeders Onghena gaf, om de 

beelden te breken. Vaemewijck geeft acht redenen aan en vooral de laatste is 

in deze context interessant. Daar zegt Vaemewijck: het is een algemeen 

bekend gegeven dat indien God, die "alle herten ende zinnen kent" en die naar 

Zijn goeddunken bestuurt en richt, een land, dorp of huisgezin met plagen wil 

overladen, "de overhoofden ofte de wijseen de verstandighe" hun zinnen ver

duistert "ende doetsein dendachtasten als int doncker". Dit doet God om de 

zonden van de onderdanenen/of de zonden van de "overhoofden" (de over

heid) te bestraffen574. Argumenten daarvoor en illustraties daarvan vindt 

Vaemewijck in het Oude Testament. Zo liet God David "in dien dwasen 

hooveerdighen zin" vallen om op deze wijze het aan God ongehoorzame volk 

te kastijden, het volk dat deze straf heeft verdiend. En later zond God een pest

plaag onder "tgemeen volck" omdat de kinderen van koning Saul de 

Gabometen ten onrechte verdrukt hadden. Vaak worden echter ook zowel het 

bestuur (koningen, schepenen, en anderen) als de "ghemeenten" in het Oude 

Testament gevangen genomen, verslagen of met diverse plagen gekastijd, het

geen men in diverse "hystorien" "overvloedelic" kan lezen. Ook elders ver

woordt Vaemewijck dezelfde gedachte: "want om de schulden der onderzaten 

laet Godt quade hoverste somtijds int gheestelic ende weerlic regneren"575. 

Maar God zond niet alleen plagen over de mensheid. Ook wat goed loopt, 

wordt aan Gods interventie toegeschreven. Zo aarzelt Vaemewijck niet in het 

preventief weghalen en verstoppen van het Lam Gods, zodat het de 

Beeldenstorm kon overleven, "Gods beschicken" te zien576. Kortom, 
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B. GUENÉE, Histoire et culture historique dans /'Occident médiéval (Parijs, 1980), pp.27-
29; L. GREEN, From chronicle into history. An essay in the interpretation of Florentine 

fourteenth-century chronicles (Cambridge, 1971), pp.44-45. 
P. ROUSSET, 'La croyence en la justice immanente à l'époque féodale' , Le Moyen Age. 
Revue d'histoire et de philologie, 54 (1948), pp. 225-248; P.ROUSSET, 'La conception de 
I 'histoire à I' époque féodale', in Mélanges L. Halphen (Parijs, 1948), pp. 624-627. 
Zie ook: "want als Godt een landt plaghen oft castijden wilt, dan beneemt hij de overste 
ende wijse haer wijsheijt; want daer en helpt gheenen raet jeghen den raet Godts". "Ons 
zonden hadden zulcke groote plaghen verdient, als dat wij alle, [ ... ], daerom moesten te 
lijden hebben" (Beroerlicke Tijden, 11, p.5). 
BeroerZieke Tijden, I, p. 103 en p.121. 
BeroerZieke Tijden, I, p.146. 
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Vaemewijck staat in een traditie van historiografen die God als een almachtig

absolutistische heerser voorstellen, die met de wereld en met de mensen in 

onbeperkte macht naar volkomen willekeur kan omspringen: God als boven

aards wezen boven de volkeren in de fysische hemel, die de wereld kent, maar 

in zichzelf onbeweeglijk en onveranderlijk is. God is te vinden in een gebied 

boven de geschiedenis, van waaruit hij op wonderbaarlijke wijze in de 

geschiedenis van de wereld ingrijpt. Deze boven-historiciteit van God is een · 

duidelijk middeleeuws godsbegrip, maar werkt ook nog in latere eeuwen 

door577. Voor het zijn en handelen van de mens betekent dit dat God een 

bovenhistorische persoon is, die krachtens zijn scheppingsmacht de histori

sche mens en de volkeren ook tegen de ordeningen en wetten van de wereld 

en natuur in, overvalt en overmeestert. Vaemewijck heeft dit aangetoond, 

zowel door te verwijzen naar oudere voorbeelden, ontleend aan het Oude 

Testament (David en Saul bijvoorbeeld als slachtoffer van het goddelijk straf

fen), als (voor Vaemewijck) actuele gebeurtenissen. Zo beschouwde hij de 

Beeldenstorm als een eigentijds voorbeeld van Gods straffend ingrijpen578. 

Niet alleen God kon interveniëren, maar ook de duivel kon dit, zo geloofde 

Vaemewijck. Te Mere, een parochie bij Aalst, had een zware storm een toren 

naar beneden gehaald. Deze storm was echter de duivel zelf die zich toonde: 

daer heeft den vijandt zijn dauwen in den turre ghestelt ende de cappe vanden 
turre ommeghedraeijt, zoo datdeenzijde ghestelt wart daer dander ghestaen 
hadde; ende reecte uut vier groote steenen, daer die temmeraige der cappe up 
ruste; elcken steen en hadde nauwelic zes mannen connen draghen579. 

Bovendien kwam bij dit alles nog het geloof dat God plagen en beloningen, 

enige tijd op voorhand aankondigt. Wat heden ten dage als wetenschappelijke 

fenomenen kunnen worden verklaard, een windhoos, wolkbreuk of een ander 

atmosferisch of metereologisch fenomeen, maakte op de mensen van die tijd 

grote indruk. In plaats van er een natuurwetenschappelijke uitleg aan te geven, 

zag de zestiende-eeuwse mens dergelijke spectaculaire verschijnselen steeds 

als manifestaties die God teweegbrengt of toelaat met als doel, de mens een 

vingerwijzing mee te geven580. Finaal herkennen we hierin Augustinus' ver-

577 Zie ook hoofdstuk 6: Vaernewijcks kosmologische opvattingen. 
578 Beroerlicke Tijden, I, pp.78-79. 
579 BeroerZieke Tijden, II, p.287. 
580 W.L. BRAEKMAN, 'Zonderlinge luchtverschijnselen boven het zestiende-eeuwse Gent in 

pamfletten van die tijd', Handelingen der Maatschappij voor·· Gèschiedenis en 
Oudheidkunde te Gent, 42 (1988), p. 140; M. MORTIER, Inhoudsanalyse van Gentse 
almanakken uit de I6de, 17de en lffle eeuw: het schetsen van een wereldbeeld, .. p.75 
(onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, 1981). 
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., klaring: God had twee boeken ter beschikking gesteld van de mens, twee boe

ken waarin Hij zichzelf aan de mens openbaarde: het boek der boeken, de 

Heilige Schrift, en het boek van de natuur. Ook de kosmos was dus een zicht

baar teken van Zijn werkzaam-zijn in deze wereld581. Maar ook via monster

achtige fantastische creaturen wou God een boodschap meegeven. Zo hoorde 

Vaemewijck een nieuwsbrief onder de graankooplui voorlezen, verstuurd door 

een graanhandelaar uit Holland. Er werd verteld dat een visser een monstervis 

naar boven haalde, 

als eenen tamelieken grooten salm, hebbende acht strijnghen elc ander alf vie
rendeel lanck, ende twee langhe zwammen, comrnende uut tmidden vanden 
visch, lanck zijnde elc ontrent vijf vierendeelen, ende al vul croeskins, gheheel 
ghelijck de witte ghues schotelkins, zoo datter up stonden, onder cleene ende 
groote, over de duysent; hij hadde oock den beek ghelijck eenen havick, maer 
wel twee mael grooter582. 

Op geen enkele wijze trekt Vaemewijck het bestaan van deze creatuur in twij

fel583. Integendeel, hij ziet er een goddelijke vingerwijzing in, met een voor
spellende dimensie: "De Heere wil alle dijnghen schicken naer zijnen godde

licken wille ende zijn gramschap van ons keeren; want ghemeenlic zulcke 

monstren ijet sonderlijncx te bedieden hebben"584. Een soortgelijke vis met 

een zelfde monster-karakter werd ook op een andere plaats in Holland opge

vist. Vaemewijck geeft ter illustratie een tekening van deze vis weer, met daar

onder de volgende twee zinnen: "Duer Godts ghenade ben ie ghevaen/ Duer 

mij mach men veel wonders verstaen". De geusgezinden, aldus Vaemewijck, 

interpreteerden het als een duidelijk geusgezinde vis: het is een teken dat God 

Zijn hulp ging sturen en het verloop van hun (geusgezinde) "zake" gunstig zou 

bevorderen. Of nog: nu was het bewijs geleverd dat niet alleen het land vol 

geuzen was, ook in de zee zaten er geuzen. Helaas, schrijft Vaemewijck, 

581 
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583 
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M. WILDIERS, Kosmologie in de westerse cultuur. Historisch-kritisch essay (Kapellen, 
1989), pp.l2-13 en p.61. 
BeroerZieke Tijden, ll, pp.lS-16. 
We verwijzen hier opnieuw naar Vaernewijcks reisverslag omtrent het reuzengeraamte te 
Worms waar we tijdens onze biografische studie op alludeerden. Hier wordt nogmaals het 
bewijs geleverd hoe sterk het bijgeloof in fantastische creaturen wel was. Het betreft een 
middeleeuws relict dat verderleeft in de Nieuwe Tijd. De wetenschappelijke revolutie in de 
zeventiende eeuw zal, wat dit betreft, veranderingen teweegbrengen. 
BeroerZieke Tijden, ll, p.16. 
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De monsterachtige vis, eigenhandig door Vaemewijck getekend. 
Zie Universiteitsbibliotheek Gent, Van die Beroerlicke Tijden, hs. 2469, folio 105 

verso. 

zij [te weten, de geusgezinden] en verstonden niet dat dit meer een voorteken 
was van haerder nederlaghe ende verdriet; want alzoo desen visch oft monster 
in die hollandtsche zee ghevanghen was, alzoo was daer naer in de zelve zee 
ghevanghen den principalen hoop der ghuesche nobilisten, zoo men hier naer 
wel hooren wi1585. . 

Vaernewijck zoekt zelfs naar een analogie in de geschiedenis van het Joodse 

volk. Hier is zijn bron De Bello Judaico van Flavius Josephus (7de boek~ kapit

tel 12). Een gelijkaardig, wonderbaarlijk fenomeen deed zich toen voor: "die 

oostersche poorte" van de tempel van Jeruzalem was uit zichzelf opengegaan. 

Twee interpretaties circuleerden. De "ongheleerden ende onwetenden" zagen 

er volgens Vaernewijck een goed voorteken in, "zegghende dat Godt haer die 

poorte vanghoede dijnghen gheopent hadde". De "verstandichsten" daarente

gen zeiden dat het "der vijandenghave was dat die poorten gheopent werden. 

Ooc zeijden zij onder meicanderen dat duer dit voorteken een verwoestijnghe 

oft verlatenesse beteekent wart". Zo gebeurde het ook: Titus en Vespasianus 

kwamen de verwoesting voltrekken, "om haer zonden ende boosheijts wille, 

die zij principalic anden Salichmaker der weerelt bedreven hadden". Ook hier 

wordt duidelijk dat de destructie als een straf van God voor de zonden des 

585 Beroerlicke Tijden, Il, p.17. Zie ook F. EGMOND en P. MASON, 'De walvis en de poe
lomp. De kosmologie van een zestiende-eeuwse strandvonder', Volkskundig Bulletin, 18 
(1992) 2, pp.176-177. 
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volks moet worden begrepen. In die zin had het wonderbaarlijke fenomeen 

niet alleen een voorspellende waarde, ook een morele dimensie werd eraan 

verleend. Het is een waarschuwing en aansporing naar de mensen toe om hun 

leven op moreel vlak, dringend over een andere boeg te gooien586. 

Vaemewijck gaat echter tamelijk ver in het onderkennen van voortekenen. 

Zo communiceert hij de overtuiging dat "eenighe veranderinghe van tijde[ ... ] 

ofte eenighe plaghen" door God worden aangekondigd "met zeker teekenen in 

den hemel of in der eerden", maar ook soms "met onnoosel creaturen als onder 

die kinderen". Vaemewijck illustreert dit aan de hand van een tweetal voor

beelden: pest en oorlog. 

ghelijckerwijs als peste wesen zal, zoo pleghen die kinderen daer te voren cos
tumelic processien te maken ende ghaen al zi jnghende achter straten, alzoo 
men de Rijeken ten grave draecht; als oorloghe zal zijn, zo pleghen zij onder
linghe bataillen ende strijden te conterfeeten587. 

Vaemewijck redeneert consequent door en betrekt er zelfs het spel van zijn 

eigen kinderen bij. Hij herinnerde zich dat een goed half jaar vóór de 

Beeldenstorm zijn eigen zonen en dochters dikwijls de mis nabootsten. Ze 

namen dan papiertjes of devotieprentjes, plakten die met speeksel op de 

muren, knielden ervoor, sloegen zichzelf voor de borst, strekten hun armen uit 

en zongen antifonen na588. Zelfs aan het onschuldige spel van zijn eigen kin

deren schrijft Vaemewijck een signaalfunctie toe: zij parodieerden immers het 

normale rituele verloop van de mis en de ommegang met de beelden en daar

mee gaven ze te kennen dat de eredienst en de heiligenbeelden weldra het 

voorwerp van felle controverse zouden worden. Toch getuigt hij van een zeke

re ontluikende kritische zin, wanneer hij imitatiegedrag dan toch niet uitsluit. 

Volgens hem zijn beide interpretaties, signaalfuncties én imitatiegedrag, 
mogelijk589. 

Conclusie is hier dat Vaemewijck en (velen van) zijn zestiende-eeuwse 

tijdgenoten in de overtuiging leefden dat de wereld niet alleen door God is 

gemaakt, maar tevens door Hem zeer direct en uiterst krachtdadig wordt geleid 

en bestuurd. In alle dingen en gebeurtenissen openbaren zich Gods wijsheid en 
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BRAEKMAN, 'Zonderlinge luchtverschijnselen boven het zestiende-eeuwse Gent in 
pamfletten van die tijd', pp.139-151. 
Beroerlicke Tijden, I, p.256 
Beroerlicke Tijden, I, p.256. 
Vergelijk J. VERBERCKMOES, Schertsen, schimpen en schateren. Geschiedenis van het 
lachen in de Zuidelijke Nederlanden, zestiende en zeventiende eeuw (Nijmegen, 1998), pp. 
161-162. 
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macht, wat de mens tot een toeschouwer of contemplator van Gods daden 

maakt. Het was aan de mens om deze tekenen te interpreteren. Hun levensstijl 

diende dan ook aangepast te worden. Dat ook Gods tegenpool, de duivel, kon 

ingrijpen, werd niet in twijfel getrokken. 
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HOOFDSTUK6 

VAERNEWIJCKS KOSMOLOGISCHE 
OPVATTINGEN 

In het volgende kapittel wensen we Vaemewijcks kosmologische opvattingen 

onder de loep te nemen. Het belang van dit soort denkbeelden kan nauwelijks 

onderschat worden. In zijn invloedrijke studie toonde de Amerikaanse gods

dienstsocioloog Peter L. Berger590, een duidelijke wisselwerking aan tussen 

cultuur en kosmologie. Het is zijn overtuiging dat de mens, zich op een kos

mische orde beroept, om aan de door hem opgebouwde cultuur een onaantast

bare basis te verlenen. Het geestesleven in de Middeleeuwen is volgens Max 

Wildiers een mooie illustratie van dit laatste: de geest van de Middeleeuwen 

kan niet ten gronde begrepen worden, indien het kosmologische model uit die 

periode daar niet bij betrokken wordt591. Vanwege het fundamentele karakter 

van de kosmologie, enerzijds, en omdat Vaemewijck zijn wereldbeeld voor 

ons niet heeft verborgen gehouden, anderzijds, volgt deze uiteenzetting. 

Naar aanleiding van een zonsverduistering, althans zo wordt het gebeuren 

door Vaernewijck gepercipieerd, zet hij zijn visie op de kosmos uiteen. De 

reden was dat deze zonsverduistering samenviel met de afbraak van de geu

zenkerk, wat aanleiding gaf tot speculatie onder het volk. De geusgezinden 

zagen in dit gebeuren een goddelijk voorteken. Volgens hen was er een analo

gie tussen het afbreken van de geuzentempel, en dus het "verdonckeren" van 

de "waerheyt ende claerheijt des goddelicken woorts" enerzijds, en de duis

ternis in de hemel anderzijds. Met de zin voor detail die hem eigen is, en met 

grote interesse voor het gebeuren heeft Vaemewijck dit verschijnsel geobser

veerd, "want desen eclips was alzoo groot dat wij in XXII jaren dierghelijcke 

niet ghehadt en hebben; want hij duerde int gheheele IJ hueren ende VITJ 

minuten, zijn beghin was ITIJ minuten voor den X hueren ende thende ITIJ mij

nuten naer den XIJ hueren"592. Vaemewijck verlangt echter aan te tonen dat 

de door de protestanten geopperde these volkomen onterecht is. Hij vreest 

immers dat de geuzen er een waar mirakel van zouden maken. Volgens hem 

was deze eclips een volkomen "natuerlic" gebeuren. 
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P. L. BERGER, The Sacred Canopy (New-York, 1967), p.l21. 
WILDIERS, Kosmologie in de westerse cultuur, p.16 en p.18. 
Beroerlicke Tijden, IT, p.l73. 
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Vervolgens start Vaemewijck zijn uiteenzetting omtrent de eclips. Eerst is 

de zoneclips aan de beurt. Die doet zich voor indien "bij verloop van tijde[ ... ] 

de manerecht onder de zonne comt ghedraeijt (want der manenloop es bene

den der zonne want daert zijn noch ij planeten tusschen, als Mercurius ende 

Venus)". In dat geval vormt de maan een "scheerm" tussen de aarde en de zon 

waardoor de zonnestralen de aarde niet kunnen bereiken, "tot dat de zonne 

ende mane wederom verloopen ende vanden anderen ghescheeden zijn". 

Duidelijk is dat zon en maan "verloopen", zich bewegen rond de aarde, die 

zich in het centrum bevindt. Daarnaast situeren zich tussen de maan en de zon 

nog twee planeten, ·de zogenaamde binnenplaneten, Mercurius en Venus. 

Verder geeft Vaemewijck een verklaring hoe zich concreet een maansverduis

tering voordoet: 

alst zoo ghebuert, dat bij natuerlicken loope zoo comt, dat de mane alhier boven 
der eerden es ende de zonne recht daer ondere, zoo belet den cloot ofte masse 
vander weerelt, dat de zonne haer claerheijt ende stralen niet ghezenden enrcan 
tot den lichame vander mane, ende alzoo verduustert die mane, dië te voren 
claer was, ende blijft zoo langhe duoster , tot dat zij beede verloopen zijn (zool 
voorseit es) ende dat die zonne die mane ter zijden der weerelt wat beschijnt, 
ende alzoo voort breeder en breeder, tot dat zij gheheel beschenen .wen593. 

Bij een maansverduistering vormt de aarde aldus een scherm tussen zon en 

maan waardoor het zonlicht de maan niet kan beschijnen. Pas als beide hemel

lichamen, zon en maan, "verloopen zijn", kan de maan weer beetje bij beetje 

de zonnestralen opvangen. Sterren kunnen, aldus Vaemewijck, niet verduis

terd raken aangezien zij op een grote afstand boven de zon, "int firmament des 

hemels", staan, want "daer loopen noch drije planeten tusschen als Saturnus, 

Jupiter ende Mars". Gezien deze grote afstand tussen zon en sterren is een 

"sterreneclips" volstrekt uitgesloten594. 

Opvallend is de zelfverzekerdheid waarmee Vaemewijck naar dit geocen

trisch kosmologisch model refereert. Dit mag blijken uit de zinsnede waarmee 

Vaemewijck zijn "wetenschappelijke" excursie inzet: "Alzoo alle astronomi

nen, astrologienen, mathematicienen ofte geometristen eenstemmich besluten, 
ende alzoo ment met der beprouvender waerheijt ondervint"59s: Voor de 

auteur behoeft het geocentrisme geen betoog. Immers alle gezagh~bbende 

astronomen kwamen tot dezelfde conclusie. 
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Deze uitspraak valt te begrijpen. Gedurende de Middeleeuwen werd deze 

kosmologie door allen, zonder onderscheid, aanvaard. Iedereen wist dat de 

aarde door zeven sferen die de planeten, zon en maan dragen, omringd werd, 

dat de aarde onbeweeglijk in het middelpunt van de kosmos stond en dat zich 

boven de planetensferen nog de vaststaande sterren bevonden596. De negende 

en tiende sfeer worden door Vaernewijck niet expliciet genoemd. De negende 

was de sfeer van de Eerste beweger (Primum mobile). Het empyreum vormde 

tenslotte de tiende cirkel: dit huis van God en van Zijn heiligen had onbe

weeglijkheid, eeuwigheid en oneindigheid als kenmerken. Onder de aarde 

bevindt zich dan het purgatorium of het vagevuur, alsook de hel597. 

Waar Vaernewijck hoogstwaarschijnlijk- zoals blijkt uit laatst geciteerde 

passus - geen weet van had, was de publicatie van de Poolse kanunnik Nikolay 

Kopernik (1473-1543), met name De revolutionibus orbium caelestium. In dit 

werk, gepubliceerd in 1543, werd de dominante geocentrische kosmologische 

opvatting onderuitgehaald. Het moet plaats maken voor het heliocentrische 

alternatief. Copernicus was niet de eerste die zo dacht. Aristarchos van Samos 

had reeds in de derde eeuw vóór Christus een heliocentrische kosmos bedacht. 

Copernicus construeerde zijn theorie wel onafhankelijk van deze Griek. Hij 

trok zijn conclusies niet uit empirisch onderzoek, maar louter op basis van 

berekeningen598. De heliocentrische overtuiging schreef Copernicus reeds 

drie decennia vroeger uit in zijn Commentariolus, zijn "klein commentaar". 

Met het zinnetje "Omnes orbes ambire Sole" ("Alle banen [van planeten] 

omcirkelen de zon, die als het ware in het midden van alles staat") geeft 

Copernicus aan dat niet de aarde maar de zon in het midden staat599. Rondom 

het middelpunt van de zon scharen zich de zes planeten: Mercurius, Venus, de 

aarde met haar satelliet (de maan), Mars, Jupiter en Saturnus, die ieder volgens 

eigen wetten hun loopbaan voltrekken. Door de onbeweeglijke sfeer der vaste 

sterren wordt het geheel afgesloten. 

Dat Vaernewijck deze copernicaanse omwenteling niet kende, is in geen 

geval verwonderlijk te noemen. Het oude middeleeuwse geocentrisme zou 

immers nog een hele tijd blijven verder leven in de geesten der mensen. 

E.M.W. Tillyard toonde in zijn studie aan dat dit oude kosmologische model 

in het tijdperk van Elizabeth I in Engeland bleef domineren, ondanks het feit 
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E.J. DUKSTERHUIS, De mechanisering van het wereldbeeld (Amsterdam, 19804), p.231. 
V. GREEN, Renaissance and Reformation. A. Survey of European Bistory between 1450 
and 1660 (London, 19642), p.13 (zie de inleiding). 
DUKSTERHUIS, De mechanisering van het wereldbeeld, p.320 en p.78. 
H. KATfENBERG, 'De Commentariolus van Copernicus: de herontdekking van een 
manuscript', Spieghel historiael, 32 (1997) 6, pp.272-273. 
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dat ontwikkelde Elizabethanen reeds weet hadden van de nieuwe heliocentri

sche opvattingen600. Ook een Joost van den Vondel (1587-1679) en een Milton 

(1608-1674) bleven zich aan het geocentrisme vastklampen601. Door de groei

ende nadruk op de empirie en de verbeterde instrumenten ontstond echter 

steeds meer twijfel omtrent deze op Aristoteles en Ptolemaeus gebaseerde 

kosmos. Naarmate de waarnemingen steeds nauwkeuriger worden, groeide 

echter ook de kritiek. Zo bijvoorbeeld in de Noordelijke Nederlanden602. 

Het geocentrische wereldbeeld dat Vaemewijck aanhing, was volledig in 

overeenstemming met de Bijbel, ondersteund en bevestigd door de theorieën 

van de gezaghebbende Ptolemaeus. Dat deze laatste door middeleeuwse theo

logen en wetenschappers als correct werden beschouwd, had hij impliciet te 

danken aan het feit dat de Bijbel het geocentrisme bevestigde. De Heilige 

Schrift had in de Middeleeuwen immers de status van toetssteen van alle waar

heid. Vanuit de heilshistorische gedachte op bijbelse basis, was het bijna 

onmogelijk, zich in te denken, dat de aarde, en daarmee ook de mens, niet het 

centrum zou zijn van het heelal; immers, om de mens draaide fmaal alles.· Er 

heerste een volstrekt piramidale, hiërarchische kijk op de mens in het univer

sum. In Genesis I leest men, dat de dieren één à twee dagen vóór de mens 

geschapen zijn, als de voorlaatste bouwlaag waarop de mens als top van de 

piramide kan tronen. Vanuit de kosmische theologie doet men Christus als 

koning tronen boven het universum, als heerser voorgesteld. 

We keren terug naar de these waarmee we dit kapittel begonnen, met name 

de door Berger veronderstelde wisselwerking tussen cultuur en kosmologie. 

De grote geestelijke eenheid en harmonie die de middeleeuwse cultuur (in. 

theorie) vertoonde vindt zijn oorsprong in de kosmologie, die niet alleen filo

sofie en theologie, maar ook de literatuur, de plastische kunsten, ja zelfs het 

sociale en politieke leven heeft bepaald. Zowat alle facetten van het leven wor

den met dat patroon in verband gebracht: het is de onwrikbare background van 

een totale Weltanschauung. Dat de middeleeuwse theoloog de kosmos als een 

volmaakte, onveranderlijke en hiërarchisch geordend geheel zag en er voort,.. 

durend naar verwees, had volgens hem consequenties voor de orde van de, 

wereld die aan dezelfde kwaliteiten diende te beantwoorden. Van bij ·haar 

schepping was de wereld volmaakt opgebouwd en onvergankelijk. Het hiërar

chische karakter kwam overal tot uiting. 

600 E.M.W. Tll..LYARD, The Elizabethan World Picture (New York-London, 1943);· 108p .. 
601 Wll..DIERS, Kosmologie in de westerse cultuur, pp.141-142. 
602 E. JORINK, Wetenschap en wereldbeeld in de Gouden Eeuw (Hilversum, 1999), pp.22-Z3. 
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We zoomen in op twee aspecten: de Kerk en het politieke maatschappij

model. De Kerk was een toonbeeld van een volmaakte, hiërarchische orde, 

beginnend helemaal bovenaan met Christus, bron van alle wijsheid en goed

heid. Vervolgens de paus, de bisschoppen, de clerici, de monniken en tenslot

te de gewone gelovigen. Deze hiërarchische gedachte werd door sommige 

middeleeuwse theologen ook doorgetrokken naar de samenleving. De feodale 

structuur met bovenaan de keizer of koning, de leenheer, vervolgens de vazal

len, de adel en het gewone volk dat aan de hogere geledingen diende te 

gehoorzamen, weerspiegelt eenzelfde hiërarchisatie. Onvoorwaardelijke 

gehoorzaamheid en trouw aan het gezag zijn dan ook de centrale basisprinci

pes. Vaak zullen theoretici van staatsfilosofie een beroep doen op de orde in de 

natuur om hun opvatting omtrent de gemeenschapsordening te rechtvaardigen. 

Dit gebruik zal nog eeuwen standhouden. Wildiers verwijst in deze context 

naar lgnatius van Loyola. Deze laatste trekt een parallel tussen de wijze waar

mee God de wereld bestuurt (met name via de planeten) en de wijze waarop 

Hij de menselijke samenleving door middel van gezagsdragers bestuurt. De 

goddelijke beschikkingen worden via een hiërarchie van gezagsdragers aan de 
onderdanen meegedeeld. 

Zijn stelling in verband met de nauwe samenhang tussen wereldbeeld en 

cultuur consequent doortrekkend, stelt Max Wildiers vast dat met die 

Copernicaanse omwenteling ook de cultuur doortastende wijzigingen onder

gaat. Dit uit zich ook op vlak van samenlevingsmodel. De staatspiramide stort 

in elkaar omdat de hiërarchische orde niet door de kosmische orde wordt 

opgelegd, maar louter een constructie leek. De vorst verliest zijn kosmisch 

fundament. Het wordt immers steeds moeilijker voor hem om zich nog op 

Gods gewilde orde te beroepen. Nieuwe staatstheorieën waarin de volkssoe

vereiniteit wordt verdedigd, vinden geleidelijk aan ingang603. 

Het lijkt ons interessant om in het verder verloop van onze studie naar 

Vaemewijcks wereldbeeld, in de bredere betekenis van het woord, Wildiers' 

bedenkingen te laten meespelen. Aan de andere kant zou een invalshoek, 

waarbij we uitsluitend vanuit Wildiers' redenering zouden vertrekken, te 

603 Hoe boeiend en interessant Wildiers' uiteenzetting ook is, toch menen we hier een kriti
sche noot te plegen. Een verwijzing naar de Blijde lncomste van 1356 in Brabant volstaat 
reeds om aan te tonen dat vormen van volkssoevereiniteit zich ook reeds onder een geo
centrisch wereldbeeld manifesteerden. Toegegeven, Max Wildiers erkent dat ook nog ande
re factoren hebben meegespeeld die de cultuur hebben beïnvloed en gestalte gegeven. 
Wildiers beperkt zich tot het concept van theologen en filosofen. Niettegenstaande dit, 
blijft het een boeiende these. Merken we op dat recentere studies over de vorming van de 
moderne staat, andere elementen benadrukken. Zie J.-PH. GENET, 'Which state rises?', 
Historica/ Research, 65 (1992) 157, pp.l19-133. 
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beperkt zijn. Wildiers merkt zelf reeds andere elementen op zoals Reformatie, 

Renaissance en Humanisme die evenzeer een bijdrage tot een nieuw cultureel 

klimaat hebben geleverd (zie ook historische context). Ondanks het feit dat in 

de zestiende eeuw het oude wereldbeeld blijft domineren, is het duidelijk een 

eeuw van overgang, waarin het oude langzaam maar zeker verlaten wordt en 

verglijdt in de richting van het nieuwe. 

Als conclusie in verband met> Vaemewijcks kosmologische opvattingen 

noteren we dat Vaemewijck een onbetwistbaar geocentrisch wereldbeeld had. 

Op het moment van Vaemewijcks schrijven van de kroniek had Copemicus 

zijn nieuwe leer via een publicatie in 1543 vooral in een beperkte kring van 

geleerden bekend gemaakt. De receptie van deze theorie naar andere lagen van 

de bevolking verliep uiterst langzaam. Bovendien merken we Vaernewijcks 

humanistisch te noemen belangstelling op voor alles wat met het heelal te 

maken had, waarvan hij, naar eigen zeggen, ook in andere (van zijn jammer 

genoeg niet teruggevonden) werken blijk gaf. In de zestiende eeuw werden de 

intellectuele interesses van de humanisten uitgebreider. Niet alleen de zuivere 

studia humanitatis, maar ook de natuurwetenschappen vielen in hun interes

seveld. Zestiende-eeuwse humanisten verwierpen veel minder makkelijk dan 

hun veertiende- en vijftiende-eeuwse collega's deze natuurwetenschappelijke 

disciplines waaronder ook de astrologie604. 

604 SHAPIRO, 'History and Natural Ristory in Sixteenth and Seventeenth Century England', 
pp.5-6. 
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HOOFDSTUK7 

VAERNEWIJCKS RELIGIEUZE OPVATTINGEN 

7.1 Inleiding 

Voor we van start gaan met het onderzoek naar Vaernewijcks religieuze denk

beelden op doctrinair vlak en we zijn verklaring( en) omtrent de massale 

opkomst van de gereformeerden (in 1566) onder de loep nemen, is het goed 

om eerst een breder kader van de godsdienstige situatie te schetsen waarbin

nen we hem uiteindelijk kunnen situeren. In zijn artikelenbundel Tussen vrij

heidsstrijd en burgeroorlog: over de Nederlandse opstand 1555-158()605 stelt 

J. Woltjer dat we aan de vooravond van de Opstand in de meeste steden van de 

Nederlanden, min of meer drie georganiseerde religieuze groepen kunnen 

onderscheiden. 

Eerst en vooral de dopers. We gaven reeds aan dat vanaf de jaren 1550 

Gent een belangrijk centrum voor doopsgezinden werd. Ze wendden zich van 

de officiële Kerk af en organiseerden zich in vredelievende en heimelijke broe

derschappen waar ze vooral aanhang hadden onder de armere lagen van de 

bevolking. In een "gemeente zonder vlek of rimpel" leidden zij een ingetogen 

leven. 

Daarnaast ontwikkelde zich vanuit de gereformeerde conventikels geleide

lijk aan een calvinistische tegenkerk die duidelijk gericht was tegen de 

bestaande roomse Kerk, maar echter evenzeer tegen het zich organiseren van 

de doopsgezinden. Naast en tegenover beide laatstgenoemde kerkelijke groe

pen werden deze clandestiene gereformeerde kerken "onder het kruis" 

gevormd606. Een eerste maar mislukte poging daartoe werd ondernomen door 

de calvinistische predikant Pierre Brully in 1544. Al snel werd deze gevangen 

genomen en enkele maanden later op de brandstapel gebracht. Een tweede en 

deze keer succesvollere poging van (calvinistische) gemeentevorming voltrok 

zich vanaf 1555 vooral in de steden in het zuiden van de Nederlanden. Vanaf 

1562 werden te Gent vergaderingen gehouden onder leiding van de Antwerpse 

calvinistische predikant Joris Wybo. Of er toen (in 1562) reeds een Gentse 
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J. WOLTJER, Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog: over de Nederlandse opstand 1555-
1580 (Amsterdam, 1994), 159p. 
We gaan even dieper in op de ontstaansgeschiedenis van deze gereformeerde gemeenten 
omdat dit gereformeerde protestantisme veel aandacht zal krijgen in het verder verloop van 
onze studie. 
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georganiseerde kruiskerk met eigen kerkenraad werd opgericht, is niet zo dui

delijk. In elk geval werden op 16 augustus tijdens een vergadering op het land

goed van Dierik Jooris te Wondelgem plannen uitgewerkt voor een consistorie 

en voor de organisatie van de avondmaalsviering607. Het ging om een effec

tieve organisatie met predikanten, ouderlingen en diakens (aalmoezeniers) die 

zich duidelijk profileerden tegenover de katholieke en doperse kerk. Onder 

meer via bepaalde punten in de Nederlandse Geloofsbelijdenis polemiseerden 

de calvinisten openlijk tegen de dopers. Duidelijk onderscheid ·· was dat de 

dopers zich in eigen kring wensten terug te trekken en blij waren als ze met 

rust werden gelaten. De calvinisten daarentegen hadden veel radicalere aspi

raties. Zij wensten de gehele Kerk te hervormen. 

Ten derde was er de oude katholieke Kerk. Maar binnen deze officiële en 

gevestigde Kerk was er omstreeks 1550-1560 veel meer variatie dan 20 of 30 

jaar later. Woltjer onderscheidde allereerst een relatief kleine groep aanhan

gers van de strikte katholieke orthodoxie, zoals die kort voor de aanvang van 

de Opstand te Trente werd geformuleerd. Tussen de aanhangers van een ortho

dox-katholicisme enerzijds en de volgelingen van Menno Simons, Calvijn of 

andere reformatoren stond echter een zeer omvangrijke religieuze midden

groep. In talrijke bijdragen heeft Woltjer op het belang van deze· kerkelijke 

middengroepen gewezen. Enerzijds behoorde daartoe een ruime stroom die 

nog in de traditie stond van het weinig afgelijnde middeleeuwse katholicisme. 

Maar er waren echter ook de zogenaamde "protestantiserende katholieken": 

mensen die door het protestantse gedachtegoed waren beïnvloed, maar toch 

niet braken met de gevestigde Kerk. Zij incorporeerden aldus nieuwe, protes

tantse elementen in het oude systeem, maar schrokken ervoor terug om radi

caal te breken met de katholieke Kerk608. Het spreekt voor zich dat de gren

zen tussen bovengenoemde katholieke groepen erg vaag waren. Wel waar is 

dat in Vlaanderen en Brabant, deze verschillen veel meer geprofileerd waren 

dan in minder hoogontwikkelde gewesten. Dit geldt niet alleen voor de groe

pen binnen de katholieke Kerk, maar evenzeer voor de scheiding tussen de drie 

607 J. DECA VELE, 'Wonderjaar en Beeldenstorm', in J. DECA VELE, Het eind van een rebel
se droom. Opstellen over het calvinistisch bewind te Gent 1577-1584 en de terugkeer van 
de stad onder de gehoorzaamheid van de koning van Spanje 17 september 1584 (Gent, 
1984), pp. 21-23; J. DECAVELE, 'Ontstaan van de evangelische beweging en ontwikke
ling van de protestantse kerkverbanden in de Nederlanden tot 1580', in Ketters en papen 
onder Filips /I. Het godsdienstig leven in de tweede helft van de 16de eeuw (Utrecht, 
1986), pp. 45-46. 

608 C. AUGUSTUN, 'IJkpunt 1550. Naar godsdienstige pluraliteit', in E. HONÉE en C. 
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bovengenoemde (doperse, calvinistische en katholieke) kerken609. 

Naast de door Woltjer onderscheiden confessionele groepen, moet nog een 

stroming genoemd worden. Deze strekking bestond zeker al omstreeks 1550, 

maar viel pas vanaf de jaren 1560 enigszins te onderkennen. Talrijke denomi

naties werden hiervoor gebruikt: franckonisten, casteliionen (geestesgenoten 

van de geleerde Sebastian Franck en van Castellio ), enthousiasten, geestdrij

vers, vrijgeesten of libertijnen. De bekende Dirck Volkertszoon Coornhert was 

één van hen610. Het meest op de voorgrond tredende kenmerk was de onmis

kenbare afkeer die zij koesterden voor de georganiseerde godsdienstigheid. Zij 

ervoeren elke vorm van Kerk immers als dwang611. 

Kortom er waren drie mogelijke reacties op de opkomende godsdienstige 

pluriformiteit: het incorporeren van nieuwe elementen in het oude systeem; 

daarnaast was er de vorming van tegenkerk(en); en als derde mogelijkheid, de 

afkeer van de zogenaamde georganiseerde godsdienstigheid. Vóór het opko

men van de reformatorische (protestantse) ideeën waren er reeds aanhangers 

van de katholieke hervorming612. 

We moeten er ons echter voor hoeden om dit zich uitkristaliseren van deze 

groepen voor te stellen als een precies afgelijnd gebeuren. Zeker voor de tijd

genoten van de eerste helft van de zestiende eeuw was deze opsplitsing in 

mooi afgebakende confessionele strekkingen allerminst vanzelfsprekend. 

Welke reformatorische groepen onderscheidt Vaemewijck en hoe benoemt 

hij die in zijn werk? We peilen daarbij ook naar zijn kennis omtrent de speci

fieke religieuze situatie in Europa en in de Nederlanden. De vraag naar de ter

minologie die hij hanteerde om de diverse groepen aan te duiden, is interes

sant omdat die ons ( on)rechtstreeks iets kunnen vertellen omtrent zijn attitude 

ten aanzien van de reformatorische bewegingen. Uiteraard maakte hij ook 

gebruik van "neutrale" begrippen, als 'anabaptist', 'herdoper', 'wederdoper' 

of 'doopsghezint' als aanduiding voor de dopers. Voor de gereformeerden 

gebruikte hij meestal de term 'calvinisten'. Soms duikt de term 'sacramentis-
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J.J. WOLTJER, 'Thssen vrijheidsstrijd en burgeroorlog. Over de Nederlandse Opstand 
1555-1580', in J.J. WOLTJER, Opstand en Onafhankelijkheid (Amsterdam, 1994), pp.13-
18. 
H. BONGER, Leven en werk van Dirck Volkertszoon Coomhert (Amsterdam, 1978), 
pp.233-257. 
A. DUKE, 'Nonconformity among the Kleyne Luyden in the Low Countries before the 
Revolt', in A. DUKE, Retormation and Revolt in the Low Countries (London, 1990), 
p.114; M.E.H.N. MOUT, 'Spiritualisten in de Nederlandse reformatie van de zestiende 
eeuw', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 111 
(1996), pp.297-313. 
In het volgende hoofdstuk komen we op deze binnenkerkelijke, katholieke reformatie nog 
uitvoerig terug. 
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ten•613 op. Met deze laatste term wordt gezinspeeld op de spiritualistische 

opvatting van de sacramenten die vooral de zwinglianen aanhingen. Over de 

'hugenoten' of 'hughenoijsen' wist hij te zeggen dat deze de calvinistische tak 

in Frankrijk vertegenwoordigden. Ook 'lutheranen', 'martinisten' of 'die van 

de Augsburgse confessie' onderkende hij. Ook de spiritualisten duiken op in 

zijn verhaal en wel onder veelvuldige benamingen: 'servetianen•614, 'atheois

ten', 'libertijnen•615 of 'libertinisten'. Daarnaast echter wordt zeer frequent 

van tal van koepelbegrippen gebruik gemaakt: 'ketters', 'heretijcken', 'secta

rissen•616, 'geus(gezinden)' en ook termen waarin het element 'nieuw' voor

komt. Bij deze laatste begrippen moet de neutraliteit plaats ruimen voor een 

subjectieve stellingname jegens deze groepen617. 

We spitsen ons toe op die termen waarin het woordje "nieuw(e)" te berde 

verschijnt: nieuwe religie, nieuwe predikatie, nieuwgezinden, en "nieu ghees

ten". Het is Vaernewijcks overtuiging dat heel wat mensen zich uit "nieuloop

icheijt" aangetrokken voelen tot deze nieuwe religie. Deze zucht naar nieuwe 

dingen als motivatie om zich bij de nieuwe reformatorische bewegingen aan te 

sluiten, was in feite een gangbare en zeer vernietigende vorm van kritiek op de 

Reformatie. 'Nieuw' en 'oud' vallen samen met respectievelijk 'slecht' en 

'goed', net zoals 'jong' en 'oud' met respectievelijk 'onwijs' en 'wijs'. Peter 

Burke wees reeds op deze merkwaardige paradox binnen de zestiende-eeuw

se cultuur die ondanks de grote veranderingen die ze onderging tegelijk werd 

gekenmerkt door een afkeer van alles wat enigszins innoverend werkte618. De 

aanduiding "nieuwe religie" die Vaernewijck hanteerde, had niets van het 

sympathieke wat het misschien wel in onze éénentwintigste-eeuwse ogen mag 
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Woordenboek der Nederlandsche Taal, deel 14, kol.15-16. 'Sacramentist' is ontleend aan 
een Frans woord 'sacramentiste' en is een oude benaming voor de calvinisten, doelend op 
het gebruik van het avondmaal in beide gedaanten, cfr. "Die secte der Sacramentisten oft 
Calvinisten" (Beroerlicke Tijden, I, p.85). 
Servetianen waren volgelingen van Michael Servet (1511-1553), Spaans medicus en theo
loog. Hij werd bekend als een der eerste antitrinitariërs in de moderne tijd. Zijn inzichten 
omtrent de Drie-eenheid waren gegrond op een eigen bijbeluitleg. Hij werd bestreden door 
zowel katholieken als protestanten. De stad Genève veroordeelde hem tot de brandstapel. 
Woordenboek der Nederlandsche Taal, deelS, kol.1875-1876. 
Woordenboek der Nederlandsche Taal, deel14, kol.1274. "Tzijn ghues oft rijbauten diese 
hier ghepresenteert hebben, sectarissen, die gheeme een ander policie zaghen, die naer 
haren zin ende zotten cop ware" (Beroerlicke Tijden, I, p.37); Woordenboek der 
Nederlandsche Taal, deel14, kol.1296. 'Secte' staat evenzeer voor "waangeloof' of "ket
terij": "Zij hebben terstoot alomroe doen condighen ende publiceren een generael nacht
mael te willen houden ende celebreren, naer de secte ende rnanniere van Jan Calvinus" 
(Beroerlicke Tijden, ll, p.33). 
Bij bovengenoemde termen merken we op dat er diverse schrijfwijzen in de kroniek kun
nen voorkomen. 
BURKE, De Italiaanse Renaissance, p. 167. 



hebben. Het was wel degelijk als een belediging bedoeld en het werd ook zo 

opgevat619. Begrijpelijk is dan ook dat de protestanten erg gevoelig waren 

voor deze pejoratieve benaming. Zij benadrukten dan ook dat hun leer geens

zins nieuw was, zoals de katholieke tegenpartij beweerde, maar was wel dege

lijk "die alder audtste apostolijcque leeringhe, die de heleghe apostelen ende 

de eerste naervolghers van dien ghehuseert hebben"620. Koste wat kost ver

langden zij er de tegenpartij van te overtuigen dat zij niets nieuws in zich droe

gen. Integendeel, ze bouwden verder op het aloude, oorspronkelijke christelij

ke ideaal. In de protestantse interpretatie van de geschiedenis was het de Kerk 

van Rome die het authentieke christendom had veranderd en gecorrumpeerd, 

en die dus een "nieuwe religie" verdedigde621. De hervormers verlangden een 

terugkeer naar het oude en ze situeerden zichzelf in een lange traditie van kri
tiek op Rome. Zo werd dit echter niet door alle tijdgenoten gepercipieerd. 

Vaemewijck had het bijvoorbeeld voortdurend over hun "nieuwe rnanniere van 

doene". In zijn ogen ging het duidelijk om een nieuwe vorm van preken en 

sacramentenbediening. Kortom een geheel nieuwe eredienst. Hij keurde dit 

nieuwe radicaal af. Zij wendden zich immers af van wat Vaemewijck de weg 
van de voorouders noemde. In een samenleving waarin familiebanden een 

belangrijke rol speelden en waarin kinderlijke ongehoorzaamheid zwaar werd 

aangerekend, was Vaemewijcks opinie zeker niet ongewoon622. 

Ook het begrip "geusgezind" liet Vaemewijck geregeld uit zijn pen vloei

en. Vaemewijck verklaarde de oorsprong van dit woord. Hij deed het bekende 

verhaal omtrent de presentatie van de petitie door het Eedverbond der Edelen. 

De bekende uitspraak, "tzijn ghues oft rijbauten diese hier ghepresenteert heb

ben, sectarissen die gheeme een ander policie zaghen, die naer haren zin ende 

zotten cop ware", werd vermeld. Hij voegde aan deze geciteerde woorden nog 

toe: "want ghues es alzoo veel ghezeijt als ghuijt oft rijbaut". Toen de gouver
nante vroeg wie dit rekwest gepresenteerd had, "zoo quamen zij alle met een 

ghedruus binnen ende spraken: wij alle tsamen zijnt diese presenteren, als oft 
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BeroerZieke Tijden, II, p.lO. 
BeroerZieke Tijden, I, p.287. Ook elders haalt Vaemewijck de veldpredikanten aan, die 
beweerden dat zij "niet een nieuwe maer die alleraudste apostolijcke leeringhe voort
brachten, onghevalscht ende onbedect met eenighe meinschelicke glossen" (Beroerlicke 
Tijden, I, p.81). Omgekeerd benadrukten de katholieken dat de geusgezinden "contrarie 
daude christen gheloove ende der heiigher doctueren" spraken (Beroerlicke Tijden, II, 
p.lO). Of nog: voor de katholieken luidde de geusgezinde leer "in vele pointen verre ver
scheeden van onsen auden heiighen gheloove" (Beroerlicke Tijden, II, p.63). 
W. BOUWSMA, John Calvin. A Sixteenth-Century Portrait (New York- Oxford, 1988), 
pp.82-85. 
S. OZMENT, When Fathers ruled. Family Life in Reformation Europe (Cambridge, 1983), 
pp.150-154. 
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zij wilden zegghen, meerct nu wie die guijten oft rabauwen zijn, die ghij alzoo 

ghescholden hebt"623. Ondanks het feit dat deze scheldnaam in een strijdkreet 

werd getransformeerd624, klonk toen, hoe dan ook, de pejoratieve betekenis 

nog sterker door: het waren immers bedelaars. 

Vaemewijck was vrij goed vertrouwd met het internationale karakter van 

het protestantisme. Zo noemde hij Genève als de plaats waar Calvijn "zijn lee

rijnghe uutgheghoten ende menich landt daer mede ghecorrumpeert heeft". 

Het Zwitserse Eedgenootschap werd door dit calvinisme in sterke mate "aan

getast": "de x landen van Zwitserlandt [waren], van Uldarich Zwinglius tijden, 

predicant tot Surich, ooc alzoo ghezint". Ook Theodore de Bèze en "vele 

andere calvinistische doctueren" waren daar actief. Over talrijke Duitse staat

jes had Vaemewijck vernomen, van hen, "die van daer quamen", dat het aldaar 

"al paeijs ende vrede" was: 

Elc leefde daer vrij zijns gheloofs, ende men bilt de Roomsche rnanniere in veel 
keercken. Die daer quamen, waren daer ghezien; die daer niet en quamen, en 
waren daer niet gherekent; want men dwanck niemant te commen, daer hij niet 
zijn en wilde, dan met ghoed vermanijnghen ende dierghelijcke625. 

De toestand die Vaemewijck hier beschreef, was die van de Vrede van 

Augsburg (1555), waarbij twee godsdiensten voortaan naast elkaar bestonden: 

de katholieke Kerk en de evangelische die met de Augsburgische Confession 

verwant was. De onderdanen dienden zich te onderwerpen aan de religie van 

de overheid van hun land of vrije stad; De vrede zorgde voor godsdienstige 

eenheid in elk gebied op grond van het principe cuius regio, eius religio. 

Vandaar merkte Vaemewijck ook op dat in Beieren en in meerdere andere 

Duitstalige staten de "Roomsche manniere" ·bleef standhouden. Ook 

Oostenrijk bleef katholiek. In de "Oost-duijtsche landen" en in 
"Denemarcken626, Godthlandt627, Zweden628, Lijflandt629, Pomeren630, 

623 BeroerZieke Tijden, I, pp.37-38. 
624 H. VAN NIEROP, 'Edelman, bedelman. De verkeerde wereld van het Compromis der 

Edelen ', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 107 
(1992), p.9. 

625 BeroerZieke Tijden, 11, p.227. 
626 In 1536 voerde het Deense parlement in Kopenhagen het lutheranisme als enige staats

godsdienst in. 
627 Götaland is het zuidelijke deel van Zweden. 
628 Gustaaf I Wasa, koning van Zweden, stichtte in 1529 een onafhankelijke lutherse kerk. 

Zeventig jaar later (1599) werd Zweden officieel een lutherse staat. 
629 "Lijflandt" is het historische gebied tussen het Peipusmeer en de Oostzee, wat nu de repu

blieken Letland en Estland beslaat. 
630 Pommeren. 
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Prussen, Michelenburch631, ende meer ander landen Germaniae" daarentegen, 

waren er "noch priester, noch monick te vinden". In Frankrijk verloren de 

hugenoten, "zeijde men", groot terrein. Daar was Condé "den capiteijn ende 

thooft vanden heretijcquen"632. Wat Engeland betrof, had Vaemewijck minder 

gedetailleerde informatie: 

de Inghelsche ende de Fransche vander nieuwer religie en zijns niet eens, zoot 
schijnt; want ten zijn in lnghelandt gheen Calvinisten als in Vranckrijck, ende 
nochtans zijn zijt eens, zoo men zecht, om haer ghewelt te bezighen jeghen die 
Roomsche keercke. Godt betert633J 

Voor wat betrof de "binnenlandse" religieuze situatie, merkte Vaemewijck op 

dat het fenomeen van de hagenpreken in zowat geheel de Nederlanden plaats

vond, "want gheheel den westcant was vul van deser predicacie, tAndtweerpen 

noch aldermeest, item in Brabant, Hollandt, Zeelandt, Heneghauwe"634, "want 

tontstack aestelic overal, als een vier dat, in stroo ende stoppelen ontsteken 

zijnde, metten winden herwaerts ende ghinswaert ghedreven wert, ende aldaer 

voetsel vindende, voorder ende voorder ontsteect"635. Als een lopend vuurtje 

verspreidden zich deze nieuwe ideeën doorheen de Nederlanden. Verder in 

zijn kroniek, mat hij de "schade" op. Te Antwerpen was het "eenen verwer

renden hoop". Naast de Oude Kerk, preekten de calvinisten en lutheranen in 

het openbaar. Anabaptisten en libertijnen moesten daarentegen hun geloof 

clandestien belijden636. Twee of drie kerken "ront als een amphitheatrum637", 

werden aldaar door de geuzen gebouwd638. Dat Antwerpen een belangrijk 

bruggenhoofd vormde voor de verbreiding van het gereformeerd protestantis

me in het graafschap Vlaanderen, kon Vaemewijck niet inschatten. Toch is het 

zo dat er vanuit Antwerpen een invloed naar het Vlaamse Westkwartier uitging 

aangezien via de Antwerpse wereldmarkt een groot deel van de lichte drape

rie van het Westkwartier werd geëxporteerd. Predikant Peter Hazaert reisde 

geregeld van Antwerpen naar het westelijke deel van Vlaanderen. Hij werd in 
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Mecklenburg. 
BeroerZieke Tijden, IT, pp.236-237. 
Beroerlicke Tijden, m, p. 126. 
Beroerlicke Tijden, I, p.36. 
Beroerlicke Tijden, I, pp.7-8. 
Beroerlicke Tijden, IT, p.llO. 
Ook hier merken we de klassieke invloed: een geuzenkerk wordt qua architectuur vergele
ken met een amfitheater. Daarnaast is er het bekende fenomeen van het latiniseren van 
namen: "Calvinus", "Zwinglius", en anderen. Twee elementen die duidelijk binnen de 
.humanistische sfeer moeten gesitueerd worden. 
BeroerZieke Tijden, IT, p.l4. 
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zijn opdracht bijgestaan door ex-kapelaan Jan Hendrickx639. Terecht schreef 

Vaemewijck dat niet alleen "den westcant" maar ook Eeklo en talrijke andere 

parochies rond deze stad "zeere gheinfexeert" waren640. Sedert de late jaren 

vijftig was het Westkwartier inderdaad een zeer expansieve groeipool van 

gereformeerd leven641. Nauwe banden waren er ook tussen Antwerpen en de 

Vier Ambachten en de streek rond Eeklo642. In enkele delen, zoals Luik, 

Namen643, Artesië en andere, was "desen reghen" niet gevallen. Toch bleven 

Artesië en Henegouwen niet gespaard. Ook daar was de Antwerpse invloed 

niet te onderschatten644. In het Land van Aalst, Dendermonde en Rode heeft 

men "lettel of niet" Calvijns leer gepreekt. Vaemewijck voegde er nog aan toe 

dat men daar God dankbaar moest zijn, "dat zij gheen oorzaken daertoe ghe

hadt en hebben als ander landen ende steden, die welcke ooc som maer in 

deele gheinfecxeert en waren"645. Wat de Gentse situatie betrof, onderscheid

de Vaemewijck naast het calvinisme ook het anabaptisme. Van lutheranisme 

was er geen sprake meer646. Tot zover ons overzicht. Laten we ons nu toespit

sen op meer doctrinaire aspecten. 

7.2 Vaernewijck en de protestantse doctrine 

We zagen reeds in onze biografische studie dat Vaemewijck een aantal amb

ten uitoefende die specifiek werden voorbehouden aan personen van wie de 

katholieke geloofsovertuiging buiten kijf stond. Althans zo werd dit gestipu

leerd in de statuten. Naar aanleiding van zijn aanstelling tot hoofdman van 

zeven neringen op kerstavond 1567, merkte Vaemewijck op dat "men bevant 

[ ... ] dat schepenen groote neersticheijt deden om catholijcque lieden te heb

ben" als ambachtsoverste647. Op 29 september 1567 behoorde hij, waar

schijnlijk in zijn hoedanigheid van kerkmeester, tot de commissie die de scha-
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J. DECA VELE, 'Jan Hendrielex en het Calvinisme in Vlaanderen (1560-1564)', 
Handelingen van het Genootschap 'Société d'Emulation' te Brugge, 106 (1969), pp.17-32. 
BeroerZieke Tïjden, 11, p.280. 
L. VANDAMME, 'Revolt in het Westkwartier', in Revolt and emigration. Refugees from 
the Westkwartier in Sandwich in the xvith century (Dikkebus, 1988), pp.29-52. 
DECA VELE, De Dageraad van de Reformatie in Vlaanderen, pp.368-369. 
Ook elders merkte Vaemewijck op dat "dlant van Namen [ ... ] zeer catholicus [es]". Zie: 
BeroerZieke Tïjden, IV, p.81. 
MARNEF, Antwerpen in de tijd van de Reformatie, p. 105. 
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BeroerZieke Tïjden, I, p.241. Zie uitgebreider in ons tweede hoofdstuk omtrent de histori
sche context in Gent. 
BeroerZieke Tïjden, m, p. 193. 



de van de Beeldenstorm in de Sint-Jacobskerk moest opnemen648. En toen op 

28 mei 1568 de "catholijcke persoonen" uit Vaemewijcks buurt ontboden wer

den op het Gravenkasteel om gehoord te worden door twee commissarissen in 

verband met een van ketterij verdachte Gentenaar, dook de naam (van) Marcus 

van Vaemewijck onder de opgeroepen Gentenaren op: hij gaf zelf te kennen 

dat hij aanwezig was649. Kennelijk werd Vaemewijck van overheidswege als 

een betrouwbaar katholiek ingeschat. Ook (talrijke) andere elementen uit de 

kroniek, reeds aangehaald in onze studie, wijzen in dezelfde katholieke rich
ting. 

In wat volgt, wensen we allereerst de veronderstelde katholiciteit van 

Vaemewijck te verifiëren, maar vooral te verfijnen. We willen hem situeren 

binnen de hierboven geschetste religieuze diversiteit aan de vooravond van de 

Opstand. Daarom is het van belang, nauwkeurig na te gaan welke religieuze 

denkbeelden hij erop na hield. Zijn die opvattingen coherent met het beeld dat 

we van hem (tot hiertoe) gaven? Automatisch rijst hier dan ook de vraag welke 

zijn houding was ten aanzien van de protestantse doctrine. Uiteraard zijn we 

er ons van bewust dat zoiets als dé "protestantse doctrine" niet bestaat. We 

wezen reeds op de grote religieuze verscheidenheid onder de protestanten. Het 
ligt hier niet in onze bedoeling om de lutherse, calvinistische, zwingliaanse, 

doperse en andere protestantse leerstellingen in al hun facetten uit de doeken 

te doen. Wel willen we naar aanleiding van een aantal passages uit de 

BeroerZieke Tijden op een aantal concrete "hete hangijzers" ingaan. Meteen 

geeft dit ook een beeld hoe verfijnd Vaemewijcks kennis was omtrent de 

katholieke en niet-katholieke leerstellingen. 

Eerst en vooral zoomen we in op wat voor de protestanten uiterst essentieel 

was, met name het Woord Gods, de Bijbel. Welke was Vaemewijcks mening 

daaromtrent en welke plaats gaf hij daarbij aan de Kerk en de traditie? 

Vervolgens behandelen we de sacramenten, met bijzondere aandacht voor 

twee sacramenten, met name het doopsel en de eucharistie/het avondmaal. 

Ook de beelden- en heiligenverering had het door toedoen van de protestantse 

kritiek zwaar te verduren. Deze behoorden alle tot de grote controverses die 

zich tussen protestanten en katholieken in die periode afspeelden650. 
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Beroerlicke Tijden, m, p.75. 
Beroerlicke Tijden, IV, p.99. 
Vergelijk C. AUGUSTUN, 'Godsdienst in de zestiende eeuw' , in Ketters en papen onder 
Filips IJ. Het godsdienstig leven in de tweede helft van de 16de eeuw (Utrecht, 1986), p.34. 
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7.2.1 Gods Woord en/ of traditie 

Toen de twee zonen van de heer van Batenburg opgepakt werden, werd ter

stond gepeild naar hun geloofsovertuiging. Hun antwoord was: "vanden chris

tenen gheloove". Na de vraag of ze calvinist, lutheraan, anabaptist of libertijn 

waren, spraken zij: "dat zij niet en waren noch up deene noch up dander rus

tende, noch up gheen meinschelicke leeringhen ende verstanden; maer alleene 

waren zij haer vasticheijt des gheloofs nemende up tghene, dat die 4 

Evangelisten ende die Apostelen ghescreven hadden"651. 

Deze uitspraken getuigen meteen waar het de protestanten in wezen om te 

doen was: het evangelie ofwel, iets ruimer, de Bijbel. Zoals we reeds in onze 

historische context aangaven, zou het te oppervlakkig zijn, te veronderstellen 

dat Luther en andere grote reformatoren enkel de bedoeling hadden om de 

strijd tegen de kerkelijke wantoestanden aan te binden. De eigenlijke drijfveer 

van Luther was niets anders dan de wens om terug te keren tot de Kerk van het 

evangelie van Jezus Christus, zoals dit in de Heilige Schrift en in het bijzon

der bij Paulus op levendige wijze werd ervaren. Concreet betekende dit dat 

Luther uitging van het primaat van de Schrift. Deze terugkeer naar de strikte 

bijbelse fundering van de nieuwe opvattingen en van de kritieken op de oude 

Kerk (het biblicisme) werd dan ook één van de voornaamste karakteristieken 

van de hervormingsbeweging. Luthers theologisch programma, sola fide, sola 

gratia, solus Christus en sola Scriptura droeg bij tot een paradigmawisseling 

die het middeleeuwse paradigma aan de kant schoof. Het geloof dat God de 

mensen had geschonken, kwam tot de mensen via het Woord Gods. Het pre

ken zelf werd daarom duidelijk versterkt. Alles draaide in hoofde van de refor

matoren om het (verkondigen van het) Woord Gods (Scriptura). De mens kan 

immers alleen zijn redding en heil vinden via het onvoorwaardelijke geloof 
(jides) in God. Elke mens mag onvoorwaardelijk op God vertrouwen omwille 

van de genade (gratia) die God hem heeft geschonken. Deze genade heeft de 

Schepper het duidelijkst laten zien in de kruisdood en de opwekking van 

Christus652. Dit impliceert uiteraard een scherpe kritiek op alles wat tussen de 

mens en zijn God wordt ingeschoven, zoals allerhande kerkelijke geboden die 

niet in de Bijbel voorkomen, maar door de Kerk zijn ingesteld. 

651 BeroerZieke Tijden, 11, p.254. 
652 0. BAYER, 'Martin Luther (1483-1546)', in C. LINOBERG (ed.), The Reformation 

Theologians. An Introduetion to Theology in the early modem Period (Oxford, 2002), 
pp.54-55; H. KÜNG, Grote christelijke denkers (Averbode, 1996), pp.151-152. 
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Reeds op de allereerste folio's van zijn kroniek stelde Vaemewijck dit punt 

aan de orde. Tijdens de hagenpreken toonden de veldpredikanten zich, aldus 

Vaemewijck, erg beslagen in het hanteren van de Schrift. Ze predikten het 

woord zoals "den heere bevolen hadde alle meinschen te vercondighen" en 

niet het woord dat mensen of instellingen vonden dat moest worden gepreekt. 

Vandaar de scherpe reactie tegen wat de predikanten noemden: "roosecrans

kins, weghen ende bedevaerden ende vele dierghelijcke supersticien". De pre

dikanten waren er immers van overtuigd dat de clerus niet alleen hun woorden 

boven Gods Woord stelde, maar dat die zelfs het Woord Gods "verdonckerde", 

zodat het ware Woord "zijnen rechten loop niet ghehebben en conde ende 

meeste gheboghen zijn ende wijcken" moest "om die meinschelicke verzie

ringhe ende vonden plaetse te gheven". Volgens de gereformeerde predikanten 

ware het beter "dat die meinschelicke gheboden weken ende plaetse ghaven 

den heiighen ghebenedijden woorde Godts, dwelck ghelden zal int uuterste 

oordeel". Men is veel meer gehoorzaamheid aan Gods Woord verschuldigd 

dan aan overheden die mensen verboden naar de hagenpreken, en dus naar dat 

Woord, te gaan luisteren: "den Heere [ ... ] zecht dat men in datcasniet vree

sen en zoude die tlijf moghen nemen, maer hem die tlijf ende ziele mach weer
pen in den eeuwighen brant der hellen". Bij de lutheranen, bij de zonet geci

teerde calvinisten en bij de doopsgezinden was dit biblicisme één van de cen

trale elementen in hun religieuze houding en denkwereld. 

Hier werd het exclusieve gezag van de Schrift gepredikt in strijd met het 

gezag van de Kerk. Vaemewijck kantte zich tegen deze uitspraken en wierp 

een aantal tegenargumenten op. Ten eerste merkte hij op dat het zich beroepen 

op de Schrift, het Woord Gods, als enige autoriteit niet zo evident is als het 

lijkt. Hij stelde dat niet alles wat door de veldpredikanten het Woord Gods 

genoemd wordt, dit ook effectief is. Er is immers geen Bijbel zonder bijbel

uitleg en daarmee is ook het subjectieve element gegeven. Het feit dat de pro

testanten de Bijbel en alleen de Bijbel als hoogste autoriteit centraal stelden, 

impliceerde immers een rechtstreekse aanval tegen de katholieke clerici. Het 

principe van het algemeen priesterschap maakte van elke gelovige een schrift

geleerde, en dit tot grote onvreugde van de clerici die met dit principe geen 
reden van bestaan meer hadden653. Vaemewijck pleitte ervoor, "dat men moet 

meer bezien wat die meeninghe vanden heiighenGheest Godts gheweest es, 

die onder die letteren van den woorde Godts besloten ligt". De situatie was 

echter dat elke ketter zijn letter heeft. De onderliggende gedachte bij 

653 N.Z. DAVIS, 'Printing and the people', in N.Z. DAVIS, Society and Culture in early 
modem France (Cambridge, 1987), pp.220-221. 
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Vaemewijck is dat de Kerk en haar priesters noodzakelijk zijn: de zwakke 

plekken in de Schrift rechtvaardigen de positie van de Rooms-Katholieke Kerk 

als rechter die over controverses moet oordelen654. Hij confronteert de geus

gezinden met zijn overtuiging dat zij niet over de competentie beschikten om 

over "zaken des gheloofs" te oordelen. Het past "een ghemeen leeck persoon, 

vrauwe oft man" niet te oordelen of "die heeren vanden Rade haer loijen ende 

wetten recht ghebruucken, oft die die doetueren in medicijnen haren Galienum 

wel volghen". Enkel wijze en verstandige mannen kunnen hierover oorde

len655. Bovendien was er de immense onderlinge verdeeldheid van de ketters: 

want hoe zout connen waer zijn dat dheretijcken tonghevalsche bloote woort 
Godts hebben[ ... ], als zij [de protestanten] meer dan duijsentgherande in hare 
opinien gheweest zijn, [ ... ] hoe mach daer den he lighen Gheest in weereken die 
maer eenderande en es, niet twistich maer paeijselic; hoe zoude maghen desen 
Gheest der waerheijt, in duijsent manieren, alzoo hem zelve contrarie spreken; 
zoo en ware dan in hem gheen waerheijt bevonden, maer een abijmighe lueg
hentaie656. 

Precies het versplinterde karakter van het protestantisme, het uiteenvallen van 

de reformatorische bewegingen in diverse met elkaar rivaliserende en elkaar 

tegensprekende stromingen, was volgens Vaemewijck het ultieme bewijs dat 

deze protestanten (die hij hier duidelijk "dheretijcken" noemt) onmogelijk het 

ware woord Gods spraken657. De Heilige Geest die aan de basis van het ware 

Woord Gods ligt, treedt immers nooit in verdeelde slagorde op. De Geest 

spreekt steeds op uniforme wijze. Gods Woord wordt hier, aldus Vaemewijck,' 

zonder meer door de "ketters" vervalst. Vaemewijck deelde de mening van de 

protestanten, dat iemand die menselijke geboden of leerstellingen boven "tcla

re woort Godts" zou plaatsen, terecht te bestraffen is. De Kerk doet dit, vol

gens Vaemewijck, echter niet, want "meinschelicke leeringhen aceorderende 
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Vergelijk F. LAPLANCHE, 'Controverses et dialogues entre catholiques et protestants', in 
J. MAYEUR (e.a.), Histoire du christianisme des origines à nos jours. 8: Le Temps des 
confessions ( 1530-1620/30) (Paris, 1992), p.307. 
BeroerZieke Tijden, II, p.65. Later komen we hier nog op terug. 
BeroerZieke Tijden, I; pp.14-15. 
Dat Vaernewijck de oneindige interne verdeeldheid van de protestanten als teken van de 
onwaarachtigheid van hun leer ziet, is zeker niet origineel ("ghelijct niet en voucht, datter 
diversche religie onder de christenen es" BeroerZieke Tijden, II, p.225). Heel wat katholie
ken zagen dit als teken en bewijs van de aanwezigheid van Satan. Zie LAPLANCHE, 
'Controverses et dialogues entre catholiques et protestants', p.303. De gedachte staat ech
ter ook centraal in Brasmus bovengeciteerde werk Van die minZieke eendrachticheijt der 
keercken. Daarin stelde Brasmus dat het kenmerk van de ware Kerk precies de eenheid is. 
BRASMUS, Vrede 's weeklacht, p.212. We komen hier nog op terug. 



metten woorde Godts, [ ... ] die en zijn niet te verweerpen, als men ze hoogher 

dan naer haer weerde oft valuere den volcke voren en lecht". De vraag blijft 

echter open, hoe eng of hoe ruim dit "in overeenstemming-zijn-met-de

Schrift" moet worden opgevat658. Belangrijk is wel dat hij het evangelie als 

maatstaf ziet voor deze "meinschelicke leeringhen" die de Kerk aflevert. 

Opvallend is de nadruk die Vaemewijck legde op de rol van de Heilige 

Geest. Dit ligt in de lijn van wat het Concilie van Trente had beslist, namelijk 

dat de waarheden en de geloofsregels besloten lagen in zowel geschreven boe

ken (in casu de Bijbel) als de ongeschreven tradities. Deze tradities vonden 

hun oorsprong in het feit dat de apostelen die van Christus zelf hadden gekre

gen ofwel dat de apostelen, geïnspireerd door de Heilige Geest, ze zelf in het 

leven hadden geroepen en ze van dan af werden doorgegeven van generatie op 

generatie. De katholieke Kerk legitimeerde haar tradities doordat deze net als 

de Schrift, door de Heilige Geest werden "voorgeschreven". Tot deze tradities 

behoorden onder meer de Geloofsbelijdenis (het Credo), het kruisteken, de 

zondagsplicht en de verplichte misviering op Pasen met de daaraan vooraf

gaande verplichte biecht met de priester als getuige, de vasten in de lijdenstijd 

en de onthouding van vlees op vrijdag. Dit zijn er slechts enkele uit een lijst 

van 34. Dat de traditie aldus op gelijke hoogte van de Schrift geplaatst 

wordt659, gaf veel speelruimte aan het leergezag van de paus, maar zorgde 

voor een diepe kloof tussen de reformatorische beweging en de Kerk660. 

In navolging van de Kerk plaatste Vaemewijck de traditie op gelijke hoog

te met de Schrift. Ook in wat volgt zullen we zien dat hij steevast terugviel op 

het "traditie-argument" om een kerkelijk gebruik te legitimeren. 

7 .2.2 De sacramenten 

Inzake de toediening van de sacramenten had de Kerk alleen het monopolie. 

Omdat deze sacramenten voor de katholieke gelovigen noodzakelijk waren om 

het heil te verwerven, vormde de clerus aldus bij de bediening ervan een 

onmisbare schakel. De priester stond immers als bemiddelaar tussen God en 
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Beroerlicke Tijden, I, p.15. 
Trente bepaalde immers: "So, following the example of the orthodox fathers, this council 
receives and venerates, with equal pious affection and reverence, all the hooks both of the 
New and Old Testament[ ... ] together with the said traditions, as well those pertaining to 
faith as those pertaining to morals, as having been given either from the lips of Christ or 
by the didication of the Holy Spirit and preserved by unbroken succession in the Catholic 
Church". Zie M. GREENGRASS, The Longman campanion to the european Reformation, 
ca.JS00-1618 (London, 1998), p.201. 
M. A. MULLETT, The Catho/ie Reformation (London-New York, 1999), pp.39-40. 
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de mens. Luther en andere reformatoren ontkenden echter de unieke sacrale 

status van de clerus om bovengenoemde redenen. Vaemewijck schreef dat in 

de advent van 1566 een karmeliet in de Gentse Sint-Miebielskerk "up de zelve 

rnanniere als die nieu predieanten predicten", zijn sermoen hield. Deze (geus

gezinde) broeder verklaarde "datter maer twee sacramenten en waren, ende 

hoewel dat ander vijve waren bekent bijde aude doctueren, nochtans niet als 

de voornoemde twee: dat was tdoopsel ende tnachtmael, beede van Christus 

ende die apostelen meerckelic inghestelt"661. Slechts twee sacramenten bleven 

bij de protestanten overeind, precies omdat enkel deze twee door Christus zelf 

werden bevolen: het doopsel om het lidmaatschap van de christelijke gemeen

schap te bevestigen en de communie om dit lidmaatschap te ondersteunen. De 

vijf overige (katholieke) sacramenten (priesterwijding, biecht, huwelijk, vorm

sel en ziekenzalving) werden door de protestanten als louter menselijke uit

vindingen662 bestempeld, die bovendien tot misbruiken leidden. De katholie

ke Kerk bleef echter aan deze zeven sacramenten vasthouden. Deze vijf door 

de protestanten afgevoerde sacramenten krijgen in de BeroerZieke Tijden min
der aandacht dan de twee die behouden blijven. 

Hoewel het huwelijk bij de calvinisten nooit als een sacrament, in de strik

te zin van het woord, werd beschouwd, percipieerde Vaemewijck toch dit cal

vinistische huwelijk als zijnde een handeling, vergelijkbaar met een sacra

ment. Zo merkte hij op dat er tijdens de hagenpreken geregeld, naast dopen, 

ook huwelijken ingezegend werden "naer haerlier manniere" en ze volgden 

daarbij niet de procedure zoals die door de Kerk werd gestipuleerd. Het huwe

lijkssacrament werd pas tussen de tiende en de twaalfde eeuw canoniek-rech

telijk onderbouwd door de Kerk663. Geleidelijk aan legde de Kerk dit sacra

ment op aan de volledige Latijnse christenheid. Pas vanaf het Concilie van 

Trente werd bepaald dat het sacrament in aanwezigheid van een priester en 

met getuigen moest worden afgesloten664. Voor Vaemewijck voerden deze 

veldpredikanten priesterlijke taken uit: zij zorgden voor de "administratie van

den sacramenten" zonder "eenighe commissie oft auctoriteijt vander hover

heijt" (zoals het voor Vaemewijck eigenlijk hoorde te zijn). Dit roept bij 

Vaemewijck de volgende bijbelse reminiscentie op: 
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BeroerZieke Tijden, II, p.49. 
Deze sacramenten noemden de geusgezinden, aldus Vaernewijck, "supersticien" 
(Beroerlicke Tijden, II, p.74). 
L. BRINK, 'Ehe/ Eherecht/ Ehescheidung', VI Mittelalter, in Theologische 
Realenzyklopädie, deel 9 (Berlijn-New-York, 1980), pp.330-336. 
M. E. SCHILD, 'Ehe/ Eherecht/ Ehescheidung', VII Reformationszeit, in Theologische 
Realenzyklopädie, deel 9 (Berlijn- New-York, 1980), p.344. 



Zij [de veldpredikanten] zijn inneghecommen duer haer eijghen promotie ende 
ghoetdijncken, niet duer de rechte duer ende niet bij oordene, zoo Paulus zecht, 
maer duer de veinstere, onbehoorlic in der nacht zoo die quaetdoenders pleg
hen665. 

Protestantse predikanten hebben, aldus Vaemewijck, niet de bevoegdheid om 

rechtsgeldige huwelijken in te zegenen. Alleen het kerkelijk huwelijk telt. 

Het biechtsacrament komt even ter sprake, en wel in het volgende miraculeu

ze verhaal dat hij van Baudin Beijens, werkzaam in de griffie van de Gentse 

Keure, te horen kreeg, die het op zijn beurt in een brief "van eenighe groote 

meesters, ghezonden vanden Hove an de Wet voornoemd" had gelezen. Toen 

één van de zeven ter dood veroordeelde geusgezinden verlangde om alsnog 

vóór zijn executie te biechten, overleefde hij als bij wonder. Dit verhaal wekte 

de spot op bij de calvinisten, maar Vaernewijck zelf geeft zeker niet expliciet 

te kennen dat hij dit verhaal larie vindt. In de strijd tussen protestanten en 

katholieken werden mirakelen bij de vleet ingezet om hun eigen gelijk aan te 

tonen (infra)666. In dit geval waren het de katholieken die dit verhaallanceer

den om de effectiviteit van de biecht te onderstrepen667. Het biechtsacrament 

heeft een lange geschiedenis achter zich. Pas sinds het Lateraans Concilie van 

1215 decreteerde de Kerk dat elke gelovige minstens éénmaal per jaar te 

biecht moest gaan bij de parochiepriester<J68. Nauw samenhangend met de 

biecht, is de problematiek omtrent het vagevuur, de plaats waar de zielen 

gelouterd worden, vooraleer de hemel binnen te gaan. Ook dit stond ter dis

cussie. Kerkelijke theorieën over het purgatorium dateren pas uit de late 

twaalfde en dertiende eeuw669. Door het bestaan van een intermediair purga

torium deed men afstand van de oude dualistische voorstelling van hemel en 

hel, en werd de biecht, maar ook de dodencultus (infra) en de aflatenhandel, 

als mogelijkheden om verlost te worden van begane zonden, zinvol670. 

Protestanten verwierpen deze mogelijkheden omdat zij ervan overtuigd waren 
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BeroerZieke Tijden, I, p.46. 
Op het gegeven van de mirakelen gaan we later dieper in. Zie 7.2.3 Beelden-en heiligen
verering. 
Beroerlicke Tijden, 11, pp.315-316. 
E. BEZZEL, 'Beichte', ill Reformationszeit, in Theologische Realenzyklopädie, deel 5 
(Berlijn- New York, 1980), p.425. 
J. LE GOFF, La naissance du purgatoire (Parijs, 1981), pp.209-238. Daarin stelde hij dat 
de term purgatorium vrijwel nooit in theologische en scholastieke traktaten vóór 1170 
werd aangetroffen, althans met de betekenis van plek waar de zielen werden gelouterd 
alvorens de hemel te betreden. 
A. GUREVICH, Medieval popu/ar culture. Problems of belief and the perception 
(Cambridge-Parijs, 1988), pp.148-149. 
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dat de verlossing niet kan worden verdiend door goede werken, laat staan via 

aflaten671. Toen de geusgezinde Lieven de Smet vroeg dat men voor hem zou 

willen bidden, terwijl hij nog in leven was -immers, na de dood hielp geen bid

den, want hij geloofde in geen vagevuur-, reageerde Vaemewijck scherp: het 

vagevuur was een gegeven, 

alzoo de Helighe Keercke haut ende vanden apostelen tijden af ghehauden 
heeft, als dat men oock voor die ghestorvene behoort te bidden, dwelc over
vloedelic betoocht can werden metter H. scriftueren, uuten auden ende nieu
wen Testamenten, ooc met de helighe doetueren griecsche ende latijnsche, met 
die langhe ghewoonte der H. Keercke ende met die ghemeensaernheijt van over 
meer dan duijsent jaren van desen gheloove in alle landen, [ ... ] . Want tes een 
groote wreetheijt voor die dooden niet te willen bidden, die in die onsachelic
ke pijne des vagheviers zijn, en noch eijst een meerder vertwijffelinghe voor 
hem zeiven naer zijn doot niet te willen ghebeden hebben672. 

We zien dat Vaemewijck zich achter het traditioneel-katholieke en middel

eeuwse concept van het vagevuur schaarde, maar evenzeer achter het gebed 

voor de gestorvenen. Hij motiveerde het vagevuur door te stellen dat dit reeds 

een gegeven was, gebruikt sinds de tijd der apostelen. De dodencultus kan 

worden gerechtvaardigd vanuit de Schrift, de kerkvaders en de "langhe ghe

woonte der H. Keercke". Concrete vindplaatsen gafhij hier echter niet op. Dat 

het gegeven van het vagevuur in 1567 amper vier eeuwen oud was, wist 

Vaemewijck niet, kon hij als theologisch ongeschoolde misschien wel niet 

weten. Dit toont aan welk (groot) belang hij hechtte aan traditie en gewoonte 

naast de Schrift en de kerkvaders. 

Ook het chrisma, dat traditioneel voor vormsel, wijdingen en ziekenzal

ving wordt gebruikt, werd door Vaemewijck met respect vermeld. In een boze 

stemming merkte hij op hoe. het "slecht volc" [de beeldenstormers] niet 

begreep dat zich in het altaar het chrisma of heilig oliesel bevond waarmee "zij 

ghewijt waren"673. Veruit de meeste aandacht besteedde Vaemewijck aan het 

doopsel en aan het avondmaal. In afzonderlijke subkapittels gaan we er dieper 

op in. 
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AUGUSTIJN, 'Godsdienst in de zestiende eeuw', p.34. 
Beroerzieke Tzjden, m, p. 306-307. 
Beroerlicke Tzjden, I, p.179. 



7 .2.2.1 Het doopsel 

Naar aanleiding van de talrijke hagenpreken buiten de stadswallen van Gent 

werden tal van kinderen gedoopt, waarbij Vaemewijck opmerkte dat dit doop

sel werd voltrokken, "naer haerlier manniere, versmadende die aude lovelicke 

ghewoonte der heiigher keercke". De veldpredikanten 

blameerden somtijts, in haer sermoenen, die rnanniere vanden doop, die wij 
huseren, zegghende dat ons priesters met de kinderen staen ende jonghelueren, 
steken haer vingheren in der kinderen hooren, speecselen ende zeeveren daer 
up, emusen ende zeijnen, zalven, zouten ende strijcken, bezweerenden duvel 
daer uut, als oft de moeder eenen duvel IX rnaenden in haren lichame ghe
dreghen hadde674. 

Een eerste element dat opvalt, is dat Vaemewijck zich via het persoonlijk voor

na~mwoord "wij" en "ons" identificeert met de katholieken. Hij registreert de 

kritiek van de predikanten en vervolgens poogt hij het katholieke doopsel te 
verdedigen: de protestantse argumenten zijn makkelijk te weerleggen, "want 

de keercke ende de vaderen hebben van allen auden tijden zulcx ghehuseert 

om zeker betekenessen hier te lanck om verhalen, ende heeft wel auctoriteijt 

ende macht zulcx te doene"675. Alweer gebruikt Vaemewijck een gezagsargu

ment. Net zoals hij het vagevuur en de dodencultus legitimeerde door zich te 

beroepen op door de tijd geheiligde gewoonten, zo doet hij dit ook voor het 

doopselsacrament. 

Een sermoen, gehouden in de Sint-Jacobskerk door "her Leo Beemaert, 

een weedie priester, [ . . . ], ooc een wel gheleert man in latijn ende griecx", 

bood Vaemewijck meer concrete argumenten ter verdediging van het doopsel 

in oude katholieke stijl. Priester Leo Beemaert preekte over een dove, die 

Jezus weer liet horen, 
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stekende zijnen vijngher in zijn hoore, daer bij bewijsende de ceremonien van
den doopsele, hoe den priester den vijngher in des kindts hoore steect, ende 
doet den duvel duer die eracht Godts vanden kinde wijeken als hi jt beleeft; niet 
dat de moeder neghen rnaenden lanck den duvel in haer draecht int lichaem 
vanden kinde, als oft tkindt bezeten ware, zoo dees nieuwe predieanten haer 
daer om beghecten [ ... ]; maer daer bij wart bewesen, dat den vijandt duer de 
eertzonde ( daer alle kinderen in gheboren) hem recht daer anne vermeet ende 
heeft, ende dat men hem zulck een recht versteeet ende verjaecht metten bloe
de Chris ti duer thelich doopseie676. 

Beroerlieke Tijden, I, p.29. 
BeroerZieke Tijden, I, p.29. 
BeroerZieke Tijden, I, p.219. 
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Tijdens het doopsel wordt door Gods kracht de duivel uit het kind verdreven. 

Hier wordt de kern van het doopselsacrament ter sprake gebracht, met name 

het wegspoelen van de zogenaamde oorsprongs- of erfzonde. De leer over de 

erfzonde bepaalt immers dat alle mensen uit zichzelf zondig zijn. De staat van 

zonde gaat van de eerste mens door de voortplanting op al zijn nakomelingen 

over. In het erfzondedecreet van 17 juni 1546677 bevestigde het Concilie van 

Trente deze stelling. De oorsprongszonde is door het doopsel verwijderd, maar 

toch blijft nog de zogenaamde concupiscentie, de zogenaamde "haard van 

zonde" (dat zelf geen zonde is)678. Van dat laatste was echter geen sprake in 

het sermoen. Via de preek vernam Vaernewijck wel het (sterk vereenvoudig

de) officiële kerkelijke standpunt en integreerde dit in zijn kroniek, wat meteen 

ook het belang van predikatie als bron van informatie onderstreept679. Het 

stelde Vaernewijck in staat om zijn eerder conservatief-getinte gezagsargu

menten te onderbouwen en te stofferen. 

Gereformeerden vonden net als katholieken dat de doopact moest behou

den worden. In de ·doop werd de gave van het evangelie geschonken, namelijk 

de vergiffenis der zonden en de gave van de Heilige Geest als vrucht van het 

volbrachte offer van Christus680. Gefundeerd op het kruisoffer van Christus, 

was ook de ·waterdoop voor de gereformeerden een "seghel ende seker ghe-
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GREENGRASS, The Longman campanion to the european Reformation, pp.201-202. 
K.-H. ZUR MÜHLEN, 'Taufe', V Reformationszeit, in Theologische Realenzyklopädie, 
deel 32 (Berlijn- New York, 2001), p.708. Trente heeft geen nieuwe doopleer in het leven 
geroepen. Het concilie zette zich enkel af tegen de dopers en de gereformeerden. Tegen de 
dopers, omdat de Kerk blijft vasthouden aan de kinderdoop; tegen de gereformeerden, 
omdat deze laatsten beweren dat alle zonden die na het doopsel worden begaan alleen door 
de herinnering aan en het geloof in het ontvangen doopsel vergeven kunnen worden. Trente 
stipuleerde echter dat door het doopsel, de gedoopte effectief bevrijd is van de erfzonde en 
dat de zonden die na het doopsel worden begaan, kunnen worden vergeven via het biecht
sacrament (ut supra). Dit laatste wordt door de gereformeerden verworpen; J. AUER, 
'Erbsünde', in Lexikon für Theologie und Kirche, deel 3 (Freiburg, 1959), kol.969; M. 
GIELIS, 'De leer over natuur, zonde en genade. Een lacune in de contrareformatorische 
catechese?', in Geloven in het verleden. Studies over godsdienstig leven in de vroegmo
derne tijd, aangeboden aan Miehiel Cloet (Leuven, 1996), p.67 en p.73. 
Het toont ook het belang aan van de priesters ·als "culturele tussenpersonen" tussen het 
gewone lekenvolk en de doctrines, uitgewerkt door de belangrijke kerkelijke hoogwaar
digheidsbekleders. Zie M. VOVELLE, 'Culturele tussenpersonen', in M. VOVELLE, 
Mentaliteitsgeschiedenis. Essays over leef- en beeldwereld. Met een voorwoord van Willem 
Frijhoff(Nijmegen, 1985), pp.126-141. Het toont evenzeer aan dat Vaemewijck niet terug
viel op grote theologische traktaten. Heel wat informatie omtrent de kerkelijke leer moest 
hij op de klassieke manier verwerven, via preken. 
ZUR MÜHLEN, 'Taufe', pp.707-708. Calvijn stelde: "Wir dürfen nicht meinen, die Taufe 
sei nur in Bezug auf die Vergangenheit gegeben, so dass wir für die Sünden, in die wir nach 
der Taufe fallen, ein anderes neues Heilsmittel suchen müssten [ ... ] zu welcher Zeit wir 
auch getauft sein mögen, wir sind ein für allemal für unser ganzes Leben gewaschen und 
gereinigt" (lnstitutio Christianae Religionis, IV, 15,3). 



tuyghenisse" van het heil dat God schenkt. Het is ook een zegel van de ver

bondenheid met God, waardoor de gedoopten afgescheiden worden van de 

ongelovige wereld, zoals dit bij de Joden gebeurde via de besnijdenis681. Het 

verschilt echter met het doopsel van de katholieken, wanneer het uiterlijke 

teken van de doopact niet noodzakelijk wordt geacht voor het verwerven van 

het heil. De bovengenoemde katholieke overtuiging dat kinderen zonder doop

sel hun redding zouden ontlopen, werd door de gereformeerden gekelderd. 

Gered wordt men door Christus ' verdienste, niet door de uiterlijke en zichtba

re doophandelingen an sich (ex opera operato ), zoals de katholieken beweren. 

Wanneer Vaemewijck een veldpredikant spottend hoorde zeggen, dat gewoon 

(en dus ongewijd) water "alzoo ghoet als vontwater [is], dat die papen bezwee

ren" omdat God het gezegend heeft, is onze Gentenaar geschokt682. Het toont 

echter aan dat de gereformeerden het heil van het doopsel niet afhankelijk 

maken van het water waarmee gedoopt wordt. Het gaat om hetgeen door het 

water gesymboliseerd wordt, namelijk Christus zelf683. 

Heel wat meer kennis had Vaemewijck omtrent het doopsel bij de doops

gezinden. Voor de vervolgers en voor de bevolking in het algemeen was de 

verwerping van de kinderdoop zonder twijfel het meest in het oog springende 

en verwerpelijke onderdeel van de doopsgezinde leer. Lieden die aldus hun 

kinderen bij de geboorte niet lieten dopen, waren per definitie verdacht. Zoals 

we reeds meegaven, ondergingen de dopers het doopsel pas op volwassen leef

tijd. Net als bij de gereformeerden wezen zij het sacramenteel karakter van de 

handeling af. De doop was een kenteken van de ware gelovigen waardoor elk 

van hen toetrad tot de christelijke gemeente. De doop kon als teken van geloof 

slechts toegediend worden aan volwassenen die vooraf getuigenis hadden 

afgelegd van hun bekering en van hun zuiver geloof684. Een schoolmeester 

te Eeklo, Jan van der Muelene werd gevraagd, "waerom hij zijn kindt achter 

den doop hilt". Hij antwoordde dat daar toch geen termijn op stond. Toen ech

ter werd gerepliceerd dat dit wel het geval was, luidde het antwoord van de 

doopsgezinde . gevat: "hoe macht dan bij ghecommen zijn, dat Christus zelve 

681 

682 

683 

684 

ZUR MÜHLEN, 'Taufe'. Het doopsel is, aldus Calvijn ook een belijdenis "mit dem wir 
schliesslich öffentlich erklären und versichern, was für einen Glauben wir haben" 
(lnstitutio Christianae Religionis, IV, 15,13). 
Beroerlicke Tijden, I, p.235. 
G. J. MILLER, 'Huldrych Zwingli ' , in C. LINOBERG (ed.), The Reformation 
Theologians. An Introduetion to Theology in the Early Modem Period (Oxford, 2002), pp. 
161-162 (Sacrament and Sign). 
ZUR MÜHLEN, 'Taufe', pp.705-706; S. VOOLSTRA, 'Menno Simons', in C. 
LINOBERG (ed.), The Reformation Theologians. An Introduetion to Theology in the Early 
Modern Period (Oxford, 2002), pp. 367-370. 
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XXXTil jaren audt was, als hij ghedoopt was"?685 Naar Vaernewijcks opinie 

beging deze schoolmeester een misstap. Hij liet zijn kind niet dopen en de ver

gelijking met Christus' volwassendoop vond hij zwak: immers Christus had 

een kinderdoop niet van doen, aangezien hij zonder zonde was, "ergo die ghe

lijckenesse [es] quaet, want ons es tdoopsel nootzakelick"686. Interessant is 

deze passage ook, omdat het illustreert hoe gevat de doopsgezinden, datgene 

wat hen door hun inquisiteurs ten laste werd gelegd, wisten te weerleggen met 

argumenten die zij ontleenden aan de Bijbel. Er heerste onder meer onder de 

dopers een intense leescultuur van de Bijbel. Dopers kwamen samen in gehei

me vergaderingen waar een leraar uit de Schrift voorlas en die bijbelpassages 

vervolgens toelichtte687. 

Conclusie is dat Vaernewijck het (weliswaar vereenvoudigde) katholieke 

standpunt inzake het doopsel kende en verdedigde. Hij zette zich af tegen het 

gereformeerde en doopsgezinde standpunt. 

7.2.2.2 Het avondmaal/de eucharistie 

Hoe relatief beperkt Vaernewijcks kennis in verband met het doopselsacra

ment ook was, over de eucharistie scheen hij heel wat beter geïnformeerd te 

zijn. Dat dit sacrament traditioneel het "sacrament der sacramenten" of ook 

wel gewoon als "hét sacrament" tout court werd beschouwd, is ongetwijfeld 

één verklaring. Ook al ging -volgens de katholieken- de genade uit van de 

zeven bestaande sacramenten, in slechts één sacrament was Christus waarach

tig aanwezig, namelijk in de eucharistie688. Maar uitgerekend daar situeerde 

zich het probleem, zoals zich dat in de zestiende eeuw in alle scherpte aan

diende. Het grote punt van geschil tussen de verschillende strekkingen in de 

hervormingstijd betrof het al dan niet symbolisch dan wellichamelijk aanwe

zig zijn van Christus in dit sacrament. De louter (symbolische) betekenis van 

de eucharistie was een thema dat reeds in de jaren twintig en dertig besproken 

werd in de informele conventikels die op diverse plaatsen in Vlaanderen wer

den gehouden, in het bijzonder door de sacramentariërs. Deze laatsten ont-

685 BeroerZieke Tijden , II, p.279. 
686 BeroerZieke Tijden, II, p.281 . 
687 Zie voor de Antwerpse situatie: G. MARNEF, Antwerpen in de tijd van de Reformatie, 

p.217 en p. 221. 
688 J.W. KINN, The Pre-Eminenee of the Eucharist among the Sacraments according to 

Alexander of Hales, St. Albert the Great, St. Bonaventura and St. Thomas Aquinas 
(Mundelein, 1960), p.154. 

202 



kenden de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie689. 

Waarin lutheranen, calvinisten en roomsen (wat dit punt betreft) van elkaar 

verschilden, wist Vaemewijck maar al te goed: 

De Calvinisten ende Martinisten oft die vander confessie van Ausburch en ver
schilden niet vele, zoo de ghues zeijden, dan int nachtmael, ende ooc lettel, 
want deene [de calvinisten] zeijde tlichame Christi was daer gheestelic; ende 
dander [de martinisten of lutheranen] zeijden twas lichamelic ende gheestelic; 
[ ... ] maer daer inne differeerden de Martinisten van de onse, dat zij zegghen 
wel datter twarachtich lichaem Christi es ende ooc mede et broot, maer de 
keercke zecht naer de consecracie zoo esser diehaem Christi ende gheen broot, 
dan alleene de specien oft ghedaenten des broots als witheijt, rontheijt, smaeck, 
etc., dwelc zij heeten aceedenten ende niet meer broot690. 

Ook hier merken we dat Vaemewijck zich via het persoonlijke voornaam

woord "onse" binnen de roomse Kerk situeert en haar transsubstantiatieleer 

huldigt. Deze laatste impliceert dat door een substantiële verandering, brood 

en wijn overgaan in lichaam en bloed van Christus, zodat de substantiële vorm 

van brood en wijn verdwijnt en alleen nog de accidenten69Lldeur, smaak, en 

andere- aanwezig zijn. Met deze overtuiging bevindt Vaemewijck zich 

(hoogstwaarschijnlijk onbewust) op tridentijnse golflengte692. De lutheranen 

hangen dan weer de consubstantiatieleer aan: de substantie van brood en wijn 

blijft, maar het lichaam van Christus treedt daarin binnen, zodat er sprake is 

van coëxistentie (zoals Vaemewijck het uitdrukt: "twaerachtich lichaem 

Chris ti [ ... ] ende ooc mede et broot"). Christus is in het avondmaal lichame

lijk tegenwoordig "in", "met" en "onder" de tekenen van brood en wijn693. 

689 

690 

69 1 

692 

693 

DECAVELE, De Dageraad van de Reformatie, pp.591-592; DECAVELE, 'Ontstaan van 
de evangelische beweging en ontwikkeling van de protestantse kerkverbanden in de 
Nederlanden tot 1580', in Ketters en papen onder Filips 11. Het godsdienstig leven in de 
tweede helft van de zestiende eeuw (Utrecht, 1986), p.45. 
Beroerlicke Tijden, 11, p.110. 
Volgens de op Aristoteles gebaseerde middeleeuwse filosofie is een "accident" een entiteit 
zonder een apart essentieel bestaan. Het bestaat enkel in een andere entiteit. Zie 
GREENGRASS, The Longman companion to the european Reformation, p.31 . 
Het Concilie van Trente herbevestigde de eucharistische theologie van het vierde Lateraans 
Concilie van 1215, dat wil zeggen de hierboven uiteengezette transsubstantiatieleer. Zie 
MULLETT, The Catho/ie Reformation, pp.48-49; E. ISERLOH, 'Abendmahl', III/3 
Reformationszeit, in Theologische Realenzyklopädie, deel 1 (Berlijn-New York, 1978), 
pp.l27-131. Vermits de tridentijnse invloed pas later in de tweede helft van de zestiende 
eeuw werkzaam werd, lijkt het voor de hand liggend dat bij Vaemewijck de laatmiddel
eeuwse eucharistische theologie gewoon verderwerkte. 
1. STAEDTKE, 'Abendmahl', III/3 Reformationszeit, in Theologische Realenzyklopädie, 
deel I (Berlijn- New York, 1978), pp.ll0-113. 

203 



Nog andere hervormers, zoals Karlstadt, Zwingli, Oecolampadius (Johannes 

Hausschein), en anderen zetten echter nog een stap verder en kwamen tot een 

uitsluitend symbolische, spiritualistische opvatting van de eucharistie. Daarbij 

moesten Christus' woorden tijdens het Laatste Avondmaal "dit is mijn 

lichaam" en "dit is mijn bloed", geïnterpreteerd worden als "dit betekent mijn 

lichaam" en "dit betekent mijn bloed". Brood en wijn zijn dus slechts tekenen, 

afbeeldingen van het heil dat Christus schenkt694. Christus is geestelijk voor 

de gelovigen aanwezig. Calvinisten en lutheranen waren het met elkaar eens 

in verband met het afwijzen van de rooms-katholieke transsubstantiatieleer en 

van het offerkarakter van de mis. Onderling verschilden ze echter, zoals 

Vaemewijck opmerkte: calvinisten wezen de lutherse ubiquiteitsopvatting en 

de daaruit volgende consubstantiatieleer radicaal af, om welke reden Luther en 

zijn volgelingen (door de calvinisten) sacramentslasteraars of "sacramenta

riërs" genoemd werden. De meeste, zoniet alle gereformeerden in Vlaanderen 

leunden zowel bij het bovenbeschreven symbolische zwingliaanse standpunt 

als bij het standpunt van Calvijn aan695. 

Wat bij ons als een detail of nuance overkomt, was het in de zestiende eeuw 

allerminst. Zoals we reeds aangaven, waren deze diverse stellingnamen in ver

band met de eucharistie het herkenningspunt par excellence om protestanten 

van katholieken te onderscheiden. Vanuit gereformeerde hoek werd er forse 

kritiek geuit op de transsubstantiatieleer. Zo reageerde Vaemewijck geschokt 

op tal van geusgezinde uitspraken omtrent de eucharistie: 

Ie verscricke mij te verhalen sommighe pointen, die zij [de calvinisten] hier bij
brachten ende onder tvolc zaeijden, als dat de messe een onnatuerlicke toove
rie was, daer mede de papen (zoo sijse noumden) wanen Godt vanden hemel af 
in haer handen te tooveren, ende vreesende van den duvel wech ghedreghen te 
zijne om zulcke boosheijt, maecten daerom alle dees crusen696. 

Verder werden de katholieken door de calvinisten ook wel "Godteters" 

genoemd. Te Mechelen spotte, aldus Vaemewijck, een goudsmid met een 

priester die de mis celebreerde. De goudsmid riep uit: "Ghij radebraeet ofte 

694 STAEDTKE, 'Abendmahl', pp.113-118. 
695 Johan Decavele stelt dat er in Vlaanderen, wat de avondmaalsleer betreft, nergens een 

spoor van meningsverschil is tussen eerder zwingliaansgerichten en calvinisten. Het ver
schil tussen beiden is een kwestie van nuance: of er meer of minder sterk de nadruk werd 
gelegd op het louter zinnebeeldige van de handeling of naarmate niet of wel de klemtoon 
viel op het werkelijk deelhebben aan het nuttigen van het vlees of bloed van Christus. Zie 
DECA VELE, De Dageraad van de Reformatie in Vlaanderen, p.625. 

696 BeroerZieke Tijden, I, p.178. 
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breect ons Heere ende ten doet hem niet zeer"697. Vaemewijck stelde dat deze 

gereformeerden zich daarbij lieten inspireren door de heidense meester 

Averroës (1126-1198) die beweerde dat er op deze wereld geen (moreel) 

slechtere "natie" bestond dan die van de christenen: terwijl andere naties God 

aanbaden en vereerden, aten de christenen hun God op. Vaemewijck repli

ceerde heftig: 

In Godts name, wij en eten dat helich offer niet als een ander spijse, die in ons 
verwandelt wert; maer wij etent (zoo Augustmus wel zecht) als een medecijne 
onser ziele, daer mede wij zelve in zijne helicheijt verwandelt werden. De 
Heere heeft ons dit zoo diere bevolen en geboden, zoo dat ons ghenouch 
behoorde te wesen, ende dat die duvelsche blasphemie van dat zij niet en ver
staen, doch eens mochte cesseren698. 

Vaemewijcks overtuiging dat de eucharistie een "medecijne onser ziel" is, 

moeten we situeren binnen de zogenaamde laatmiddeleeuwse eucharistische 

vroomheid. Reeds aan het begin van de dertiende eeuw ontstond er een vroom

heid waarbij de persoon van Jezus Christus, die in het sacrament van de eucha

ristie als tegenwoordig werd ervaren, centraal stond. Gestreefd werd naar de 

vereniging van de individuele ziel met Christus door toedoen van het sacra

ment. We gaven reeds in een voetnoot aan dat sinds het vierde Concilie van 

Lateranen (1215) de (sacramentele) communie verplicht werd, als bewijs voor 

het behoren tot de zichtbare Kerk699. Tal van vruchten, zeg maar "positieve 

effecten", die met deze sacramentele communie gepaard gingen, werden daar

bij geformuleerd. Eén vrucht waar Vaernewijck, geïnspireerd door 

Augustinus, in het voorgaande citaat op alludeerde, was met name gezondheid 

en reinheid van de ziel. Door de zonden wordt de ziel gekwetst, maar door toe

doen van het sacrament wordt die gewonde ziel opnieuw genezen. Een twee

de vrucht was dat het communiceren leidt tot een verandering in de goede zin. 

Dit betekent dat het sacrament niet als een gewone spijs in ons lichaam wordt 

verteerd, maar wel dat het de persoon die dit sacrament tot zich heeft geno

men, "in zijne [van Christus] helicheijt verwandelt". Terwijl het gewone voed-

697 

698 

699 

BeroerZieke Tijden, 11, p.12. Toen de priester uit de kelk dronk, riep hij "le roi boit". Dit 
laatste is een directe verwijzing naar de zeer populaire drie-koningen-avondvieringen in de 
Nederlanden. Deze kreet zette het drinken in gang en vuurde de feestvreugde aan. 
VERBERCKMOES, Schertsen, schïmpen en schateren, p.l49. 
BeroerZieke Tijden, 11, pp.l46-147. 
J. VAN HERWAARDEN en R. DE KEYZER, 'Het gelovige volk in de late 
Middeleeuwen', in Nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 4 (Haarlem, 
1980), p. 405; C. CAS PERS, De eucharistische vroomheid en het feest van Sacramentsdag 
in de Nederlanden tijdens de lAte Middeleeuwen (Leuven, 1992), p.47. 
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sel zich in het lichaam van diegene die eet, wordt afgebroken, verandert het 

geestelijke voedsel (het sacrament) de persoon die via de communie dit gees

telijke voedsel heeft "geconsumeerd". Dit alles is gebaseerd op de woorden 

die Augustmus in zijn bekende Confessiones schreef en waar Vaemewijck 

naar verwijst: "Cibus sum grandium; cresce, et manducabis me. Nee tu me in 

te mutabis, sicut cibum camis tuae; sed tu mutaberis in me"700. 

Net zoals bij de andere sacramenten haalde Vaemewijck ook hier het ele

ment traditie aan om de eucharistie en de praesentia realis van Christus te ver

dedigen. De mis (in katholieke stijl) werd immers "lovelic onderhanden [ ... ] 

van die eerste keercke af tot deser daghe toe"701. Bovendien bestaat dit sacra

ment niet alleen in "die griecsche ende latijnsche keercke, maer in alle ander 

keereken der werelt"702. Bijgevolg is het bestaan van dit sacrament gerecht

vaardigd. 

Vaemewijck plaatst de protestantse kritiek op de transsubstantiatie in his

torisch perspectief: 

Die eerste die daer af werrijnghe ende beroerte maecten waren Bertramus ende 
Scotus, die screven,, anno Domini viijc, dat Christus natuerlic tichaem niet 
onder den broode en was. Hier jeghen es hart ghestreden. Anno duijsent ende 
xx, heeft [ ... ] Berengarius in Vrancrijck ghenomen Bertramus meeninghe te 
bescheermen, met grooten toeval des volcx, zoo dat concilien jeghens hem 
beroepen zijn, ende anno duijsent ende lviij heeft hij zijnen wederroup tot 
Roome ghedaen. [ ... ] Anno . duijsent iif xciij heeft Johannes Wijclef, in 
lnghelandt, dit ooc bescheermt. Desen cancker heeft ooc in Bohemen ghe
cropen, bij den Waldenses int jaer xic lxx, ende nu in onsen tijden eijlacen! 
berst dit quaet wederom geheel uut703. 

Vaemewijck situeerde de eigentijdse ketterij binnen een lange traditie van ket

terse stromingen in de kerkgeschiedenis en beschouwde het derhalve als een 

verschijnsel van voorbijgaande aard. De hierboven door Vaemewijck gegeven 

700 
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A. AUGUSTINUS, Confessionum libri XIII. Uitgegeven door Lucas Verheijen (Thrnhout, 
1981), pp.l03-104. 
M.VENARD, 'Catholicism and Resistance to the Reformation in France, 1555-1585', in P. 
BENEDICT (e.a.) (eds.), Reformation, Revolt and Civil War in France and the Netherlands 
1555-1585 (Amsterdam, 1999), p.142. In datzelfde artikel verwees Marc Venard naar het 
nawoord van Artus Désirés Contrepoison des cinquante-deux chansons de Clément Marot 
(1560). Daarin richtte deze auteur zich tot de Franse protestanten en verlangde hun beke
ring, hun terugkeer naar de oude katholieke Kerk: "Waarom volgen jullie de leer van 
Calvijn?", vroeg Artus Désiré, "leefden jullie vaderen en voorvaderen op de wijze waarop 
jullie nu leven? [ ... ] Alle echte christenen vereerden het lichaam van Christus reeds 1560 
jaar lang en waren dit allen afgodendienaars?" 
BeroerZieke Tijden, I, p.178. 
BeroerZieke Tijden, I, p.249. 



schets, vraagt om een woordje uitleg. De verwijzing naar "Bertramus" is onge

twijfeld een vergissing 704. Dit moet Rathramnus (gestorven na 868) zijn, mon

nik van de abdij van Corbie. Deze richtte zich tegen de leer van Pascharius 

Radbertus (gestorven 859) die De corpore et sanguine Domini schreef, een 

pleidooi voor de eenheid van het eucharistische en historische lichaam van 

Christus in het sacrament705. Aangezien aan het brood en de wijn geen veran

dering kon worden vastgesteld, kon de transformatie volgens Rathramnus, niet 

van lichamelijke aard zijn, maar enkel van geestelijke aard (spiritualiter) . 

Brood en wijn zijn figurae, symbolen voor het vlees en bloed van Christus. 

Toch was het niet zo dat Rathramnus zich op extreme wijze tegen de werke

lijke verandering van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus heeft 

gekant. Berengarius van Tours (ca.1000-1088) trok de gedachten van 

Augustmus en Rathramnus verder. Als voorstander van een puur rationalisti

sche opvatting van geloofswaarheden loochende Berengarius de transsubstan

tiatie en aanvaardde de eucharistie enkel in symbolische zin. In 1058 herriep 

hij zijn leer te Tours nadat die in de synoden van Rome, Vercelli (1050), Parijs 

(1051) en Tours (1054) werd veroordeeld. De strijd tegen Berengarius gaf ech

ter aanleiding tot het formuleren van termen die de verdere ontwikkeling van 

de eucharistieleer zou bepalen. Lanfrank van Bec en Guitmund verdedigden in 
De corporis et sanguinis Christi veritate in eucharistia de werkelijke tegen

woordigheid van Christus in de eucharistie, waarbij een onderscheid werd 

gemaakt tussen substantie en accidenten. In deze context viel voor het eerst de 

term 'transsubstantiatie' die ter gelegenheid van het vierde Concilie van 

Lateranen (1215) in een decreet werd gebruikt. Later hebben Wyclif (1320-

1384) in Engeland en Hus (1369-1415) in Bohemen een zelfde antirealistische 

theorie verdedigd. En nu werd deze (voor Vaemewijck) "ketterse" draad door 

eigentijdse reformatoren weer opgenomen. Om aan te tonen dat deze ketters 

ongelijk hebben, kwam Vaemewijck met een lange indrukwekkende lijst van 

verwijzingen naar "aude doctueren" en conciliebesluiten aandragen die alle(n) 

met klem bewijzen dat dit "hoochweerdich sacrament" in katholieke stijl 

waarachtig is. De volgende kerkvaders- en leraars worden genoemd: 

Chrysostomus, Theophylactus, Irenaeus, Ignatius, Dionysius, Ambrosius, 

Damaskenos, Cyprianus, Hieronymus, Augustinus, Gregorius en Cyrillus. 

Opvallend is wel het ietwat slordig samengestelde en onsamenhangende 

karakter van deze lijst. Vaemewijck ordende de verwijzingen niet per auteur. 

Zo verwees hij bijvoorbeeld naar twee verschillende homilieën van 

704 

705 
Nergens vonden we "Bertramus" die in deze context zou passen. 
"Non alia caro quam quaede Maria nata" (geen ander vlees dan wat uit Maria geboren is). 
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Chrysostomus, maar deed dit op twee verschillende plaatsen in deze lijst. Dat 

leidde onvermijdelijk tot fouten. Zo gaf hij (per abuis) tweemaal identiek 

dezelfde verwijzing naar het werk van Irenaeus. Dat hij de werken van deze 

twaalf genoemde kerkvaders alle grondig zou hebben gelezen, en dat dit lijst

je de vrucht zou zijn van persoonlijke lectuur, is zeer onwaarschijnlijk. 

Vermoedelijk heeft Vaemewijck hier geput uit eenflorelegium of kreeg hij het 

lijstje eenvoudigweg door een (meer) theologisch geschoolde persoon toege

speeld706. Naast kerkleraars geeft Vaemewijck ook referenties op naar conci

lieteksten. Hij verwees naar het vierde Concilie van Latheranen (1215), het 

Concilie van Konstanz (1414-1418) en het Concilie van Efese (431), en wel in 

deze volgorde. Er is dus geen chronologische volgorde. Had Vaemewijck wel 

weet wanneer deze concilies plaatsvonden? Dat Trente hier niet in het rijtje 

vermeld staat, is te wijten aan het langzame doordringen en uitvoeren van de 

tridentijnse conciliebesluiten op lagere echelons. Tot slot merken. we nog het 

probleem omtrent Dionysius op. Vaemewijck verwees naar De kerkelijke hiër

archie van Pseudo-Dionysios (eind vijfde-begin zesde eeuw) die onder de 

naam van Dionysios de Areopagiet theologische werken in het Grieks schreef. 

De echte, authentieke Dionysios de Areopagiet was een bekeerling van Paulus 

(Handelingen, 17, 34) en bisschop te Athene in de eerste eeuw. Tot de zes

tiende eeuw werden deze met elkaar geïdentificeerd totdat de humanisten 

Valla en Erasmus, op de teksten de filologische kritiek toepasten en onge

rijmdheden bespeurden. Onder kerkelijke druk zetten ze het topic echter niet 

verder. Vaemewijck beschouwde beide personen nog altijd als identiek: hij 

verwees naar de bekeerling van Paulus als zijnde de auteur van De kerkelijke 

hiërarchie707. 

Tot besluit kunnen we stellen dat Vaemewijck de transsubstantiatieleer 

zoals de katholieke Kerk die officieel huldigde sinds 1215, trouw volgde. Hij 

verdedigde die door dik en dun. Na 16 verwijzingen naar (diverse) werken van 

12 kerkvaders en na 3 referenties naar concilieverordeningen, schreef 

Vaemewijck: "Die met dese oft deserghelijcke auctoriteijt ooc met die clare 

woorden der scrift, die daer af zoo meerckelic luden, niet te helpen en es, ie en 

weet niet waer mede men hem helpen ·mach". Mocht Vaemewijck een protes

tant of een humanist van de bovenste plank geweest zijn, dan had hij zeker "die 

clare woorden der scrift", het evangelische instellingsverhaal der eucharistie, 

706 We merken op dat de controverse tussen protestanten en katholieken omtrent de avond
maalsleer tot een intensieve studie omtrent dit topic leidde. Waarschijnlijk circuleerden er 
tal van dergelijke lijstjes in die bewogen periode. 

707 NAUERT, Humanism and the Culture of Renaissance Europe, p.167. 

208 



aan deze indrukwekkende lijst van kerkvaders laten voorafgaan. De Schrift is 

immers de basistekst waar de genoemde kerkvaders zich op baseerden. Waar 

Vaemewijck kennelijk geen rekening mee hield, was dat het zich beroepen op 

de kerkvaders om de transsubstantiatie te verdedigen, in de ogen van de refor

matoren ronduit naïef was. Reeds tussen de instelling van de eucharistie 

(Nieuwe Testament) en de kerkvaders was het, volgens de reformatoren, reeds 

tot een breuk gekomen 708. Tot slot merken we nog op dat we in zijn denken 

omtrent de eucharistie onmiskenbaar sporen zien van de laatmiddeleeuwse 

eucharistische vroomheid, die hem kennelijk nauw aan het hart lag. Hij ver

zette zich duidelijk tegen de protestantse leerstellingen hieromtrent. De over

gelopen pastoor van Vinderboute werd door Vaemewijck "een ongheloovich 

Calvinist [ ... ] die gheen gheloove en hadde, dat Christus daer int helich sacra
ment was" genoemd709. 

7 .2.3 Beelden- en heiligenverering 

Zoals we reeds in onze korte inhoudelijke samenvatting weergaven, was het 

tweede boek van de BeroerZieke Tijden zogoed als geheel gewijd aan één 
gebeurtenis, de Beeldenstorm zoals die zich te Gent op 22 augustus 1566 vol

trokken heeft710. De Reformatie leidde echter geregeld tot beeldenstormen, de 

eerste daarvan reeds zeer vroeg, in 1522, in de Lutherstad Wittenberg. Met de 

terugkeer naar het strikte bijbelwoord als bron van openbaring en godskennis, 

nemen de diverse reformatorische groepen een veel afwijzender standpunt in 

ten opzichte van de beeldende kunsten, voor zover deze als kunst in de eigen
tijdse betekenis van het woord kunnen worden opgevat. Iconoclastische uit

barstingen braken los, waarvan de Gentse er slechts één was uit een lange lijst. 

Eén van de motieven was ongetwijfeld van zuiver religieuze aard: een reactie 

tegen de magische invulling van beelden en relikwieën die in de katholieke 
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G. KRETSCHMAR, 'Abendmahl', Ill/1 Alte Kirche, in Theologische Realenzyklopädie, 
deel1 (Berlijn -New York, 1978), p.84. 
Beroerlicke Tijden, 11, p.314. 
Merken we op dat de term "beeldenstorm" voor de Lage Landen enigszins misleidend kan 
zijn, als men die louter ziet als een aanval op de beelden. De calvinisten wilden niet alleen 
de heiligenbeelden, maar ook de hele santenkraam van de katholieke eredienst uitroeien: 
beelden, schilderijen, kruisen, kruisbeelden en gebrandschilderde ramen. De woede van de 
beeldenstormers richtte zich ook op de altaren, retabels, tabernakels, ciboriën, hosties, 
reliekhouders, kerkboeken, altaardoeken en koorhekken, zoals Vaernewijck uit zijn verslag 
laat blijken. Vergelijk A. DUKE, 'De calvinisten en de 'paapse beeldendienst'. De denk
wereld van de beeldenstormers in 1566', in M. BRUGGEMAN (e.a.) (eds.), Mensen van 
de Nieuwe Tijd. Een liber amicorum voor A. Th. Van Deurzen (Amsterdam, 1996), pp.39-
40. 
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wereld van de Late Middeleeuwen zo floreerde711. Vanuit reformatorisch

theologische hoek was er uiteraard het bekende beeldenverbod712. De katho

lieke Kerk stond met eerder gemengde gevoelens tegenover beeldende kunst. 

Aan de ene kant vormde de schoonheid een weg naar God, maar anderzijds 

stond ze dan weer wantrouwig tegenover een gebruik van beelden dat een 

ander doel diende dan de religieuze en morele stichtende functie. Wildgroei 

was echter onvermijdelijk. In de verordeningen van het Concilie van Trente, 

neergelegd in het decreet van 1563 "over de aanroeping, de verering en de 

relikwieën van de heiligen en de heilige beeltenissen"713 werden vroegere uit

spraken van het tweede Concilie van Nicea van 787 herbevestigd. Het sprak 

zich duidelijk uit tegen elke vermeende goddelijke kracht van om het even 

welk beeld, dat wil zeggen tegen idolatrie. De eer voor het beeld moest geheel 

de eer zijn aan God of aan Christus zelf. De aandacht moest op het essentiële 

gericht blijven. Deze ware devotie stond centraal en magische misgroeiingen 

van de volksreligie dienden bestreden te worden. 

De vraag rijst welke houding Vaemewijck tegenover deze beelden- en hei

ligenverering innam. Met een concrete casus kunnen we dit hoofdstukje inlei

den die tevens zal illustreren hoe de situatie aan de vooravond van de 

Beeldenstorm te Gent was. De processie van Sint-Antonius, die sinds jaar en 

dag te Gent plaats vond, werd in 1566 door de Gentse magistraat afgelast. Dit 

beeld pleegde men jaarlijks vanuit het Franse-Vlaamse Belle naar Gent te 

brengen. In aanwezigheid van baljuws, de beide schepenbanken en tal van ker

kelijke hoogwaardigheidsbekleders werd dit beeld in de stad rondgedragen en 
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De Beeldenstorm mag niet louter gezien worden vanuit zuiver religieuze overwegingen. 
Andere motieven waren van zuiver praktische aard. Zoals Vaernewijck in zijn kroniek ook 
liet verstaan, vroegen de calvinistische leiders te Gent aan het stadsbestuur een kerk om, 
met de komende winter voor de deur, er hun erediensten te kunnen laten plaatsvinden. Ze 
zochten beschutting. In tweede instantie wensten ze de roomse geestelijkheid te treffen die 
hun geloofsgenoten vervolgde, zo ze zelf beweerden. Ten derde had het ook een pole
misch-religieus doel. De calvinisten wensten de onmacht van de beelden aan te tonen en 
gehoorzaam aan Gods eigen gebod, de paapse beeldendienst uit te bannen (Vergelijk: 
DUKE, 'De calvinisten en de 'paapse beeldendienst", p.32). Guido Maroef wees ook op 
het element van de acte de présence: de calvinisten eisten op deze wijze hun rechten op 
(MARNEF, Antwerpen in de tijd van de Reformatie, p.l29). 
Toch zetten de reformatoren zich niet allen op uniforme wijze af tegen de beeldencultuur. 
Martin Luther kende bijvoorbeeld een educatieve waarde toe aan het beeld. Zijn Duitse bij
belliet hij zelfs illustreren. Bij de calvinisten waren beelden echter uit den boze. De abso
lute nadruk lag hier duidelijk op de woordverkondiging. Huldrych Zwingli nam een tus
senstandpunt in, waarbij hij een onderscheid maakte tussen afgodische en onschadelijke 
beelden. Zie G. MAY, 'Kunst und Religion'. VI Frühe Neuzeit, in Theologische 
Realenzyklopädie, deel 20 (Berlijn-New York, 1990), p.280. 
GREENGRASS, The Longman companion to the european Reformation, p.205; zie ook 
MULLETT, The Catholic Reformation, p.67. 



alle eer bewezen. Vaernewijck merkte echter op: 

Nochtans en wast anders niet dan een haut of blocxkin waerinne ghesneden 
was, totten schaudere, die figuere van eenen man met een baerde, naer die ghe
lijckenesse van dien heiighen heremijt Sente Anthonis ende alzoo daerup ghe
schildert ende chierlic ghestoffeert, ende was daerover een vierkant troonkin 
ghemaect[ ... ]. Hierinne en was gheen helichdom [ .. . ] dan alleen bloot ghe
schildert haut714. 

Duidelijk is dat Vaernewijck het beeld niet met de heilige vereenzelfdigde. Om 

het grotesk te maken gaf Vaernewijck de lezer nog mee, hoe de Gentenaars, 

van zodra ze zich buiten de stadswallen begaven, met het beeld omsprongen. 

Het beeld van de Heilige Antonius werd in een lederen zak gestoken. 

Vervolgens pleegde men ermee "te weerpen oft schieten over de grachten ofte 

in de mande van eenen waghen te smacken". Een kleurrijk spektakel vond te 

Sint-Amandsberg plaats: men pleegde met het beeld "te zotten ende te alven, 

alzoo zaen alst buter poorten quam up Sente Amantsbeerch". De "baveneers", 

inwoners van de Sint-Baafswijk, en de "mudeneers", bewoners van de Muide, 
"ghijnghen ghemeenlic alle jare eenen camp up ste_Amantsbeerch jeghen mei

canderen, om dees rijve oft figuere te hebben ende alzoo eenen streeck 

weechs, buten te lande medeloopen ende schumen"715. Het contrast tussen de 

pomp and ceremony waarmee het beeld binnen de stad werd rondgedragen 

enerzijds, en de zestiende-eeuwse versie van een rugby-wedstrijd waarbij het 

beeld als bal moest fungeren, buiten de stad anderzijds, werd scherp door 

Vaemewijck in de verf gezet. Evenzeer illustreert dit verhaal dat de 

Beeldenstorm niet uit het niets is voortgekomen. 

We zagen dat Vaemewijck in het Antoniusbeeld geen enkele vorm van hei

ligheid zag. Voor hem ging het om een gewoon blokje hout waaruit de figuur 

van de heilige gesneden was. Van idolatrie moet Vaemewijck overigens niets 

hebben. In een andere passage schrijft hij: "alzoo verre alst tanbeden [van 

beelden] anghaet, dat verweerpen ende vervloucken wij in alle manieren". 

Men dient te allen tijde op zijn hoede te zijn, "want den duvel zeer listich zijn

de ende neerghaende es"716. Diegenen die zich aan idolatrie bezondigden, 

moesten op een wijze manier terechtgewezen worden. De kern van de zaak is, 

aldus Vaemewijck, dat de beelden enkel worden aanschouwd en dat de heili

gen die door deze beelden worden gerepresenteerd, vereerd worden. Deze 

laatste gedachte ontleende Vaemewijck aan de door hem aangehaalde ooster-
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Beroerlicke Tijden, I, p.64. 
Beroerlicke Tijden, I, p.64. 
Beroerlicke Tijden, I, p.262. 
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se kerkleraar Johannes Damaskenos ( 660-7 41) die heel wat over Maria en de 

beeldenverering heeft geschreven 717. 

In die zin verwierp Vaemewijck de vooral calvinistische kritiek, met 

name dat in de katholieke Kerk de beelden als afgoden worden vereerd. Dat 

dit niet het geval was, werd door Vaemewijck als volgt aangetoond. Als hou

ten beelden oud en vort zijn, worden ze gebroken en gescheiden, om als brand

hout te worden gebruikt. Mgedankte stenen heiligenbeelden functioneren dan 

weer als palen of als onderdeel van banken. Soms worden dergelijke oude 

beelden zelfs als speelgoed aan de kinderen ten geschenke gegeven, "waer uut 

al meer dan notoir es, dat wij die gheensins voor Goden en hauden oft voor 

heilighen Godts, maer alleene voor die ghedijnckenesse van dien". Ten 

onrechte zijn katholieken (door deze beelden- en heiligenverering) het voor

werp van protestantse spot. Toch erkende Vaemewijck dat de verering niet 

overal zonder misbruik is, "maer dat gheweert, zoo es de reste al ghoet ende 

duechdelic"718. Op welke misbruiken zou Vaemewijck hier doelen? Eerst en 

vooral op de reeds bovengenoemde idolatrie, want dit gevaar school achter 

elke hoek. Ten tweede stelde Vaernewijck ook vast dat deze heiligen- en beel

denverering een onverantwoord grote bron van inkomsten voor de geestelijk

heid betekende. De kritiek van de geusgezinden, met name dat door toedoen 

van clerici vaak mirakelen aan beelden werden toegeschreven, om de stroom 

van vrome pelgrims nog te doen groeien en daardoor ook hun winstmarges te 

vergroten, onderschreef Vaernewijck op subtiele manier: tussen haken noteer

de hij, "(zoot ooc somtijts gheschiet heeft)"719. Hij vatte zodoende zijn stand

punt als volgt samen: 

Voorwaer ie aceordeere hier mede dat alle specien der afgoderien zeer te schu
wen ende te vreesen zijn, ende dat de ghene, die haer daer anne mesghaen zou
den, tzij duer ghiericheijt [een kritische noot jegens de clerus] ofte duer sim
pelheijt ofte verblentheijt [de idolatrie], behoorendeene ghestraft ende dander 
verrnaent te zijne 720. 

Dit impliceert ook dat Vaemewijck de beelden- en heiligenverering, indien d!e 

goed werd gepraktiseerd ("als zij [de beelden] wel ghebruuct werden"721 ), niet 

verwierp. Meer nog, hij onderscheidde zelfs een aantal specifieke functies. 
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BeroerZieke Tijden, I, p.l37. 
Beroerlicke Tijden, I, p.262. 
Ook elders merkt Vaemewijck op dat in de parochie van Beveren een beeld van Maria 
wordt vereerd, "zoo datter groot ghewin duer quam" (Beroerlicke Tijden, I, p.76). 
Beroerlicke Tijden, I, p.136. 
Beroerlicke Tijden, 11, p.l99. 



Enerzijds wekken beelden gevoelens van medelijden (meeleven) of vrees op. 

Anderzijds roepen heiligenbeelden de mensen op, het leven van de heiligen die 

ze representeren, consequent na te volgen. Op beide aspecten gaan we kort in. 

Wat de functie betreft, moeten we bij wijze van inleiding nog even verwij

zen naar de eucharistische vroomheid zoals we die onder het voorgaande sub

kapittel reeds ter sprake hebben gebracht. We gaven reeds de centrale plaats 

aan die de sacramentele communie binnen deze laatmiddeleeuwse vroomheid 

innam. Van de gelovige werd echter verwacht dat aan deze sacramentele com

munie, dat wil zeggen het effectieve "consumeren" van de geconsacreerde 

hostie, een grondige voorbereiding vooraf ging. Het bepeinzen, ja zelfs het 

meebeleven van Christus' passieverhaal gold daarbij als de beste voorberei

ding. De gelovigen werden daarbij een handje geholpen via kunstwerken die 

aspecten van het lijden van Christus afbeelden. De talrijke schilderijen en beel

den die volle aandacht schenken aan dit passie-aspect, getuigden van deze 

praktijken722. Indien "goed" -dat betekent, indien er een goede voorbereiding 

aan voorafgaat-, gecommuniceerd wordt, gaan er talrijke vruchten mee 

gepaard. We gaven reeds een tweetal vruchten op: heling voor de ziel en de 

transformatie die de communicant door toedoen van het sacrament onderging. 

Ook bood het sacrament bescherming tegen bekoringen: het versterkte immers 

het hart van de gelovige zodat hij beter in staat was om aan de verzoekingen 

te weerstaan. Allerhande valse gedachten en begeerten werden erdoor verdre

ven. Men was immers gericht op Gods wil en niet op het verlangen van de zin

nen 723. Al de genoemde kwaliteiten die aan dit sacrament werden toegeschre

ven, onderkende Vaemewijck ook in de heiligen- en beeldenverering. 

Verwonderlijk is dit niet, aangezien dit contemplatief verwijlen bijvoorbeeld 

bij een kruisbeeld als een noodzakelijke voorwaarde werd beschouwd voor 

een goede communiegang. De beelden konden de mensen helpen hun zondige 

en slechte gedachten niet ten uitvoer te brengen: "zoo veel doet een eertic 

memoriael van Onse Lieve Heere an tcruuse, van zijn bitter passie, van Godts 

lieve helighen", zodat een persoon die "eenighe zondighe ghepeinsen in zijn 
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C. CASPERS, 'Het laatmiddeleeuwse passiebeeld. Een interpretatie vanuit de theologie
en vroomheidsgeschiedenis', Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 45 (1994), pp.161-
170; Huizinga wees reeds op het feit dat sinds de "zoet-lyrische mystiek van Bernard van 
Clairvaux in de twaalfde eeuw de fuga geopend had van bloeiende vertedering over het lij
den Christi, [ ... ] de geest in steeds stijgende mate vervuld [was] van de smeltende aan
doening over de passie; hij was doortrokken en verzadigd geworden van Christus en het 
kruis". Zie J. HUIZINGA, Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens-en gedachten
vormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden (Amsterdam, 
199721), p.197. 
CASPERS, De eucharistische vroomheid, pp. 193-195. 
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herte zou hebben", al gauw, "een achterdijncken, schaemte ende vreese daer

af crijcht". In de aanwezigheid van dergelijke "compasselicke beelden" waren 

mensen nu eenmaal minder geneigd tot overspel of andere oneerbare hande

lingen. Bepaalde bijbelse beelden of scènes, zoals een afbeelding van het 

Laatste Oordeel, de hel of het vagevuur, konden bovendien een positief te dui

den vrees bij de mensen opwekken. Om die reden, legt Vaemewijck uit, vindt 

men vaak een "Laatste Oordeel" in die plaatsen 

daer men justicie administreert, omdat zij [in casu de verdachten of beschul
digden] haar zouden vreesen een quaet onrecht of oordeel te strijcken, vree
sende den uppersten rechter, die alle herten ende ghedachten anziet en, die elc
ken oordeelen zal naer zijn woorden, ghepeinsen ende weercken, tzij ghoet ofte 
quaet724. 

Een beeld heeft immers veel meer effect dan een woord of een boek. 

Een tweede functie die in wezen heel sterk aanleunt bij het voorgaande, is 

dat beelden bij velen eenvoudige vroomheid opriepen. De katholieke Kerk 

heeft, volgens Vaemewijck, deze beelden in de kerken laten plaatsen "om een 

ghoede ghedijnckenesse, cornmemoracie ende devocie te hebben van deghene, 

die de beelden representeren, om alzoo haerlier leven naer te volghen"725. 

Beelden- en heiligenverering maakten aldus de herinnering levend aan het 

godvruchtig en voorbeeldig leven van de heilige die het voorstelt. Vaemewijck 

schrijft hier expliciet dat hij zich liet inspireren door Erasmus. In zijn Van die 

minZieke eendraehtieheijt der keereken stelt deze grootmeester: "Dit ene kan 

men in ieder geval zonder schade een ieder inprenten: dat men heiligen het 

beste vereert door hun leven na te volgen"726. 

Samenvattend kunnen we stellen dat Vaemewijck de beelden- en heiligen

verering niet verwierp, alleen waarschuwde hij voor de eventuele kwalijke 

neveneffecten. Hij pleitte voor gematigdheid in het vereren van beelden, "want 

in alle dijnghen es reghel ende mate te hauden, want tzaut van discrecie dient 

men in alle zaken te ghebruucken zoo dat wij elc dijnek eeren ende ghebruuc

ken naer zijn valuer ende weerde. Anders zijn wij uprechte narrecoppen met 

724 

725 

726 

214 

Beroerlicke Tijden, I, p.135. 
BeroerZieke Tijden, 11, p.261. Dat Vaemewijck deze gedachte wel belangrijk acht, blijkt uit 
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over de verering van een splinter van het kruis van Christus of van de heilige zweetdoek. 
Beter is het naar Christus' woorden te luisteren". 



esels hooren". Duidelijk is dat Vaernewijck zich heeft laten inspireren door 

Erasmus. De humanist tolereert degenen die, 

zonder zich aan bijgeloof schuldig te maken, de beelden, uit liefde tot hen die 
ze voorstellen, zo vereren als een pasgetrouwde vrouw uit liefde tot haar afwe
zige echtgenoot de ring of de gordel kust die door hem achtergelaten of toege
zonden is. Dat bewijs van genegenheid dat niet uit bijgeloof maar uit een zeke
re overmaat van liefde voortkomt, kan God niet onaangenaam zijn. Een zelfde 
gevoelen past tegenover hen die de beenderen of andere overblijfselen van hei
ligen kussen 727. 

Een element dat direct bij de beelden- en heiligenverering aansluit, zijn de 

zogenaamde mirakelen. Vaernewijcks houding ten aanzien van deze bovenna

tuurlijke fenomenen nemen we hier onder de loep. Eerst en vooral dient bena

drukt dat dit fenomeen een niet onbelangrijk aspect was in het bepalen van de 

waarachtigheid van de leer die men aanhing, katholiek dan wel gerefor

meerd728. Zo confronteerden de katholieken geregeld de protestanten met het 

feit dat hun predikanten geen "miraculen oft teekenen" deden. Volgens de 

katholieken was dit onmogelijk "anghezien dat zij een ander leeringhe leerden 

dan van audts gheleert was, ende dan die aude christen doctueren, griecsche 

ende latijnsche gheleert hadden". De geuzen waren niet begiftigd met de 

"gheest Godts" want ze verrichtten geen tekenen, zoals eertijds de apostelen 

zieken genazen en doden tot leven wekten729. Reactie van de calvinisten was 

dat zij helemaal geen mirakelen van doen hadden. Toch zagen de gerefor

meerden wel tekenen geschieden die het waarachtige en ultieme karakter van 

hun leerstellingen konden onderbouwen. Het gaat hier om de werking van 

Gods Woord, waar zij, zoals we reeds zagen, zo'n overdonderend grote bete

kenis aan toekenden. Het was immers door toedoen van dit Woord dat zon

daars hun zondige levensstijllieten varen. Het waren, aldus de calvinisten, niet 

zozeer lichamelijke mirakelen, dan wel mirakelen van geestelijke aard. 
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ERASMUS, Vrede's Weeklacht, pp.233-234. 
Vergelijk met R.M. KINGDOM, 'The Church: Ideology or Institution?', Church History, 
50 (1981), pp.87-88. In zijn Controverseries schreef Robert Bellarminus een aantal argu
menten op basis waarvan de ware Kerk kan worden herkend. Daartoe behoorden ideologi
sche en institutionele argumenten. Dat laatste onderkennen we ook bij Vaemewijck. De 
katholieke Kerk is waarachtig omdat zij onafgebroken vanaf Christus' tijd heeft bestaan, 
ruime steun had en bestuurd werd door een opeenvolging van bisschoppen vanaf de tijden 
der apostelen (ut supra: discussie nieuw-oud). Maar ook de mirakelen, bovennatuurlijke 
argumenten werden als onderscheidende factoren gezien. Zie ook R.M. KINGDOM, 'Peter 
Martyr Vermigli on church discipline', in E. CAMPI (ed.), Peter Martyr Vermigli. 
Humanism, Republicanism, Reformation (Genève, 2002), p.67. 
BeroerZieke Tijden, 11, p.65. 
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Verstokte dronkelappen lieten hun dronkenschap varen, van zodra zij het zui

vere Woord Gods hadden horen verkondigen. Dit Woord was "eenen hamer 

[ ... ] die steenen breect, [ ... ] dwelc zijn de versteende herten". Evenzo deden 

die lieden die onkuis hadden gehandeld. Stante pede lieten zij hun onkuisheid 

achterwege, "al oft zij som betoovert waren". Net zoals de katholieken uit hun 

"lichamelijke" mirakelen afleidden dat zij het bij het enige rechte eind hadden, 

concludeerden de gereformeerden op basis van deze bekeringsverhalen dat zij 

het "ware, puere, onghevalschte woordt leerden". Deze laatsten beriepen zich 

op Paulus' woorden, namelijk dat "dwoort Godts levende ende crachtich es 

ende scheerper duersnijdende dan eenich zweert up beede zijden snijdende".· 

Geheel op het innerlijke gericht, zagen de calvinisten in de transformerende 

kracht van Gods Woord "geestelijke" mirakelen. Zwingli schreef reeds dat dit 

Woord zo vast en sterk is dat indien God het wil, alle dingen mogelijk zijn, op 

het ogenblik dat Hij zijn Woord spreekt730. In werkelijkheid was deze beke

ring de voorwaarde die de gereformeerden stelden om bij de "club" te beho

ren. Hoewel Calvijn in zijn Institutio slechts twee tekenen opgaf om de ware 

Kerk te herkennen, met name de doctrine en de twee sacramenten, noemde 

Martin Bucer, de mentor van Calvijn gedurende zijn jaren als pastoor van de 

Franse vluchtelingenkerk te Straatsburg, er drie: doctrine, sacramenten, maar 

ook de discipline 731. Heel wat gereformeerden introduceerden een gedragsco

de in hun gemeenschappen door middel van de installatie van een consistorie. 

Voor Vaemewijck en heel wat katholieken met hem kwamen deze geestelijke 

mirakelen niet echt overtuigend over. Volgens hen bleef deze geestelijke gene

zing oppervlakkig, omdat het enkel om iets nieuws ging. Dat nieuwe trekt 

immers aan: men wentelt zich kortstondig in dit nieuwe aanbod en dit straalt 

een oppervlakkige bekering \lit. Overigens, voegt Vaemewijck er nog aan toe, 

een goed en deugdelijk leven komt niet overeen met de juiste geloofsovertui

ging. Men kan immers een deugdzaam leven leiden, maar toch door en door 

ketters zijn: "ghelijc men noch ziet an de Herdoopers, hoe treffelic zij leven 

ende hoe gruwelic zij ghelooven". "Bij den heijdenen heeft men ooc vele ende 

groote duechden, de welcke nochtans (zoo Paulus zecht) zonder gheloove 

ende liefde niet en moghen helpen noch zalich maken"732. Kortom, 

Vaemewijck was kennelijk niet onder de indruk van deze protestantse beke

ringsverhalen. Dat hij wel degelijk in (lichamelijke) mirakelen geloofde, maar 

ze tegelijk met de nodige kritische zin benaderde, willen we illustreren aan de 

730 G.W. BROMILEY (ed.), Zwingli and Bullinger (Philadelphia, 1958), p.68. 
731 A.N. BURNETI, The Yoke of Christ: Martin Bucer and christian discipline (Kirksville, 

1994), p.244. 
732 Beroerlicke Tijden, I, pp. 287-290. 
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hand van een concrete casus. 

Op 29 juni 1567 vond de Sint-Lievensommegang plaats. En waarachtig, 

"een cruepel vrauwe [hadde] haer crucke an Sente Lievins fiertel ghelaten". 

Dit tot grote spot van de geusgezinden die er een bedrieglijk spelletje in zagen 

van de kant van de geestelijkheid. Vaemewijck repliceerde scherp: mirakelen 

zijn niet nieuw, 

wantet menich duijsent mael ghebuert heeft; ooc duer ghestorven helighen. 
[ ... ]. Maer dees eere zal men die heiighen principalic niet toescrijven, maer 
Godt almachtich, die duer hemlien [de heiligen], als zijn weerdighe instrumen
ten, weerct, ende scrijven alzoo Godt die oorspronckelijcke eere toe733. 

Dit standpunt ligt volledig in de lijn van wat de (laatmiddeleeuwse) Kerk ver

kondigde: God alleen verricht wonderen; de grote morele verdiensten van de 

heilige maken hem of haar tot een aangewezen tussenpersoon, maar hij of zij 

bezit daardoor geen enkele bovennatuurlijke gave 734. Toen de vrouw op het 

schepenhuis ondervraagd werd, kwam de waarheid aan het licht. Zij was al 

reeds twee jaar kreupel. Eén jaar later ging het al wat beter, zodat ze zich met 

nog slechts één enkele kruk kon behelpen, "ende nu, crijghende devocie tot 

Sente Lievin, es daerwaert ghecommen, ende creech in de keercke zulck een 

devocie, dat zij bijna bezwijmde ende wart draijende van hoofde, zoo dat haer 

dochte dat zij ghenesen was, ende liet haer crucke daer, die ghesteken was rus

schen die mute vanden fiertel". Toen de schepenen echter opmerkten, dat zij 

nog altijd kreupel was, antwoordde ze: "Dats waer,[ ... ], ie ghevoele mij weder 

qualick in mijn beenen, ende en ben niet recht ghenesen, zoo ie meene". 

Vandaar dat Vaemewijck dan ook tot de conclusie kwam dat het een "fausse 

mirakel" was. "Een cruepelheijt van een ghebroken been ghenesen, dat waer 

een dijnekende mirakel". Vervolgens verzette hij zich tegen de vloed van kri

tiekloze sensatieverhalen die de ronde deden. Zo werd te Gent verteld dat er 

ook een mirakel aan de kruk zelf zou zijn geschied, "dats dat zij zoo vaste in 

de tralien vander mute van Sente Lievens fiertel ghesteken was, dat mense niet 

uut en conde crijghen". Vaemewijck echter: "Ie wilde dat tvolck zoo slecht 

niet en ware, ende dat zij vangheen miraculen en roumden, dan van die waer

achtich ende uprecht waren". Deze simpele zielen meenden met hun verhalen 

de Kerk een dienst te bewijzen, maar ze gaven, aldus Vaemewijck, niet alleen 

"de heretijcquen, maer ooc ander verstandighelieden oorzake om met zulcke 

733 

734 
Beroerlicke Tijden, IT, p.284. 
A. VAUCHEZ, La sainteté en Occident aux demiers siècles du Moyen Age d'après les 
procès de canonisation et les documents hagiographiques (Rome, 1981), pp.560-581. 
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blauwe miraculen te ghecken"735. Elders getuigde Vaemewijck evenzeer van 

deze kritische geest: "dese miraculen moghen wel gheschieden, maer of zij 

wel onderzocht ende gheprouft zijn, dats te beziene". En nog in verband met 

mirakels stelde hij: "maer wat bescheet ende doekurnenten dat daer af zijn, en 

hadde niemant ghezien"736. Vaemewijck pleitte aldus voor een streng en gron

dig onderzoek. Geenszins is het zo dat hij elk wonder uitgesloten achtte. 

Mirakels werden slechts dan aanvaard als andere verklaringsgronden faalden. 

Zo moesten bij genezingen, artsen een advies geven, om eventuele simulanten 

te ontmaskeren 737. 

Conclusie is dat Vaemewijck als katholiek (lichamelijke) mirakelen niet 

uitsloot, maar ze toch met een grote dosis kritische zin benaderde. Het fanta

seren van sensationele verhalen omtrent mirakelen om zodoende de katholie

ke zaak te bevorderen, keurde Vaemewijck ten stelligste af. Dit berokkende 

meer schade dan dat het iets goeds zou opleveren. 

7.3 Vaernewijck en het massale gereformeerde succes 

Nu we Vaemewijcks religieuze denkbeelden op doctrinair vlak in kaart heb

ben gebracht, wordt het tijd om zijn attitude ten aanzien van de katholieke Kerk 

als instelling, bemand door een rijkgeschakeerde seculiere en reguliere clerus 

enerzijds, en zijn houding jegens de gereformeerden anderzijds, te verfijnen. 

Interessant is daarbij de vraag hoe hij als tijdgenoot de zo massale opkomst 

van de calvinisten verklaarde. Wat Vaemewijck in de maanden mei, juni en juli 

1566 meemaakte, liet een diepe indruk op hem na. Voor het eerst trad deze cal

vinistische beweging zo demonstratief in de openbaarheid. Van een onder

grondse georganiseerde gemeente evolueerden deze gereformeerden naar een 

openbare (kortstondig) erkende kerk. Vaemewijck was getuige van de hagen

preken die door duizenden van zijn stadsgenoten werden bijgewoond. 

Tegemoetkomend aan zijn geschiedtheoretische opvattingen, gaf hij een aan

tal (deel)verklaringen op voor dit overdonderende succes. Ook hier gaf 

Vaemewijck een transcendente verklaring. Deze ketterse beweging( en) zag hij 

als een plaag, gestuurd door God, om de zondigheid van de mensheid te straf

fen. Hier toont God zijn gramschap 738. Daarnaast gaf hij echter .ook meer 

735 Beroerlicke Tijden, U, pp. 284-286. 
736 Beroerlicke Tijden, U, p. 288. 
737 VAUCHEZ, La sainteté en Occident, pp.58-64. 
738 Het was een "groote vreeselicke plaghe ende gramschap Godts". Zie Beroerlicke Tijden, I, 

p.36. 
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rationele en natuurlijke verklaringsgronden. Hij besteedde aandacht aan een 

aantal pijnpunten die, in zijn ogen, als het ware een gunstige voedingsbodem 

hadden gecreëerd waarop het reformatorische ideeëngoed bij grote groepen 

mensen kon gedijen. 

In wat volgt, nemen we twee pijnpunten onder de loep. In eerste instantie 

was er de sociaal-economische crisis waar hij geregeld op alludeert. Maar 

vooral speelde zich een schrijnende crisis binnen de geestelijke stand af. 

Zowel de seculiere als de reguliere clerus werden om die reden scherp bekri

tiseerd. Hij registreerde deze protestantse kritiek en stak zijn opinie ten aan

zien van deze kritiek niet onder stoelen of banken. Vaemewijck toonde aan dat 

de calvinistische predikanten op deze twee pijnpunten op meesterlijke wijze 

wisten in te spelen om zodoende de grote massa aan hun kant te krijgen. Ook 

aan deze veelzijdige "protestantse actie" besteden we de nodige aandacht. 

7.3.1 Twee pijnpunten 

7.3.1.1 De sociaal-economische situatie 

We wezen reeds in onze historische context op de triomf van het commercië

le kapitalisme dat kooplui en bankiers toeliet om tot dan toe ongezien grote 

fortuinen te vergaren. Van hun overdonderende succes profiteerde ook een 

welgestelde middengroep van kleine handelaars, ambachtslui en mensen uit de 

artistieke branche. Aan de andere kant bracht dit ook een proces van sociale 

polarisatie op gang: een steeds kleiner aantal mensen van de socio-economi

sche elite accumuleerde een steeds groter deel van de stedelijke weelde, ten 

koste van talrijke loonarbeiders en kleine ambachtslui die met stijgende graan

prijzen geconfronteerd werden. Vanaf de jaren 1560 sloeg de conjunctuur in 

Gent om. Een neerwaartse economische trend werd ingezet, wat de verpaupe

ring alleen maar in de hand werkte. 

In het verleden wezen enkele historici op de band tussen economische 
groei, en de Reformatie en de Opstand. Deze economische opgang van de eer

ste helft van de zestiende eeuw leidde tot de ontwikkeling van cultureel geë

mancipeerde middengroepen. Een goed onderwijssysteem kwam tegemoet 

aan de vraag naar educatie. Buitenlandse bezoekers werden getroffen door de 

hoge graad van geletterdheid en kennis van buitenlandse talen in de 

Nederlanden739. Dit had tot gevolg dat ook de producten van de boekdruk-

739 H. DE RIDDER-SYMOENS, 'Education and literacy in the Burgundian-Habsburg 
Netherlands', Canadian Joumal of Netherlandic Studies, 16 (1995), pp.6-12. 
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kunst binnen het bereik van de middengroepen lagen wat onder meer een gro

tere vertrouwdheid met de nieuwe ideeën en een kritischer houding ten aan

zien van de katholieke Kerk, de clerus en de dominante kerkelijke gebruiken 

en praktijken mogelijk maakten. Deze kritiek leidde heel wat mensen in de 

armen van de reformatorische bewegingen. Vooral deze langetermijnthese, uit

gewerkt door Herman Van der Wee is van belang als verklaringsfactor voor de 

opkomst van de Reformatie740. Zeker wanneer in de jaren 1560 politiek en 

godsdienst met elkaar verstrengeld geraakten, effenden de calvinisten de weg 

voor de Opstand. Vaemewijck besefte de unieke positie die de stad Gent en het 

landsdeel Vlaanderen binnen het toenmalige 'christenrijk' innamen. Hij heeft 

het over 

die groote edele stadt van Ghendt, die een hooftstadt van dat ghoede vruchtba
re landt van Vlaenderen es, daer zoo vele ghoede ende machtighe steden in 
gheleghen zijn, naer zijn grootte, als in eenich landt van christenrijcke, ende 
zeer overvloedich bepuepelt van volcke die niet vele en weten van zulcker 
armoeden te spreken, alsmen in sommighe ander landen vint741. 

Dat deze gunstige sociaal-economische voorwaarden waar Vlaanderen in ver

keerde, van belang waren voor de culturele emancipatie van de middengroe

pen en bijgevolg voor de verspreiding van de reformatorische ideeën en de kri

tische houding die tegenover Kerk en clerus werd ingenomen, zag 

Vaemewijck echter niet in. Wel merkte hij deze diverse elementen in meer of 

mindere mate op. Om een verband te zien, ontbrak hem echter de afstand in 

de tijd. Hoe positief hij Vlaanderen en Gent in vergelijking met de andere 

Europese landen ook voorstelde, toch was de situatie aan de vooravond van de 

Beeldenstorm niet meer zo rooskleurig als weleer. Ook dit was tot 

Vaemewijcks kroniek doorgedrongen. Hier is hij meer geneigd om een link te 

zien met het succesverhaal van de reformatorische beweging742. 

Een aantal crisissen bedreigden inderdaad de voorspoed. Onder meer een 

uiterst strenge winter ( 1564-1565) creëerde een angst onder de middengroe

pen. Een psychologische malaise leidde tot massabekeringen tot het calvinis

me en stimuleerde de deelname aan de troebelen van het Wonderjaar. 

740 

741 

742 
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H. VAN DER WEE, 'The economy as a factor in the Revolt in the Southem Netherlands', 
Acta Historiae Neerlandicae, 5 (1971), pp.52-67. 
BeroerZieke Tijden, I, p.39. 
Deze theorie wordt in de hedendaagse historiografie gerelativeerd. Een stelling die echter 
werd verdedigd in Erich Kuttners Das Hungerjahr 1566: eine Studie zur Geschichte des 
niederländischen Frühproletariats und seiner Revolution (Amsterdam, 1949), 454p. Aan 
de hierboven beschreven langetermijnsthese wordt daarentegen meer belang gehecht. 



Vaemewijck besteedde heel veel aandacht aan de 'graanrel' die zich op 

21 augustus te Gent afspeelde, één dag voor de Beeldenstorm. Na erop gewe

zen te hebben dat heel wat jonge mensen zonder werk zaten en dat de honger 

om zich heen sloeg, doet hij het verhaal: een beroerte "ter eausen vanden die

ren coop coorens". Het gemene volk verdacht de graankooplui ervan, om 

kunstmatig de graanprijs de hoogte in te jagen. "De aermoede voorwaer sneet 

haer zeere: dat conde elck wel bedijncken"743. Precies op deze grote armoede 

speelden de calvinisten, aldus Vaemewijck, handig in. 

7 .3.1.2 De katholieke clerus in crisis 

De mogelijkheden en de ontwikkelingskansen van de opkomende hervor

mingsbeweging hingen ongetwijfeld ook nauw samen met de positie van de 

Oude Kerk van Rome. Dat besefte Vaemewijck maar al te goed. Deze kerkge

meenschap sloot tot ver in de zestiende eeuw aan bij de laatmiddeleeuwse tra

dities en was nog niet getekend door het hervormingsprogramma van het 

Concilie van Trente744. De dagelijkse zielzorg werd in de verschillende 

parochies bediend door pastoors. Meer en meer groeiden clerus en godsvolk 

echter uit elkaar745. De clerus werd het voorwerp van spot en haat. De gering

schatting van en de kritische zin jegens de geestelijkheid was geen typisch zes

tiende-eeuws fenomeen. Reeds in de vroege, maar vooral in de hoge en late 

Middeleeuwen leidde de antiklerikale kritiek tot een algemene afwijzing van 

(vooral de lagere) clerus en monniken. Zij vertegenwoordigden immers een 

"tegenwereld" en een andere levensstiji746. Toch werd ten tijde van de 

Reformatie deze kritiek, vanuit protestantse hoek, op de spits gedreven. 

Gevoelens van antiklerikalisme werden geuit en raakten verspreid via de 

moderne communicatiekanalen van die tijd. Het uittreden van verschillende 

geestelijken, om vervolgens naar de partij van de protestanten over te gaan, 

schreven deze laatsten toe aan "hare [van de clerus] onverzadighe ghiericheijt, 

met haer upgheblasen hooveerdije ende sodomijtsche onreijnicheijt, ende met 

haren duvelsehen aet ende nijt, waerduere zij mekanders herte wel wilden 

743 

744 

745 

746 

BeroerZieke Tijden, I, p.93. 
Zie besluit van dit hoofdstuk. 
G. ROOIJAKKERS, 'Het uiteengroeien van clerus en kerkvolk in de Stad en Meierij van 
's Hertogenbosch. De houding van de katholieke en de gereformeerde kerk tegenover enke
le aspecten van het volksleven ( ca.1560-1700)', Volkskundig Bulletin, 11 ( 1985), pp.127-
132. 
K. ELM, 'Antiklerikalismus im deutschen Mittelalter', in P.A. DYKEMA en H.A. 
OBERMAN (eds.), Anticlericalism in late medieval and early modern Europe (Leiden, 
1993), pp.3-18; HUIZINGA, Herfsttij der middeleeuwen, p.183. 
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gheten hebben ende ghaen al pronekende veel jaren lanck"747. Kortom, het 

enige wat aan "geestelijkheid" in hen school, was de naam die ze hadden en 

het habijt dat ze droegen. Bijgevolg behoeft het ook geen betoog dat er onder 

hen lieden waren die zich openlijk tegen hen verzetten. Weliswaar met enige 

zin voor retorische overdrijving, geven de geusgezinden in voorgaande passa

ge te kennen welke de pijnpunten waren waarmee een groot deel van de toen

malige geestelijkheid te kampen had. Aan hen werd hun economisch geprivi

legieerde positie748 verweten en bovendien poogden ze zoveel mogelijk gel

delijk gewin te halen uit de heilsmiddelen die zij aan de gelovigen aanboden. 

Ook het onzedelijk gedrag en het lamentabel intellectueel peil van sommige 

clerici, en de kwaal van de non-residentie werden niet geapprecieerd. Daar 

kwam nog bij dat zij in de ogen van de nieuwgezinden verantwoordelijk wer

den gesteld voor het vergieten van veel onschuldig bloed. 

In wat volgt, werken we kort de protestantse kritiek ten aanzien van de gie

righeid van de clerus uit. Ook hun kritische noot jegens de veronderstelde 

medeplichtigheid van clerici in de kettervervolgingen geven we weer, zoals die 

in de kroniek tot uiting komt. Na deze beschrijvende passages laten we ver

volgens Vaemewijck zelf aan het woord. Hoe reageerde hij op deze kritiek? 

We registreerden reeds signalen van kritiek op het feit dat de geestelijken 

heel wat kapitaal vergaarden via de toediening van de sacramenten en de beel

den- en heiligenverering. Dit waren inderdaad lucratieve activiteiten. Volgens 

de geuzen verkochten zij missen om heel wat geld: 

Men heeft hier voortijts wel ijc ponden grooten om een quartierkin van een 
sacramentsmesse [ ... ] ghegheven, om alle die verdiensten ende weldaden die 
daer duer gheschieden, deelachtich te zijne; zoo wisten zij die rijcke weduwen 
te becauten; alzoo hebben zij haer messen achter strate, in diveersche husen, te 
coope gheboden 749. 

Het redden van de "aerme zielen" uit het vagevuur door toedoen van de clerus 

gebeurde vanuit een zelfde motivatie, "ende dat zij dat niet en doen dan om 

ghelt". Meer dan eens vond men in sterfhuizen briefjes waarop stond hoe over

leden personen (doorgaans weduwen) hun goed aan de kloosters afstonden en 

daardoor hun vrienden en verwanten onterfden. Dit alles in ruil voor een zie-

747 BeroerZieke Tijden, I, p.247. 
748 J.D. TRACY, 'Elements of anticlerical sentiment in the Province of Holland under Charles 

V', in P.A. DYKEMA en H.A. OBERMAN (eds.), Anticlericalism in late medieval and 
early modem Europe (Leiden, 1993), pp.261-262. 

749 Beroerlicke Tijden, ll, p.313. 

222 



lenmis waarvoor de priesters hoge sommen vroegen 750. 

Ongetwijfeld moeten hier ook de zogenaamde tienden worden vermeld. 

Op het platteland diende traditioneel een gedeelte van de oogst in de vorm van 

tienden aan de clerus te worden afgestaan. Hoeveel, aan wie precies en met 

welk deel die tienden moesten worden betaald, was veel minder duidelijk. 

Voor de parochieherders vormden deze tienden een belangrijk bestanddeel van 

hun jaarinkomen. Voor de landbouwers daarentegen, was elke schoof van 

belang in het eeuwige gevecht met de honger751. Vaemewijck was getuige van 

één van de vele discussies die zich onder het volk over deze tienden voorde

den. Een groep mensen had zich door de veldpredikanten laten overtuigen dat 

ze de geestelijken enkel nog de zogenaamde lichte tiende, dit wil zeggen elke 

33ste schoof, zouden schenken terwijl normaal elke elfde schoof, de volle tien

de, moest worden afgestaan. Bovendien zouden zij de lichte tiende aan "ledig

he papen, mannieken ende nonnen, die som boven mate rijcke ende machtich 

waren", kortweg weigeren te geven. Deze geestelijken verbrasten immers dat

gene wat schamele lieden in het zweet huns aanschijns hadden gewonnen. Zelf 

moesten deze armen het met "pap ende broot'' stellen. Men stelde voor, deze 

tienden aan de "neerstighe predieanten der waerheijt [de calvinistische predi

kanten] die trechte woort Godts verclaerden" te schenken. De rest zou aan de 

armen en behoeftigen gegeven worden. Het feit dat God in het Oude 
Testament de tienden aan de priesters had toegestaan, werd naast zich neerge

legd, aangezien deze oudtestamentische geestelijken "niet eenen voet eerven 

oft landtsen hadden die hemlien eijghen toebehoorde". Indien de clerus daar

entegen bereid zou zijn, afstand te doen van al zijn bezittingen en goederen, 

750 

751 

Beroerlicke Tijden, I, pp.l22-123. Voor wat betreft de Late Middeleeuwen is dit fenomeen 
op zeer grondige wijze bestudeerd door J. CHIFFOLEAU, La comptabilité de l 'au-delà: 
les hommes, la mort et la religion dans la région d 'Avignon à la fin du Moyen-Age (vers 
1320-1480) (Rome, 1980), pp.324-356. 
Dat zich dezelfde problematiek ook in de steden afspeelde, blijkt uit de door Vaemewijck 
geregistreerde kritiek van het volk op de clerus: "Ziet de priesters en willen niewers toe 
verstaen noch gheen lasten helpen draghen; zij en gheven gheen assijsen, noch tol, noch 
tienden; maer halen zelve schoon tienden up ander lieden ghoet; en hebben ooc noch wijf 
noch kinderen te hauwen, ten ware de ghene die concubinen hauwen" (Beroerlicke Tijden, 
11, p.235). Helemaal aan het eind wordt nog eens op het fenomeen van het concubinaat 
onder de clerus gewezen, wat opnieuw (indirect) een veeg uit de pan is. De stedelijke 
accijnzen die de leek diende te betalen en waarvan de clerus was vrijgesteld, illustreert 
(nogmaals) de economisch geprivilegieerde situatie van deze clerus. Zie TRACY, 
'Elements of anticlerical sentiment in the Province of Holland under Charles V', pp.261-
262. 
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zou men hun de tienden weer gunnen752. 

Net als in andere steden, waren er ook te Gent op lager niveau goede pre

benden verkrijgbaar, maar deze kwamen bijna altijd in handen van de hogere 

geestelijkheid. Daartegenover stond een andere klasse van clerici die het alles

behalve breed had. Die bestond uit clerici minores en clerici pauperes of ino

pes. Zij leefden en teerden op een schraal inkomen, onzeker naargelang de 

omstandigheden. Het nepotisme, de cumulatie van kerkelijke beneficiën, van 

ambten en prebenden leidden niet alleen tot een splitsing van sociale kerkelij

ke standen, deze stonden ook tegenover elkaar. Maar ook voor reguliere gees

telijken waren de vooruitzichten niet altijd rooskleurig. Deze leefden, al was 

het niet altijd op hoog niveau, op kosten van een maatschappij die nauwelijks 

in staat was een dergelijke last te dragen. De open en gesloten, arme en rijke 

kloostergemeenschappen werden overschaduwd door de twee uitermate rijke 

abdijen van Sint-Baafs en Sint-Pieters. Deze twee waren de kapitaalkrachtig
ste van Vlaanderen 753. 

De hebzucht van de geestelijkheid kwam, volgens de protestanten, ook tot 

uiting in hun confiscatiedrang tijdens de vervolging van de ketters. De geus

gezinden verweten de kloosterlingen op bibliotheken van vermeende ketters 

beslag te hebben gelegd. Als iemand van ketterij werd beschuldigd, werd auto

matisch zijn bibliotheek naar de kloosters gebracht, om te onderzoeken of er 

zich geen verkeerde, ketterse boeken onder bevonden. Maar als deze lieden de 

gevangenis mochten verlaten en hun "ghoede ende niet suspecte boucken" 

opnieuw in bezit wilden krijgen, kregen ze die vaak niet meer terug. Hetzelfde 

deed zich voor in verband met de bibliotheek van terechtgestelden. Vrienden 
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en familieleden die om het boekenbezit van de geëxecuteerde vroegen, keer

den met lege handen terug. Ook schilderijen en andere kunstwerken werden 

vaak door inquisiteurs geconfisceerd. 

Dat de clerus achter deze kettervervolging zat, was voor de protestanten 

een uitgemaakte zaak. Toen Vaemewijck hen zei dat het om ordonnanties ging 

die door de keizer uitgevaardigd werden, werd onmiddellijk gerepliceerd dat 

de clerus deze had helpen realiseren, "ende alzoo tzweert in dhandt gheghe

ven" had. De geusgezinden voegden eraan toe dat de clerus totaal verkeerd 

handelde. Stel, beweerde de geus, dat de Kerk Augustmus liet vermoorden, 

toen hij nog manicheeër was; of Paulus toen hij de christenen nog zo fanatiek 

vervolgde, wat zou dan het gevolg geweest zijn? D9or het laten ombrengen 

van deze "ketters", zou de Kerk deze dolenden, "den middel om naermaels te 

moghen bekeeren ende ter salicheijt te commen", ontnomen hebben. 

In het bijzonder de (Gentse) predikheren en minderbroeders waren kop van 

Jut754, "want hoewel dat haer oorden niet properlic inne en haut vanjeghen die 

ketters te strijden, alzoo die oorden doet vanden Dominicanen ofte 

Predicheeren, nochtans waren zij daervoren ghehauden, dat zij ooc vervolg
hers waren ende de handt vaste daer an hilden". Dat beeld van bloeddorstige 
kettervervolgers ontstond door hun "ghepassijde ende partijelicke sermoenen" 

die sommigen onder hen hielden. Deze predikanten hadden het voortdurend 

over "verdommen, bemen ende blaken ofte dierghelijcke furiuese woorden". 

De dominicanen werden door de geuzen "kettermeesters, inquisituers, tijran

nen, vervolghers" genoemd "die gheeme als cannibalen ghebraden mein

schenvleesch aten"755. Vaemewijck geeft de protestantse stem inzake de ket-
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Antwerpen, 1954), pp.339-341. Ook in zijn artikel over het antiklerikalisme in Holland 
wees James Tracy op het feit dat de bedelorden, en in het bijzonder de minderbroeders wer
den geviseerd omwille van hun betrokkenheid bij en vooral hun aanmoedigen van de inqui
sitie. Zie TRACY, 'Elements of anticlerical sentiment in the Province of Holland under 
Charles V' , pp.265-266. Deze betrokkenheid van de bedelorden was geen typisch zestien
de-eeuws fenomeen. Toen paus Gregorius IX uit principiële en politieke redenen de opspo
ring van ketters niet aan staatsambtenaren wilde overlaten, stelde hij de pauselijke inquisi
tie in waarbij de taak van het opsporen van ketters speciaal aan de dominicanen, soms aan 
de franciscanen werd toevertrouwd. Toen Karel V op 23 april 1522 een leek, meester Frans 
van der Hulst tot algemeen inquisiteur aanstelde, benoemde van der Hulst onverwijld als 
medewerkers onder meer de karmeliet Nicolaas van Egmond en de dominicaan Jacob van 
Hoogstraten. Zie J. SCHEERDER, 'De werking van de inquisitie', in Opstand en 
Pacificatie in de Lage Landen: bijdrage tot de studie van de pacificatie van Gent; verslag
boek van het tweedaags colloquium bij de vierhonderdste verjaring van de pacificatie van 
Gent (Gent, 1976), pp. 154-156. 
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tervervolging weer: ze klaagden over het feit dat ze de clerus onderhielden en 

gaven al wat die nodig had, "de bequaemste pleeken vander stadt, in schoon 

edificien ende ornamenten, groote eere ende vriendtschap, ende voor eenen 

loon creghen zij vande zulcke vervolghijnghe, verradijnghe, partijelicheijt, de 

doot ende verliesijnghe haers ghoets"756. Kortom, deze geestelijken werden 

beschouwd als "bloedighe ende dooffelicke vijanden, die niet en vervolebden 

straetroovers, moorders e.a., maer ghoede sachte lieden en lammeren, die 

gheeme Godt zouden behaecht hebben, ende haer uuterste vermoghen, daer 

toe deden"757. 

Tot zover Vaemewijcks registratie van de geusgezinde kritiek op de gees

telijkheid en de argumentatie die de protestanten tot dat doel hanteerden. In 

wat volgt, bekijken we welke Vaemewijcks reactie en houding was ten aanzien 

van deze kritiek. Ook hier zien we dat hij zich door de geschriften van 

Erasmus liet inspireren en dat hij putte uit diens Van die minZieke eendrachti

cheijt der keercken. 

In navolging van Erasmus reageerde Vaemewijck tegen het eenzijdig nega

tief afschilderen van de geestelijkheid. Uit bovenstaande protestantse uitlatin

gen moet blijken dat de geestelijkheid over de hele lijn niet deugt. Wat hen 

kenmerkt, is gierigheid, inhaligheid, hoogmoed en een tirannieke geest jegens 

de ketters. 

Tegenover deze eenzijdige benadering plaatst Vaemewijck meer zin voor 

nuance. Onder de clerus bevonden zich zowel 'goeden' als 'slechten'. 

Vaemewijck onderscheidde dus de "ghoede ende deuchdelicke" priesters, "die 

niet te bestraffen en zijn" van de "quade ende valsche priesters". Om dit laat

ste nog enigszins te verduidelijken, citeert Vaemewijck een veelzeggende pas

sus uit de profeet Jeremia (Jer. 24, 1-2). Daar ziet de profeet twee korven vij

gen voor de tempel staan. De ene korf ziet er prachtig uit (de goede priesters), 

de andere korf bevat buitengewoon slechte vijgen (slechte priesters). 

Bovenstaande sluit aan bij Brasmus' concept van de zichtbare Kerk 758, waar 

goeden met slechten vermengd zijn. De humanist schrijft in zijn traktaat: 
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den van rijkdom, arm, ondanks hun waardigheid, bescheiden en ondanks hun 
machtspositie zachtmoedig zijn 759. 

Net als Brasmus ontkent Vaemewijck dus niet dat er zich misstanden binnen 

de priesterstand voordoen760.·Belangrijk is echter dat deze fouten binnen hun 

juiste proportie worden gezien. Ze mogen niet worden gegeneraliseerd: niet 

alle leden van deze geestelijkheid kunnen deze misbruiken aangewreven wor

den. Concreet erkent Vaemewijck bijvoorbeeld de geusgezinde kritiek omtrent 

de luxe en rijkdom waarin sommige (reguliere) geestelijken leefden. Dit pro

bleem beperkte zich volgens Vaemewijck slechts tot enkele kloosters. Zo heer

ste, volgens hem, in de Sint-Pietersabdij een vrij streng kloosterregime. De 

monniken aldaar hebben "zeer lastighe keerckelicke diensten al djaer duere, 

nacht ende dach, ende waren cherf ghehauden van desen jeghenwoordighen 

abt"761. Toch wijst hij op de "armen staet van veel gheestelicke religioenen, 

die int eerste alzoo onderhauden ende upghebrocht worden, maer bijder tijt 

esser groote overvloet upghevallen in sommighe cloosters, dwelc haerlier cor

ruptie van haer ghoet leven gheweest es"762. In sommige kloosters heeft zich 

inderdaad een "verglijding" voorgedaan, waarbij de oorspronkelijke armoede

idealen verwaterden en er zich onverantwoorde excessen op vlak van rijkdom 

en levenswijze manifesteerden. Vaemewijck illustreerde dit laatste op een kri

tische en subtiele manier. Schrijvend over de "zelveren stocken" waarmee de 

kanunniken van Sint-Baafs in de processies pleegden te lopen, refereerde hij 

naar een gebruik bij de eerste monniken: "omdat zij zoo uutgheteert waren van 

vasten ende abstineren", hadden deze monniken stokken nodig om op te rus

ten. Nu hebben de kanunniken uit zilver vervaardigde staven, eveneens om op 

te steunen, maar dat "dicwils van tbrassen [ ... ] dan van tvasten"! Tegelijk 

deelde Vaemewijck mee dat er zich (ook) vele buitengewoon goede lieden 

onder de clerus bevinden, die hard werken om het Rijk Gods "met zueren 
arbeijt" waar te maken 763. 

Schrander merkte Vaemewijck op, dat deze luxe-verschijnselen zich ech

ter ook buiten de klerikale wereld manifesteerden. Ook talrijke leken, mannen 

en vrouwen, deden aan conspicuous consumption. Ze pronkten met hun pater-
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nosters en rozenkransen, gemaakt uit kostbare materialen (goud, parels of ko

ralen). Duidelijk is dat wat oorspronkelijk diende ter bevordering van de devo

tie, momenteel een zaak van "hooveerdije" was geworden. Ook met deze stel

lingname sloot Vaemewijck nauw aan bij wat men de erasmiaanse vroomheid 

zou kunnen noemen: een vroomheid die niet op uiterlijkheden is gericht, maar 

streeft naar vergeestelijking en verinnerlijking. Het gaat om een vorm van spi

ritualisering. 

Bovendien toont Vaemewijck aan dat de gegoede wereldlijke klasse (ten 

dele) verantwoordelijk is voor de misstanden binnen de kloosters, 

want de cloosters waren de galleijen daer de gheghoedde ende poorters haer 
kinderen in stelden om daer af ootsleghen te zijne. Om een kindt of ij of üj rij
cke te maken, die in de weerelt den joncheere ende joncvrauwe maken moch
ten, ende dedense somtijts zeer jonc daer inne met dreeghementen of met ver
tweeffelinghe, zoo dat zij tharen jaren van verstande ghecommen zijnde, vader 
ende moedere ende ander van haren vrienden oft maghen, die daertoe ghehol
pen hadden, vervloucten ende vermaledijden, mits dat zij haer zoo mesjantelic 
haer leefdaghen ghecaerkert hadden 764. 

Vaemewijck hekelde hier de huwelijkspolitiek van de adel en de poorterij. 

Omdat hun bezittingen op geconcentreerde wijze op de volgende generatie 

zou overgedragen worden (op 2 of 3 kinderen), plaatsten patriciërs een aantal 

van hun (andere) kinderen in het klooster. Deze laatsten verloren hun erfdeel. 

Bezitsversnippering werd aldus tegengegaan. De poortersklasse heeft er dus 

alle belang bij dat deze kloosters blijven functioneren. Elders herhaalde 

Vaemewijck nog eens die idee 765 en voegde daar nog aan toe, dat vooral 

gebrekkige kinderen, "die bultich, rnanek ofte eenooghich zijn oft eenich ghe

breck van zinne hebben", naar de kloosters werden gestuurd766. Aan de ande

re kant werden fmancieel aantrekkelijke postjes aan het hoofd van een abdij, 

bisdom of proosdij maar al te graag bezet door de kinderen en vrienden van 

edelen. Ongeacht of ze daartoe bekwaam waren of niet, zij aanvaardden het 

"zwaer pack om rekenschap te doene van die schapen christi"767. In de ogen 
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van de geusgezinden was de "coalitie" tussen de clerus en de poorterij duide

lijk. De poorterij werd immers verweten dat zij het met "de papen hilden, als 

blendtpotten, die haer lollaerts ende broers alleene hoorden ende gheloof
den"768. 

Protestanten hadden bovendien de mond vol van de misbruiken onder de 

clerus, maar ze vergaten 

de groote weldaden, die van hemlieden [de clerus] quamen int administreren 
vanden woorde Godts ende twaerschuwen jeghen de gheestelicke perijeketen 
ende tvijants listen, die vele leecke lieden niet en kenden, ende haer voorde
rijoghen ende behulp an vele meinschen totter eeuwigher salicheijt769. 

Ook de talrijke deugdelijke sermoenen die zij gehouden hebben, hun degelijk 

onderwijs, hun gebed, hulp en bijstand "inden uitersten noot" waren alle wel

daden die de protestanten buiten beschouwing lieten. Kortom, we moeten niet 

altijd bij onze naaste het slechte zien, zonder oog te hebben voor het goede dat 

hem eigen is. Dit geldt in het bijzonder voor onze kritiek op de geestelijkheid, 

aldus Vaemewijck 770. 

7.3.2 De protestantse actie 

Na deze twee pijnpunten kort te hebben geschetst, gaan we in op ons volgen

de luik: de protestantse actie. Daarmee bedoelen we de handelingen die de cal
vinisten aan de dag legden om het volk te overtuigen, zich te "bekeren". We 

zullen zien dat deze actie, zoals die in Vaemewijcks kroniek beschreven werd, 

van velerlei aard was. De gereformeerden hanteerden specifieke kanalen waar

langs zij hun denkbeelden verspreidden. Af en toe laten we ook Vaemewijcks 

stem horen. 

7 .3.2.1 Het gesproken woord 

Eerst en vooral dienen de hagenpreken die door duizenden werden bijge

woond, te worden benadrukt. Ongetwijfeld mag hier de rol van de veldpredi

kanten niet worden onderschat. Verwonderlijk is het niet dat Calvijn het 

gebruik van de Heilige Schrift tijdens deze predikaties benadrukte. Toch 

kwam het er voor hem niet alleen op aan om een duidelijke uitleg van de 
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Heilige Schrift te geven, belangrijk was evenzeer dat deze boodschap de har

ten van de toehoorders binnendrong. De predikanten moesten het volk enthou

siasmeren en aanvuren om de evangelische weg consequent te volgen771. De 

vurigheid waarmee de veldpredikanten hun sermoen hielden, was ook 

Vaernewijck niet ontgaan. Hij benadrukte hoe invloedrijk deze welbespraakte 

predikers wel waren: "Vele die ghoet catolijck gheweest waren ende zeer 

ghoede mannen ende vrauwen van levene", werden na het aanhoren van de 

calvinistische sermoenen "recht inden gheest verbaest ende versleghen als met 

eenen blixem gheraect". Zij getuigden dat de protestantse sermoenen "al een 

ander hemelse cheve [sap] ende gheest" hadden dan de katholieke preken die 

ze tot dan hadden gehoord: 

Die helighe scriftuere, zeijden zij, die zij daer hoorden zoo naectelic uutleg
ghen, dede haer herten van vruechden upsprijnghen ende al haer binnenste van 
onder tot boven beroeren, die tranen overvloedelic, uut grooter devocie ende 
viericheijt tot Godt u ut haren ooghen, ja, u ut haerder herten sprijnghen 772. 

De toehoorders werden, aldus Vaernewijck, emotioneel bewogen: hun hart 

sprong op van vreugde. Precies die verbale vlotheid van de predikanten, -"als 

een vloeijende fonteijne, zoo vloeijden die woorden uut haren monde"-, was 

volgens hen een bewijs dat zij de waarheid spraken, "want de waerheijt en 

heeft niet veel bedijnckens oft bewimpelen an, zij en schaemt haer niet". Als 

positief werd ook ervaren dat het de Heilige Schrift zelf was die zij preekten: 

"de scriftuere [ ... ] ghaf zelve ghetughenesse dat zij de waerheijt zeijden"773. 

Duidelijk is, en daarvan getuigde Vaernewijcks verslag, dat de predikanten 

erin slaagden, hun preken af te stemmen op het niveau van hun toehoorders die 

niet vertrouwd waren met moeilijke theologische doctrines. Zij vermeden 

technisch-theologisch taalgebruik en concretiseerden een passage uit een bij

beltekst. Ze beoogden met andere woorden "praktische toepassingen" van een 

bijbeltekst op het leven van alledag774. 

Om het bovenstaande te verwoorden, maakte Vaernewijck gebruik van de 

broodsymboliek. Door de verwaarlozing van de "arme ghemeene man" door 

de katholieke Kerk, zijn er heel wat "afghevallen in diversche ketterien", want 

"der ketteren broot" smaakte hen beter. Het brood dat de katholieke Kerk te 

bieden had, was daarentegen "te flauwelic ghebacken" en "te spaerlic voren 
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gheleijt". Dat de katholieke tarwe de allerzuiverste en van de beste soort is, 

stond echter voor Vaemewijck buiten kij(775. Het probleem lag enkel in het 

communiceren van de boodschap en het inspelen op de noden van het toeho

rende publiek. Vaemewijck verweet deze calvinistische predikanten, de naïe

ve menigte die op hun zoete broodjes uit waren, te misleiden. Ook al betwist

te en verheelde hij hun eloquentie, grote talen- en bijbelkennis en geleerdheid 

niet776, toch aarzelde hij niet de veldpredikanten te vergelijken met "gleijn

steren ende viercolen, die de stoppelen ende lemen lichte ontsteken ende ver

hemen; dat zijn meinschen, die lichte int gheloove zijn ende niet vaste ghe

fondeerd die als kinderen aest om verleeden zijn"777. Zij misbruikten hun 

intellectuele en verbale kwaliteiten, om "tghemeen volck", "ongheleerde lie

den" op religieus vlak te doen dolen, "duer den zoetentrock der nieuwe pre

dicatien". 

Vaemewijck onderkende een duivelse strategie die de predikanten aan de 

dag legden. De protestantse leer kwam veel aantrekkelijker over dan de katho

lieke doctrine. Dat stond als een paal boven water. Net zoals een visser zijn 

vissen vangt met een lokaas, een aanlokkelijk hapje, zo bedekt de duivel zijn 
venijn met de mooie "lettren der schriftueren". De duivel is hier, in 

Vaemewijcks hoofde, de groep der veldpredikanten. Deze slaagden erin, "zoo 

hertelic" te preken en hun woorden "met zoo schoone scriftueren" te bekleden 

waardoor hun religieus appeal des te sterker was, "daer moghelic die catholij

cque predieanten negligenter in waren". De sermoenen der katholieke priesters 
ervoer Vaemewijck als "lauwer": deze hadden minder smaak en zoetigheid te 

bieden. Voor Vaemewijck oogde de verpakking minder mooi, maar de (katho

lieke) inhoud was goed; bij de protestanten daarentegen was het omhulsel niet 

te versmaden maar de inhoud was vergi(778. 

Een deel van de verantwoordelijkheid legde Vaemewijck toch ook bij het 

volk zelf dat zich liet misleiden. Dit volk werd door Vaemewijck vrij negatief 

afgeschilderd. Deze eerder negatieve attitude ten aanzien van het plebs, was 
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overigens een eigenschap die heel wat humanisten erop na hielden 779. Reeds 

op de eerste folio van zijn werk had Vaernewijck het over het volk 780, dat 

"zeer nieu loopich es tot veranderinghe ende nieuwe dijnghen altijts gheneg

hen", wat volgens Vaernewijck tot "groote schade ende verdriet" leidde781. 

Velen waren uit pure nieuwsgierigheid gekomen, "uut een nieuwicheijt"782. 

Ook al was het merendeel "almeest ghemeen puepel783 die lettel te verbueren 

hadde"784, toch voegde Vaernewijck eraan toe: "up dat men ooc de waerheijt 

zegghe, vele ander ghoede lieden van name ende van fame, godtvreesende 

ende onberespelic van leven", gingen naar de hagenpreken, "zoo dat menich 

onmoghelic doch te dat zulcke persoon en daer ghijnghen"785. Later moest 

Vaernewijck vaststellen dat het grote kapitaal van de calvinistisch gezinde 

kooplui de realisatie van de geuzenkerk financieel mogelijk maakte. Het ging 

om "wel gheachte lieden die wel ghedoen mochten ende som schoon patrimo

nie hadden". In tegenstelling tot het plebs, dat omwille van zijnongeleerdheid 

makkelijk te verleiden was, kon Vaernewijck zich niet voorstellen dat ook deze 

"ghoede, eerlicke", "rijke, treffelicke" lieden deze "dwaalleer" aanhingen, ja 

zelfs financieel ondersteunden 786. Vaernewijck verweet de misleide katholie

ken die zich door de protestantse sermoenen lieten overtuigen, onvoldoende 

standvastigheid aan de dag te leggen: zij hebben weliswaar jarenlang de katho

lieke sermoenen aanhoord, maar hadden er kennelijk weinig van begrepen en 

onthouden 787. 

Toch had Vaernewijck niet alleen kritiek op de menigte, tegelijk drukte hij 

zijn positieve waardering uit voor het enthousiasme, de moed en het doorzet

tingsvermogen dat de gereformeerden aan de dag legden: "die vander nieuwer 

779 Vergelijk C.P.M. BURGER, 'lst werden rechten Zungenschlag beherrscht, auch schon ein 
Humanist? Nikolaus Blanckaert (Alexander Candidus) 0. Carrn. (+1555)', in F. 
AKKERMAN, A.J. VANDERJAGT en A.H. VAN DER LAAN (eds.), Northern 
Humanism in European Context, 1469-1625. From the 'Advert Academy' to Ubbo Emmius 
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religie [zijn] veel diligenter[ ... ] ende [doen] meer aerbeijts [ ... ]om te zaeijen 

haer leerlinghen, dan de catholijcque doen om de hare an den dach te brijng

hen". Dit laatste illustreerde Vaemewijck door erop te wijzen, dat zij koude en 

hitte, regen en wind trotseerden om de veldpredikaties bij te wonen 788. Het 

dynamisme dat van deze calvinisten uitging, maakte grote indruk. Het contrast 

met de passiviteit van de katholieken viel Vaemewijck op 789. 

Vaemewijck benadrukte aldus de wisselwerking tussen enerzijds de zucht 

naar nieuwigheid bij het volk en anderzijds de calvinistische predikanten die 

handig op deze "nieuloopicheijt" wisten in te spelen. De sterke "pastorale 

impuls" die van deze predikaties uitging 790, hield ook in dat de menigte 

gewaarschuwd diende te worden voor de valse (katholieke) leerstellingen. 

Calvijn zag zichzelf immers als een profeet. Niet alleen de Schrift moest wor

den uiteengezet, het gelovige volk diende tevens beschermd te worden tegen 

duivelse invloeden791. Zoals we reeds aangaven, confronteerden zij het volk 

op onverbloemde wijze met de zovele misstanden die binnen de clerus welig 

tierden. De predikanten spuwden, aldus Vaemewijck, "veel blamacie, achter

elap ende schimp [ ... ] up de gheestelicke, up de beelden ende keereken chier
aigen, up die sacramenten Godts ende ghoede lovelicke husancien ende tradi

cien der heiigher keercken"792. Gevolg was een merkwaardige patstelling tus

sen de katholieke geestelijken die binnen de stad hun sermoenen hielden, en 

de calvinistische veldpredikanten buiten de stadsmuren: 

Die predieanten, die inde stadt preeeten, zeijden, dat die buten preeeten valsehe 
verleeders waren, ende dat zij ter verdommenesse waert ghijnghen, diese 
ghijnghen hooren, dat zij den teext der Seriftuere vervalsehten, die woorden 
ende den zin oft tverstant verdraeijden. Ende die predieanten die buten preee
ten, spraken dat de predieanten, die binnen preeeten, tvolck verleedden ende 
bedroghen om haer ghierieheijt wille 793. 

Vaemewijck noemt dit een "wonderlicke divisie ende tweedracht." 
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Niet alleen de clerus stond ter discussie, ook de veldpredikanten zelf waren het 

object van een ping-pong-spel van argument en tegenargument, tussen katho

lieken en gereformeerden. In hoofde van deze laatsten verkondigden deze pre

dikanten het Woord Gods uit zuivere menslievendheid. Ze riskeerden hun 

leven, "om hier tlicht der waerheijt" in de harten van de mensen te zaaien. De 

kritiek vanuit katholieke hoek was van velerlei aard. Voor hen ging het om 

"uutgheloopen monicken, priesters ofte broers", die hun eens afgelegde gelof

ten ontrouw waren geworden. Ze hadden zich tot "valsche leeraers" ontwik

keld die in weerwil van hun celibaatsgelofte, relaties met vrouwen aangingen 

en de clerus scherp beschimpten. Zoals we al zagen, wuifden handige geusge

zinden deze kritiek weg: in plaats van door de paapsgezinden te worden ver

guisd, zouden zij eerder moeten worden geprezen omdat zij een poging onder

namen, hun eigen volk (de clerus) uit te zuiveren794. Bovendien was het feit 

dat zij bereid waren om op het veld buiten de stad te preken, een teken van oot

moed. Zij volgden immers het voorbeeld van Christus, Johannes de Doper en 

de apostelen na die dikwijls te velde trokken, om er het goede nieuws te ver

spreiden 795. Met één argument veegde Vaemewijck dit mooie gereformeerde 

en veldpredikant-vriendelijke geredeneer van tafel: "haer leeringhe [en es] niet 

ghoet ende uprecht gheweest [ ... ].Dus al dat daer voortuut ghevolcht es, dat 

es quaet gheweest". En waarom is hun leer niet "ghoet ende oprecht?" Omdat 

de "helighe doctueren, Griecsche ende Latijnsche", zulke (protestantse) zaken 

nooit hebben geleerd, "maer hebben pleijnelic daer jeghen gheweest"796. Net 

zoals elders viel Vaemewijck terug op een-auctoritas-argument en toonde hij 

zich "traditie-gezind". 

Aansluitend bij de predikatie moet ook de protestantse catechisatie worden 

vermeld. De predikatie diende immers tot opbouw en stichting van het 

volk797, dat op spiritueel vlak lange tijd door de katholieke geestelijkheid, 

zwaar werd verwaarloosd. Bij zijn bezoek aan de Gentse geuzentempel wees 

Vaemewijck zijn lezers op een plaats waar men "die kinderen ende jonghers 

haer forme des gheloofs ofte cathachijsmus" leerde. Deze catechese-sessie, 

"ghijnc zeer lustich te weercke", indien deze leer oprecht was geweest, voeg

de Vaemewijck eraan toe. In dezelfde passus pleegde Vaemewijck nog een 

positieve noot omtrent het psalmgezang, "dwelc ooc een groot verhueghen in 

794 B. SCRIBNER, 'Anticlericalism and the cities', in P.A. DYKEMA en H.A. OBERMAN 
(eds.), Anticlericalism in late medieval and early modem Europe (Leiden, 1993), pp.153-
154. 
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Godt bijbracht, te meer om dat elc die schoone woorden der heiigher Scrift 

verstaende was die hij zanck". Vaernewijck erkende als katholiek, in volle 

godsdienststrijd, het positieve aspect van de taai798. Jan van der Haeghen, pre

dikant in Trentse stijl aan de katholieke zijde, liet in zijn preek verstaan, dat de 

"heretijcquen [ ... ] ons [de katholieken] beschaemt [maken] met hare catha

chismussen, die zij zoo dapper uut laten ghaen om de joncheijt tonderwij
sen"799. 

7 .3.2.2 Het gedrukte woord en/ of beeld 

Toch was er niet alleen het gesproken woord. De impact van deze veldpredi

katies werd echter nog versterkt door een vruchtbare wisselwerking tussen 

diverse manieren van communicatie. Zowel via het gesproken woord als via 

gedrukte teksten werd de boodschap verspreid. Passages uit het Nieuwe 

Testament die tijdens de hagenpreek werden gelezen en verklaard, werden 

vaak na afloop (van de preek) via gedrukte bladen of katernen onder het volk 
verspreid800. 

De nieuwgezinden wisten op meesterlijke wijze het massa-communicatie

middel van die tijd, de boekdrukkunst, naar hun hand te zetten. Vaernewijck 
merkte op dat de protestanten dag en nacht hun drukpers inschakelden, op 

gevaar van hun leven, terwijl het "voor de onzen", in casu de katholieken, vaak 

teveel gevraagd was, eens "een cleen boucxkin" te laten verschijnen. 

Algemeen werd van katholieke zijde niet alert op verdachte en ketterse boeken 

gereageerd. Weinig doeltreffende katholieke tegengeschriften werden gepro

duceerd801. Zoals we reeds aangaven in de historische context, werd van begin 

af aan gereageerd met acties waarbij boeken op de brandstapel terechtkwa

men. Het drukken van ketterse geschriften werd in de loop der jaren steeds 

gevaarlijker. Lijsten van verboden boeken werden opgesteld. Dit alles prikkel

de echter de creativiteit van de hervormingsgezinde drukkers. Bijbeltjes wer

den gedrukt, "alwaer achter an gheprent stont haer confessie ende rnanniere 

van doene"802. Vanafhet begin van de jaren 1520 komt de stroom van voor het 

volk bedoelde vertalingen op gang. Aanvankelijk één of meer evangeliën. In 

1526 volgde de beroemde Liesveldt-bijbel, de eerst publicatie van de volledig 
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in het Nederlands vertaalde Bijbel. Het drukken van ketterse boeken 

beschouwde Vaemewijck als het opruien van de "quellicke beroerlicke ghees

ten"803. 

Niet alleen bijbels, maar ook liederen804, gedichten en prenten of afbeel

dingen werden door de protestanten gedrukt en onder het volk verspreid. 

Volgens Vaemewijck waren die alle "zeer onstichtende". Ook hier werden de 

levensstijl en het gedrag van de geestelijkheid op de korrel genomen805. 

Daarnaast waren er de psalmberijmingen die eeuwenlang het alleenrecht kre

gen in de gereformeerde kerkdienst. Vooral de psalmberijming van de in 

Vaemewijcks kroniek genoemde Petrus Datheen was populair vanaf haar eer

ste verschijning in 1566. Vaemewijck schreef dat het volk, na de hagenpreek 

te hebben bijgewoond, al psalmen zingend door de Gentse straten liep. Mamef 

wijst op deze acte de présence van de kant van de· gereformeerden. Het mili

tante karakter van hun optreden, het openlijk vertonen van hun macht, maak

ten een diepe indruk op de stadsbewoners, ook op Vaemewijck zel:f806. 

7 .3.2.3 De armenzorg 

In onze inleiding omtrent de sociaal-economische situatie gaven we reeds aan 

dat de graanprijzen enorm waren gestegen. De armoede en de honger grepen 

duchtig om zich heen. Volgens Vaemewijck hanteerden de gereformeerden 

een weldoordachte strategie ten aanzien van deze armen. Via een armenzorg 

onder leiding van calvinistische diakens of aalmoezeniers slaagden ze erin om 

de armen naar hun "valsche leeringhe" te lokken. In Vaemewijcks ogen bedre

ven ze een soort diefstal. Ze stalen immers de edele zielen van deze anhen in 

ruil voor een beetje "armenhulp", "dus was de schade die zij deden boven 

tproffijt onverdraghelick"807. Vaemewijck kende deze aalmoezeniers van het 
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Gentse (calvinistische) consistorie bij naam. Volgens hem ging het om "herde 

fijne mannen", maar ze hadden hun "fijnicheijt qualic ghebesicht"808. Op een 

bepaald ogenblik werden een aantal (katholieke) Heilig-Geest-meesters ervan 

beschuldigd om geld doorgesluisd te hebben naar de calvinistische tegenpar

tij809. Ook dit zou de armen overgehaald hebben om gereformeerd te worden. 

Zodoende droeg, in Vaemewijcks ogen, ook deze calvinistische "armenka

mer" bij tot het succes der gereformeerden. 

7.4 Vaernewijck in het religieuze landschap 

Tot slot van dit luik in verband met de religieuze denkbeelden van Marcus van 

Vaemewijck keren we terug naar het door Woltjer geschetste religieuze land

schap aan de vooravond van de Opstand. We hebben voldoende indicaties 

waaruit mag blijken dat Vaemewijck tot de katholieke familie kan worden 

gerekend. Doorheen de kroniek situeert hij zichzelf ook voortdurend binnen 

deze groep. 

Duidelijk is dat we bij Vaemewijck weinig of geen protestantse invloed 

kunnen bespeuren. Integendeel, van meet af aan verzette hij zich, naar eigen 

zeggen, tegen deze nieuwe religie. Toen Marcus' wasvrouw enthousiast ver
slag uitbracht over de hagenpreek die zij (in juni 1566) had bijgewoond, maak

te hij zijn standpunt meteen duidelijk. Hij zei dat "ons daer duere een groot 

quaet ende perijkel anstaende was, indient niet aestelic belet en werde, maer 

tdocht haer al ghoet zijnde ende wel ghaende"810. Dit neemt niet weg dat 

Vaemewijck er geen probleem mee had, de sterke en positieve kanten van de 

protestantse actie te onderkennen: de geleerdheid, de talenkennis en de besla

genbeid in het uiteenzetten van de Schrift (van de predikanten); het enthou

siasme, de religieuze geestdrift van de protestantse menigte, om maar enkele 

voorbeelden te noemen. In Vaemewijcks ogen had deze gehele actie slechts 

één doel: het misleiden van hoofdzakelijk naïeve mensen op zoek naar iets 
nieuws. De protestantse leer is aldus ronduit ketters. 

Het ligt niet voor de hand Vaemewijck te situeren binnen de zogenaamde 

katholieke religieuze middengroepen. Allerhande protestantiserende elemen

ten of indifferentisme tegenover katholieke leerstellingen vinden we bij hem 

niet terug. Integendeel, Vaemewijck wist heel goed waar een goed katholiek 
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zich aan te houden had. Hij kende de meest voor de hand liggende geschil- en 

verschilpunten tussen katholieken en protestanten enerzijds, en binnen de 

reformatorische beweging anderzijds. Dit bleek het duidelijkst omtrent de pro

blematiek van het avondmaal/de eucharistie. Aan de andere kant waren hem 

de theologische "finesses" onbekend: van de controverse omtrent de recht

vaardigheidsleeT en de problematiek omtrent de "vrije wil" vinden we in zijn 

kroniek geen sporen terug. Een degelijke en diepgaande theologische vorming 

heeft Vaemewijck niet genoten. Al te vaak viel hij terug op de traditie en de 

gewoonte om de katholieke gebruiken te legitimeren, daarnaast echter ook op 

de kerkvaders en de Schrift. Vermoedelijk had hij wel zijn informanten in 

theologische kringen. 

Duidelijk is ook dat Vaemewijck als katholiek nog grotendeels in de mid

deleeuwse devotionele traditie stond. We hebben dit aangetoond aan de hand 

van de eucharistische vroomheid en zijn verwijzingen naar de "vruchten" die 

daarmee gepaard gaan. Zijn deelname aan (sacraments)processies lagen ech

ter in diezelfde lijn. Onmiskenbaar is ook de erasmiaanse invloed, daar waar 

het ging om zijn attitude ten aanzien van de Kerk als instelling met haar bont

gekleurde clerus. Hij ontkende de misstanden binnen de geestelijke stand niet, 

maar bracht toch nuances aan. Het humanistisch-erasmiaanse gedachtegoed 

valt ook te onderkennen in de wijze waarop hij met heiligen- en beeldenvere

ring en mirakelen omsprong: een afkeer van bijgeloof. Een houding van gema

tigdheid komt steeds weer terug: tot het radicaal verwerpen van deze katho

lieke praktijken die eeuwenlang hebben bestaan, liet hij zich niet verleiden, 

maar aan de andere kant verwierp hij sensationele en dus schadelijke, onge

loofwaardige verhalen omtrent bovennatuurlijke genezingen. Een zekere kriti

sche zin valt niet te ontkennen. Vaemewijck bleef vasthouden aan de talrijke 

ceremoniën, maar streefde toch naar een zekere verinnerlijking. Uiterlijke 

zaken baten niet als ze geen parallel vinden in wat zich innerlijk afspeelt in het 

hart van de mens. Die mag zich niet krampachtig aan het uiterlijke vastklam

pen zodat de smaak voor het allerbelangrijkste verloren gaat811. Deze erasmi

aanse idee komt bij Vaemewijck ook als volgt tot uiting: toen hij vernam dat 

de geus Willem Rutsemelis, die gevangen zat in het Gravenkasteel, zich 

bekeerd had, en ·aldus een priester bij hem had ontboden voor het ontvangen 

van het sacrament, vroeg Marcus zich af "met wat herte" deze bekering is 

geschied812. Daarmee bedoelde hij: is het geveinsd of oprecht? Het feit alleen 

dat hij een priester bij zich liet komen en communiceerde, volstond voor hem 
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niet om van een bekering te kunnen spreken. De innerlijke bekering in het hart, 

was essentieel. 

Tot slot: in welke mate was Vaemewijck reeds beïnvloed door de besluiten 

van het Concilie van Trente? Feit is dat, overeenkomstig de besluiten van het 

Concilie van Trente (1545-1563), in 1564, dit wil zeggen in het eerste jaar na 

de sluiting van het concilie, in elke kerkprovincie een provinciaal concilie 

moest worden gehouden tijdens welke de decreten van Trente zouden worden 

bekend gemaakt813. In de Mechelse kerkprovincie vond het eerste concilie pas 

in 1570 plaats. Het tweede in 1574 en het derde in 1607. De resultaten van de 

eerste twee provinciale concilies waren zeer beperkt door de aanhoudende 

godsdienstige en politieke tegenstellingen in de Zuidelijke Nederlanden814. 

Op het moment dat het eerste provinciaal concilie plaatsvond (1570), was 

Vaemewijck al overleden. Toch hebben we in het voorgaande kapittel aange

toond dat Vaemewijcks religieuze denkbeelden inzake sacramenten, beelden

en heiligenverering niet afstaken tegenover de beslissingen die Trente had 

genomen. Verwonderlijk is dit niet: zoals we reeds meermaals vaststelden, 

bevestigde of herbevestigde Trente op doctrinair vlak heel wat zaken die reeds 

eeuwen bestonden. Aangezien Vaemewijcks religieuze overtuiging dicht aan

sloot (op vlak van leerstellingen althans) bij de te Trente genomen besluiten, 

zou het in de praktijk brengen van deze tridentijnse leerstellingen bij hem geen 

al te grote schok teweeggebracht hebben. Op institutioneel vlak maakte hij, in 

zijn hoedanigheid van schepen van gedele, de plechtige intrede mee van de 

eerste bisschop van Gent Comelius Jansenius de oudere (1568-1576)815. 

Duidelijk is dat deze installatie van nieuwe bisdommen, zoals beslist door toe

doen van Filips II in 1559, door de bevolking met veel argwaan werd geperci

pieerd. In hun ogen impliceerde dit een .versterking van de kettervervolging. 

Op 28 augustus 1568 werd in aanwezigheid van de beide Gentse schepenban

ken een brief voorgelezen waarin de komst van de bisschop werd aangekon

digd en gemotiveerd. Na het voorlezen van deze brief werd de vergadering 

stante pede gesloten. Dit bruuske afbreken van de vergadering was 

Vaemewijck niet ontgaan: 
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Ende hij [de president (van de Raad van Vlaanderen)] aldus zijn relacij ghedaen 
hebbende, zoo meende meester Joos Borluut, den eersten pencionaris bij der 
Kuere, naer aude costume, up te stane, ende vanden hoochsten eerst zeer reve
rentelic omme te vraghen alle de voornoemde schepenen ende notabie oft haer 
niet alzoo over danckelic ende ghoet ghedaen en ware.[ ... ]. Maer mits dien den 
president, zijn relaes ghedaen hebbende, zoo subbijt upghestaen was, zegghen
de dat hij zijn rappoort ghedaen hadde ende zijn last ontdect, ende vertreeken
de [ ... ],zoo en condeden voornoemden Borluut zijnen ghewonelicken dienst 
ende beleefde tradicie niet ghedoen816. 

Volgens Vaemewijck ging het om een menselijke vergissing. Traditie was 

immers dat men na het lezen een poosje verwijlde om aldus van de aanwezi

ge bewindslieden "een vruchtbare andtwoorde" te verwachten. Dit was nu niet 

het geval. Wat Vaemewijck bewust of onbewust voorstelt als een gewone men

selijke fout zou wel eens anders opgevat kunnen worden. De president wens

te geen kritische geluiden te horen omtrent de komst van deze bisschop, zeg 

maar de intensifiëring van de kettervervolging te Gent. Zo snel mogelijk 

maakte hij zich dan ook uit de voeten. Vaemewijck zelf houdt zich ten aanzien 

van deze nieuwe bisschop duidelijk op de vlakte. Hij geeft een uitvoerige 

beschrijving van de intredeprocessie op 8 september 1568. Toen tijdens de 

plechtigheid in de Sint-Baafskathedraal voor de armen werd gecollecteerd, en 

Vaemewijck zag dat er een goudstuk in het mandje lag, dacht hij wel spontaan 

dat dit door de pas aangestelde bisschop zou zijn gegeven. Als schepen van 

gedele was Vaemewijck uitgenodigd voor de bij de viering aansluitende recep

tie in het Hof van Sint-Baafs. Önze Gentenaar deelde mee dat hij op deze invi

tatie niet inging. Als reden gaf hij op: "eensdeels dattet mij niet en luste, ende 

anderdeels dat ie een bruloft hadde van een van mijn maechschap, voor den 

ijen dach, daer ie om der vriendtscap wille liever compareerde"817. Waarop het 

zinnetje "dattet mij niet en luste" precies slaat, is niet duidelijk. Had hij een

voudigweg geen zin in een receptie? Of wenste hij op deze verdoken en onop

vallende wijze zijn afkeer en wantrouwen ten aanzien van deze nieuwe kerke

lijke, of beter inquisitoriale realiteit, te expliciteren? 

816 Beroerlicke Tijden, IV, p.227. 
817 BeroerZieke Tijden, IV, p.236. 
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HOOFDSTUKS 

VAERNEWIJCKS POLITIEK-RELIGIEUZE 
OPVATTINGEN 

8.1 Inleiding 

Aansluitend bij het tweede hoofdstuk van onze studie, de historische context, 

kunnen we stellen dat er rond het midden van de zestiende eeuw op het poli

tiek-religieuze vlak twee grote problemen rezen die echter grotendeels door 

elkaar liepen of met elkaar verstrengeld waren. Deze problemen waren zeker 

niet typisch voor de Nederlanden: ze deden zich in geheel Europa voor. Bij 

wijze van inleiding gaan we hier kort op in en grijpen daarbij terug naar een 

aantal reeds behandelde elementen818. 

In eerste instantie was de relatie tussen vorst en onderdanen erg problema

tisch. Beiden verschilden grondig van visie omtrent de plaats van de 'consti

tutie', waarmee we bedoelen, een amalgaam van ongeschreven costuimen, pri

vilegies, lokaal recht en vorstelijke ordonnanties die samen vastlegden hoe het 

openbare gezag moest worden uitgeoefend. Karel V en Filips II hielden er een 

duidelijk absolutistische visie op na. In hun ogen vormden de Nederlanden één 

moderne gecentraliseerde politieke entiteit onder het gezag van de vorst. Deze 

laatste was de enige bron van recht, de hoogste rechter en wetgever. 

Daartegenover plaatste de (vooral adellijke) oppositie het traditioneel-middel

eeuwse model van een federale en constitutionele staat, waar overleg tussen 

vorst en onderdanen centraal staat: een losse federatie van zichzelf besturende 

gemeenschappen. Kortom, het betrof de spanning tussen het centralisatiestre

ven van de vorst naar vernieuwing en modemisering in zijn voordeel tegen

over het streven van de landsdelen en steden naar een behoud van een grote 

zelfstandigheid. 

Ten tweede was er het reeds besproken fenomeen van de religieuze ver

deeldheid, veroorzaakt door de protestantse Reformatie, wat tevens een poli

tiek probleem impliceerde. Ook daar stonden twee visies lijnrecht tegenover 

elkaar. De koning verdedigde het traditionele standpunt: de katholieke Kerk 

moest haar monopoliepositie behouden, desnoods manu militari. Heel wat 

818 Voor deze inleiding: vergelijk met VAN NIEROP, 'De troon van Alva. Over de interpreta
tie van de Nederlandse Opstand', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis 
der Nederlanden, 110 (1995), pp.210-214. 
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vertegenwoordigers uit de politieke topklasse, - adel, raadsheren uit de pro

vinciale raden, stadsmagistraten-, onderschreven daarentegen een meer gema

tigd standpunt. De religieuze politiek, zoals Filips 11 die beoogde, kon niet 

zomaar opgelegd worden. De inquisitie kreeg heel wat kritiek te verduren. 

De bedoeling van dit hoofdstuk is dan ook zicht te krijgen op Vaemewijcks 

positie tegenover beide problemen. Het eerste problematische punt komt aan 

bod bij het onderzoek naar aanleiding van Vaemewijcks positie ten aanzien 

van gezagsinstanties. We bespreken daarbij twee machtsechelons: de centrale 

overheid (de vorst, in casu Filips II en diens centrale regering in Brussel onder 

leiding van de landvoogd(es)), en de provinciale en stedelijke magistraat 

(Raad van Vlaanderen, Gentse schepenbanken en hoogbaljuw). Welke is 

Vaemewijcks verhouding ten aanzien van deze gezagsinstanties? 

Het tweede luik betreft de vraag hoe Vaemewijck over Filips' religieuze 

politiek, zeg maar over de inquisitie, denkt. Daarbij rijzen vragen als: in hoe

verre was hij tolerant of intolerant? Ook aan de motieven die daarbij een rol 

speelden, besteden we de nodige aandacht. 

In een derde en laatste luik pogen we een aantal voorstellen tot oplossing 

te behandelen die Vaemewijck in zijn kroniek formuleert om de religieuze ver

deeldheid fmaal op te heffen. Het spreekt voor zich dat deze drie delen in 

elkaars verlengde liggen en dat ze aldus niet los van elkaar kunnen worden 

beschouwd. 

8.2 Vaernewijck en de overheid 

Zoals aangekondigd, wensen we in dit subkapittel Vaemewijcks positie ten 

aanzien van de politieke overheidsorganen onder de loep te nemen. 

8.2.1 De centrale overheid 

Een duidelijk politiek staatkundig probleem was de fundamenteel tegengestel

de visie die zowel de vorst enerzijds, als de Staten-Generaal en de hoge adel 

anderzijds, op de monarchie, zeg maar op het bestuur van de Nederlanden, 

hadden. Bij Filips 11 domineerde de zogenaamde Castiliaanse gedachte van de 

monarchie819. Heel wat Castiliaanse auteurs uit de laatmiddeleeuwse periode 

integreerden het concept van de absolute macht in hun theorieën over de 

monarchie. Dit hangt nauw samen met de heropleving van het Romeins 

819 WOLTJER, 'Opstand en Onafhankelijkheid' , pp.9-11. 
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Recht820. Onder meer Domitius Ulpianus' uitspraak, "princeps legibus solutus 

est"821, werd graag geciteerd om te argumenteren dat de vorst niet gebonden 

was aan de wet; de wil van de vorst was immers de ultieme bron van recht. 

Niet alleen was de vorst de wetgever, hij was ook de hoogste wereldlijke auto

riteit ("rex qui superiorem non recognoscit"). Deze idee werd aangevuld en 

verweven met theologische concepten van de monarchie: de koning als plaats

vervanger van God op aarde, de vicarius Dei. Filips II zag aldus zijn ambt als 

verleend bij de gratie Gods. Verzet tegen zijn beleid zag hij al gauw als majes

teitsschennis waarop verbeurdverklaring van lijf en goed als sanctie stond. In 

zijn talrijke instructies, maar ook in zijn politiek testament (1548) wees 

Karel V reeds op de belangrijke religieuze, morele en politieke plichten die 

met het vorstelijk ambt verbonden waren. Karel V gaf dan ook de zware 

opdracht, met name het uitroken van de ketterij, aan zijn zoon Filips 11 door. 

De bescherming van de godsdienst was een topprioriteit. De door en door con

fessionele opvatting van de Spaanse monarchie was echter ook verbonden met 

de gedachte dat staat en maatschappij verplicht godsdienstig homogeen moes

ten zijn. Iedereen diende hetzelfde geloof te belijden en dezelfde ceremoniën 

te volgen. De religieuze eenheid binnen het rijk werd als voorwaarde 

beschouwd voor het behoud van het rijk zelf. Religieuze diversiteit werd daar

entegen geassocieerd met chaos en rebellie. Daartegenover redeneerden de 

hoge adel en de Staten-Generaal meer in contractuele termen waarbij de uit

eindelijke beoordeling van de legitimiteit van de vorst bij henzelf lag. Ziehier 

het conflict, de spanning tussen een vorst die zich uitsluitend aan God verant

woording verschuldigd achtte en de Staten-Generaal die de vorst zelf op basis 

van zijn daden wensten te beoordelen. Deze spanning werd zeer concreet naar 

aanleiding van de door Filips II gevoerde godsdienstpolitiek. Het hoogtepunt 

van de spanning werd bereikt in 1581 met de Akte van Verlating, waarbij 

Filips 11 zich door de legitieme vertegenwoordigers het recht zag ontzegd om 

nog verder over hen te regeren. In 1549legde Filips 11 de eed af op de beken

de "Blijde Intrede van Brabant" (daterend van 1356). Samen met andere 

geschreven en niet-geschreven costuimen beperkte deze "constitutie" de macht 

van de vorst. Het was een waarborg voor de rechten van de burgers zelf. Het 

functioneerde als constitutionele garanties voor hun vrijheid. Filips 11 moest 

plechtig beloven, deze privileges te zullen respecteren. Op basis van dit zoge

naamde "verzetsartikel", de mogelijkheid tot verzet indien slecht (dat wil zeg-
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J. H. BURNS, Lordship, Kingship and Empire. The idea ofMonarchy, 1400-1525 (Oxford, 
1992), pp.71-96. 
Digesta 1.3.31. 
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gen, in strijd met de belangen van de onderdanen) door de vorst werd bestuurd, 

hebben de onderdanen in de Nederlanden hun Opstand tegen Filips ll gerecht

vaardigd822. 

De reden voor dit opvattingenconflict lag in het feit dat de staat zelf twee

slachtig van aard was. Aan de ene kant waren de Nederlanden een federatie 

van een twintigtal formeel onafhankelijke gewesten die elk afzonderlijk hun 

eigen wetten en privileges hadden: een statenbond. Aan de andere kant waren 

de Bourgondische en Habsburgse landsheren erin geslaagd, om in de eeuw die 

aan de Opstand voorafging, van deze aparte gewesten een "moderne" staat te 

maken: een bondsstaat. Kortom, er was een clash tussen twee politiek-staat

kundige bewegingen. Het was een dubbelzinnige situatie, waarbij fmaal de 

tendens in de richting van een moderne gecentraliseerde staat doorwoog823. 

Niet de koning824, maar wel de adel is in Vaernewijcks kroniek, kop van Jut. 

Net zoals zovelen van zijn tijdgenoten twijfelde ook onze Gentenaar niet aan 

de cruciale rol die de adel in het uitbreken van de Opstand speelde825. 

Daarbij merken we op dat hij geen onderscheid maakt tussen de zoge

naamde "grands seigneurs" en de "gentilhommes", respectievelijk de hoge en 

lage adel. Het spreekt vanzelf dat de "grote heren" zoals Oranje, Hoome en 

vooral Egmond als gouverneur van Vlaanderen frequenter in de kroniek 

opduiken dan figuren van een lager echelon zoals een Brederode. Toch heeft 

Vaernewijck het voortdurend over "groote personaigen" als hij het over de (in 

zijn ogen) geusgezinde (hoge en lage) adel heeft. Ook al waren er onderling 

banden met elkaar, toch is het onderscheid tussen beide groepen van 

belang826. Doordat de hoge adel sleutelposities in het bestuur van de 
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Habsburgse Nederlanden vervulde, was het onvermijdelijk dat zij een duide

lijke rol in de Opstand speelde. Via de reeds genoemde Liga der hoge edelen 

en vervolgens het Compromis der lage adel werd de Opstand ingezet827. 

In het negende boek van zijn kroniek, nadat de executies van Egmond en 

Hoome op 5 juni 1568 reeds hadden plaatsgevonden, laat Vaemewijck er geen 

twijfel over bestaan dat sommige edellieden aan de basis lagen van deze "trou

blen ende beroerten, nu onlancx in deze Nederlanden gheschiet". Impliciet 

brengt hij hier het verzetsartikel ter sprake. Het was Vaemewijcks overtuiging 

dat deze "geus gezinde" edellieden hun vorst uit zijn Erflanden wensten te ver

drijven omdat "hij [Filips II] (zoo zij [de edellieden] zeijden) contrarie haer

der zielen salicheijt was, ende al en zeijden zij [de edellieden] dit niet open

baerlic, zij betoochdent nochtans wel met de weercken, als zij ghelt ende volck 

daer jeghen ghijnghen up lichten". Dit deden zij om zich te beschermen en te 

verdedigen tegen een mogelijke tegenaanval van de vorst, voegt onze 

Gentenaar er nog aan toe. Deze adellijke lieden wensten de vorst niet langer te 

erkennen omdat hij het 'heil', met name datgene wat goed is voor de (zielen 
van de) onderdanen, in de weg stond. De vorst kwam zijn contract niet na, en 

daarom begon men troepen te lichten om zich aldus tegen de te verwachten 

militaire reactie van de koning (op hun opstandige voornemens) te bescher

men828. Voor Vaemewijck is echter zonder meer duidelijk dat er helemaal 

geen sprake was van contractbreuk van de kant van Filips II. De adel had geen 

"cause oft redene" om tegen hun vorst te ageren. Integendeel, hij schrijft: 

Den zeer ghoeden edelen Coninc en heeft waerlicx zulcx noijnt an ons verdient, 
dat wij zoo ongoddelic ende onredelic met hem handelen zouden, die ons noijnt 
niet dan vriendtschap ende duecht ghedaen, als ons verlichtende van belas
tijnghen des landts ende vande zettijnghen ofte ommestellijnghen up de pach
ters ofte lieden van buten, dwelc hij een deel jaren van ons gheweert hadde, 
weleken catholijcken, duechdelicken Prince ende Coninc wij ooc hadden 
belooft, bij eede, ghetrauwe ende bijstandich te zijne829. 

In bovenstaand citaat verschuift Vaemewijck de verantwoordelijkheid, weg 

van de koning in de richting van "ons", die zich als ondankbare onderdanen 

jegens hun vorst hadden gedragen. Waar de genoemde belastingsverlichting 
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op slaat, is een raadsel. In het voetspoor van zijn vader deed Filips II er alles 

aan, om de belastingen te verhogen. Omdat (onder meer) door de vele oorlo

gen met Frankrijk de Spaanse schatkist uitgeput was, werd naar een efficiënte 

inning van de belastingen gestreefd. Daarom waren centralisering en moder

nisering van het staatsapparaat noodzake tijk. 

Kortom, volgens Vaemewijck was er niet zozeer sprake van contractbreuk 

van de kant van Filips Il, maar wel van de kant van de onderdanen, in het bij

zonder (hier) van enkele "groote personaigen". Het logische gevolg van het in 

Vaemewijcks ogen goede vorstelijke beleid was dan ook dat deze onderdanen 

hun koning loyaal moesten dienen en getrouw blijven. Het optreden van 

Oranje, Egmond, Hoome en anderen moet dan ook "zeer beschuldich ende 

mesdadich" worden genoemd, om welke reden de laatste twee, aldus 

Vaemewijck, "rechtveerdelicken ter justicie ghebrocht zijn". Over hun snode 

opstandige plan hadden de edellieden wel een religieus sausje gegoten. De 

gedachte is dat politieke polarisatie door een theologische polarisatie werd 

versterkt waarbij een autoriteit die naar de hegemonie streefde, een ideologi

sche rechtvaardiging nodig had830. 

Duidelijk is dat zij telkens opnieuw (door Vaemewijck) in een geusgezind 

hoekje worden geduwd, of toch minstens van een dubbelzinnig gevoerde poli

tiek verdacht werden. Het element "oproer" tegen hun rechtgeaarde vorst komt 

telkens weer naar boven. De provocatie ligt steeds aan hun kant. ·Zo werd 

Egmond al heel vlug, iii het begin van de kroniek, met een zweem van geus

gezindheid omhuld. Reeds in de zomer van 1566 draaide de geruchtenmolen 

op volle toeren: de gouverneur van Vlaanderen werd ervan beschuldigd dat 

"hij vander zijde der ghues" was en dat hij de calvinistische predikanten 

"assistencie" zou hebben gedaan831. Toen de geuzen van overheidswege wer

den gelast, hun predikaties achterwege te laten, viel het Vaemewijck op dat zij 

zich op het met de graaf van Egmond gesloten Vt?rdrag beriepen. Aansluitend 

merkte de Gentenaar op dat Egmond "maer een onghetrauwe dienaer en was" 

en dat de geuzen meer vertrouwen in hem stelden dan "in den Coninc, haren 

souveramen heere, ende zijnder sustere832 [Margartha van Parma], welcx ghe

boden zij [de geuzen] terstont behoorden gheobediert te hebben, alzoo ghoede 

onderzaten toebehoort". Aldus was het voor Vaemewijck een uitgemaakte 

zaak dat zij "voetsel vanden Grave hadden, hoewel dat ment . alsdoe niet en 
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dorste zegghen; [ ... ]. Maer naermaels es de brodde al uutghecommen, zoo 

men noch hooren zal"833. Egmonds dubbelzinnige positie wordt minstens 

tweemaal in de kroniek geuit. Bij een bezoek aan Gent woonde Egmond de 

mis bij waardoor de protestanten verstoord en de katholieken opgeruimd 

waren. Toen hij echter tijdens de viering zijn bonnet ophield en aldus het hei

lig sacrament met weinig of geen respect bejegende, was dit een grote vreug

de voor de geusgezinden, maar een groot verdriet voor de katholieken834. 

Elders schrijft Vaemewijck dat Egmond diegene was "die tusschen twee wate

ren zwom, ende drouch tvier in deen handt ende dwater in dandere"835. 

Kortom, dat het met de gouverneur van Vlaanderen slecht is afgelopen, ver

wonderde Vaemewijck geenszins. Ook zijn directe medewerker Backerzele, 

secretaris en raadsheer van de graaf, bevindt zich, volgens onze Gentenaar, in 

hetzelfde geusgezinde schuitje. Het wekte bij Vaemewijck verwondering op 

dat hij aanwezig was bij de executie van een aantal geuzen, "want die ghues 

van Ghendt hebben gheheel ende al haer betrauwen op hem ghestelt (zoo men 

zeyde)"836. Toen deze uiteindelijk door Alva werd gevat, sprak het volk dat de 

secretaris van de geuzen en "den oorspronck van tbeeldenstormen" gevangen 

was837. Het nieuws kwam binnen dat hij zwaar werd gemarteld, "om som

mighe secreten van hem te weten, mits dat hij veel verstants met de ghuesen 

hadde ende haer zeer favorizeerde"838. Dat uitgerekend deze twee heren de 

nodige aandacht kregen, hoeft niet te verwonderen. Zij waren direct verant

woordelijk voor het bestuur in het graafschap Vlaanderen. 

Maar ook over Hoome en Oranje heeft hij een uitgesproken mening. 

Vaemewijck heeft het over de eerste als over diegene "die men heet ghues
ghezint zijnde ofte emmer niet paeps "839. Opvallend is dat hij in verband met 

de prins van Oranje (aanvankelijk) niet zo eenduidig negatief schreef. In min

stens twee passages heeft hij zich duidelijk positief over hem uitgesproken. 

Toen Oranje uiteindelijk uit de Nederlanden vluchtte en een aantal maanden 

later, zich militair tegen Filips 11 begon te verzetten en dus op Vaemewijcks 

afkeuren botste, beseft onze schrijver dat hij in de loop van zijn verhaal naar 

zijn lezer toe niet altijd even consistent is overgekomen. Vaemewijck bekent 

dat hij zich door de persoon van Oranje heeft laten "misleiden": 
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[Oranje] ende andere, dewelcke met grooter gheveinstheijt hem wist te draghe
ne in zulcker mannieren, dat vele een ghoet ghevoelen van hem hadden, zoo ie 
noch ghedaen hebbe terwijlen dat ie dit bouck screef, zoot blijct int derde 
bouck, capittel XIX, [ ... ], ende ooc libro viere, capittel XVI840. 

In beide bovengenoemde verwijzingen heeft Vaemewijck zijn waardering uit

gedrukt voor Oranje die erin slaagde om een te Antwerpen en te Amsterdam 

explosieve situatie te "appaisieren". In het zestiende kapittel van het vierde 

boek maakt Vaemewijck melding van een bijna militair treffen in Holland en 

vooral in Amsterdam tussen katholieken en geusgezinden. Dankzij Oranjes 

ingrijpen is de rust aldaar teruggekeerd. Toch noemt Vaemewijck de prins in 

deze passus "een gheveinst groot ghues [ .. . ], zoot naermaels wel bevonden 

was"841. Waar Vaemewijck echter niet expliciet naar refereerde, was naar het 

zpte hoofdstuk van datzelfde vierde boek. In maart 1567 hield de prins van 

Oranje de poorten van Antwerpen dicht, om te verhinderen dat de geusgezin

den de stad zouden verlaten om hun geloofsbroeders die op dat moment bui

ten de stadspoorten aan het strijden waren tegen de regeringstroepen, ter hulp 

te snellen. Ook in deze· situatie slaagde Oranje erin om de menigte te kalme

ren: "In somma, den ghoeden heere dede daer in een zoriderlinghe groote 

Godts weldaet; waeromme men hem behoorde in grooter weerden te heb

ben"842. Toch voegde Vaemewijck eraan töe dat deze wierook voor Orànje 

gerelativeerd dient te worden, aangezien onze Gentenaar, naar eigen zeggen, 

ook "quade suspicien" in verband met Oranje had opgevangen, "hoewel dat 

icx niet en hebbe durven openbaren dan jeghen sommighe mijne secrete ende 

speciale vrienden"843. Deze laatste bemerking was in Vaemewijcks ogen van 

belang, aangezien in het vervolg van zijn kroniek de naam Oranje voortdurend 

valt als zijnde de militaire agitator gericht tegen Alva en Filips II. 

Wat Vaemewijck (al dan niet bewust) is ontgaan, is dat in de direct van 

Oranje afkomstige of in de door hem geïnspireerde geschriften de these van de 

goede koning, misleid door zijn boze dienaren, een voorname rol speelt. 

Telkens weer benadrukte hij dat het verzet niet tegen de koning gericht was 

maar tegen Al va die de ware tiran was die verdreven moest worden. Tirannieke 

dienaren waren nu eenmaal een makkelijker doelwit dan de vorst zelf844. 

Kennelijk percipieerde Vaemewijck dit niet zo. Hij spreekt immers over een 
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rechtstreekse aanval van de edelen op de koning zelf. 

De gedachte dat de verantwoordelijkheid voor het verbreken van het "con

tract" tussen vorst en onderdanen niet bij deze eerste, maar wel bij (een aantal 

van) de onderdanen moet worden gezocht, blijkt ook uit andere passages. Zo 

bijvoorbeeld in zijn reeds ten dele geciteerde discours omtrent de calvinisti

sche aalmoezeniers, die hun "fijnicheijt" slecht hadden aangewend "uit faict 

vander religie ende verstooringhe vanden ghemeenen vrede, verweckende tot 

rechtvaardighen toome die edel Coninclicke Majesteit". De boosheid van de 

koning noemt Vaemewijck dan ook gerechtvaardigd845. Maar ook nog eerder 

in het verhaal, toen op 27 juli 1566 de lieden van de neringen, oversten en 

gezworenen, op het stadhuis werden ontboden en hen werd gevraagd "dat zij 

[ .. . ]haren natuerliken heere ende prince de coninclicke maj., ooc heere ende 

wet, ghoet ende ghetrauwe zijn en bijstandicheijt doen, alst van noode zoude 

wesen". Hen werd verboden, zich nog naar de veldpredikaties te begeven, "up 

dat zij ter contrarien doende, den coninc gheen occasie en ghaven van te ver
bitteren up haer". Ook hier stellen we vast dat het stadsbestuur de ambachten 

confronteert met het feit dat ongehoorzaamheid van hun kant wel eens de 
woede van de koning zou kunnen opwekken. Bovendien moesten ze in herin

nering brengen wat zich in 1540 had afgespeeld en wat zij "om zeker abusen" 

hadden moeten lijden. Hier wordt gezinspeeld op de Gentse Opstand van 

1539-1540 en de daaropvolgende Carolijnse Concessie. Uiteraard wordt hier 
ook op de zware verantwoordelijkheid van de corporatieve middengroepen in 

deze opstand gewezen846. De ongehoorzaamheid situeert zich aldus niet alleen 

op het niveau van de adel, maar ook op het niveau van de corporatieve mid

dengroepen. 

Een constante doorheen Vaemewijcks verhaal is het gegeven dat het een 

"staut stick" zou zijn, de religie en het bestuur ("de religie ende policie", ken

nelijk een onverbrekelijke eenheid) te veranderen. Precies vanwege zijn stre

ven naar stabiliteit en ordehandhaving waren dan ook trouw en gehoorzaam

heid aan het bestaande politieke en religieuze (katholieke) systeem elementai

re principes voor Vaemewijck847. Feit was dat een verandering van gevestig

de, officiële Kerk automatisch ook een mutatie binnen de samenleving met 

zich meebracht848. Zijn blind vertrouwen op de overheid, zowel in het wereld-
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lijke als in het geestelijke neemt soms verregaande vormen aan. Ook hier duikt 

het elitaire standpunt op dat we reeds in andere passages aantroffen: Jan met 

de pet ziet niet in wat de overheid aan goede dingen bewerkstelligt. Zo bij

voorbeeld roept Vaemewijck de mensen op, zich loyaal achter de overheids

beslissingen te scharen: 

lieden die een ghoetgrondich herte hebben [ ... ] [zullen] alle dijnghen ten bes
ten keeren, ende liever met der overheijt, gheestelic ende weerlic, willen ende 
ghevoelen int ghoede; want veel dijnghen wert bij haer ghedaen, daer tghe
meene volc gheen verstant af en heeft, noch de oorzaken en weet, dwelcke 
indien zijt wisten tzelve gheeme toestaen ende advoeren zouden849. 

Vaemewijck gaat nog verder. Zelfs indien deze overheid zich zou vergissen 

("mesgrijpen ofte mesghaen"), toch mag men het haar (ook in dit geval) niet 

ten kwade duiden. Reden: zij hadden deze beslissingen met de beste bedoe

lingen genomen, "ende die eere Godts ofte goede polide, ende niet haer eijg

hen proffijt daer inne ghesocht"850. Elders stelt Vaemewijck: "niemant en 

behoorde jeghen zijn overheijt te steken, niet meer dan een kindt jeghen zijnen 

vader of moeder, alwaert zoo dat zij ooc tmeeste ghelijc niet en hadden". Zelfs 

indien de overheid het gelijk niet aan hun kant had, dan nog dient deze over

heid te worden gehoorzaamd851. Eigenlijk wijst Vaemewijck hier het recht op 

(gerechtvaardigd) verzet af. De verhouding ouder-kind als metafoor voor de 

relatie vorst/centrale overheid versus onderdanen is veelzeggend852. Daarbij 

kunnen we nog de vraag stellen in hoeverre dit past in het beeld van het "con

tract" dat toch twee min of meer aan elkaar gelijke partners veronderstelt. De 

overheid staat in de ouder-kind metafoor echter in de positie van de machtige 

die het ongehoorzame gedrag van de onderdanen onder controle moet houden, 

of indien nodig moet beteugelen. 

Toen de burgers van het geusgezinde Valendennes een verzoekschrift 

indienden waarbij zij 11 door de centrale overheid voorgelegde punten van kri

tiek aan de stad weerlegden, is Vaemewijcks reactie: de inwoners van 

Valendennes zijn vergelijkbaar met kinderen die "hare auders" de les wilden 

lezen. _Zij wensten zich niet neer te leggen bij de beslissingen van de overheid 
(de ouders): "niet willende gheregiert zijn zoo de auders maer zoo zij zelve 
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willen, duer dat haer die nieuwe religie zoo buten maten ghoet, helich ende 

redelic dochte". Het feit dat ze de wapens hadden opgenomen tegen hun vorst, 

betaamt goede onderdanen niet, "al eijst dat zijt pallieren willen metten woor

de Godts"853. Net zoals we bij het adellijke verzet hebben vastgesteld, wijst 

hij ook hier op de verstrengeling van politiek en religie. In wezen wensen zij 

een ander beleid, maar dit dekken ze toe door het over een nieuwe religie te 

hebben. De vraag naar het waarom van een ander beleid stelt Vaernewijck zich 

echter nooit. Hij heeft het enkel over de inwoners van Valenciennes die hun 

overheid bewust niet wensen te gehoorzamen854. Het volk werd door de cal

vinistische leiders in de genoemde stad opgeruid, eerder "om vijandtscap an 

de gouvernante ende haren Raet te vermeeren, dan om paeijs ende ghenade te 

verweerven"855. De inwoners van Valenciennes handelden als "quade kinde

ren die deen quaet up dander legghen, ghevende aldus die overheijt groote oor

zake om onghenadelic met haer te handelen"856. Alweer het rechtvaardige ver

weer vanwege de overheid om de ongehoorzame lieden te straffen. 

8.2.2 De stadsmagistraat en Raad van Vlaanderen 

Heel vaak wordt ter aanduiding van de stedelijke gemeenschap naar het beeld 

gegrepen van een verenigd lichaam van samenwerkende en elkaar aanvullen

de stedelingen met het oog op een vreedzaam en harmonieus stedelijk leven 

waarin het gemene goed wordt gepromoot. Vooral de stedelijke elite gebruik

te graag dit concept857. Zij hadden er immers alle belang bij dat er weinig ver

anderde en dat het bij een status-quo zou blijven. In dezelfde context moet de 

in de Late Middeleeuwen bloeiende processiecultuur, in het bijzonder de 

Sacramentsprocessies, gesitueerd worden. Het Corpus Christi, het lichaam 

van Christus dat tijdens dergelijke processies op plechtstatige wijze werd 

rondgedragen diende het beeld van de eenheid in verscheidenheid van het ste

delijk lichaam te scheppen maar tevens ook te bevestigen858. Deze processies 

registreerde Vaernewijck ook in zijn kroniek. Hij geeft daarbij zelfs te kennen 

dat hij hieraan ook effectief participeerde859. De analogie tussen het menselij-
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ke en het politieke lichaam vindt men ook in tal van Renaissancewerken860. 

Een sprekend voorbeeld hiervan lezen we in het vierde boek van Castigliones 

Jl Cortegiano: de monarchie wordt er als een "meer natuurlijke regerings

vorm" voorgesteld, omdat in ons lichaam alle ledematen aan de leiding van het 

hart gehoorzamen861 . De bestuurder(s) wordt daarbij steevast omschreven als 

een arts van het politieke lichaam. Zo ook deed Machiavelli in zijn bekende Il 
Principe862. 

Ook Vaernewijck hanteert vaak deze metafoor van het politieke lichaam. 

Helaas ziet hij dit harmonieus werkende lichaam door een nieuwe religieuze 

stroming verstoord. De opkomende (protestantse) hervormingsbewegingen 

worden daarbij omschreven als een "kwaal", een "ziekte" of zelfs een "kan

ker" die het lichaam der gemeente sluimerend binnendringt863. Deze kwaal 

dient politiek bestreden te worden door een knap chirurgijn864. Deze arts, zin

nebeeld voor "die edel justicie", stelt als een "wij se meesteresse" de diagnose 

om vervolgens met behulp van zijn "medicijnen, drancken, electuarien, sup

positorien oft andere medicanten" "de ziecte, passie ofte quetsuere" van de 

patiënt te behandelen. Op zulk een wijze, werkt de overheid als 'arts ' aan het 

lichaam der gemeente, zodat de 'ziekte' (die dat lichaam teistert) zo snel 

mogelijk genezen wordt, "somtijts met incisie oft snijden ende ooc somtijts 

veel zoeter ende gracelicker"865. Daarmee verklaart en legitimeert hij zowel 

het nu eens strenge als dan weer het eerder zachte of gematigde optreden van 

de magistraat (in casu, de Raad van Vlaanderen) ten aanzien van protestanten. 

Zo rechtvaardigt hij een door de magistraat geveld doodsvonnis van een jon

geman, Pauwels Bate genaamd, terwijl de misdaad algemeen, in de ogen van 

de publieke opinie, als relatief klein werd geacht. Deze man had een pastoor 

bont en blauw geslagen (maar niet dodelijk verwond), omdat deze priester 

ertoe had bijgedragen dat de vader van de dader te Aalst tot driemaal toe werd 

gepijnigd, omdat hij twee "herdoopersmeesters" bij hem thuis had laten loge

ren. Men meende dat dit "eensdeels" gedaan werd om te verhinderen dat de 
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haat van het volk jegens de geestelijkheid zich snel in fysiek geweld zou 

omzetten. Daarom wou de provinciale overheid een afschrikwekkend voor

beeld stellen: de jongeman werd onthoofd866. Negen dagen later echter, op 

24 juli 1566, werd door dezelfde instelling, de "heeren van den rade" te Gent, 

een doopsgezinde predikant vrijgelaten: "een minister die lieden herdoopende 

ende zulcke valse he leere leeren de". Daarnaast werden nog enkele gevange

nen, "die ooc ter eausen vander religie ghevanghen waren" uit dezelfde gevan

genis ontslagen. Vaemewijck vraagt zich dan ook af hoe deze milde houding 

te verklaren is. In .de wetenschap van het buitengewoon hardvochtige optreden 

van negen dagen geleden komt deze beslissing van de Raad van Vlaanderen 

allerminst consistent over. Ook deze keer legitimeert Vaemewijck die beslis

sing. De magistraat hanteerde een strategie: het was "niet onwijselic maer zeer 

discretelic vander wet ghedaen", met name om "den trouble vanden volcke te 

mijden"867. Op deze wijze verdedigt Vaemewijck steevast elke overheidsbe

slissing als zijnde een goede beslissing, aangezien de overheid toch steeds ver

der ziet dan de "ghemeene man". Zo doet hij ook wanneer de magistraat de 

geuzen toestaat een eigen kerk te gaan bouwen: alweer een strategische zet. 

Feitelijk was dit het uitvoeren van een beslissing die kwam van de "Raet van

den Hove". We bevinden ons hier in de korte periode waarin tijdelijke con

cessies ten aanzien van de protestanten werden afgekondigd. Met een sugges

tieve vraag spreekt Vaemewijck de lezer aan: "Meent ghij ooc dat den Raet 

vanden Hove niet een veel verre ziender ooghe en heeft dan den ghemeenen 

man oft menich ander diet metter fuerie waent duerbreken"? De achterliggen

de gedachte is dat men de geusgezinden op deze wijze aardig aan het lijntje 

hield: 

dat ghenouch was dat mense wat te doene ghave, ende een lettel contentement 
toeliete, niet om dattet ghoet was, maer om een meerder quaet te schuwen, 
ende dat terwijlen een preparacie ende ghereeschap ghemaect werden ( dwelck 
noch onghereet was), om hemlien datte ende veel meer ander dijnghen te 
beletten868? 

Kortom, het bouwen van een geuzenkerk diende in Vaemewijcks ogen als een 

zoethoudertje, om zich in de tussentijd des te beter te kunnen voorbereiden, 

om aldus stevig te kunnen terugslaan: "terwijl zij hier mede bezich waren en 

deden zij gheen meerder quaet", of om het nog beeldrijker uit te drukken: 
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"tkindt was met dit apelkin ghepaeijt ende scheen nu in rusten zijnde"869. Ook 

hier dus geen kritiek op het beleid van hogere overheidsorganen. Hij neemt 

hun besluitvorming voetstoots aan en zoekt gronden om aan te tonen dat dat

gene wat zou kunnen worden opgevat als een teken van zwakte van de kant 

van de overheid, in wezen een bewuste strategische zet is870. Als zijn recht

vaardigingspolitiek voor het ageren of niet ageren van de overheid niet via 

natuurlijke en concrete argumenten lukt of aanslaat, schakelt hij over naar het 

bovennatuurlijke niveau, en zoekt hij daar gronden die een mogelijke verkla

ring kunnen bieden. Dan hebben we het over het reeds besproken "Gods 

ingrijpen" in de natuur der dingen. Om de zondigheid van de mensen te straf

fen verblindt God deze overheidspersonen. Deze politiek gaat echter niet 

alleen op voor de stedelijke of provinciale maar evenzeer voor de centrale 

overheid. 

Dat achter het handelen of niet handelen van de stedelijke en provinciale 

overheid vaak een strategie, geïnspireerd door en gebaseerd op eigen stedelij

ke belangen, schuilgaat, merkt Vaemewijck in één enkele passage op. Zo vindt 

hij het toch positief dat het bestuur van de stad niet enthousiast reageert op het 

opgeven van namen van vermeende ketters aan Alva's Raad van Beroerten, 

omdat dit nu eenmaal ook het imago van de stad zou kunnen schaden. We 

komen hier later nog op terug. 

Ook in andere passussen grijpt Vaemewijck naar de metaforiek van het 

politieke lichaam. Hij geeft te kennen hoe de schepenen van Gent en de Raad 

van Vlaanderen na de Bèeldenstorm te werk gingen en hij doet dit in dezelfde 

beeldende taal: 

schepenen ende raet der stede van Ghendt [ ... ] hebben beginnen haer zweert ter 
snede te stellen, ende hebben sommighe corrumperende leden uut dlichaem der 
ghemeente willen snijen, up dat de zelve onghecorregiert blijvende, niet en 
zouden occasie gheven van meerder quale ende trouble87I. 

Ook wordt op deze ziekte-metafoor door Vaemewijck verder gevarieerd. Af en 

toe wordt ook over "infectie" gesproken. Zo spreekt hij over het Land van 

Namen, Artesië, Henegouwen en Luik, dat weinig of niet door de nieuwe leer 
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"gheinfexeert" was872 of heeft hij het over een predikant die "manck ofte ver

cruepelt was in zijn gheloove, ooc rnanek ghijnck in deen been"873. Spontaan 

legt Vaemewijck de link tussen een 'zieke' geloofsingesteldheid en een uiter

lijk, fysiek 'mankement'. De ziekte-metafoor zet nogmaals in de verf hoe 

Vaemewijck tegen de nieuwe reformatorische ideeën aankijkt874. 

Kortom, Vaemewijcks houding ten aanzien van de provinciale en stedelij

ke overheidsinstanties verschilt niet van zijn positie tegenover de centrale 

overheid en is er dus één van volgzaamheid en bijna blind vertrouwen. Steeds 

verdedigt hij hun doen en laten, en daarmee ook de bestaande orde. De meest 

voor de hand liggende verklaring is dat het in wezen om zijn eigen collega's 

en vaak ook om vrienden gaat875. Het zou immers uiterst onverstandig van 

hem zijn om de instelling waar hij in 1564 en 1568 toe behoorde dan ook door 

kritische uitlatingen in diskrediet te brengen. Bovendien moeten we er reke

ning mee houden dat de leden van deze beide instellingen in deze periode 

vooral door gezagsgetrouwen werden bemand. Zeker onder Alva's regime 

betrof het een zogenaamd politiek katholicisme dat gedragen werd door een 
aantal regeringsgezinde burgers en clerici876. 

De rode draad voor wat betreft zijn houding ten aanzien van de (centrale, 

provinciale en stedelijke) overheid is eerder conservatief te noemen. Voor ver

andering van het politieke beleid is Vaemewijck niet te vinden. In dergelijke 

passussen is Vaemewijck nog grotendeels als een "middeleeuwer" aan het 

woord. Daarmee bedoelen we: een persoon met een op een volmaakte, onver

anderlijke en hiërarchische orde gestoeld wereldbeeld, een orde die zich onder 

meer in een ideaal gehiërarchiseerd sociaal-politiek maatschappijmodel weer

spiegelt. Oproer of rebellie tegen de bestaande orde hoorden in een dergelijk 

staatsmodel niet thuis, aangezien dit een directe aanslag tegen de door God 
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zelfde verschijnsel mee aan te duiden: in sommige delen van de Nederlanden "daer desen 
reghen niet ghevallen en es" (Beroerlicke Tijden, I, p.208). Elders: "Aldus vloeijde dees 
vloet hoe lancx hoe hoogbere want de ziecte was noch al int wassen" (Beroerlicke Tijden, 
I, p.43). Ook met "koorts" wordt het zich verder verspreidende protestantisme aangeduid: 
"dese rasende curts int tichaem der ghemeente" (Beroerlicke Tijden, I, p.43). 
Van Pieter Covael, advocaat bij de Raad van Vlaanderen, kunnen we met zekerheid stellen 
dat hij goed met Vaemewijck bevriend was. Misschien ging het wel om een familielid? Dit 
blijkt uit de Vaemewijcks staat van Goed, maar ook uit de kroniek. 
G. MARNEF, 'Een kanunnik in troebele tijden. Franciscus Doncker, voorman van de con
trareformatorische actie te Antwerpen (1566-1573)', in Geloven in het verleden. Studies 
over godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Miehiel Cloet (Leuven, 
1996), pp.330-331. 
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gewilde orde impliceerde. We wensen hier de brug te slaan naar het zesde 

hoofdstuk van onze studie: Vaemewijcks kosmologische opvattingen, die een

duidig geocentrisch te noemen zijn. Geenszins willen we een direct causaal 

verband suggereren: het is niet omdat Vaemewijck een geocentrisch wereld

beeld had, dat zijn hang naar orde, gezag en status-quo daar automatisch uit 

voortvloeiden. Veeleer bepleiten we dat Vaemewijck, zoals nog zovelen van 

zijn zestiende-eeuwse tijdgenoten, wat dit aspect betreft, in een nog groten

deels middeleeuwse denktraditie staat van theologisch en filosofisch geschool

de theoretici die voor het concipiëren van hun samenlevingsmodel vaak en 

graag naar het geocentrisme refereerden als ultieme grondslag. Zijn kosmolo

gische en sociaal-politieke opvattingen hebben grotendeels dezelfde wortels, 

hoewel hij zich daar misschien zelf niet van bewust was. Een laatste punt waar 

we wensen op te wijzen is de verstrengeling van religie en politiek: protestant 

zijn en de koning trouw dienen, is voor Vaemewijck ondenkbaar. Het streven 

naar een andere religie werd in zijn ogen gelijkgeschakeld met het streven naar 

een ander politiek systeem, en dus gelijkgeschakeld met een directe actie tegen 

God. Hier ligt ook een verklaring voor zijn keuze voor de katholieke overtui

ging. 

8.3 Vaernewijck en de kettervervolging 

Het tweede fundamentele meningsverschil tussen Filips ll (centrale regering) 

en de ondergeschikte bestuursechelons betrof de ketterij. De centrale vraag 

was hierbij welke houding de overheid en de clerus moesten aannemen tegen

over het verschijnsel van de godsdienstige verdeeldheid. We gaven reeds een 

schets van hoe onzacht het keizerlijke of vorstelijke ketterbeleid functioneer

de. Het monopolie van de katholieke Kerk diende gehandhaafd te blijven, 

desnoods met geweld. Vele (personen uit) ondergeschikte bestuurscolleges 

wezen er echter op dat deze politiek onuitvoerbaar was. Om velerlei motieven 

verlangden talrijke edellieden, stedelijke magistraten en juristen actief in de 

provinciale raden, een meer gematigd standpunt. De anti-ketterijwetgeving, 

zoals bepaald door de vorst, kon in al haar strengheid niet langer toegepast 

worden877. 

877 VAN NIEROP, 'De troon van Alva. Over de interpretatie van de Nederlandse Opstand', 
pp.213-214; S. ZDLSTRA, 'Tgeloove is vrij', in M. GIJSWIJT-HOPSTRA (ed.), Een 
schijn van verdraagzaamheid: afwijking en tolerantie in Nederland van de zestiende eeuw 
tot heden (Hilversum, 1989), pp.48-49. 
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Op het niveau van de onderdanen konden tegenover de religieuze politiek 

van Filips IJ omstreeks 1560 drie groepen onderscheiden worden. We baseren 

ons hierbij op de door Woltjer gemaakte onderverdeling in diens reeds geci

teerde artikelenbundel. Eerst en vooral, diegenen die direct door de plakkaten 

werden vervolgd: dopers, calvinisten, lutheranen en protestantiserende katho

lieken. Zij waren het directe slachtoffer van de vervolging en waren dus fel 

gekant tegen deze inquisitie. Daartegenover stond een tweede groep die om 

godsdienstige en/of staatkundige redenen de strenge vervolging noodzakelijk 

achtten. Deze groep viel grotendeels, maar niet geheel samen met de aanhan

gers van de katholieke Reformatie. Aan de ene kant waren er lauwe katholie

ken die uit angst voor de troebelen de vervolgingen steunden. Aan de andere 

kant waren er ook overtuigde katholieken die van mening waren dat zachtere 

middelen meer effect zouden hebben. Het talrijkst was echter de derde groep 

die zich tussen de twee bovengenoemde groepen situeerde. Het betrof een 

middengroep die zelf niet ketters was, maar toch het strenge beleid van Filips 

IJ afkeurde878. De centrale vraag is dan ook waar we Vaemewijck als over

tuigd katholiek binnen deze schets kunnen situeren. In hoeverre was hij tole
rant of intolerant ten aanzien van de zogenaamde "ketters"? Welke invloeden, 

argumenten of motieven speelden in zijn denken daaromtrent een rol? 

In onze biografische studie toonden we reeds aan dat Vaemewijck als 

schepen van de keure direct betrokken was bij de vervolging van ketters en 

zelfs bij het directe uitschakelen, de executie van deze "sectarissen". 

Ongetwijfeld leidde deze betrokkenheid tot reflectie, waarbij de vraag naar de 

zin van deze inquisitie een cruciale rol moet hebben gespeeld. Sporen van deze 

bevraging vinden we in de kroniek terug. 

Dat Vaemewijck als katholiek de protestantse leer in al haar diversiteit niet 

genegen is, hebben we reeds uitvoerig aangetoond, want "die de keercke niet 

en beert die zal men hauden als een heijden ende openbaer zondaer"879. Dit 

impliceert echter niet dat hij alle aanhangers van deze protestantse (en in zijn 

ogen ketterse) leer zo maar over één en dezelfde kam scheert. Vaemewijck 

maakt een onderscheid tussen diverse "types" van ketters. Aan de ene kant zijn 

er ketters van wie hij overtuigd is dat zij niet te "genezen" zijn en voor wie 

geen medicijn meer helpt. Deze noemt Vaemewijck de zogenaamde "verkie

zende ketters", ketters die zich met het volle bewustzijn en verstand achter de 

religieuze "errueren" hebben geschaard, "ende daarin vulherden wat men 
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WOLTJER, 'Thssen vrijheidsstrijd en burgeroorlog. Over de Nederlandse Opstand 1555-
1580', pp.20-21. 
Beroerlicke Tijden, IV, p.6. 
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hemlieden zecht of toocht". Deze "heretijcquen" die als het ware volharden in 

de boosheid, hebben, aldus Vaemewijck, zichzelf reeds gevonnist. Aan de 

andere kant heb je ook heel wat ketters die wel nog te bekeren zijn en die meer 

uit onwetendheid dan uit een "upghezette boosheijt" in de ketterij vallen. Deze 

kunnen wel nog naar de 'zalige weg' van Christus teruggebracht worden, zegt 

Vaemewijck. Ook diegenen die dreigen te vallen, zouden met "salighe, treffe

licke, ghegronde leeringhen" staande gehouden kunnen worden880. 

Samengevat, maakt hij een duidelijk onderscheid tussen hardliners, doortrap

te ketters, enerzijds, en diegenen die eerder dolen, als "verloren schapen", en 

die mits de juiste benadering terug in de schoot van de Heilige Moederkerk 

kunnen worden geleid, anderzijds. Deze onderverdeling is belangrijk omdat 

het consequenties heeft in verband met hoe ver het veroordelen en ombrengen 

van ketters, volgens Vaemewijck, moet kunnen gaan. 

Verder in de kroniek linkt hij ketterij aan de doodstraf. Toen hij het droeve 

bericht hoorde, dat men het beruchte bloedplakkaat ("tplaccaet vanden keijser, 

saligher memorien, up tfeijt vander heresije, vanden jare L") opnieuw van 

onder het stof zou halen en in ere herstellen, registreerde hij het grote verdriet 

dat dit onder de Gentenaren teweegbracht. Hij voegde eraan toe dat dit eigen

lijk geen grote droefbeid hoefde te zijn voor de "ghoetwillighe". Deze zouden 

immers geen last van het plakkaat ondervinden. Nochtans besefte Vaemewijck 

maar al te goed wat dit concreet te betekenen had: het plakkaat, "welcke onder 

ander innehaut: al eijst dat dheretijcken afstaen, die herdoopt zijn, niet en zul

len tieven ontdraghen, maer wel den brant ontghaen". Met andere woorden: of 

een anabaptist zich nu bekeerde of niet, volgens het plakkaat van 1550 ver .. 

diende hij zo wie zo de doodstraf. Reeds het bijwonen van ketterse bijeen

komsten volstond om naar het schavot verwezen te worden. De straf voor alle 

overtredingen was altijd dezelfde: de mannen moesten worden onthoofd, de 

vrouwen ondergedolven, indien zij hun dwalingen prijsgaven; de executie 

door het vuur moest worden uitgevoerd wanneer zij in hun dwalingen vol

hardden. Dit alles werd gehandhaafd en opnieuw gepubliceerd door Filips ll 
in 1556881. 

Vaemewijck zelf geeft drie redenen op die het doden van ketters moeten 

legitimeren. Hieruit blijkt ook meteen dat hij het executeren van ketters niet 

uitsluit. Een eerste reden betreft het feit dat zij door de verspreiding van hun 

leer heel wat mensen in gevaar kunnen brengen. Aldus verdienen zij omwille 

880 Beroerlicke Tijden, I, pp.52-53. 
88 1 LAMBERE en SIMONT, Recueil des ordonnances, deel 4, pp.55-76 en pp.ll0-118; 

SCHEERDER, 'De werking van de inquisitie' , p.161. 
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van de "alderschadelicste corruptien" die zij berokkenen, de dood. 

Vaemewijck verwijst naar niet met naam genoemde geleerden die niet langer 

wensen te wachten op het "verwachten van haer bekeeringhe". Dit laatste zou 

immers veel meer schade berokkenen dan het profijt zou opleveren. Hoe lan

ger zij in leven zijn, hoe talrijker de mensen die zij kunnen besmetten en daar

door in gevaar kunnen brengen882. Het is een gedachte die we onder meer 

terugvinden in het werk van Alardus van Amsterdam (in diens Haeretici 

descriptio(1539)), een bijbels humanist die in tegenstelling tot Erasmus, de 

geest van verzoening en verdraagzaamheid nooit als een effectief middel heeft 

gezien. Voor de kerkwaarheid moeten alle waarheden en waarden wijken. Ook 

de knoet was goed om ketters op het rechte pad terug te brengen. Alardus pleit 

voor het doden van ketters om niet de gehele kudde te besmetten883. Een twee

de element waarom ketters de doodstraf verdienden, waren de zogenaamde 

"boose blasphemien". Immers, wie aan majesteitsschennis doet, wordt met de 

dood gestraft; hoeveel te meer dan ook diegene die zich aan goddelijke majes

teitsschennis bezondigt. Dezelfde redenering herhaalt Vaemewijck als hij het 

heeft over de Beeldenstorm die hij beschouwt als een act die volgens "ghees

telicke ende weerlicke rechten" zwaar te bestraffen is. Hij vergelijkt de 

Beeldenstorm met een man die plots in andermans huis een gelijkaardige rava

ge zou aanrichten als in de kerken gebeurd is. Hij zou het met zijn leven moe
ten bekopen. Nog veel te erger is het als het Gods huis betreft884. Het derde 

motief sluit aan bij wat we reeds hierboven hebben aangegeven, met name het 

oproer: "Want een ketter sticht een meijterie, in de zaken die Godt anghaen 

ende die helighe keercke, ende zaghe hij tijt ende pas, zoo ooc in weerlicke 

zaken meijten ende alle dijnek naer zijn vermaledijde opinien willen stellen, al 

zout bloet ende ghoet co sten". Dat dit laatste element gevoelig ligt binnen 

Vaemewijcks politieke opvattingen hebben we reeds aangetoond. Ketterij is 

niet alleen een ondermijning van het kerkelijk gezag. De kans is zeer reëel dat 

ook het wereldlijke maatschappijmodel erdoor ondergraven wordt. Bewijzen 
daarvoor zijn legio, aldus Vaemewijck. Zowel in het verre ( donatisten, arianen 

en de volgelingen van Johannes Hus) als in het recente verleden (de 
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De reeds besproken ziektemetaforen die Vaemewijck frequent gebruikte ter aanduiding 
van de nieuwe religieuze stromingen moet in deze context worden bekeken. Zie: 8.2.2 De 
stadsmagistraat en Raad van Vlaanderen. 
J.AL. LANCÉE, Erasmus en het Hollands Humanisme (Utrecht, 1979), p.lOl; 
ZULSTRA, 'Tgeloove is vrij', p.48. 
BeroerZieke Tijden, I, p.119. Het afkeuren van de Beeldenstorm wordt bovendien ook nog 
met een bijbels argument versterkt: Christus zelf toonde zich ontzettend vertoornd over 
diegenen die de tempel, het huis van Zijn Vader, onteerden. Hij joeg de kopers en verko
pers immers uit de tempel. 
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Boerenoorlog in Duitsland en het oproer in Amsterdam en Münster en de 

rebelse hugenoten in Frankrijk) zijn er wel voorbeelden te vinden885. 

Samengevat, "de schandelicke heretijcquen" worden vervolgd "om haer boose 

blasphemien, meijterien ende alderschadelicste corruptien". Dat deze acties 

voomarnelijk door de hardliners onder de ketters worden ondernomen, ligt 

voor de hand: leden van het consistorie en veldpredikanten kunnen hier in de 

eerste plaats genoemd worden. 

Dit verklaart Vaemewijcks weinig tolerante houding in verband met het 

aanpakken van de "valsche predicanten"886: deze "leeraers ende ministers" 

behoorden, volgens hem, tot de "snootsten des volcx"887. We gaven reeds de 

reden op: omdat deze de wortel van het kwaad vormden en aan de basis lagen 

van een zeer geraffineerde verspreiding van de "ketterse" ideeën888 en omdat 

zij daardoor grote beroering onder het volk teweegbrachten, moesten zij als 

eersten "verwijderd" worden. Meermaals suggereerde Vaemewijck in zijn kro·

niek, om de veldpredikanten "die valsche verleeders ende uproerders, die 

fenijnighe helsche monden, die zoo menighe ziele verghiftichden", te vervol

gen en nadien "naer tbevint van hare mesdaden, te justicieren", "want hadden 

daer gheen predieanten gheweest, daer en zouden gheen toehoorders ghecom

men hebben; als den herder wech es, die schapen loopen dan al verstroeijt"889. 

Predikanten misleiden het volk in religieuze zin890. Het waren niet alleen ver

spreiders van een ketterse boodschap, erger nog zij verkondigden eveneens 

een staatsondermijnende boodschap. Hij verwees hierbij (nogmaals) naar de 

situatie in de Duitstalige landen waar ze de Boerenoorlog mede hadden uitge

lokt, met als gevolg duizenden doden891. Het was voor Vaemewijck een gru

wel te moeten vaststellen dat het volk zich heel wat volgzamer toonde jegens 

de veldpredikanten, terwijl datzelfde volk de door de stadsmagistraat uitge

vaardigde maatregelen in de wind sloeg892. In het achtste boek, en daarmee 
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Beroerlicke Tijden, I, pp.l19-120. 
Vaemewijck geeft de predikanten steevast het epitheton "vals" of "bedrieglijk" mee. Een 
Engelstalige priester noemde de predikanten, "valsche bedrieghelicke leeraers, contrarie de 
aude christen gheloove ende der heiigher doctueren". Beroerlicke Tijden, II, p.lO. 
Beroerlicke Tijden, II, p.5. 
Zie: 7.3.2 De protestantse actie. 
Beroerlicke Tijden, II, pp.4-5. Elders schrijft hij diezelfde gedachte uit: "Hadden de her
ders [in casu, de calvinistische predikanten] gheweert gheweest, de schapen en zouden daer 
niet ghecommen hebben. Dit hadde al verre de minste quale gheweest, ende men hadder 
menich meinsche duere ghepreserveert ende bewaert van grooten grieve, dat haer 
(eijlacen!) naermaels daer af ghecommen es" (Beroerlicke Tijden, I, p.216). 
Beroerlicke Tijden, II, p.67; p.89. 
Beroerlicke Tijden, II, p.19. 
Beroerlicke Tijden, I, p.80. 



zitten we onder Alva's bewind, laat hij zich zelfs een zeer agressieve noot aan 

het adres van de predikanten ontvallen: "Wij mochten willen, dat die nieu pre

dieanten in pastije vleesch ghecapt hadden gheweest, dan dat zij zoo menighe 

ziele verleet ende bedorven, dienemmermeer om winnen oft bekeerenen zul

len zijn"893. Het feit dat de justitie niet onmiddellijk doortastend ingreep om 

deze predikanten te liquideren, kon hij niet begrijpen. Toch wist hij maar al te 

goed dat een hardhandige aanpak van deze veldpredikanten grote "grammoe

dicheijt ende groote beroerten" onder het volk kon veroorzaken, en daarom 

niet altijd de aangewezen piste was894. Het zou immers de orde kunnen ont

wrichten (infra). 

Dat hij het wel degelijk op de veldpredikanten gemunt had en niet op het 

aanwezige misleide publiek, blijkt uit het feit dat hij het dramatisch zou vin

den, indien men bij een actie om de predikanten te vatten, "die simpel ghe

meene lieden, mannen, vrauwen ende kinderen, audt ende jonck", die "uut 

grooter devocien" naar de preken gingen luisteren, "jammerlic zoude quetsen 

ende dootslaen"895. Hetzelfde blijkt ook uit een ander anekdotisch voorbeeld. 

Op 9 maart 1566 speelde zich in de buurt van Oudenaarde een pijnlijk gebeu

ren af. Tijdens een protestantse preek die plaats vond in de lokale geuzenkerk, 

schoot een handvol Waalse krijgsknechten zonder enige valabele reden op het 

aanwezige geuzenpubliek in, "ghelijc men in een cudde duven schiet daer zij 

up tvelt zitten". Resultaat: ongeveer 5 doden en 12 of 13 gewonden. 

Vaemewijck reageert furieus: 

Dees rasende coppen, die zulcx deden, mochten wel van tijgherdieren ghebroet 
zijn, oft van die canibales ghevoetseert, dat zij een volc, dat haer niet en mes
dede, ende, sonder eenich gheweere, daer paijsivelic zaten ende stonden, zoo 
wreedelic ende onghenadelic anthierden896. 

Uit deze passus blijkt heel duidelijk dat Vaemewijck walgt van blind en wille

keurig geweld. Hij schrijft expliciet dat zij, -en dit illustreert tevens het belang 

dat Vaemewijck aan dit element hecht-, "paijsivelic" en "sonder eenich ghe

weere", zaten te luisteren naar hun predikant. Met andere woorden: omdat 

deze menigte geen direct gevaar voor de publieke vrede en de ordehandhaving 

betekende, was dit geweld dan ook volkomen onterecht. Niet de predikatie 

zelf, maar wel de onbezonnen actie van de soldaten verstoorde de rust en de 

orde. 
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BeroerZieke Tijden, IV, p.18. 
BeroerZieke Tijden, I, p.21. 
BeroerZieke Tijden, I, pp.21-22. 
Beroerlicke Tijden, IT, pp.137 -138. 
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Dat Vaemewijck de doodstraf voor ketters niet geheel uitsluit, was in de 

zestiende eeuw allerminst ongewoon. Zelfs Brasmus sloot in zijn Apologia 

adversus monachos quosdam hispanos het ombrengen van bepaalde ketters 

niet uit, maar wel is waar dat hij de voorkeur gaf aan mildere straffen. Dit exe

cuteren is echter alleen mogelijk als de ketters zowel godslasterlijk als opstan

dig ("blasphemos et seditiosos") zijn en dus noodzakelijk moeten worden uit

geschakeld om de publieke vrede te beschermen. Merken we op dat deze twee 

voorwaarden ook door Vaemewijck werden genoemd en verbonden met de 

doodstraf. Toch voegt Brasmus daar onmiddellijk aan toe dat hij meevoelt 

(compassie heeft) met de slachtoffers: 

Ik veroordeel het brandijzer niet, slechts voel ik de pijn, dat zonden van chris
tenen een zo hardvochtig geneesmiddel verdiend hebben; [ ... ] . Op dezelfde 
wijze ben ik gestemd jegens hen, die, aangezien zij niet genezen kunnen wor
den, noodzakelijkerwijze uit de circulatie worden genomen, opdat zij niet meer 
mensen met de pest besmetten897. 

In Brasmus' citaat lezen we Vaemewijcks houding ten aanzien van de zoge

naamde hardliners, en herkennen we het derde argument dat hij aanhaalt om 

een doodstraf te verdedigen: het verspreiden van de ziekte. 

In het vijfde kapittel van het achtste boek geeft Vaemewijck een concreet 

voorbeeld. Hij neemt een hardliner onder de loep. Hij behandelt de casus 

"Lieven de Smet". Deze persoon kan niet zomaar een doorsnee "misleide" ket

ter worden genoemd898. In Vaemewijcks ogen heeft hij actief bijgedragen tot 

het misleiden van tal van mensen. De zogenaamde "dootweerdighe articlen" 

die Vaemewijck noemt en op basis waarvan Lieven de Smet naar het schavot 

werd verwezen, zijn dan ook niet zonder meer toepasbaar op elke ketter. We 

bekijken de argumenten iets meer in detail. 

Allereerst heeft Lieven de Smet "valsche predicanten" de Nederlanden 

binnengeloodst, waardoor hij (onrechtstreeks) tal van "blasphematuers, 

beroertmakers, verraders van haer gheloove ende natuerlicken Prince" heeft 

geholpen. Ten tweede was hij betrokken bij "den boosen raet", de reeds ver-
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Zoals geciteerd in E.H. WATERBOLK, 'Humanisme en tolerantie', in Opstand en 
Pacificatie van Gent. Bijdrage tot de studie van de Pacificatie van Gent (Gent, 1976), 
p.308. 
Deze Lieven de Smet, bewoner van de Samson in de Hoogpoort, en wiens vermogen op 
7500 ponden 12 schellingen en 6 penningen Vlaamse groten wordt geschat, was één van 
de kapitaalkrachtigste Gentse lakenhandelaars van zijn tijd. Een groot deel van zijn fortuin 
had hij geïnvesteerd in grondbezit. Alle kroniekschrijvers betitelen hem als "rijk". Zie M. 
DELMOTIE, 'Het calvinisme in de verschillende bevolkingslagen te Gent (1566-1567)', 
Tijdschrift voor Geschiedenis, 76 (1963), p.160. 



melde vergadering die op 16 augustus 1566 op het landgoed van Dierik Jooris 

te Wondelgem plaatsvond en waar plannen werden gesmeed voor het consis

torie en voor de organisatie van de avondmaalsviering899. Tijdens deze verga

dering werd het idee geopperd om troepen te lichten ter bescherming van hun 

religie. Bovendien, derde "dootweerdighe" argument, heeft hij zich ertoe 

geëngageerd, geld in te zamelen om zodoende deze troepen te kunnen lichten. 

Ten vierde had hij 25 ponden Vlaamse groten geschonken om de bouw van de 

geuzenkerk mogelijk te maken, "directelic jeghen den wille vanden Coninc, de 

Gouvernante, heeren vanden Rade ende heere ende wet"900. Als laatste punt 

gaf hij aan dat Lieven de Smet tal van contacten onderhield met "valsche pre

dicanten" en naar hun sermoenen ging luisteren, "contrarie die placcaten, die 

zulcx up tlijf verboden". Duidelijk is het leitmotiv doorheen deze "articlen": 

tot vijf maal toe heeft hij de koninklijke ordonnanties geschonden, waarbij het 

element van het hardnekkig religieuze dwalen als het ware hand in hand ging 

met het element van het oproer, zeg maar het ondermijnen van de openbare 

orde. Op basis daarvan concludeert Vaernewijck dat de overheid correct, con

form de regels, heeft gevonnist: Lieven de Smet verdient de doodstraf. Onze 

schrijver voegt er nog aan toe dat met deze argumenten, "wel moet ende zal 

den moot ghestopt werden vande ghene die zouden willen zegghen, dat zij 

onschuldich oft onnooselic steerven ende dat men over hemtien de doet 

andoende tijranniseert"901. Zoals gewoonlijk (ut supra) schaart Vaernewijck 

zich kritiekloos achter de beslissing van het rechtscollege en snoert de mond 

van diegenen die luidkeels zouden protesteren. 

Vaernewijck houdt echter geen eenzijdig pleidooi vóór het executeren van 

ketters. In zijn kroniek wijst Vaernewijck op de nefaste consequenties die uit 

dergelijke draconische kettervervolgingen en -executies voortgevloeid zijn. 

Een politiek-pragmatische en een sociaal-economische reden voert hij hier

voor aan. Zo is het Vaernewijck niet ontgaan dat de publieke executies van 

deze ketters vaak gepaard gingen met ongeregeldheden onder de toeschouwers 

die de rust en de orde bedreigden902. Meermaals gebeurde het dat soldaten tij

dens terechtstellingen op het toekijkende volk inschoten. Telkens weer ver

oordeelde Vaernewijck deze acties: de soldaten gingen daarbij "onwijselic" te 
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DECAVELE, 'Wonderjaar en Beeldenstorm', p.22. 
Het feit dat Lieven de Smet wel van overheidswege de toestemming had gekregen om een 
geuzentempel buiten de stadsmuren te realiseren, veegt Vaernewijck in deze context onder 
de mat. Hij voegt er nog eens expliciet aan toe dat deze toelating er uiteindelijk was geko
men, "om een meerder quaet te beletten", opdat zij geen andere kerk in de stad zouden 
ingenomen hebben (ut supra). 
Beroerlicke Tijden, IV, pp.24-26. 
WOLTJER, 'Opstand en onafhankelijkheid', p.21. 
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werk. In totaal registreerde Vaemewijck twee voorvallen te Ieper en één te 

Valenciennes903. Het uitvoerigst ging hij echter in op een tragisch gebeuren te 

Gent op 11 december 1567 waarvan hij zelf getuige was. Onze Gentenaar 

voegde er bovendien nog aan toe dat hij dit incident als bij wonder ongedeerd 

had overleefd. Vaemewijck stond immers onder het toekijkende volk. Een 

lichte retorische overdrijving mag hier echter niet worden uitgesloten: 

Ie mochteditte wel zien ende macher wellevende af scrijven; want ie int mid
den van wel if bloote rappieren was ende en vloot nochtans niet eenen voet, 
maer ghijnck hemlien in den schoot van daer zij quamen, ende alzoo Godt 
wilde (welcx rechter handt mij bewaerde, hem zij eeuwich lof!), zoo en wasser 
niemant, die mij eenen slach oft steke ghaf, hoe wel datter diveersche, ontrent 
mij zijnde, ghequetst ende ghewont waren, ende salveerde mij, eenen ghesta
dighen ghanck ghaende904. 

Resultaat: vier doden en diverse gewonden. Dit alles riep bij Vaemewijck 

gevoelens van woede op. Het object van deze boosheid waren de Spaanse sol

daten. Deze laatsten, "een boos onrechtveerdich, ongoddelic gheboufte", had

den door dit incident, "zulcke schande ende injurie an behaelt", zodat zij deze 

schandvlek "met alle de zeepe van Vlaenderen niet en zouden connen afwas

schen". Om dergelijke commotie onder de bevolking te voorkomen werden 

bijvoorbeeld te Antwerpen vanaf 1558 regelmatig geheime executies voltrok

ken in de stadsgevangenis905. 

Een ander element was de sociaal-economische schade. Hier onderschrijft 

Vaemewijck de protestantse kritiek dienaangaande, zoals hij die in zijn kro

niek heeft geregistreerd. Uit grote vrees voor de repressieve maatregelen ont

vluchtten heel wat mensen de internationale handelsmetropool Antwerpen. 

Mensen, "die haer beschuldich kenden", vooral consistorieleden en aalmoeze

niers (van de geusgezinden) kozen het hazenpad. Omdat het vooral om "rijcke 

ende machtighe lieden, wel ghezien ende gheacht" ging, betekende dit voor de 

stad een ware sociaal-economische catastrofe. De bestuursklasse van de stad 

Antwerpen, die uiteraard steeds op het behoud van orde, rust en welvaart uit 

was, voerde lange tijd een repressiebeleid dat op de maat van een commercië

le metropool gesneden was. Vooral kooplieden en sociaal gesitueerden werden 

daarbij ontzien. In het najaar van 1567 bracht Alva met zijn beruchte Raad van 

Beroerten verandering in dit beleid. De Raad trok de repressiepolitiek naar 

zich toe en concentreerde zich op de bestraffmg van de verantwoordelijken 

903 Beroerlicke Tijden, II, pp.182, 229, 237. 
904 Beroerlicke Tijden, m, p.149. 
905 MARNEF, 'Thssen tolerantie en repressie', p.206. 
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voor de troebelen tijdens het Wonderjaar en keek daarbij niet naar de eventu

ele sociaal-economische schade die daarbij werd aangericht906. Niet alleen te 

Antwerpen, maar ook in andere steden en delen van de Nederlanden, deed zich 

dezelfde problematiek voor: een exodus van aanzienlijke personen met finan

cieel en sociaal-economisch kapitaal onder wie heel wat grote werkgevers. 

Gevolg: alle huisgezinnen die voor hun werksituatie van deze lieden afhanke

lijk waren, vielen ook zonder "winnijnghe ende montcost", met alle verdrieti

ge gevolgen vandien. Schrijnende armoetaferelen registreerde Vaemewijck 

ook te Gent. In het midden van de zomer van 1567 was de armenkamer reeds 

overbelast: 

Men zach ooc, hoe naer dattet die schamel lieden haer lieten ghaen, om den 
schamelen cost te crijghen. Want men zachse tallen canten up de straten haer 
verspreeden; ende vouchden haer om mes ende vuijlichede vander straten up te 
rapen; ende zonden haer kinderkins uute, diet upraepten in hoeden, cabaeskins, 
potkins ende ander vaetkins, zeer miserabelic, ooc metten handen die vuuli
cheijt upnemen; zoo dat een en therte weende, di et zach907. 

De protestanten wezen bovendien op het feit dat de inquisiteurs "menighe 

vrauwe manneloos, veel kinderen vaderloos ende ooc somtijts moederloos" 

maakten. Omdat ook de bezittingen van de geëxecuteerde ketter in beslag wer

den genomen, kwamen de arme wezen ten laste van de "ghemeene bursse van

den aermen" dat door de stedelijke gemeenschap gedragen moest worden. 

Aan zijn sociaal-economische en politiek-pragmatische overweging voegt 

Vaemewijck nog een element toe. Wat hebben de talrijke ketterexecuties als 

resultaat gehad? Ook hier sluit Vaemewijck zich aan bij protestantse stemmen. 

Op de contraproductiviteit van de inquisitie wordt gewezen. Vaemewijck laat 

er geen twijfel over bestaan dat het hanteren van het zwaard, het water of het 

vuur, ervoor gezorgd had dat dit veel meer schade dan profijt teweegbracht: 

"zoot menichmael bevonden es, hoe die ketters daer duere [ ... ] te meer en 

wassen oft groeijen"908. Met andere woorden, het bestrijden van de ketterij op 

gewelddadige wijze dient ook om tactische en strategische redenen afgekeurd 

te worden. Tracy toonde in zijn studie Erasmus of the Low Countries aan dat 

deze gedachte in Brasmus' denken een constante was. Zo schreef de prins der 

humanisten bijvoorbeeld in een brief, geschreven in 1524, aan de hertog 

George van Saksen: "Recantations, imprisonment, and the stake will simply 
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MARNEF, 'Tussen tolerantie en repressie ', pp. 207-208. 
Beroerlicke Tijden, II, p.255. 
Beroerlicke Tijden, I, pp.122-123. 
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make things worse. Two men were burned at Brussels, and it was precisely at 

that moment that the city began to favor Luther"909. Ook in zijn Over de lief

lijke eendracht der kerk toonde hij op overtuigende wijze aan dat elke vorm 

van brutaal geweld precies het tegenovergestelde bewerkte, van wat eigenlijk 

de bedoeling was. Door zo ' doortastend' en repressief te handelen heeft men 

de religieuze tegenpartij gesteund: 

van de andere kant hebben zij die met een aannemelijk klinkend beroep op het 
evangelie dingen ondernemen die diametraal in strijd zijn met het evangelie, de 
partij van hen die ze vernietigd hadden willen zien, ten zeerste gesteund910. 

Protestantse ketters op katholieke brandstapels groeiden uit tot martelaren in 

de ogen van de geusgezinden. Om die reden verlangden de veroordeelde ket

ters niets anders dan in het openbaar terechtgesteld te worden omdat zij als 

triomfantelijke martelaars de toeschouwers tot hun geloof probeerden te bren

gen. Hun marteldood moest het orgelpunt worden van hun geloofsovertuiging. 

Daaruit blijkt dat de publieke straffen bij de toeschouwers een geheel andere 

uitwerking hadden dan de gezagsdragers aanvankelijk voor ogen hadden911 . 

Vaernewijck heeft niet alleen kritische bedenkingen omtrent fysiek 

geweld, ook verbaal gewelddadige en provocatieve uitlatingen ten aanzien van 

geusgezinden kan Vaemewijck niet appreciëren. Zo was hij getuige van een 

gesprek waarbij een aantal mannen onder wie ook een aantal geestelijken, 

"oncompassiues ende tijrannich" spraken. Toen enkelen zeiden dat het goed 

was dat er uit deze religieuze diversiteit geen "bloetsturtinghe" zou voort

vloeien, reageerde Vaernewijck dat zij "wel ende rechtelic" spraken. Fanatieke 

katholieken antwoordden hierop dat er (letterlijk) weinig bloed zou worden 

vergoten, want de geus zou worden opgeknoopt. Vaernewijck veroordeelde 

deze hardvochtigheid: "Elc oordeele uut welc een christelic herte, dat zulcke 

woorden commen; hoe conforme dat zij zijn der broederlicke liefde". Om zijn 

these te onderbouwen greep Vaernewijck naar de Bijbel. Paulus wenste de 

"verdoolde onbekeerde Joden" geen galg toe. Integendeel, hij wenste "voor 

haer verbannen te zijne om haer salich te maken". Andere fanatici, eveneens 

"nijdighe draken", zeiden dat ze alle "basten" wilden betalen, waar men de 

geus aan zou ophangen. Vaernewijck geeft resoluut als antwoord: "Dit zijn al 

haren vanden duvelen. Godt betert"912! 
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Nog een andere kleine (maar fijne) anekdote toont aan dat Vaemewijck uitda

gende en agressieve taal van katholieken aan het adres van geusgezinden niet 

alleen sterk afraadt, hij beschouwt het tevens als ronduit verwerpelijk. Toen op 

9 april de geuzenkerk werd afgebroken, beklom Vaemewijck de toren van de 

vesten, om aldus het schouwspel der afbraakwerkzaamheden beter te kunnen 

overschouwen. Onze Gentenaar merkte echter op dat er "menighen vremden 

eautenden gheckijnghe" onder de toeschouwers werd geproduceerd. Zo sprak 

de secretaris van de deken van Ronse, meester Claeijs de Hondt, tot 

Vaemewijck: "als ie se [de geuzenkerk] hoorde [ ... ] vallen, doe peinsde ie, 

[ ... ], daer valt de hoere van Babilonien; nu zal [ ... ] meester Franchoijs 

Ghoethals dicteren". Wat deze op het eerste gezicht cryptische omschrijving te 

betekenen had, wist Vaemewijck maar al te goed. Enige tijd geleden had 

genoemde François Goethals onze Gentenaar gevraagd of hij niet bereid was 

mee te werken aan een boekje, bestaande uit spottende uitlatingen ten aanzien 

van geuzen. Vaemewijck geeft een voorbeeld. Zo werd in het boekje gevraagd: 

"Welc es haer [van de geusgezinden] wierooc in haren tempel? andwoordt: 

stijncende bollepotten". Vaemewijck sloeg aldus Goethals' uitnodiging af, 

"om dattet gheen stichtinghe ende niet dan spot met de ghuen bijen brachte". 

Hij antwoordde meester de Hondt dan ook, "dat zulck dijnek meer een ver

wecken tot gramschappen van dander partije was, dan tot stichtijnghe" strek

te9l3. De alomtegenwoordigheid van spottende woorden en gebaren omtrent 

religieuze kwesties scherpte de vrees voor partijvorming en strijd aan914. In tal 

van stadsgeboden werden zowel katholieken als geuzen bezworen elkaar niet 

langer te beschimpen, om aldus te voorkomen dat er olie op het vuur zou wor

den gegoten915. Het feit alleen dat dit gramschap zou oproepen bij de tegen

partij is voor Vaemewijck al een voldoende reden om dit gespot achterwege te 

laten. 

Een zelfde houding nam onze Gentenaar aan toen een religieus vanuit de 

streek rond Hazebroek (Frans-Vlaanderen), waar er op drie na geen katholie

ken meer te vinden waren, een aantal brieven schreef naar katholieke vrienden 

waarin stond: "ghescreven uut Turckijen". Vaemewijck reageert: "Naer mijn 

verstandt, voor een wijs man, hij hadde dat wel moghen laten; want ten voucht 
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BeroerZieke Tijden, Il, pp.171-172. 
VERBERCKMOES, Schertsen, schimpen en schateren, p.179. 
Vaemewijck geeft in zijn kroniek zelf een aantal voorbeelden: BeroerZieke Tijden, I, p.307. 
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niet, dat men de christen meinschen Turcken heet"916. En toen Wijchuijse, één 

van de kapiteins die de leiding had over één van de vier garnizoenen die te 

Gent ingekwartierd waren, zich verbaal en fysiek ten aanzien van enkele aan

zienlijke geusgezinden uitliet, reageerde Vaemewijck afwijzend: Wijchuijse 

sprak "onredelicke ende onghebacken woorden, eenen hooftman, om paeijs te 

onderhauden, qualic voughende". De reden van het afkeuren is van belang: 

niet alleen fysiek geweld, maar ook verbale oorlogsvoering is bedreigend voor 

de publieke vrede, en om die reden moet die achterwege blijven. Dat de geus

gezinden "som wel zijn lever gheheten" kunnen hebben, hoeft dan ook niet de 

verwondering op te wekken917. 

8.4 Vaernewijcks voorstellen tot oplossing 

In een derde en laatste luik gaan we na, welke oplossingen Vaemewijck sug

gereerde tegenover de politiek-religieuze verdeeldheid van zijn tijd. Wat moet 

worden gedaan, welke houding moet worden aangenomen om de religieuze 

versplintering op te heffen? Kennelijk geloofde hij dat de religieuze breuken 

nog te lijmen waren. In hoofde van Vaemewijck is de volgende vraag erg cru

ciaal: hoe kunnen de misleide en dolende ketters teruggebracht worden naar 

de katholieke Kerk? Voor een goed deel in de lijn van Erasmus, kunnen we in 

zijn denken drie zeer belangrijke krachtlijnen onderscheiden. Ten eerste moest 

er een degelijk alternatief voor het eenzijdig hardhandig en provocatief optre

den ten aanzien van de dolenden gevonden worden: een strijd met fysiek 

geweld moet plaatsmaken voor een meer intellectuele strijd. Ten tweede geeft 

hij aan hoe de grondhouding ten aanzien van deze misleiden idealiter zou moe

ten zijn: doordrongen van de (christelijke) compassie. Maar tegelijk dient zich 

een "reformacie" te voltrekken. We verklaren ons nader. 

8.4.1 Een "reformacie" 

Toen we Vaemewijcks reactie op de antiklerikale uitlatingen van de geusge

zinden onder de loep namen918, hebben we vastgesteld dat onze Gentenaar, in 

het spoor van Erasmus, opriep niet alleen het slechte in de clerus te zien zon

der ook het goede dat zij vertegenwoordigen onder ogen te nemen. Bovendien 

916 BeroerZieke Tijden, 11, p.268. 
917 BeroerZieke Tijden, 11, p.99. 
918 Zie: 7.3.1.2 De katholieke clerus in crisis. 
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merkte hij op dat de kritiek die de geuzen de clerus aanwreven, ook ten aan

zien van niet-clerici kon worden geopperd919. Misbruiken doen zich immers 

voor onder alle standen van de samenleving en zijn aldus geen exclusief kleri

kaal verschijnsel: "ende niet alleene inden priesterHeken staeten zijn abusen 

ghevallen, maer ooc in alle staten die ter weerelt zijn zoo dat den leviathan 

alommezijn zeever ghelaten heeft"920. Ook hier bevindt Vaemewijck zich op 

erasmiaanse golflengte: 

Wie onze situatie van dichterbij bekijkt, komt tot de bevinding dat het overal 
wemelt van bedrog, roverij en meineden. Om intussen nog maar te zwijgen 
over de zee van rampen die onder de schaduw van de oorlog schuilgaat. Het 
heeft geen zin hier uit te weiden over de lagere magistraten en over hen die van
wege hun adel ervan uitgaan dat ze alles mogen, en over de anderen die aan de 
top staan. Waarheen je ook je blik wendt, overal is helaas maar al te veel stof 
tot klagen. Maar het ligt nu eenmaal in de aard van de menselijke samenleving 
net als de zee veel met zich mee te voeren dat je liever kwijt zou zijn. De mens 
wisselt wel dikwijls van gebreken, maar legt ze nooit af921. 

Niemand is vrij van zonde. Net zoals voor Erasmus, is ook voor Vaemewijck 

elke mens een kind van Adam, "broosch ende ghebreckelic". Hierop redeneert 

Vaemewijck verder. Het besef van de eigen onvolmaaktheid zou de snelle en 

makkelijke kritiek van protestanten ten aanzien van katholieken (en omge

keerd) enigszins kunnen temperen. Van belang is dat beide partijen hun eigen 

vergissingen en falen inzien, of zoals Vaemewijck het zo beeldrijk verwoordt: 

"Want wilt men een ghekijf stillen, men moet partijen over beede zijden haer 

onghelijc voren legghen, ende dan deen jeghen dander verzoent maken"922. 

Dan pas kan er een einde komen aan een sfeer van elkaar de zwarte piet toe te 
schuiven. Vervolgens raadde Vaemewijck aan: "Laet elc water in zijnen wijn 

doen". Daarmee wil hij stellen dat beide partijen ook de bereidheid moeten 

tonen om concessies te doen, hun gestrengheid te laten varen en zich inschik

kelijk te tonen. 

Voor Vaemewijck moet er nog een belangrijke stap gezet worden. Inzien 

van de eigen gebrekkigheid is één ding, men mag zich echter niet neerleggen 
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Ook hier kon Vaernewijck inspiratie vinden bij Erasmus: "Het gewone volk blaast de 
onmatigheid van hen die de wijdingen ontvingen op tot ontucht, heiligschennis en het bre
ken van geloften en prijst zichzelf als vrij en ontheven van alle plichten. Maar laten ze zich 
niet vergissen, geen enkele christen is vrij om te zondigen" . Zie ERASMUS, Vrede 's wee
klacht, p.227. 
Beroerlicke Tijden, I, p.71. Of elders schrijft Vaernewijck: "aldus onder alle staten zijn 
ghoede ende quade". Zie ook Beroerlicke Tijden, I, p.71. 
ERASMUS, Vrede 's weeklacht, p.228 . 
Beroerlicke Tijden, I, p.170. 
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bij deze onvolmaaktheden. In het spoor van Erasmus923 roept onze Gentenaar 

op tot een zuiverings-en bekeringsproces, te beginnen bij en met jezelf: 

"Zuvere eerst hem zelven, naer dwoort des evangelijs, eer men dat splinter uut 

eens anders ooghe doet". Richtsnoer bij deze zuiveringsoperatie is het evan

gelie. Het Woord Gods werd als vehikel bij uitstek gezien voor de morele "her

vorming" van het individu: op dit evangelische woord zal men zijn leven moe

ten afstemmen924. 

Elkeen moet in "zijn hovekin" gaan en "zijn quaet cruut uutwieden, eer hij 

up een ander veel ziet"925. Hij grijpt naar de metafoor van de "akker". Elke 

mens dient op zijn eigen "akker" zijn onkruid uit te rukken, om op deze wijze 

jonge twijgen de kans te geven om te groeien. Vaemewijck pleit voor een alge

meen ethisch reveil: een morele verbetering van hoog tot laag is hier noodza

kelijk. Deze gedachtegang sluit mooi aan bij de laatmiddeleeuwse kerkelijke 

vemieuwingstendense~ waarbij de oproep tot een persoonlijke bekering als de 

sleutel tot hervorming en herbronning centraal staat. De nadruk lag daarbij 

heel duidelijk op de persoonlijke innerlijke religieuze ervaring waarbij per

soonlijk gebed en meditatie, zelfdiscipline, spirituele groei en zelfheiliging 

hoog werden geacht926. De kerkhervorming zag men geschieden doorheen de 

"hervorming" van het individu927. Van deze noodzakelijkheid was men in 

wijde kringen overtuigd. Zo stelde Vaemewijck voor dat "wij, rechte christe

nen", voor de clerici bidden en "ons leven zelve ghestichtich maken"928: deze 

oproep vond Vaemewijck zinvoller dan de geestelijkheid te beschimpen. 

Kortom, zoals heel wat katholieke hervormers, onder wie talrijke jezuïeten, 

zag ook Vaemewijck een oplossing voor de religieuze verdeeldheid in het 

overtuigen van de (katholieke) gelovigen dat een persoonlijke bekering nood

zakelijk is: het verlangen naar een vromer leven staat daarbij centraal929. 

Het zuiveringsproces zou ongetwijfeld heel wat stenen des aanstoots kun

nen wegnemen, in het bijzonder voor de Kerk. We zagen hoe sterk de antikle-

923 Erasmus stelt: "Daarenboven is het uiterst onrechtvaardig, wanneer we een scherpe blik 
hebben voor andermans gebreken maar voor die van onszelf blinder zijn dan mollen en 
wanneer we de splinter in het oog van anderen zien, maar zelf met een balk in ons oog 
rondlopen". Zie ERASMUS, Vrede's weeklacht, p.226. 

924 C. LINDBERG, The european Reformations (Cambridge, 1996), pp.339-340. 
925 Beroerlicke Tijden, I, p.180. 
926 Zie ook: de laatmiddeleeuwse eucharistische vroomheid, zoals dit ter sprake kwam in: 

7.2.2.2 Het avondmaal/ de eucharistie, alsook in 7.2.3 Beelden-en heiligenverering. 
927 J.C. OLIN, Catho/ie Reform: from Cardinal Ximenes to the Council afTrent 1495-1563 

(New-York, 1990), p.ll. 
928 Zie ook een door Vaemewijck zelfgeschreven gebed, als oproep tot bekering: Beroerlicke 

Tijden, 11, p.257. 
929 J. W. O'MALLEY, Thefirst Jesuits (Cambridge, 1993), p.278. 
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rikale kritiek wel was. Welnu, deze "rimpels", zeg maar plooien die zich in het 

bruidskleed van de katholieke Kerk hebben gemanifesteerd, dienen gladge

streken te worden: 

want al zijnder veel rimpelen in haer abijt, nochtans tgheloove in hem zetven 
es schoone ende net, die bruut es gheheel van lichame cuusch ende reijn. Of 
Godt ghave dat die rimpelen gheweert waren, zoo zouder eenen grooten steen 
des aanstootens gheweert zijn, daer menich hem deertic an quetst930. 

Vaemewijck is er immers, als katholiek, rotsvast van overtuigd dat "den ghees

telicken staet zeer ghoet es, als hij wel ende rechtelic onderhauden es"931! 

Naar aanleiding van deze verdediging van de clerus valt het woord "reforma

cie", en wel in de volgende context: "Niet min daer waer wel van noode een 

reformacie; maer dat en can niet vanden ghemeenen mans weghe niet oorden

lic noch wel ghecommen"932. De term "reformatie" werd inderdaad reeds 

door tijdgenoten gebruikt, ook al kon de betekenis van het woord sterk ver

schillen. In deze context slaat de term op een reformatie in hoofd en ledema

ten ("reformatio in capite et in membris"). Dit drukt de institutionele hervor

ming van de Kerk uit. Zoals we reeds zeiden, had het concilie van Trente dat 

deze binnenkerkelijke hervorming beoogde, reeds plaatsgevonden op het 

ogenblik dat Vaemewijck deze woorden neerschreef. Alleen waren de concre

te resultaten op dat moment nog niet op het terrein zichtbaar. De implementa-

930 

93 1 

932 

BeroerZieke Tijden, I, p.255. 
BeroerZieke Tijden, I, p.l70. 
Vaernewijcks streven naar een persoonlijke reformatie (infra) is gestoeld op ideeën uit 
Erasmus' traktaten, maar sluit toch (ook) aan bij een veel bredere laatmiddeleeuwse stro
ming zoals die vooral door de Broeders van het Gemene Leven werd uitgedragen. Dit 
kadert in de context van de zogenaamde Moderne Devotie die door Geert Groote werd 
gepromoot. We merken op dat deze broeders ook in Gent een school hadden. Bij wijze van 
hypothese zouden we kunnen stellen dat Vaernewijck zijn opleiding in deze school heeft 
genoten en bijgevolg sterk door deze binnenkerkelijke, hervormingsgezinde geest van de 
Moderne Devotie werd beïnvloed. 
In het begin van de zestiende eeuw bezaten de broeders van het Gemene Leven het hele 
huizenblok tussen de Nederscheldestraat en de Wijdenaard (nu Bisdomplein) te Gent. Het 
aanbieden van onderwijs was hun voornaamste bron van inkomsten. De eerste sporen van 
een Latijnse school vindt men in 1462. Deze school zou teruggaan tot de vestiging van de 
Broeders te Gent. Het was geen armenschool, wel een publieke Latijnse school waar tegen 
betaling onderwijs werd verstrekt aan kinderen van Gentse burgers en aan kinderen die uit 
het hele bisdom Doornik kwamen. Met 200 à 300 leerlingen had de school een goede repu
tatie in het begin van de zestiende eeuw. Tegen het midden van de zestiende eeuw was haar 
bloei voorbij. Zie H. DE RIDDER-SYMOENS, 'Lieven van Pottelberghe en het onderwijs 
te Gent in de zestiende eeuw' , Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en 
Oudheidkunde te Gent, 34 (1980), p.l28 . 
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tie van deze conciliebesluiten in de Kerkprovincie vond pas later plaats933. 

Dit ethische reveil of deze geest van "reformatio" mag zich, aldus 

Vaemewijck, echter niet beperken tot het religieus-kerkelijke terrein. Dit zui

veringsproces slaat op elke persoon en op de samenleving in haar geheel met 

alle problemen die haar eigen is. In zijn kroniek registreerde Vaemewijck niet 

alleen misstanden binnen de Kerk, ook in het gerechtswezen deden zich "abu

sen" voor. Bij wijze van kort intermezzo, gaan we op deze casus in. Hierbij 

laat Vaemewijck het luxeleven dat heel wat advocaten, procureurs en andere 

gerechtelijke ambtenaren erop na houden, fel contrasteren met het noeste en 

harde leven van "den armen boerman (diens gheldekin hij [de advocaat] wint 

ende uutput)". Deze scherpe sociaal-economische tegenstelling illustreerde 

Vaemewijck aan de hand van de geraffineerde eet- en feestcultuur van de rijke 

advocaten versus het arme overlevingsmaal van de boer. Een duidelijke ema

natie van een gepolariseerde samenleving. Een advocaat drinkt "den coelen 

rijnsehen wijn", maar een boer drinkt water. Als er in het advocatenmilieu een 

bruiloft wordt georganiseerd, dan hebben die koninklijke allures: "x hasen in 

een bruloft en es daer gheen wondere, de rode beesten, everzwijnen [ ... ] ende 

ander ghoet loopen daer van alle canten in den kelder". Bovendien moet hun 

diner voorzien zijn van allerhande, mooi ogende decoratieve elementen "als 

schilderien, met vederen hoofden ende hasen van voghelen, wapenen ende 

vaenkins". Intussen "cnabbelt den aermen boerman [ ... ]een bruun curste rog

ghen broots, ende heet een groote zoppe oft pap int lijf'. Kritiek is er niet 

alleen op de grote rijkdommen die bovengenoemde lieden weten te verwerven, 

ook het gerechtelijke systeem zelf had het zwaar te verduren, aldus 

Vaemewijck. Het ongenoegen onder het volk in verband met de enorme kos

ten waarmee de processen gepaard gingen, maar ook de "langhe dilaeijen ende 

toesteken vande procumers ende taellieden" vertraagden en verduisterden 

alleen maar de gerechtsdossiers, in plaats van ze op te helderen en op te los

sen. Bovendien brachten de processen zelf veel "questien ende onvriendt

schappen", te weeg, zelfs onder vrienden en familieleden. De door 

Vaemewijck geregistreerde kritiek wordt hier genuanceerd. Hij geeft toe dat er 

reden tot kritiek is, maar "daer loopen ooc vele redenen ter contrarien ghoet 

ende souffisant". Zijn tegenargumenten zijn tweeërlei. Ten eerste beschikten 

velen niet over de juridische kennis om hun zaak te bepleiten. Daarom hebben 

zij raad en hulp nodig. Voor zijn tweede argument grijpt Vaemewijck, geheel 

in humanistische lijn, naar de klassieke Oudheid: "practizienen" waren nood-

933 
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Uiteraard moet deze binnenkerkelijke hervorming ("reformatio incapiteet in membris") in 
samenhang met het algemene bekerings-en zuiveringsproces beschouwd worden. 



zakelijk "ende werden van audts ooc onder die Romeinen ende Griecken ghe

huseert, want Cicero, Catho, Phocion ende Demosthenes hebben wijselic int 

recht gheprocedeert ende tvolc gheholpen". 

Vaemewijcks conclusie is dan ook: "waren de abusen ende eccessen hier 

inne gheweert, de reste en zoude niet quaet zijn". Kortom, bewaar wat goed is, 

maar verwijder wat slecht is. Enerzijds ontkent Vaemewijck niet dat er "abu

sen ende eccessen" in het gerechtelijk systeem zijn, maar, aan de andere kant, 

dient het gehele rechtssysteem daarom niet omvergeworpen te worden: 

Weert de houeken van de rechten ende juristen, zoo weert ghij de zonne des 
verstants, die Ghodt in sommighe verlichte meinschen ghestiert heeft, dwelc zij 
ons in haer scriften naerghelaten hebben934. 

God zelf heeft via "verlichte geesten" het rechtssysteem aan de mensen 

geschonken, om structuur en orde aan de samenleving te verlenen. 

Vaemewijck uitte zijn waardering voor diegenen die zich naarstig hebben 

bezig gehouden met het verzamelen en het aan het licht brengen van deze 

rechtsregels. In deze context valt dan ook de naam van keizer Justinianus. 

Deze codificatie van het recht is van belang, precies omdat het recht vaak 

"subtijl ende zwaer" om vinden is. Precies omdat men niemand in plaats van 

recht, onrecht zou aandoen, is het goed dat een zaak degelijk onderzocht 

wordt, "sonderlijnghe in zaken daer lijf ofte let ancleeft, oft ander dijnghen 

van grooten ghewichte". Deze casus is interessant in meerdere opzichten. 

Allereerst herkennen we hierin Vaemewijcks geëigende wijze van redene

ren. Het niet ontkennen, maar wel onderkennen van de problemen die zich 

stellen. Hij nuanceerde deze problemen door er positieve( re) argumenten 

tegenover te stellen, waaruit hij vervolgens concludeerde dat de kern van de 

zaak goed te noemen is, maar dat de uitwassen en de negatieve elementen 

weggesneden moeten worden. Ten tweede bevestigt deze casus Vaemewijcks 

opvatting dat het recht door God werd geschonken. Het was dan ook de taak 

van "jurisconsulten" om deze goddelijke rechtsregels op het spoor te komen of 

te vinden. Dit heeft als consequentie dat verzet tegen het rechtssysteem in feite 

neerkomt op een rebellie tegen de goddelijke orde. Tot slot voegde 

Vaemewijck nog een bekend gegeven aan zijn discours toe. Indien zich "refor

macien" op rechtsvlak moeten voordoen, mogen die niet door een "woelende 

ghemeente" doorgevoerd worden, maar wel door "coninghen, princen, heeren 

ende vorsten, met grooter voorzienicheijt ende deliberacien van rade". Deze 

"woelende ghemeente" ziet volgens Vaemewijck niet verder dan haar neus 

934 Beroerlicke Tijden, I, p.212. 
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lang is. Veranderingen of hervormingen kunnen aldus hoogstens van bovenaf 

worden opgelegd en kunnen zeker niet van onderuit, door het volk, worden 

afgedwongen935. Daarmee rechtvaardigde Vaemewijck de grootscheepse ope

ratie die Karel V had laten inzetten om het rechtssysteem in de Nederlanden 

te uniformiseren en te codificeren. 

Gelijktijdig met dit universele uitzuiveringsproces, een verantwoordelijkheid 

voor elke mens, dient de strijd tegen de misleide ketters aangepakt te worden. 

8.4.2 Een strijd met intellectuele wapens 

Als alternatief voor een uitsluitend fanatieke en gewapende vervolging van de 

"misleide" ketters houdt Vaemewijck een pleidooi om de ketterij te bestrijden 

op een zuiver intellectuele manier. Daarmee zit hij alweer op erasmiaans

humanistische golflengte: ook Brasmus pleitte voor geestelijke wapens. 

Lieden die dwalen op religieus vlak dienen door overreding overtuigd te wor

den van hun ongelijk936. Achter deze intellectuele en dus geweldloze strijd 

tegen de ketterij schuilt ook de zogenaamde "Temporis filia veritas"-gedach

te: geweld had geen zin, want de ketterijen zouden op den duur wel van zelf 

verdwijnen937. Dit is geworteld in het besef dat de mens in een historische ont

wikkeling geplaatst is. Vaak vergelijkt Vaemewijck de eigentijdse ketterijen 

met die uit het verleden. Ook al expliciteert hij dit niet, de gedachte achter 

deze vergelijkingen of toespelingen is dat de waarheid fmaal zal zegevieren en 

de ketterse onwaarheid uiteindelijk zal ten ondergaan938. 

Als voorwaarde voor dit intellectueel gevecht stelt hij dat alleen diegenen 

die in de rooms-katholieke theologische materie thuis zijn, die "bezocht, 

duerdroncken ende gheleert [zijn] in de zelve matterien", de protestantse 

tegenpartij de intellectuele handschoen moeten toewerpen. Dit noopt 

Vaemewijck (alweer) tot de vaststelling dat er te weinig katholieke predikan

ten waren, die voldoende intellectueel kapitaal in huis hadden, om de "studiuese 

heretijcquen" van antwoord te dienen. Ook al geeft hij toe dat er onder de katho

lieke clerus nog velen waren die "machtich ghenouch waren om de ghuesche 

935 Beroerlicke Tijden, I, pp.212-213. 
936 ZULSTRA, 'Tgeloove is vrij ' , p.42. 
937 Een gedachte die we ook bij Willem van Oranje terugvinden. Hij stelde dat "gents scavants 

et experts aux escriptures sainctes" de leer goed aan de "dwalende lieden" moesten uitleg
gen. Zie WOLTJER, 'Willem van Oranje en de godsdienstige pluriformiteit', in Apologie 
van Willem van Oranje: hertaling en evaluatie na vierhonderd jaar, 1580-1980 (Tielt, 
1980), pp.21-37. Zoals geciteerd uit G. GROEN VAN PRINSTERER, Archives ou corre
spondence inédite de la Maison d ' Orange-Nassau, deel 2 (Utrecht, 1857), pp. 429-443: 
citaat 453. 

938 WATERBOLK, 'Humanisme en tolerantie' , p.301. 
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gheleerde met scriftueren ende redenen te verwinnen", toch stelt hij vast dat er 

onder hen "vele ongheleerde hezelkins" waren. De situatie was zo dat er van 

vijftig personen niet één was die intellectueel in staat was om tegen "eenen 

floucxschen [protestantse] gheleerden" te strijden939. Gevolg is dat ons (katho

lieke) geloof, "dwelc steerek ghenouch in hem zeiven es, waert souffisantelic 

vertoocht", door de "heretijcquen" beschimpt en veracht werd. Dit is een impli

ciete aanmaning tot betere vorming van de geestelijkheid940. Dat de beelden

stormers ook de omvangrijke kloosterbibliotheken wensten vernietigd te zien, 

beschouwde hij ook als een strategische ketterse zet om aldus "die ghoede doe

trijnen der au der doetueren te verdonckeren, om te beter de ketterien te moghen 

zaeijen ende haren voortghanck te hebben"941. Maar niet alleen van de rooms

katholieke materie dienen deze geleerden kennis te hebben. Zij dienen zich ook 

uitermate goed in te lezen in de "boucken ende scriften vanden heretijcquen, om 

hem daer jeghen te wapenen, als zij daer claerlic zien met wat gheweere dat zij te 

velde commen; want zonder dat en mach men se neromermeer verwinnen oft 

beschamen". Vaemewijck pleit dus voor een grondige kennis van de leer van de 

protestanten, om des te beter hun argumenten te kunnen ondergraven. De ketters 

passen immers een zelfde verfijnde techniek toe. Ze baseren zich op dezelfde 

"auctoriteijten oft argumenten" als die van de katholieken. Zij wenden deze 

katholieke auctoritates aan, in de mate dat zij daarmee hun eigen "ketterse" 

standpunten kracht kunnen bijzetten en de katholieke opinies de grond in kunnen 

boren. Bijgevolg verslaan de ketters de katholieken met hup. eigen wapens942. 

939 

940 

941 

942 

BeroerZieke Tijden, 11, p.166. 
Een pijnpunt dat aan de orde was tijdens het Concilie van Trente. Met de oprichting van 
priesterseminaries poogde men dit probleem op te heffen. 
BeroerZieke Tijden, I, p.116. 
Beroerlicke Tijden, I, p.231. Veldpredikant Hermanus riep op tot een debat. Hij zou de 
katholieken met hun eigen wapens verslaan: "Hij [Hermanus] wildese [de katholieken] uut 
haer eijghen houeken beschamen ende hernlien (zoo Davidt Goliath dede) met haer zelfs 
zweert verslaen ende tonderbrijnghen". Hermanus Moded werd te Zwolle circa 1520 gebo
ren. Na zijn studies theologie was hij in 1556 als geestelijke verbonden aan de Sint
Miebielskerk van Zwolle. Later werd hij benoemd door koning Christiaan m van 
Denemarken tot hofpredikant in Kopenhagen. Hij gaf aan de universiteit van dezelfde stad 
colleges. In 1560 was hij in de gereformeerde kerk, "Onder het Kruis", te Antwerpen werk
zaam. Van daaruit reisde hij naar London, Emden en Genève. Ook preekte hij in diverse 
delen van de Nederlanden. Meerdere keren werd hij door de katholieke instanties gevat, 
maar steeds wist hij te ontsnappen. Met de komst van Alva, na de troebelen van 1566, 
vluchtte hij naar Engeland. Later vestigde hij zich als predikant in Zierikzee. In 1580 dien
de hij de jonge calvinistische gemeenschap in Utrecht. Modedraakte eveneens in politie
ke aangelegenheden verwikkeld. Hij moest de Nederlanden ontvluchten, hij vestigde zich 
in Duitsland, waarna hij terugkeerde en zich in 1603 opnieuw in Zierikzee vestigde. Hij 
stierf er in datzelfde jaar. Van Moded zijn er drie publicaties bekend. Zie H.J. 
HILLERBRAND, 'Hermanus Moded', in The Oxford Encyclopedia of the Reformation, 
deel3 (New York-Oxford, 1996), pp.69-70. 
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Vaemewijck verwoordt dan ook zijn opinie: 

Alsmen haer [te weten, de protestanten] andtwoorden zoude dat tot haerder 
zake niet dienen en zoude, ende oock om die kettenen uut te roeijen, zoo die
nen wel haer proposicien ende argumenten gheweten; want anders esser quaet 
een medicijne toe te vinden, als men de wonde niet en ziet ofte en weet943. 

Om het juiste geneesmiddel te kunnen voorschrijven, dient eerst de ziekte zelf 

te worden doorgrond. Deze gedachtegang is interessant te noemen omdat die 

vergelijkbaar is met de methode die enkele humanisten beoefenden om de 

islam te bestrijden. Nicolaus Clenardus (1493, 1494-1542) wou op het 

Iberisch Schiereiland blijven om er des te beter Arabisch te leren dan hij te 

Leuven door zelfstudie had kunnen doen. De bedoeling was om die kennis 

daarna te gebruiken om de islam wetenschappelijk te bestrijden. De Latijnse 

term Arabicaturire gebruikte hij om deze wens te omschrijven. Omdat 

gewelddadige manieren om de bekering van de moslims tot stand te brengen 

mislukt waren, wou men het meer evangelisch en wetenschappelijk aanpak

ken. Om die reden werd de oprichting van een leerstoel Arabisch in enkele 

belangrijke universiteiten al door het Concilie van Vienne (1311) aanbevo
len944. 

Dat de protestantse tegenpartij op vlak van kennis van de katholieke leer 

veel sterker staat, heeft tot gevolg dat zij vaak als overwinnaar uit het debat 

(met katholieken) komen. Voor Vaemewijck betekent dit echter niet dat daar.: 

mee de waarheid heeft getriomfeerd. De reden van het succes van de calvinis

ten is, dat 

de ghene, die de waerheijt voren staen [voor Vaemewijck, de katholieken], die
wils te lettel kennesse vander waerheijt ende der waerachtigher leeringhe heb
ben, ende te onlanghe oft te lettel ofte niet ghepeinst oft ghelet en hebben up 
die boose ende subtijle ommeslaghen [ ... ],die sommighe ketters weten voort 
te brijnghen945. 

De katholieken komen maar al te vaak in een debat met de gereformeerden 

voor verrassingen te staan. Volgens Vaemewijck zijn ze weliswaar gewapend 

met "der waerachtigher leeringhe", maar niet met "zulcke leeringhe ende dis

putacie als tot dier zake dient". In dat geval is de katholieke partij vergelijk

baar met een persoon die een vuur wil bekampen met een zwaard. Hoe dan 

943 BeroerZieke Tijden, I, p.244 . . 
944 J. IJSEWIJN, 'Vlaamse Humanisten in Portugal', in J. EVERAERT enE. STOLS (eds.), 

Vlaanderen en Portugal: op de golfslag van twee culturen (Antwerpen, 1991), p.268. 
945 Beroerlicke Tijden, I, p.242. 
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ook blijft Vaemewijck bij zijn alweer elitaire uitgangspunt dat het intellectu

eel bestrijden van de ketterij een zaak van geleerden is en niet "vanden ghe

meenen man, die inde zake niet bewandelt en es"946. 

Toch laat Vaemewijck zich omtrent deze wijze mannen een kritische noot 

ontvallen. Hij heeft twee fundamentele punten van kritiek947. Allereerst wijst 

hij op de toegankelijkheid van de traktaten, en dit heeft te maken met de taal 

waarin deze stukken geschreven zijn. In enkele geschriften werd "treffelic" 

tegen de ketters geschreven: Vaemewijck noemt die "een meestedie stick (om 

die ketters den mont te stoppen ende diepenne uuter handt te weerpen", maar 

deze geschriften waren bijna alle in het Latijn gesteld en dus ontoegankelijk 

voor de 'latijnonkundige' "ghemeenen man". Deze kwamen dus tegemoet aan 

een klein groepje, maar niet aan de grote menigte. Bijgevolg werden "ghevoet 

ofte ghefeestiert die minst hongher hadden: zij konden "steercke spijse" vin

den in Griekse en Latijnse geschriften. Kortom, te weinig aandacht wordt door 

de katholieke geleerden besteed aan de "arme ghemeene man". Dit laatste sluit 
mooi aan bij wat we in voorgaande kapittels hebben geschreven: in de katho

lieke Kerk bleef de "ghemeene man" in de kou staan, terwijl die bij de protes
tanten warmte vond948. 

Een tweede punt van kritiek. In Vaemewijcks stellingname ten opzichte 

van deze schriftelijke (verbale) wapens weerspiegelt zich enigszins zijn hou

ding tegenover het fysieke en mondeling verbale geweld, zoals we dit hierbo

ven hebben beschreven949. Sommige theologen hebben immers ook in hun 

geschriften te streng en "uut een groote [ ... ] auctoriteijt te partijelic" geschre

ven. Zij hebben de misleide mensen, "die lammerkins Christi, die ghequetst 

946 

947 

948 

949 

Beroerlicke Tijden, I, p.243. Het gegeven dat de "ghemeene man" zich niet met deze ern
stige zaken mag bemoeien, maar dat het de geleerden zijn die de strijd moeten aangaan, 
moet binnen de humanistische sfeer gesitueerd worden. Nelleke Moser toonde in haar stu
die aan dat de rederijkers bij de aanhangers van de eontrareformatie zwaar onder vuur 
lagen, precies omdat zij, volgens hen, niet alleen het lichaam corrumpeerden, maar ook de 
geest met een ongefundeerde, onjuiste bijbeluitleg, misbruiken. Rederijkers kregen het ver
wijt, het Woord Gods te profaneren, "alsof de Bijbel niets anders zou zijn dan stof voor 
toneelstukken, een verzinsel of loze fictie". Rederijkers hanteerden en interpreteerden de 
Schrift, zoals zij dit verlangden. Leken (rederijkers) participeerden aldus aan het religieu
ze debat en gaven religieuze duiding. Dit was tegen de zin van velen in de katholieke Kerk. 
ZieN. MOS ER, De strijd voor rhetorica: poëtica en positie van rederijkers in Vlaanderen, 
Brabant, Zeeland en Holland tussen 1450 en 1620 (Amsterdam, 2001), p.196. 
Uit wat volgt blijkt dat Vaernewijck zeer goed op de hoogte was van wat toen aan theolo
gische polemische literatuur op de markt beschikbaar was. Jammer genoeg liet hij heel wat 
namen van theologen en titels van hun werk (al dan niet bewust) achterwege. In elk geval 
is dit nog een argument dat op Vaernewijcks belezenheid en grote culturele bagage, ook op 
het theologische terrein, wijst. 
Alweer een (impliciete) aanmaning tot een (binnenkerkelijke) "reformacie". 
Zie: 8.3 Vaernewijck en de kettervervolging. 
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waren, niet in den schoot ghedreghen ende gheheelt". Vaernewijck is ervan 

overtuigd dat de "edele en koninklijke natuur" van de mens des te sterker 

wordt aangetrokken met "soetigheijt ende vriendelicheijt", terwijl "hartheijt, 

stratheijt ofte vijandelicheijt" daarentegen afstotend werken. Deze fanatieke 

geleerden verlangden liever "stocken ende clippels uuter scriftuere" te maken 

"om die heretijeken (zoo zij zegghen) te slane". Vaernewijck keurt dit fanatis

me af en houdt het bij "zoete plaesteren om de ghequetste upte helpen". 

Anderzijds wijst Vaernewijck een kinderachtig en naïef opgevat (theologisch) 

schrijven evenzeer af. Er waren immers geleerden die uit schrik voor vervol

ging, hun schrijfsels en hun argumentatie hadden afgestemd op wat het volk 

graag hoorde. Omdat "de heretijcque" hen wel "viermael cloucker van replij

cque" konden dienen, werd aan dergelijke theologische traktaten, ofwel geen 

aandacht besteed, ofwel ermee gespot. Vaernewijck kiest voor een gulden mid

denweg tussen een extreem streng en een extreem naïef optreden tegen (in zijn 

ogen) dolende protestanten950. 

8.4.3 Een compassieuze houding 

Wat geldt voor de geschriften van de theologen, geldt echter ook voor de alge

mene grondhouding die ten aanzien van "ketters" moet worden aangenomen: 

alleen "soetigheijt oft vriendelicheijt" trekt aan, zegt Vaernewijck. Expliciet 

gaf hij maar liefst 20 (weliswaar nauw bij elkaar aansluitende en elkaar deels 

overlappende) argumenten die moeten aantonen dat men "groote compassie" 

met de ketters moet hebben. Kennelijk voelde Vaernewijck (net als Erasmus) 

de pijn die met deze vervolging en executie gepaard ging. Concentreren we 

ons nu op die argumenten pro compassie. 

Allereerst ontleende hij, in het voetspoor van talrijke humanisten een reeks 

argumenten aan de Bijbel en de kerkvaders951: deze ketters zijn, aldus 

Vaernewijck, onze medemensen, "uut eenen zade des Evangeliums voortghe

commen" en het christendom is bij uitstek een religie van liefde tegenover 

onze naaste. Ook elementen van humanitaire aard werden geformuleerd. Zo 

stelde Vaernewijck dat heel wat ketters niets hadden misdaan, maar enkel in 

hun geloof misleid waren952. In wat volgt, onderneemt onze Gentenaar een 

poging, om dit religieuze dolen enigszins begrijpelijk te maken. Tal van ver-

950 BeroerZieke Tijden, I, pp.50-51. Op het aspect van de "middenweg" komen we nog terug. 
951 We komen op deze reeks van argumenten nog uitvoerig terug. 
952 Vergelijk met het onderscheid dat Vaernewijck maakte tussen hardliners en misleide ket

ters. 

278 



zachtende (maar geen rechtvaardigende!) omstandigheden werden daarbij 

geformuleerd. We sommen ze op953. 

Ten eerste benadrukte onze Gentenaar de naïviteit van een groot deel van 

het volk dat zich maar al te makkelijk liet misleiden. Het was Satan zelf die 

hen bedrogen heeft door middel van "eenen inghel des lichts"954. De misstan

den binnen de clerus en de Kerk waren "gesneden brood" voor de mondige 

veldpredikanten955, waardoor heel wat mensen (in Vaemewijcks ogen) ver

keerdelijk, maar begrijpelijk afgeleid hebben dat ook de leer van de Kerk 

slecht zou zijn. Dat er priesters en religieuzen waren die naar het andere (cal

vinistische) kamp overliepen, wekte bovendien de gedachte op dat "zij van een 

quaet in een beter commen wilden". Dit klimaat van verwarring werd nog eens 

in de hand gewerkt door de internationale religieus-politieke situatie: de 

Nederlanden werden omringd door landen die de oude Kerk vaarwel hadden 

gezegden/of waar de protestantse leer werd aanvaard956. Bovendien leefde de 

overtuiging dat zij door zovele "groote personaigen" [lees: Oranje, Egmond, 

Brederode en anderen] werden gesteund. Vanuit katholieke hoek werd deze 

ketterse leer daarenboven te weinig (efficiënt) bestreden. 

Dit amalgaam aan bedenkingen en overwegingen doet Vaemewijck besluiten 

dat het merendeel onder hen weliswaar verkeerd handelde, maar toch (meest

al) uit liefde jegens God. In hun verlangend zoeken naar God, waarvan hun 

religieuze geestdrift moge getuigen, hebben ze gedoold. Toch waren hun 

bedoelingen fundamenteel goed, ja zelfs volliefde te noemen, en om die reden 

zou God hen wel fmaal vergiffenis willen schenken: 

953 

954 

95 

956 

want die liefde is zoo edel ende uurnemende costelic ende haren rueck zoo 
bequame, dat zij bedeet ende excuseert sommighe fauten die duer de liefde 
gheschien, ende en rnaeet den ghenen, die men liefheeft niet lichte daerom ver-

Vergelijk met elementen in hoofdstuk 7 en 8. 
We verwijzen naar Erasmus' Over de lieflijke eendracht van de kerk waarin de humanist 
dezelfde beelden gebruikt: "In de tenten van de goddelozen is alles geheel anders: daar 
staat satan aan het hoofd die nooit meer schade aanricht dan wanneer hij zich vermomt als 
engel van het licht, daar vergezellen hem de slechte geesten, die tot ieder kwaad aanzette". 
De gedachte van duivelse veldpredikanten die onder het schijnsel van licht gruwelijke din
gen aanrichten, vinden we aldus ook bij Vaemewijck terug (ut supra). Zie ERASMUS, 
Vrede's Weeklacht, p.213. 
Ook bijbelse elementen konden bijdragen tot een sfeer van misleiding: zo was er Christus' 
voorspelling dat zij die Zijn Woord belijden en prediken, vervolgd zullen worden. Aldus 
dachten de protestanten (opnieuw) dat ze het bij het rechte eind hadden: zij werden immers 
om Gods woord vervolgd. De protestanten waren er steevast van overtuigd dat Christus op 
hen zelf doelde, als Hij "de zijne, die cleene vergharinghe" noemde. 
VAN NIEROP, 'De troon van Alva. Over de interpretatie van de Nederlandse Opstand', 
p.212-213. 
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stoort, ende hijsonder den hemelsehen vadere, die een fonteijne van alle ghoet 
es ende die ons fauten gheeme vergheeft957. 

Dat deze compassieuze houding in de eerste plaats van toepassing is op de 

"misleide" ketters en veel minder op de hardliners, ligt voor de hand. Het is 

Vaemewijcks uitdrukkelijke wens dat allereerst de clerici deze compassie zou

den uitstralen, en dit niet alleen in theologische geschriften. Dat dit in de prak

tijk niet altijd het geval was, blijkt uit Vaemewijcks verwijt ten aanzien van 

clerici, die 

haer schapen in de stede van te voeden, gheschoren, ja ghevleghen [gevild] 
hebben. Zij en hebben haer beenkins, die ghequetst ende ghebroken waren, niet 
ghemeestert ende ghenesen; maer met stocken ende slaghen haer wonden ende 
quetsueren noch eergher ghemaect958. 

Ook hier vertolkt hij Brasmus' standpunt die zegt dat het de taak van de pries

ters en monniken is, om zich toe te leggen op "genezen" eerder dan op "ver

nietigen"959. Een geestelijke die provocerende taal uitslaat, raadt Vaemewijck 

aan, een "broederlic compassiues herte met die aerme verdoolde schapen" te 

dragen. Een milde houding ten aanzien van de dolenden, paste een religieus 

immers veel beter dan enkel straffend en harteloos te werk te gaan. Impliciet 

herkent Vaemewijck aldus de protestantse kritiek op de clerus inzake ketter

vervolging960. Toch werpt Vaemewijck op dat de clerus de plicht heeft om de 

'wolven ' buiten de schapenkudde te houden: 

957 

958 

959 

960 

96 1 
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Wilt men den gheestelicken staet weeren van onder de weerlicke, zoo doet men 
de herders vanden schapen ende laet de wulven vrij incommen. Zij zijn de 
maghe vanden lichame der ghemeente, zonder dewelcke het qualic in der 
duecht upghequeect mach werden. Zij zijn tzaut der eerden die tquade outbij
ten ende tgoede bewaren. Die leppen der priesters bewaren die conste, zecht 
Malachias, ende zij zullen de wet uut zijnen monde vraghen961. 

BeroerZieke Tijden, I, pp.122-123; ZULSTRA, 'Tgeloove is vrij ', p.43. Merken we op dat 
Oranjes mening, zoals verwoord (door hem) in de vergadering van de Raad van State van 
maart 1566, naadloos bijVaernewijcks these aansluit. Ook Oranje vindt het hard, mensen 
te straffen omdat zij denken dat zij goed handelen. Het is erg dat men iemand schuld aan
wrijft, "pour penser avoir bien faict". De innerlijke overtuiging moet echter bepalend zijn. 
Zonder dit zelf goed te beseffen, zit Vaernewijck (ten dele) op de golflengte van iemand 
die hij in andere passages zo zeer verguisd heeft! Zie WATERBOLK, 'Humanisme en 
tolerantie ', p.308; WOLTJER, 'Opstand en onafhankelijkheid', p.21; M.E.H.N. MOUT, 
'Het intellectuele milieu van Willem van Oranje', p.606. 
Beroerlicke Tijden, IT, pp.257-258. 
WATERBOLK, 'Humanisme en tolerantie', p. 308. 
Zie: 8.3 Vaernewijck en de kettervervolging. 
Beroerlicke Tijden, I, p.72. 



Met deze 'wolven' doelde Vaemewijck uiteraard allereerst op de hardliners 

onder de ketters. 

Deze begripvolle houding bij het "genezingsproces" van nog te bekeren 

ketters impliceert allereerst een zeker tegemoetkomen. In zijn Over de lieflij

ke eendracht der kerk gebruikte Brasmus daarvoor de term synkatabasis962 , 

accomodatio of concessio. Het Griekse woord synkatabasis betekent "tegelij

kertijd (syn) van een hoger niveau naar een lager (kata) echelon gaan (baino)". 

Het woord werd reeds door de kerkvaders gebruikt, en meer bepaald door 

Johannes Chrysostomus. De achterliggende gedachte is dat zonder tegemoet

koming geen enkele vorm van goddelijke openbaring mogelijk is. In en via de 

menswording van Zijn zoon, Christus, heeft God zelf de grootste vorm van 

tegemoetkoming naar de mensen toe getoond. Vanuit deze idee roept Brasmus 

de christenen op om ook elkaar tegemoet te komen. Ook al gebruikte 

Vaemewijck de specifieke terminologie uit Brasmus' boekje niet, toch vinden 

we sporen van deze gedachte in zijn kroniek terug. 

De eerste voorwaarde om dit tegemoetkomen mogelijk te maken, is een 

zogenaamde gematigde houding, de moderatio, als tegenpool van de rigor 

cordis, de rigoureusbeid van hart, of kortweg de hardheid. We zagen reeds hoe 

Vaemewijck wars is van extreme, fanatieke handelingen of uitspraken (zowel 

gesproken als geschreven), precies omdat hij besefte dat dit mensen verder van 

elkaar verwijdert, in plaats van ze naar elkaar toe te voeren. Toen hij van een 

scherpe en agressieve woordenwisseling tussen katholieken en protestanten 

getuige was, sloot hij deze passage als volgt af: "Maer in alle dijnghen ende 

over beede zijden diende reghel ende mate ghehauden" te worden963. 

Vaernewijck kiest steeds voor een verstandige gulden middenweg. 

Vaemewijck had immers grote voorbeelden wat dat betreft: reeds bij Plato 

werd deze gematigdheid tot kardinale deugd gemaakt en bij Aristoteles werd 

het tot kenmerk van elke deugd verheven964. 

962 

963 

964 

ERASMUS, Vrede's Weeklacht, p.241. Zoals we reeds aangaven, ziet Brasmus voor de 
religieuze conflicten maar één enkele oplossing: een synode of concilie. Hij schrijft "En nu 
een aansporing die voor beide partijen geldt. Als een bezonnen synkatabasis: een bezon
nen inschikkelijkheid, tevoren de scherpheid van de tegenstellingen verzacht, zal het 
geneesmiddel dat de Synode voorschrijft met meer succes tot eendracht leiden. Zo doen 
ook de dokters het: alvorens een sterk middel te geven, bereiden ze het lichaam door 
bepaalde lichte, lekker smakende drankjes- siroop noemen ze die- daarop voor. Mogen wij 
toch allemaal dat voorbeeld volgen". 
Beroerlicke Tijden, 11, p.220. 
Gematigdheid werd ook in het onvolprezen dierenepos Van den Vos Reynaerde tot deugd 
verheven. 
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8.5 Conclusie 

Als we terugkeren naar de door Woltjer geschetste opties wat betreft de hou

ding van de onderdanen tegenover de door de koning gevoerde ketterpolitiek, 

dan kunnen we stellen dat Vaemewijck tot de overtuigde katholieken kan gere

kend worden: wie de Kerk verlaat en zijn heil bij de ketters zoekt, is er slech

ter aan toe dan wie een immoreelleven leidt, maar trouw blijft aan de katho

lieke dogma's965. God toont zich immers alleen binnen de Kerk, ook al is die 

onvolmaakt. Dit neemt niet weg dat diezelfde overtuigde Gentse katholiek 

(toch) een uitermate verfijnd en genuanceerd standpunt innam. Alvorens de 

ketterse tegenpartij "aan te vallen", dient allereerst in eigen huis een grote 

schoonmaak gehouden te worden: een universele bekeringsoperatie, een 

"reformacie" zonder uitzonderingen. Ketters die de orde en rust ondermijnen 

of die zich aan de basis bevinden van het verspreiden van ketterse leerstellin

gen dienen verwijderd te worden. Maar precies vanwege zijn ervaring dat een 

(uitsluitend) gewelddadige aanpak niet altijd productief en vruchtbaar werkt 

en vaak vele (negatieve) neveneffecten met zich meebrengt, stelde hij andere 

(zachtere) methoden voor om de misleide, dolende ketters terug naar de enige 

Ware Kerk te leiden. Belangrijk is dat men hen met woorden moet overtuigen, 

vandaar zijn pleidooi voor een intellectuele strijd tegen de ketters. Vaemewijck 

voegde daar nog een ander element aan toe: hij pleitte voor een compassieuze 

houding die de weg opent naar de mansuetudo ofwel de evangelische zacht

moedigheid. Hij verlangde dat allereerst de clerus zich om deze misleide en 

gekwetste mensen zou bekommeren. Meermaals wezen we op parallellen met 

Brasmus' theorie. 

Precies deze naastenliefde is ook het centrale begrip in Brasmus' "een

drachtstheorie" zoals uiteengezet in zijn Over de lieflijke eendracht der kerk. 

De eenheid is immers het kenmerk bij uitstek van de ware Kerk. Die "consen

sus van het hele christenvolk", is niet zozeer een eendracht in de leer, maar wel 

965 Vergelijk met Brasmus' woorden: "En wie aan de Kerk weerstand biedt, verzet zich niet 
tegen mensen maar tegen God. God zegt duidelijk door de mond van Zacharia in hoofd
stuk 2: 'Wie u raakt, raakt mijn oogappel'. En Paulus krijgt te horen: 'Saulus, Saulus, waar
om vervolg je mij'. En zoals God omgekeerd in het evangelie iedere weldaad, zelfs als die 
bewezen is aan de minste van hen die zich christen noemen, beschouwt als aan hemzelf, 
zo rekent hij ieder kwaad dat aan de Katholieke Kerk wordt aangedaan als aan hemzelf 
aangedaan". ERASMUS, Vrede's Weeklacht, p.214. Ook met de irenici, die zich door 
Brasmus inspireerden, had Vaemewijck enige affiniteit. Ook de irenici, onder wie 
Cassander (1513-1566) ongetwijfeld de bekendste is, hielden vast aan de superioriteit van 
de katholieke Kerk. Net als Vaemewijck wensten zij zachtzinniger methoden te gebruiken 
om de eenheid in de christelijke kerk te herstellen. Zie ZULSTRA, 'Tgeloove is vrij', p.42. 
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een eenheid in de liefde. Pas als je standvastig bent in je liefde voor God en je 

naaste, behoor je tot de gemeenschap van de Kerk. De glorie van de Heer 

wordt daar zichtbaar: "volmaakte eendracht en volmaakte liefde verheerlijken 

God daar eenstemmig en eensgezind met hymnen"966. Voor een definitieve 

oplossing voor het ketterprobleem kijkt Brasmus uit naar een volgend conci

lie, waar alle oorzaken van onenigheden moeten worden verwijderd. Aan het 

eind van zijn traktaat schrijft Brasmus voorlopige tussentijdse aanbevelingen. 

Men mag: 

niemand een nieuwe godsdienst opdringen waarvan hij een afkeer heeft. Het is 
immers alleszins billijk dat mensen die zelf niet willen dat er tegenover hen 
omwille van de godsdienst geweld wordt gebruikt, zich daarvan ook tegenover 
anderen onthouden, des te meer omdat ook ten aanzien van laatstgenoemden 
geldt dat de zaak er het best voorstaat bij hen die zich verdedigen met een 
beroep op zo'n langdurig bezit967. 

Alweer is Vaemewijck zijn leermeester gevolgd wanneer hij schrijft: "Willen 

wij meicanderen altijts becnaghen, bijten ende eten, zoo mochten wij al tsa
men verslonden werden, zoo Paulus zecht. Hierinne en es de liefde niet, zon

der de welcke niemant Godt zien en zal". Vaemewijck roept op tot een liefde

volle grondhouding. Immers als God de liefde bij uitstek is, dan is het ook dui

delijk wat een christenmens te doen staat: 

966 

967 

968 

Waeren wij uprechte christen meinschen als gheprouft gaudt, zoo zouden wij 
den gheest der liefden in ons plaetse verleenen, ende alle aet ende ranckuer, up 
alle meinschen, wie zij zijn, van ons verdrijven, maer alleene de zonde haten 
ende een eeuwighe oorloghe daer jeghen voeren968. 

ERASMUS, Vrede 's Weeklacht, p.213. 
ERASMUS, Vrede's Weeklacht, p.241. 
BeroerZieke Tijden, I, p.125. 
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ALGEMEEN BESLUIT 

Deze studie had tot doel om het mentale kader, de ideeënwereld van de Gentse 

literator en historiograaf Marcus van Vaernewijck in kaart te brengen. Om dit 

te realiseren, baseerden we ons op zijn bekende kroniek, de BeroerZieke Tijden. 

Vooral de opiniërende passages in deze kroniek lieten ons toe, dieper door te 

dringen tot Vaernewijcks mentale wereld. Onze studie viel uiteen in een aan

tal complementaire onderdelen, waarvan we de voornaamste onderzoeksresul

taten in dit algemene besluit kort de revue laten passeren. Allereerst hebben 

we de Gentse (zestiende-eeuwse) situatie uitvoerig uit de doeken gedaan, en 

dit op sociaal-politiek, economisch-demografisch, intellectueel-cultureel en 

religieus vlak. Deze contextualisering was van belang, en wel om twee rede

nen. Ten eerste, om een aantal belangrijke begrippen, zoals Humanisme en 

Renaissance, die in het verdere verloop van deze studie regelmatig terugkeer

den, te kunnen definiëren en van toelichting te voorzien. Ten tweede, om de 

specifieke historische context te leren kennen waarin we onze hoofdfiguur, 

Marcus van Vaernewijck, kunnen situeren. Dit laat ons toe om bepaalde bio

grafische gegevens, maar evenzeer ook mentale aspecten preciezer te interpre

teren. In de loop van onze studie hebben we gepoogd om regèlmatig naar deze 

historische context terug te grijpen. 

Het tweede onderdeel was de biografische studie: het leven en (in een apart 

hoofdstuk) het werk van Marcus van Vaernewijck. We zijn erin geslaagd, om 

de reeds bekende gegevens omtrent de levensloop van Vaernewijck te verifië

ren en in de context in te bedden. Hier en daar waren rectificaties noodzake

lijk of moesten nuances worden aangebracht. Een interessant element was 

Vaernewijcks lidmaatschap van de Gentse Sint-Lucasgilde dat we op basis van 
zijn gezworeneschap van dezelfde nering hebben kunnen afleiden. Helaas heb

ben we weinig of geen gegevens gevonden die ons iets meer konden vertellen 

over zijn activiteiten als kunstenaar. De evolutie van zijn politieke carrière 

hebben we wel iets fijner en iets meer gestoffeerd, in kaart kunnen brengen. 

Zijn stadsvinderschap en zijn lidmaatschap van de Gentse collatie waren daar

bij geheel nieuwe elementen. Als stadsvinder begon Vaernewijck zijn politie

ke carrière en zijn deelname aan de Gentse collatie vloeide rechtstreeks voort 

uit zijn schepenmandaten. Evenzeer belangrijk was hierbij dat we zijn 

ambachtsverleden, zijn actief zijn in de kerkfabriek van de Sint-Jacobskerk en 

zijn andere ambten (gouverneur van de armenkamer en stapelheer) niet los van 

zijn politieke carrière hebben bekeken. Deze hebben elkaar wederzijds beïn

vloed. In een volgend deel hebben we de staat van goed gedetailleerd geana-
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lyseerd, en dit om een beter beeld te krijgen van Vaemewijcks inkomsten. 

Daaruit bleek dat hij niet onbemiddeld was, maar toch niet tot de financiële 

toplaag van Gent behoorde. Vermoedelijk kwamen er bij het in kaart gebrach

te jaarinkomen nog andere inkomsten bij, zodat Vaemewijck een relatief rijke 

levensstandaard kon voeren, een Gents schepen waardig. Zijn woonhuis en de 

onroerende goederen, waarvan (helaas) enkel de juwelen werden genoemd, 

tonen dit ook aan. Eveneens een nieuw, maar niet geheel onproblematisch ele

ment was zijn merkwaardige klim op de sociale ladder. Door vaders lidmaat

schap van de schildersnering is ook Marcus junior in de corporatieve sfeer 

terechtgekomen. Tegelijk hebben we vastgesteld dat hij, zeker in de laatste tien 

jaar van zijn leven, zijn ambachtsstatuut grotendeels achter zich liet. Talrijke 

stedelijke (top)functies vereisten immers een sociaal statuut dat hoger moest 

liggen dan de ambachtelijke stand. Mogelijks ligt zijn afstand nemen van de 

rederijkerskamer Mariën Theeren waarin hoofdzakelijk ambachtslui actief 

waren, in het verlengde van deze beweging van sociale mobiliteit waarin 

Vaemewijck opgenomen was. Toch ontbreekt het ons aan een bevredigende 

verklaring voor de vraag, waarom en hoe Marcus senior, als telg uit een voor

aanstaande poortersfamilie, in de ambachtssteer is terechtgekomen. Een 

mogelijke hypothese is dat er zich in een welbepaalde tak van de familie een 

verarmingsproces voordeed waardoor deze nakomelingen niet meer financieel 

aan hun staat van poorter konden tegemoetkomen. Ze moesten dan maar een 

beroep uitoefenen om de kost te verdienen. Marcus senior werd beeldhouwer 

en heeft op financieel vlak kennelijk niet slecht geboerd. 

Vervolgens hebben we Vaemewijck als schrijver voorgesteld. Hieruit is 

gebleken dat we hem gerust een 'veelschrijver' kunnen noemen. Zijn verlan

gen om zijn werk aan de drukpers toe te vertrouwen hebben we daarbij bena

drukt. Zowel zijn poëtisch werk als zijn prozawerk hebben we kort behandeld. 

Merken we op dat Vaemewijcks prozawerk in hoofdzaak uit kroniekachtige 

werken bestaat, geschreven met veel fantasie, zeker wanneer de ver vervlogen 
tijden aan de orde zijn. De passages die echter het nabije verleden of zijn eigen 

tijd betroffen, zijn dan weer wel historisch betrouwbaar en interessant te noe

men. Vaemewijcks oeuvre dient vooral in het zuiver literaire en/of historio

grafische veld gesitueerd te worden. Dat laatste gaat zeker op voor zijn mag

num opus, de BeroerZieke Tijden. 

Omdat dit werk in onze mentaliteitsstudie centraal staat, hebben we er een 

apart kapittel aan gewijd. We situeerden het werk binnen de stedelijke 

geschiedschrijving en onderstreepten het hybride karakter, wat onder meer uit 

de genrevermenging viel af te leiden. De BeroerZieke Tijden hebben de invloed 

van een verscheidenheid aan literair-historische modellen ondergaan, waaron-
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der (onder meer) egodocumenten en Gentse memorieboeken. In wezen gaat 

het hier om historiserende journalistiek in dagboekstijl. Vervolgens zijn we 

kort ingegaan op de inhoud van het werk, waarbij we een bestudeerde selectie 

hebben gemaakt uit de vertelde gebeurtenissen en het chronologische kader 

zoveel mogelijk hebben gerespecteerd. Via een functioneel opgevatte bron

nenanalyse kwamen we op het spoor welke de voornaamste geschreven en 

gesproken bronnen waren die Vaernewijck heeft gebruikt, en op welke wijze 

hij met deze teksten omsprong. Hieruit kunnen we interessante conclusies 

trekken voor wat Vaernewijcks humanistische inspiratie betreft, waarover 

straks meer. Ook op de auteursintentie zijn we kort ingegaan. Daar stelden we 

vast dat hij steeds een betrouwbare en correcte weergave van de feiten wenste 

te geven, aangezien hij dit in 'deze leugenachtige en zeer woelige tijd' zeker 

nodig achtte. In zijn waarheidsstreven komt zijn verlangen naar een zekere 

vorm van objectiviteit aan het licht. Ook de historische waarde van de 

BeroerZieke Tijden was een essentieel onderdeel waaraan we de nodige aan

dacht hebben besteed. 

Vaernewijcks geschiedtheoretische opvattingen hebben we uitgebreid 

onder de loep genomen. Interessant was dat onze Gentenaar in een kort theo

retisch exposé te kennen gaf dat hij niet alleen naar een weergave van de his

torische gebeurtenissen streefde, maar dat hij tevens deze feiten wenste te dui

den. Aan een analyse van de oorzaken van deze gebeurtenissen hechtte 

Vaernewijck kennelijk veel belang. We hebben daarbij vastgesteld dat zowel 

natuurlijke als bovennatuurlijke oorzaken goed waren, om de feiten van een 

verklaring te voorzien. Voor Vaernewijck vulden beide categorieën elkaar zelfs 

aan. Deze bovennatuurlijke aspecten veronderstellen een beeld van een boven

historische, bijna absolutistische God, die naar eigen goeddunken in het 

wereldgebeuren ingrijpt om de zondige mensheid te straffen. Vaak maakte 

deze God via allerhande voortekenen de toekomstige gebeurtenissen bekend. 

Vervolgens hebben we de kosmologische denkbeelden van Vaernewijck 

onderzocht. Dit heeft duidelijk gemaakt dat onze Gentenaar een onbetwistbaar 

geocentrisch wereldbeeld bezat. Ondanks het feit dat Copernicus sedert 1543 

zijn heliocentrische leer in een publicatie had uiteengezet, bleef de receptie 

van deze theorie tot een kleine groep van geleerden beperkt. Om die reden is 

het zeker niet verwonderlijk dat Vaernewijck, anno 1566 nog steeds in dit 

"middeleeuwse" geocentrisme vertoefde. 

Op basis van Vaernewijcks religieuze denkbeelden hebben we onze 

Gentenaar binnen het toenmalige religieuze landschap in de Nederlanden kun

nen situeren. Vaernewijck kunnen we tot de door Woltjer genoemde relatief 

kleine groep van orthodoxe katholieken rekenen. Op doctrinair vlak hebben 
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we dit uitvoerig geïllustreerd aan de hand van zijn opinie omtrent de verhou

ding tussen het Woord Gods en de 'traditie'; de sacramenten en de beelden-en 

heiligenverering. Telkens weer sloot hij zich bij het katholieke religieuze kamp 

aan. Protestantse invloeden kunnen we in Vaernewijcks religieuze denken 

geenszins onderscheiden. Sterker nog, op een ondubbelzinnige wijze distan

tieerde hij zich van de protestantse leer en gebruiken. Reeds in de terminolo

gie die hij hanteerde om de protestantse groepen aan te duiden, kwam zijn 

afkeer ten aanzien van deze (in zijn ogen) "ketterse leer" tot uiting. Al uit de 

eerste folio 's van de kroniek wordt duidelijk dat Vaernewijck het gezag van de 

Kerk en het gezag van de Schrift op gelijke hoogte situeerde. De Kerk fungeert 

immers als ultieme interpretator van dit bijbelwoord. Bijgevolg veegde hij het 

zogenaamde universele priesterschap meteen van tafel. Van een exclusief 

gezag van het evangelie, zoals dat in hoofde van de protestanten het geval was, 

was bij hem geen sprake. Meermaals stellen we vast dat hij het element ' tra

ditie' in zijn redeneren gebruikte als argument ter rechtvaardiging van de 

katholieke gebruiken en gewoonten. Ook schaarde hij zich achter de katholie

ke visie inzake de zeven sacramenten. We hebben dit uitvoerig aangetoond aan 
de hand van het doopsel en de eucharistie. Wat het doopsel betreft was het 

Vaernewijcks overtuiging dat het uiterlijke teken van de doopact noodzakelijk 

was voor het verwerven van het heil. Bovendien was hij vertrouwd met de 

katholieke leer inzake de oorsprongs- of erfzonde als kern van het doopselsa

erament Hij schaarde zich achter de transsubstantiatieleer en dus achter de 

idee van de praesentia realis van Christus in de eucharistie. De protestantse 

spot met de katholieke (invulling van de) sacramenten viel hem zwaar. Wat 

beelden-en heiligenverering betreft, kunnen we stellen dat hij dit gebruik 

geenszins verwierp. Interessant is dat hij, analoog aan Erasmus, waarschuwde 

voor de eventuele kwalijke neveneffecten. Hij pleitte voor gematigdheid in het 

vereren van beelden. Ook tegenover mirakelen, die hij overigens perfect 

mogelijk achtte, toonde hij een grote dosis kritische zin. 
Niet alleen op doctrinair vlak, ook op maatschappelijk vlak wees hij het 

bestaan van de protestantse splintergroepen af. Religieuze verdeeldheid onder

graaft immers de samenleving. Allereerst is het versplinterde karakter van het 

protestantisme niet verzoenbaar met het ware Woord Gods. Aangezien de 

Heilige Geest die aan de basis van dit Woord ligt, nooit in verdeelde slagorde 

optreedt, is de uniformiteit, voor hem dan katholieke uniformiteit, erg essen

tieel. Laten we toch niet de concrete situatie vergeten waarin Vaernewijck deze 

uitspraken deed. Ongetwijfeld voelde ook hij de hete adem van de inquisitie 

die ongemeen hard kon toeslaan in geval van onorthodoxe religieuze ideeën. 

Ook al had hij , naar eigen zeggen niet de intentie om zijn werk te publiceren, 
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toch is het duidelijk dat hij tijdens de redactie van zijn werk met een (moge

lijk) lezerspubliek rekening hield. De dreiging van de inquisitie legt ook uit 

waarom Vaernewijck zich in een aantal passages inspande om elke eventuele 

verdachtmaking van het koesteren van enige sympathie voor de protestantse 

zaak met grote overtuiging te ontkrachten. 

Om zijn attitude ten aanzien van de protestanten te verfijnen, was zijn ana

lyse van het succes van het gereformeerde protestantisme interessant. Daar 

wees Vaernewijck op een tweetal pijnpunten. Ten eerste was er de erbarmelij

ke sociaal-economische situatie in de jaren zestig (in het bijzonder de strenge 

winter van 1564-1565) die volgens hem een groot aantal mensen in de armen 

van de protestanten dreef. De protestantse leer, in het bijzonder het doperse 

gedachtegoed, kon bij menigeen de idee van een betere en vooral rechtvaardi

ger samenleving doen ontstaan. De levensstijl van de clerus die allesbehalve 

conform het evangelie was, vormde het tweede pijnpunt: de gierigheid van de 

clerici en hun rol in de kettervervolgingen werden allerminst door de gewone 

man geapprecieerd. We hebben aangetoond dat Vaernewijck deze problemen 

onderkende, ze niet onder de mat veegde, maar dat hij fmaal de clerus bleef 

verdedigen. Hij benadrukte het feit dat ook de lekenstand niet vrijuit gaat. 

Elkeen maakt fouten. Bovendien wees hij op de vele weldaden die de clerus 

aan de dag legde. Onze Gentenaar toonde zich echter ruimdenkend wanneer 

hij een uitzuiveringsproces, een binnenkerkelijke hervormingsbeweging nood

zakelijk achtte, waarover straks meer. Maar er waren, volgens hem, ook nog 

andere elementen die het gereformeerde succes mogelijk maakten. 

Vaernewijck stelde vast dat de calvinistische predikanten sterk demagogische 

kwaliteiten hadden. Zij wisten het naïeve volk te bespelen en naar hun kant te 

trekken. Bovendien was Vaernewijck er zich van bewust dat het gedrukte 

woord een brede verspreiding van de gereformeerde ideeën onder grote bevol

kingsgroepen mogelijk maakte. Tot slot ook de protestantse armenzorg die de 

zwakke en beïnvloedbare katholieken aantrok. Ook uit deze analyse bleek dat 

Vaernewijck de protestantse zaak niet genegen was, maar wel hun sterke en 

positieve kanten inzag. 

Tot slot hebben we Vaemewijcks politiek-religieuze opvattingen onder de 

loep genomen. We hebben dit "politiek-religieus" genoemd omdat het in 

hoofdzaak het politieke antwoord op de religieuze verdeeldheid betreft. 

Bovendien kunnen beide elementen in hoofde van Vaemewijck niet los van 

elkaar worden beschouwd. Allereerst hebben we Vaemewijcks positie ten aan

zien van gezagsinstanties onderzocht. Daar stelden we zijn streven naar stabi

liteit en ordehandhaving als hoogste goed vast. Constante doorheen 

Vaemewijcks verhaal is het gegeven dat het een "staut stick" zou zijn, de reli-
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gie en het bestuur ("de religie ende policie") te veranderen. Gehoorzaamheid 

en volgzaamheid, zeg maar een ingebakken loyaliteit ten aanzien van de over:

heid, zowel wereldlijk als kerkelijk, was voor Vaemewijck een vanzelfspre

kende zaak. Wat de stedelijke gemeenschap betreft, hanteerde hij vaak de 

metafoor van het verenigde lichaam. Een vreedzaam en harmonieus samenle

ven staat hierbij centraal. In het protestantisme zag hij een duidelijke stoor

zender die het goede functioneren van het lichaam ontregelde. We zagen dat 

hij zich dienaangaande in pathologische termen (ziekte, koorts en andere) uit

drukte. 

Daarna hebben we de vraag naar Vaemewijcks houding tegenover de ket

tervervolging opgeworpen. Onze conclusie was dat Vaemewijck de doodstraf 

van ketters niet helemaal uitsloot, maar de toepassing ervan beperkte tot een 

kleine groep van ketters. Hij maakte een onderscheid tussen "misleiders" en/of 

hardliners enerzijds, en "misleiden" anderzijds. De eerste groep bezondigde 

zich aan het actief verspreiden van ketterse boodschappen, goddelijke majes

teitsschennis en/of rebellie en diende om die reden "verwijderd" te worden. 

Hier ging het om het politiek ondermijnen van de staatsorde en het actief ver

spreiden van ketterse boodschappen. De tweede groep diende daarentegen met 

compassie te worden bejegend. Aangezien zij niet moedwillig voor de ketterij 

hadden gekozen, maar ze zich lieten misleiden, keurde Vaemewijck een 

gewelddadige dood voor hen af. Hij stelde andere methoden voor om deze 

dolenden terug te brengen naar de Moederkerk. Op basis van een mengeling 

van humanitaire, bijbels-christelijke, sociaal-economische en politiek-pragma

tische redenen kwam Vaemewijck tot deze conclusie. 

De vraag naar het humanistische en renaissancistische gehalte van de menta

liteit van Marcus van Vaemewijck stond evenzeer centraal in onze studie. In 

welke mate kunnen we onze Gentenaar een humanist of een erasmiaan noe

men? In de loop van ons onderzoek hebben we op diverse humanistischeen/of 

erasmiaanse elementen en invloeden gewezen. Deze wensen we hier samen te 

brengen. 

In het subkapittel in verband met Vaemewijcks gebruikte geschreven bron

nen hebben we aangetoond dat hij een brede culturele en intellectuele bagage 

had. Met de klassieke auteurs en de kerkvaders, zeg maar de auctoritates, was 

hij vertrouwd. Het maken van geleerde vergelijkingen deed hij veelvuldig en 

graag. Vergelijken met en citeren van klassieke auteurs en kerkvaders behoor

den tot de humanistische cultuur van die tijd. De antieken vormden voor hem 

het referentiepunt of de maatstaf bij uitstek. Bovendien kende hij de humanis

tische conventies in de geleerdenkringen. Het stond immers goed om de 
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Klassieke Oudheid via dergelijke geleerde "comparaties" tot leven te wekken. 

Uit het feit dat hij zelf deze geleerdenconventies toepaste, mag blijken dat hij 

zichzelf duidelijk als een humanistische geleerde wenste te profileren. We 

hebben er echter ook op gewezen dat alleen het citeren van klassieke auteurs 

en kerkvaders op zich wel een noodzakelijke, maar niet een voldoende voor

waarde is om van een humanist te kunnen spreken. Andere elementen zijn 

evenzeer van belang. Feit is wel dat Vaemewijck zich niet op een hoog weten

schappelijk niveau heeft bezig gehouden met tekstkritiek of het grondig ana

lyseren en becommentariëren van de grote werken der klassieke auteurs en 

kerkvaders. Indicaties daartoe ontbreken. 

Toch zijn er nog andere vermeldenswaardige elementen waarom we bij 

Vaemewijck van Humanisme kunnen spreken. Allereerst, het feit dat hij geen 

(onoverkomelijke) spanning ervoer tussen de bonae litterae (Antieke 

Oudheid) en de sacrae litterae (christendom). De kroniek "ademt" de antieke 

sfeer. Zo vergeleek hij de geuzenkerk met een amfitheater, een klassiek bouw

werk. Ook zijn citeren uit reisverhalen getuigde van een relatief open en dus 

onbevangen geest. Hij had er geen moeite mee, een zekere waardering voor 

andere culturen aan de dag te leggen, dit vanuit de wetenschap dat reizen de 

geest opent voor nieuwe ervaringen en zo de geest op een positieve wijze 

vormt. Vermoedelijk heeft hij zelf de rijkdom van het reizen aan den lijve 

ondervonden. Zijn reisdrift, in het bijzonder zijn Italië-reis, toonde dit aan. 

We gaven reeds aan dat Vaemewijck niet alleen geschreven, maar ook 

gesproken bronnen hanteerde. Zijn omspringen met gesproken berichtgeving, 

wat we relatief kritisch hebben genoemd, kunnen we ook in een humanistische 

sfeer situeren. Deze talrijke "maren" presenteerde hij niet zo maar commen

taarloos aan zijn lezers. Hij voelde de noodzaak om ze van de nodige kritische 

beschouwingen te voorzien. Dit deed hij vanuit de wetenschap dat de leugen
maren welig tieren. Ongetwijfeld ligt ook de politieke realiteit waarin hij als 
politicus en ambtenaar verkeerde, aan de basis van zijn zin voor bronnenkri

tiek, toch valt een zekere humanistische invloed zeker niet uit te sluiten. 

Een ander element is ongetwijfeld zijn veelzijdigheid als rederijker, tekenaar

kunstenaar, politicus en ambtenaar en de daarmee gepaard gaande brede inte

ressesfeer. Dit blijkt uit de belangstelling die hij aan de dag legde voor religi

euze, politieke, culturele en (in mindere mate ook) sociaal-economische 

aspecten van het stedelijke leven om hem heen, waarbij zijn zin voor detail 

moet worden onderstreept. Opvallend is evenzeer zijn (relatief grote) interes

se voor de natuurwetenschappen. Zijn vrij uitvoerige verklarende uiteenzetting 

omtrent de zons- en maansverduistering moge daarvan getuigen. Veelzeggend 
is ook de belangstelling die hij had voor intellectuele kwaliteiten. In het geval 
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van de veldpredikanten verheelde hij niet hun grote talen- en bijbelkennis en 

eloquentie te vermelden. Alleen al het feit dat hij dergelijke zaken steevast 

opmerkte, betekende dat hij er interesse voor koesterde. 

Ook de "voorbeelden", de leermeesters naar wie Vaemewijck expliciet 

refereerde, kunnen wijzen op Humanisme. Naast de teksten van de antieke 

auteurs en de kerkvaders putte hij ook uit het werk van (eigentijdse) belang

rijke humanisten. Vooral voor Brasmus stak hij zijn bewondering niet onder 

stoelen of banken. In de loop van ons onderzoek hebben we aan de hand van 

concreet tekstmateriaal aangetoond dat er wel degelijk sprake is van een eras

miaanse invloed bij Vaemewijck. In de ideeën en idealen van deze prins der 

humanisten herkende hij zijn eigen standpunten. Vooral door de De amabili 

Ecclesiae concordia liber, het enige werk van Brasmus waarvan hij de titel 

expliciet aanhaalt, liet hij zich graag inspireren. Maar ook uit de Apologia 

adversos monachos herkennen we een aantal gedachten. De invloed van 

Erasmus manifesteert zich in Vaemewijcks streven en verlangen naar eenheid 

als oplossing voor de religieuze verdeeldheid, maar vooral in de zogenaamde 

binnenkerkelijke hervormingsbeweging. Vaemewijck deelt Erasmus' kritiek 
op Kerk en samenleving. Niet het omvergooien van Kerk en samenleving, 

maar wel een positief hervormingsprogramma wordt hierbij als oplossing 

voorgesteld. In het spoor van Erasmus streefde ook Vaemewijck naar een her

oriëntering van de Kerk die in zuiverheid en eenvoud de mensen naar Christus 

moet brengen. De navolging van Christus en de persoonlijke bekering worden 

aan elke mens als raad meegegeven, ten einde de religieuze breuken te lijmen. 

De erasmiaanse geest manifesteerde zich echter ook in Vaemewijcks irenische 

houding omtrent de bestrijding van het ketterprobleem. We zeiden reeds dat 

hij zich geenszins profileerde als een voorstander van een volstrekte gewe

tensvrijheid. Hij is orthodox-katholiek en dus heeft enkel de katholieke Kerk 

de waarheid in pacht. Toch verzette hij zich tegen een met geweld opdringen 

van de katholieke geloofsovertuiging. Precies door de ervaring dat een 

gewelddadige methode niet altijd vruchtbaar is, stelde hij andere methoden 
voor om de misleide, dolende ketters te bekeren. Hij pleitte dan ook voor een 

intellectuele en verbale strijd. Ketters moeten door overreding, met woorden 

bekeerd worden. Toch voegde Vaemewijck daar nog een essentieel element 

aan toe: het beste antibioticum om het virus van de ketterij te bestrijden is de 

christelijke naastenliefde. Een liefdevolle geest van gematigdheid, een bereid

heid om zich inschikkelijk op te stellen ten aanzien van geusgezinden sluit 
daar onmiddellijk bij aan. 

De vraag rijst, welke factoren tot de vorming van dit humanistisch en eras

miaans geïnspireerde gedachtegoed hebben bijgedragen? In wat volgt brengen 
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we elementen samen die we op diverse plaatsen in deze studie hebben uitge

werkt. Allereerst moeten we verwijzen naar zijn schoolopleiding. 

Vaemewijcks streven naar een persoonlijke reformatie is gestoeld op ideeën 

uit Brasmus' traktaten, maar sluit toch aan bij een veel bredere laatmiddel

eeuwse stroming zoals die vooral door de Broeders van het Gemene Leven 

werd uitgedragen. Bij wijze van hypothese hebben we dan ook gesteld dat 

Vaemewijck zijn opleiding in de Gentse school van de Broeders van het 

Gemene Leven heeft genoten en bijgevolg sterk door deze binnenkerkelijke, 

hervormingsgezinde geest werd beïnvloed. Ongetwijfeld gaven ook persoon

lijke lectuur en zelfstudie vorm aan zijn overtuigingen. We willen ook nog op 

een derde element wijzen. Zoals we reeds meedeelden, gaf Vaemewijck in de 

opdracht, voorafgaand aan Den spieghel der Nederlandseher audtheyt, te ken

nen, dat de drukker en een aantal niet nader genoemde vrienden hem hebben 

aangespoord om zijn werk te publiceren. Ook het feit dat hij eraan toevoegde 

dat het de drukker was die hem de nodige informatiebronnen bezorgde, kan er 

op wijzen dat Vaemewijck aan een informele geleerdenkring, zoals zo vaak 

rond een drukkersbedrijf actief, participeerde. Dergelijke kringen waren echte 

discussiefora waar de brandend actuele problemen van die tijd werden bespro

ken. Wat we het meerstemmige karakter van de kroniek hebben genoemd, met 

name het pallet aan opinies dat Vaemewijck in zijn kroniek weergaf, zou mis

schien wel eens de weergave kunnen zijn van dergelijke geleerdendiscussies 

waar hij aan deelnam. 

Net zoals in elke periode coëxisteren vaak opvattingen en gebruiken die in 

theorie onverenigbaar zijn. Nieuwe ideeën ontstaan, oude blijven nog eeuwen 

meegaan. Dit probleem van ongelijke snelheden is een fenomeen dat we op 

velerlei domeinen kunnen constateren. Een eenvoudig voorbeeldje illustreert 

dit. Men bouwde in de vijftiende eeuw in onze streken nog gotisch, op het 
ogenblik dat Italië de overgang van Renaissance naar Barok meemaakte. Op 

het mentale vlak is dit niet anders. In de mentaliteit van Marcus van 

Vaemewijck merken we dat hij, ondanks het moderne van Humanisme en 

Renaissance -zoals we dit hierboven hebben pogen aantonen-, nog lang aan 

concepten en beelden vasthield die in feite reeds lang verouderd zijn. Op het 

religieuze vlak hebben we meermaals gewezen op laatmiddeleeuwse invloe

den inzake de devotionele traditie waarin hij leefde. Maar ook de bovenna

tuurlijke elementen inzake Gods ingrijpen in de geschiedenis, zijn niet in twij

fel trekken van het bestaan van een monsterachtige vis zijn voorbeelden van 

een grote irrationaliteit die echter in de praktijk perfect compatibel blijken met 
een ontluikende kritische geest. 

Dit alles noopt ons tot de conclusie dat Vaemewijck op de grens staat tus-
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sen oud en nieuw. Met zijn eerder conservatief onveranderlijk maatschappij

beeld, waarin elke beslissing van de overheid boven elke kritische zin wordt 

verheven en steevast wordt gerechtvaardigd, staat Vaemewijck nog met één 

been in de Middeleeuwen, terwijl zijn andere voet de grens van het erasmi

aanse Humanisme en Renaissance heeft overschreden. Dit maakte hem tot een 

interessante en boeiende figuur. 

Marcus van Vaemewijck kan een orthodox denkend katholiek worden 

genoemd, in die zin dat hij de standpunten zoals de katholieke Kerk die ver

kondigde, met grote overtuiging onderschreef en daar niet van afweek. Toch 

sluit deze orthodoxie (in Vaemewijcks geval) een zekere breeddenkendbeid en 

kritische geest niet uit. Hij uitte zijn kritiek ten aanzien van Kerk en samenle

ving en stelde een positieve en constructieve heroriëntering voor. Om velerlei 

aspecten, maar ook om deze reden mogen we hem een erasmiaan en een 

(rooms-katholieke) humanist noemen. We voegen hier echter aan toe dat 

Vaemewijcks humanistische geest natuurlijk niet kan tippen aan het 

Humanisme van een Erasmus, een Scaliger of een Justus Lipsius. 

Vaemewijcks Humanisme is van een ander, duidelijk lager niveau, maar de 

humanistische invloed valt niet te ontkennen. Zijn schoolopleiding, zijn huma

nistische way of life, maar tevens ook zijn door de jaren heen zorgvuldig opge

bouwde cultureel-intellectuele bagage waren ongetwijfeld erg vruchtbaar voor 
zijn sociale opgang waarover we aan het begin van dit algemene besluit spra

ken. Hij wenste zichzelf bewust als poorter te profileren. Ondanks Humanisme 

en autodaxie stellen we echter tegelijk vast dat onze Gentenaar in velerlei 

opzichten nog een halve middeleeuwer was. Het ene vertoog sluit het andere 

echter niet uit969. Het hangt er maar vanaf langs welke invalshoek men de 

mentaliteit van Vaemewijck bekijkt. Vandaar kunnen we hem ook als een 
overgangsfiguur typeren. 

Dit mentaliteitsonderzoek is uiteraard nooit volledig af. Geenszins hebben 

we de pretentie, te beweren dat we het wereldbeeld van een mens in al zijn 

dimensies en veelzijdigheid in kaart kunnen brengen. Toch menen we dat dit 

onderzoek een vernieuwende bijdrage heeft geleverd, zowel op biografisch als 

op mentaal vlak. In deze verhandeling fungeerde de kroniek, de Beroerlicke 

Tijden, als basisbron voor een mentaliteitshistorische studie. Op basis van deze 

unieke kroniek kunnen echter (nog) andere facetten in verband met de Gentse 

stedelijke cultuur onderzocht worden. Anderzijds kan het mentaliteitshistori

sche nog in de breedte verdergezet worden. Daarmee bedoelen we dat andere 

969 W. FRIJHOFF, Cultuur, mentaliteit: illusies en elites (rede) (Nijmegen, 1984), 45 p. 
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(kroniek)schrijvers (uit diezelfde periode), indien hun schrifturen dit toelaten, 

ook op hun mentaliteit onderzocht kunnen worden, ten einde een comparatie

ve mentaliteitsstudie mogelijk te maken. Ook op biografisch vlak moet nog het 

nodige onderzoek gebeuren. Vooral de sociale ontwikkeling van de familie van 

Vaemewijck en tal van sociale aspecten die daarmee gepaard gaan, kunnen 

nog verder uitgediept worden. 
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BULAGEN 



Bijlage 1: 

Staat van Goed van Marcus van Vaernewijck. 

Stadsarchief Gent, reeks 330 (Staten van Goed), nr. SS, f088v 0 -91 v0 

Voorafgaande nota bij de uitgave van de tekst 

In deze uitgave hebben we gepoogd de tekst zo accuraat mogelijk weer te 

geven. 

Het nummer van het folio is aangegeven in Arabische cijfers tussen vierkante 

haken, links van de tekst. Daarbij werden recto en verso respectievelijk afge

kort als r0 en V
0

• Een dubbele schuine streep (/ () zal in de tekst aangeven waar 

een nieuw folio (recto of verso) werd begonnen. 

De verdeling in alinea's is niet conform het origineel. We hebben deze onder

verdeling bewust aangebracht om het consulteren van deze Staat van Goed te 

vergemakkelijken. 

Voor wat de lijst van persoons-en plaatsnamen betreft, verwijzen we naar de 

(algemene) index van persoons-en plaatsnamen aan het eind van dit boek. 
Voor een gedetailleerde, overzichtelijke analyse refereren we naar de tabellen 

in de verdere bijlagen. Voor de inhoudelijke duiding verwijzen we naar onze 

hoofdtekst (zie 3.6 Vaemewijcks Staat van Goed). 

Wat het kritisch apparaat betreft, hebben we ons beperkt tot de meest essen

tiële plaatsnamen. Jaartallen en data hebben we enkel dan toegelicht, indien 

specifieke (minder evidente) wijzigingen, als gevolg van de gebruikte 

Paasstijl, optraden. 

Uitgave van de tekst 

Staat van Goed van de kinderen van Marcus van Vaernewijck en Livina 

Hallinck: Adolf, Clara, Josyne en Margarita van Vaernewijck. Deze Staat van 

Goed werd opgesteld als gevolg van het overlijden van Marcus van 

Vaernewijck. Als voogd trad Jan van Vaernewijck, de oudste zoon van Marcus' 

overleden broer Pieter van Vaernewijck op. 

Gent, 15 september 1570 

[88v0
] Allen denghoonen dien dese presente lettren zullen zien ofte hooren 

lesen, scepenen van ghedeele, raden ende paijsirers der stede van 

Ghendt, saluut. Met kennessen der waerheden, doen te wetene dat dit 

es den staet ende verciaers van goede toebehoorende Adolph, 
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Claerkin, Jossijntkin ende Grietkin van Vaemewijck, Marcx kinderen, 

die hij hadde bij joncvrauwe Lijvijnne Hallincx, zijne gheselnede, 

was den zeiven weesen toecommen ende verstonven bij den overlij

dene van den voomomden Marcq van Vamewijck, huerlieder vadere, 

die dese weerelt overleet den xx:en dach van sporele xvcLXVIIIl, 

daer zij gheheel hoirs af bedeghen zijn, we lek goet Jan van 

Vamewijck, filius Pieters, deelvoocht ghecreert van den voorseijden 

weesen, mits dese upbrincht ende overgheeft voor ons scepenen voor

norot als uppervoochden van de voorseijden weesen, ten aldernaersten 

ende ciaersten dat hem doendelick es gheweest, ende ditte jeghens der 

weesen joncvrauwe moeder heeft connen verscheeden ende verdeelen 

ter presentie ende bij advijsse van den overeendraghende van der wee

sen naersten maghen ende vrienden, te wetene meester Pieter Covael, 

advocaet in den Raedt van Vlaenderen, Anthuenis van Deijnse ende 

Pauwels de Zaleere. 
Leenen daer doverledene eerfvachtich uute verstorven es, toebehoor

ende den voomomden Adolph van Vamewijck.. 

Eerst, vier leenen gheleghen binnen der prochie van Nieuwerkercke 

int lant van Haelst2, danof deene groot es neghen dachwanden, ghe

nampt Divenhove veldekin; ende de twee, elc van drij dachwanden; 

metsghaders tvierde, tweedachwanden veertich roeden, in twee per

cheelen up den Systeghemcautere. De drije leenen, ghehauden van 

Franchois de Vremde, van zijnen hove ende heerlichede ten Stekene3 

ende tlaste ghehauden van den eenen leene, toebehoorende den hoirs 

van Daneelde Maersschalck.// 
[89r0

] Item vijf dachwanden ende X roeden leenen, gheleghen binnen den 

scependomme van Haelst4 up den Asseltcautere, bij Sente Jacobs

cappellekin staende, up deen zijde van den eautere ende merschs, 
staende ter trauwen ende waerheden zijnen gherechten heere ten 

reliefve van X lb. par. ende XX s. par. van camerlincghelde ende alst 

verandert bij coope den thienden penninck. 

Item een leen, groot een dachwant en half, ende datte over dheelft van 

den merschen gheleghen achter de merschs voor der lazerie binnen 

den voomomden scependomme, ghenampt de Droegheweede, ghe

hauden van den steene tHaelst, staende ter trauwen ende waerheden 

Rekeninghoudend met de Paasstijl: 20 februari 1569. 
Nieuwerkerken (Land van Aalst), België, prov. Oost-Vlaanderen. 
Stekene, België, prov. Oost-Vlaanderen. 

4 Binnen het schependom van Aalst (België, Oost-Vlaanderen). 
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ten relieve van X lb. gr. ende XX s. van camerlincghelde ofte ter bes

tervrome van drijen alst verandert bij coope den xen penninck relief 

ende camerlincghelt als boven. 

Gronden van erfven ende besette renten. Van soverledene zijde, com

mende den voorseijden vier weesen ende ghelijcken toebehoorende: 

alvooren, deen heelft van een bunder lants, gheleghen an de riviere in 

de prochie van Wijchelen5, metter heelft van een houdt alf bunder, 

metsgaders een cleen plecxkin van XII roeden, daeranne in 

Cotthembosschelkin slach houdt, wesende an de voomomde riviere; 

de ghelicke heelft in zes dachwanden in Brackele6; noch dheelft van 

zes dachwanden, zuut streekende an tNeervelt; ten vierden, ter Beke 

voor tgadt, een oudt half bundere; ten yen, LXX roeden up tvelt, ghe

heeten Nebene; ten VIen, LXXV roeden up dHertsrot; ten vnen, een 

dachwant up den Wijnckele ende noch ander partijen binnen der zei

ven prochie, tsamen groot int tgheheele, zes bunderen X roeden ofte 

daer ontrent, verpacht der weduwe van Anthuenis Heijlen met haere 

kinderen. 

Item zes dachwant Ie roeden zaijlants, XII roeden meerschs, daerinne 

begrepen over tvierde van zes bunderen drije hondert LXXXIX roe

den metgaeders drij dachwanden merschs oversoverledene poortie in 

de Wanvoochten an de Schelde, al gheleghen binnen der prochie van 

Calckene 7 ende daerontrent, in diverssche percheelen, ghemeene ende 

onverdeelt metten hoirs van wijlent Pieter van Vaemewijck ende 

Anthuenis van Deijnse, verpacht de weduwe Joos de Lettere. 

Item dheelft van drije bunderen ende een roede, gheleghen binnen der 

prochie van Vanteghem8, in diverssche partijen, ghemeene ende 

onverdeelt metten voorseijden hoirs van Pieter van Vaemewijck die 

dander heelft toebehoort. 

Item de ghelicke heelft van tweedachwanden LXXXI roeden in twee 

partijen, gheleghen in de prochie van Wetteren9, up Hoochmorre

ghemcautere, danof pachtere es Jooris Wierincx. 

Item dheelft van een alf bunder lants, gheleghen binnen der prochie 

van SchellebellelO, ghemeene endeonverdeelt ligghende met Legier 

Wichelen, België, prov. Oost-Vlaanderen. 
Brakel, België, prov. Oost-Vlaanderen. 
Kalken, België, prov. Oost-Vlaanderen. 
Vanteghem, België, prov. Oost-Vlaanderen. 
Wetteren, België, prov. Oost-Vlaanderen. 
Schellebelle, België, prov. Oost-Vlaanderen. 
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van Avermate, wonnende tZelell, danof dander heelft toebehoort de 

voorseijden hoirs van Pieter van Varnewijck, in pachte bezeten van 

Coomelis van Hove. 

Item dheelft van eenen bomgaert, groot een houdt alf bundere, ghe

leghen bij der kercke te Busbeke12 ende noch dheelft van twee sticken 

schooflant, deene gheleghen up tRot, groot een oudt dachwant ende 

dander up de Heije, groot LXXV roeden, dwelcke Jacques de Mares 

in pachte houdt. 

Item dheelft van een partie lants, groot een dachwant ende X hondert 

roeden, gheleghen binnen der voomomder prochie van Buesbekel3, 

wesende thiende lant up de Maijvondele, pachter Jan Serraes. 

Item Lievin Smuijnck houdt in pachte een beloken veldekin, groot int 

gheheel een haudt alf bundere, daer hij up ghehuust heeft, danof deen 

heelft deser sterfhuuse competeert ende dander heelft den voorseijden 

hoirs van jonckheer Pietervan Varnewijck. 

Item noch dheelft van XXX roeden lants, binnen der zelver prochie 

van Buesbeke14, die de weduwe van Gillis Gallen in pachte heeft. 

Item dheelft van vijf dachwanden meerschs teenen sticke ende de 

heelft van twee bunderen zaijlant daer bij twee sticken schooflant, 

wesende binnen der prochie van Heerelichove in de Leebeke bij 

Nieuhove15, danof dander heelft toebehoort de voorseijde hoirs van 

Pieter van Varnewijck, in pachte bezeten bij Gilles Greijns. 

Item xncLIIII roeden lants in diverssche parcheelen, gheleghen bin

nen der prochie van Zeeverghem 16, den onverledene anneghedeelt 

jeghens joncvrouwe Clara van Keverwijck, weduwe van den voor

noroden Pieter van Varnewijck als voocht van huere kinderen ende 

Pauwels de Zaleereter eausen zijnder gheselnede, verpacht an divers

sche persoonen. 

Item eene erfvelicke onlosselicke rente van XXIIII s. gr. tsiaers, val

lende teleken tSente Jansmesse, die gheldende zijn diverssche per

soonen, wonnende binnen der prochie van tSente Goerincx 

. Haudenhove17 ende aldaer, beset ghecommen van heer Bauwin 

Diericx, presbijter. 

11 Zele, België, prov. Oost-Vlaanderen. 
12 Borsbeke, België, prov. Oost-Vlaanderen. 
13 Borsbeke, België, prov. Oost-Vlaanderen. 
14 Borsbeke, België, prov. Oost-Vlaanderen. 
15 De heerlijkheid Herlinkhove bij Ninove, België, prov. Oost-Vlaanderen. 
16 Zevergem, België, prov. Oost-Vlaanderen. 
17 Sint-Gorix-Audenhove, België, prov. Oost-Vlaanderen. 

300 



18 

19 

20 

Item XIII gr. s. tsiaers, erfvelicke cheinsrente, vallende den 1en meije 

ende november, teleken deen heelft ten laste van Joos vanden Berghen 

up een bunder lants gheleghen binnen Zotteghem18, achtervolgbende 

der originale constitutie van den jare xnncLXXVIII. 

Item noch II s. gr. tsiaers, den penninck XVI, ten laste van den voor

namden Joos vanden Berghe, vallende tAlder Heleghemesse, alst 

blijct bij den chatere, ghepasseert voor de wet van Sotteghem 19, den 

lesten october xvcxxxvni. 

Item 111 lb. X s. gr. tsiaers, telossene den penninck XVI, vallende tele

ken xxven meije, ten laste van meester Jan de Cleene, bezet up zijn 

huus, staende up den eautere deser stede, ende ghesproken over den 

coop van dien, naer nutwijsen den brieve, ghepasseert voor scepenen 

van der kuere, den XXVJen meije xvcXLII, fO IX. 

Item XX s. gr. tsiaers, den penninck XVI, vallende teleken half oug

ste, ten laste van Gillis de Vos, bezet op een huus, ghestaen up den 

Coorennaert20 bij der vanghenesse deser stede, achtervolgbende de 

wettelicke bij der kuere, ghepasseert den xxen ougste xvcxxxVII, 

den overledenen te deele ghebuert int sterfhuns van zijnen vadere. 

Item XX s. gr. tsiaers, den penninck XVI, vallende teleken XXVIJen 

Juulij, ten laste vander C. M., danof donginale constitutie rusten 

onder de hoirs van joncvrau Anna vanden Vijvere, weduwe van 

Andries Seijs, als daerinne meest recht hebbende, achtervolgbende 

huere recepisse ten sterfhuuse van der weesen vadere wesende. 

Item XXV s. gr. tsiaers, den penninck XVI, ten laste van der stede van 

Ghendt, vallende teleken xxnen decembris ende wedemaent, volg

hende den briefven van verbanden in daten xxnen wedernaent 
xvcXL. 

En al weleke leenen, gronden van erfven ende besette renten, de voor

norode joncvrauwe Lijvijnne Hallincx, der weesen joncvrau moedere, 

an heur draecht, deen heelft vàn den jaerelicxschen incommene, over 

haer recht ende blat van bijlevinghe, haer leven lanc gheduerende. 

Besetterenten bij der weesen vader metter voomomder joncvrauwe 

Lijvijnne Hallincx, haerlieder moedere, tsamen in huwelicke wesen

de, tsamen gheconquesteert ende ghecocht zodat zou daerinne ghe

recht blijft van der eenen heelft over haer proprijeteijt ende van den 

Zottegem, België, prov. Oost-Vlaanderen. 
Zottegem, België, prov. Oost-Vlaanderen. 
Korenmarkt (Gent). 
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heelft van den jaerelicxschen innecommene an shoirs heelft, over 

trecht van bijlevinghe haer leven lanck gheduerende. 

Te wetene eene rente van XXV s. gr. tsiaers, te lossene den penninck 

XVI, vallende teleken VInen sporcle, ten laste van Joos van 

Rijsselberghe, beset up eenen behuusden hoofstede binnen der 

prochie van Locerene21, den overledenen ghetranspoorteert bij Jonas 

Scepens, achtervolghende den transpoort van daten Ixen Junij 

XVCLXIII. Ende de originale briefven van daten vmen sporele 

xvcL VIII22, ghepasseert voor bailliu ende scepenen van Laerene23 

voomomt met vier uuthanghende zeghelen. 

Item XX s. gr. tsiaers, te lossene den penninck XVI, vallende teleken 

nen van ougste, ten laste van Jan Dherde, fllius Lievins, beset up een 

huus ende erfve, staende ten voorhoofde up de Mudde24 bij den stee

nen muelewal, verbuercht metten persoonen 

[90r0
] van I I Fredericq de Bucq ende Pi eter de Smet, filius Pi eters, achter

volgende de wettelichede, ghepasseert voor scepenen van der kuere 

den xxen ougste xvcLX. 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 
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Item XX s. gr. tsiaers, reste van ill lb. gr. tsiaers, te lossene den pen

ninek XVI, vallende teleken xen van meije, ten laste van Bauwen 

Matheeus Daneels, fllius J ans, wonnen de binnen de prochie van 

Landeghem25, bezet up gront van eerfven, gheleghen binnen der zei

ven prochie van Landeghem26. 

Item II lb. gr. tsiaers, te lossene den penninck XVI, vallende teleken 

x en van meije, die gheldende . zijn Jan de Pape ende Pi eter de 

Dobbelere als hoijrs van der weduwe van Loijs de Pape, bezet up 

grondt van erfven, gheleghen binnen der prochie van Dronghene27, 

achtervolghende der wettelichede van daten XXJXen novembris LIDI. 

Item II lb. gr. tsiaers, te lossene den penninck XVI, te lossene met XX 

s. gr. tsiaers tsmaels, ten laste van Lievin de Pape, filius Pieters, won

neode binnen der prochie van Dronghene28, vallende teleken x en van 

meije, achtervolghende den lettren van daten. 

Lokeren, België, prov. Oost-Vlaanderen. 
8 februari 1559 (Paasstijl). 
Laame, België, prov. Oost-Vlaanderen. 
Muide (Gent). 
Landegem, België, prov. Oost-Vlaanderen. 
Landegem, België, prov. Oost-Vlaanderen. 
Drongen, België, prov. Oost-Vlaanderen. 
Drongen, België, prov. Oost-Vlaanderen. 



29 

30 

31 

32 

33 

34 

Item XX s. gr. tsiaers, te lossene als boven vallende teleken xen meije, 

ten laste van den voomomden Lievin de Pape, bezet up ontrent vc 

roeden erfve binnen Dronghene29 voorseijt, naer uutwijsen der wette

lichede, van daten nen decembris LXIII, gheregistreert fO lcXXXIII. 

Item eene rente van 11 lb. gr. tsiaers, den penninck XVI, te lossene met 

X s. gr. tsiaers tsmaels, beset up thuus, ghenampt de Cogghe up de 

Vischmaert30, nu toebehoorende Hendrick de Bacq, vallende teleken 

xxnnen novembris, achtervolgbende de wettelichede, ghepasseert 

voor scepenen van der kuere, van daten XXJen novembris xvcLI, den 

weesen vadere ghetranspoorteert bij J ooris Ronsse, achtervolgbende 

der wettelichede, bij der kuere den VIIJen Junij LXV fO XVII. 

Item XXX s. gr. tsiaers, den pennick XVI, beset up tvoorseijde huus, 

ghenampt de Cogghen, vallende teleken Ixen maerte, achtervolghen

de der wettelichede, ghepasseert voor mijn heeren scepenen van der 

kuere, den XXJen maerte XVcLX31 fO JCLXVII, commende bij trans

poofte van Jan van Loo. 

Item XV s. gr. tsiaers, vallende teleken alf ougste, ten laste van mees

ter Bertholomeeux de Bisscop, bezet up grondt van erfven, gheleghen 

binnen der prochie van Vinderhaute32, volgbende der originale con

stitutie aldaer, ghepasseert de XXVJen ougste xvcXLVI, den overle

denen ghetranspoorteert bij Jaspar van Haute. 

Item 11 lb. gr. tsiaers, te lossene den pennick XVI, vallende teleken 

XXVJen Juulij, ten laste van Ghijselbrecht Pamellaert, telossene met 

XX s. gr. tsiaers tsmaels, bezet up zijn huus ende stede, staende up de 

Hoochpoort33, naer uutwijsen den originalen constitutien van daten 

XXVIen Juulij LXIII fO XLI, der weesen vadere ghetranspoorteert bij 

Lieven de Pape, achtervolgbende der wettelichede, ghepasseert voor 

mijne heeren scepenen van der kuere, desen letsten ougste xvcLXIII 

fO LXV. 

Item XXX s. gr. tsiaers, telossene met X s. tsiaers tsmaels, vallende 

teleken Jen van meije, ten laste van Willem de Witte, beset up zijn 

huus, daerinne hij wondt, staende up de Keijsersstraete34 up tZandt, 

naer uutwijsen den briefve van daten xxen meije XVCLXI, ooc ghe-

Drongen, België, prov. Oost-Vlaanderen. 
De "Cogghe" bij de Vismarkt (Gent). 
21 maart 1561 (Paasstijl). 
Vinderhoute, België, prov. Oost-Vlaanderen. 
Hoogpoort (Gent). 
Keizersstraat (Gent). 
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passeert voor mijnen heeren scepenen van der kuere, ghecommen bij 

transpooTte van Lieven Cools, achtervolgbende den transpoort ooc bij 

der kuere van daten XJen lauwe LXII35 :F IcXII. 

Item vijf s. gr., reste van X s. gr. tsiaers, vallende teleken 1en octobris, 

ten laste van Jan de Clercq, filius Sanders, bezet up gront van erfven, 

gheleghen binnen der prochie van Zotteghem36, naer uutwijsen den 

brief, ghepasseert voor scepenen van den lande ende eijghendom van 

Zotteghem37 den xrrrren van lauwe XVCLX38. 

Item X s. gr. tsiaers, den penninck XVI, die nu ghelt de weduwe van 

Lauwereins de Coninck tZotteghem39, vallende teleken Vlen octobris, 

bezedt up een behuusde stede, daer heere Jan de Vleesebauwer uppe 

te wonnen placht, achtervolgbende den originalen ebatere van daten 

v1en octobris xvcXXII, den weesen vadere 

[90 V
0

] ghetranspoorteert //bij den voomomden Jan de Clercq ende Jan de 

N ayere, achtervolgbende den transpoort van daten IIIIen maerte LX40, 

onderteeckent Renterghem. 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 
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Item VIII s. gr. tsiaers, den penninck XVI, vallende teleken XXJXen 

novembris, bezet up een huus, ghestaen in de Wijngaertstrate41 bij 

den Tenenpoot42, die nu ghelt Pietere de Cuupere over Jan de 

Zwatere, bij eenen wettelichede ghepasseert, voor mijne heeren sce

penen van der kuere, den XJXen novembris xvcLxv, :F I9LIX. 

Item XX s. grooten tsiaers, te lossene als boven, vallende teleken 

Lichtmesse43 ten laste van der kercke van Muincxzwalleme44, bezet 

up grondt van erfven, gheleghen binnen Zwijnnaerde45, conforme 

eene chirographie, aldaer ghepasseert den men in maerte xvcLxv46. 

Item XI s. gr. tsiaers, te lossene als boven, vallende teleken nieudag

he47 ten laste van Melehior Hallinck, filius Lievins, beset up zijn huus 

11 januari (15)63 (Paasstijl). 
Zottegem, België, prov. Oost~ Vlaanderen. 
Zottegem, België, prov. Oost-Vlaanderen. 
14 januari 1561 (Paasstijl). 
Zottegem, België, prov. Oost-Vlaanderen. 
4 maart (15)61 (Paasstijl). 
Wijngaardstraat (Gent). 
Tinnenpot (Gent). 
Maria-Lichtmis. 
Munckzwalm, België, prov. Oost-Vlaanderen. 
Zwijnaarde, België, prov. Oost-Vlaanderen. 
3 maart 1566 (Paasstijl). 
Nieuwjaarsdag. 



48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

ende erfve, staende in de Chevaenstrate48 achter uutcommende in 

tSinte Gillisstraete49, achtervolgbende der wettelichede, ghepasseert 

voor de wet van tSente Pieters xvnen novembris LXVI, gheregis

treert fO XXII. 

Item 11 lb. gr. tsiaers, den penninck XVI, vallende XXVIen daghe van 

septembris ende maerte, up tlant van Vlaenderen, volghendeden let

tren danof wesende van daten XXVJen marti XVCLXI voor pas

schen50, onderteeckent Prijsbier onder den seghele van verbande. 

Item VI lb. gr. tsiaers, den penninck XVI, vallende telken xxen Juni, 

bezet up een huus, staende beneden der Tijcstraete51 int 

Veerstraetkin52, ende es het huus daer men tv eer houdt jeghens over 

de Bijlocke ghesproten over den coop van der heelft van den zeiven 

huuse, achtervolgbende der wettelichede, ghepasseert voor heere ende 

wet van Sente Pieters, in daten xnen septembris XVCLXII. 

Item ende XX s. gr. tsiaers, te I ossene den penninck XVI, ten laste van 

Jan Gallet, vallende teleken xnen septembris, bezet up zijn huus, 

staende up de plaetsen bij tBeelfroet, neffens den huuse van meester 

Ciaijs de Meijere ter eender ende het huus ghenaempt der Gulden 

Poorte ter andere, achtervolgbende der wettelichede, ghedateert van 

den VIllen septembris LX. 

Onbesette losrenten, lijfrenten ende huusinghen, ghestaen binnen 

deser stede, deelsam tusschen den weesen ende huerlieder joncvrau

we moedere, half ende half. 

Alvooren X s. gr. tsiaers, te lossene den peninck XVI, vallende tele

ken Lichtmesse53, ten laste van Gheeraert van den Bossche, reste van 

XXX s. gr. tsiaers, ghesproten over den coop van zekeren lande, ghe

leghen binnen der prochie van Zeeverghem54. 

Item ende alzo de voomomde weduwe van Pietere van Vamewijck 

den sterfhuuse schuldich was, eene rente van XXX s. gr. tsiaers, te 

lossene den penninck XVI, de weleke viel teleken Lichtmesse55 heeft 

in betalinghe ende minderinghe van de zelve rente ghecedeert ende 

ghetranspoorteert ten behouf ende proffijte vande houderigghe ende 

Savaanstraat (Gent). 
(Sint-)Gillisstraat (Gent). 
26 maart 1562 (Paasstijl). 
(Vermoedelijk) Tijkstraat (Gent). 
Veerstraat (Gent). 
Maria-Lichtmis. 
Zevergem, België, prov. Oost-Vlaanderen. 
Maria-Lichtmis. 
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haere weesen, zulek eene rente van XXV s. gr. tsiaers, te lossene den 

pennick XVI, als zou totter daghe van bedent ghehadt heeft, ten laste 

van Jan Toebast, fllius Jans, vallende teleken yen in maerte, bezet up 

een huus ende stede, staende ten voorhoofde int Cuupgaet, van oudts 

ghenampt tCuupgat, conforme de wettelichede, ghepasseert voor mij

nen heeren scepenen, den voorseijde ten spekende up den name van 

Lieven Reijneere ende Lien Bavejaens ende ten laste van den voor

noroden Jan 

[9lr0
] Toebast van daten IIIIen in maerte xvcLXII56 // :F CLX:XXVI. 

Item ende zo verre als anne gaet der reste tot vuldoenijnghen van den 

voorseijden XXX s. gr. tsiaers heeft de voomomde weduwe van Pieter 

van Vamewijck der weesen moeder vuldaen in penninghen ende zijn 

de weesen hier achter van huerlieder heelft in de ghereede bate ende 

goet vuldaen ende gherecompenseert. 

Item hebben de voorseijde weesen deen heelft ende huerli~der jonc

vrauwe moedere dander heelft van eender lijfrente van X s. gr. tsiaers, 

te lossene den penninck X, ·.nemaer als nu alleene loopende ten lijfve 

van tvoomomde Grietkin van Vamewijck, ten laste van Willem de 

Meijere, vallende teleken yen mei je ende novembris, daer vooren hem 

als zeker ende borghe verobligiert heeft Joos van Waesberghe, volg

bende eene obligatie bij den debiteur ende zijnen borghe, ondertee
kent van daten yen novembris xvcLXV. 

Item eene rente van V s. gr. tsiaers in eene rente van XX s. gr. tsiaers 

lijfrenten, den peninck Vlll, ten lijfve van joncvrauwe Lijsbette Brant, 

gheselnede van Denijs dHooghe, vallende teleken xvrnen maerte 

ende septembris, ten laste van deser stede van Ghendt, conforme den 

briefven danof wesende. 
Item XX s. gr. tsiaers, ten laste van der stede van Ghendt, vallende 

teleken xven septembris ende maerte, ten lijve van den voomomden 

Jan van Vamewijck, achter volgbende der wettelichede, van daten 
xven maerte xvcXLm57. 

Item een huus ende stede met zijnen toebehoorten, staende ten voor

hoofde up de Nieustraete bij der Veerckensmaerct58, achter u ut com

mende met een en achterhuuse in de Rudderstraete59, daer der weesen 

56 4 maart 1563 (Paasstijl). 
57 15 maart 1544 (Paasstijl). 
58 (Sint-Jacobs)Nieuwstraat bij de Varkensmarkt (Vlasmarkt) (Gent). 
59 Ridderstraat (Gent). 
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vader inne der weerelt overleet. Belast met IJ s. IJ gr. VIII d. par. tsiaers 

lantcheijns der stede van Ghendt ende VIs. gr. tsiaers die Jan de Vos 

daer up haelt zonder meer commers. 

Item een huus ende stede, staende up de voorseijde Nieustraete60, 

ghecocht van Jan Kenije belast met III s. IIII gr. VIII d. par. tsiaers, 

den cappellaenen van Sente Jans-kercke ende II lb. Vs. gr. tsiaers, den 

peninck XVI, zonder meer commers. 

Item een huus, staende in straetkin beneden der Nieubrugghe61, 

neffens den huuse van Lievin Nemegheer ter eender ende de weduwe 

ende hoijrs van Pieter van Vamewijck ter andere, alleenelick belast 

met lantcheijns ende sourrente tot II s. VIII gr. tsiaers zonder meer 

commers. 

Item een huusekin, staende an de Halle62 dwelck nu ghebruuct Lievin 

Pien daerinne de kinderen van Adolph Hallin gherecht zijn van twee 

deelen van zevenen in dheelft. 

Item ende als angaende den ghereeden ghelde, den prijs van den zel

vere, daerinne begrepen paternosters, ende gauden rijnghen, de 

juweelen ende catheijlen van huusrade, ghepresen bij Jan Maertens, 

de huusvrauwe van Lieven de Vlieghere ende Lijvijne Brunhals, oude 

cleercoopers, al ten sterfhuuse van der weesen vadere bevonden, de 

huusen, schueren ende stallen, staende up de goedinghen van der wee

sen joncvrauwe moedere, schulden van baten zo van verschenen pach-

ten, verloopen van renten als andere vliegbende schulden van baten, 

metgaders den instant ende recompense, . die de houderigghe haere 

kinderen schuldich was te doene, ter cause van der vercoopinghe van 

der heelft van vijf dachwanden ende een half lants, gheleghen te 

Nieuwerkercke63 bij Haelst ooc, huerlieder contingent, ende heelft 

van IIII lb. gr., die de voorseijde weduwe van Pietere van Vamewijck 

schuldich was over 

[9lv0
] de aflossinghe van der rente van XXX s. gr. 11 tsiaers, die zou ten 

diverssche ghehauden was, als aude bate niet ghereserveert. 

Verclaersen de voomomde deelvooebt vrienden ende maghen hoe dat 

dese voorseijde weesen ter eausen van al dien hueveren ende proffij

teren, boven huerlieder poortie ende heelft van allen den commeren 

ende lasten ten voorseijde sterflmuse bevonden ten overlijdene, met-

60 

61 

62 

63 

(Sint-Jacobs)Nieuwstraat (Gent). 
Nieuwbrug (Gent). 
Belfort (Gent). 
Nieuwerkerken bij Aalst, België, prov. Oost-Vlaanderen. 
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gaders van den ancast van de begravinghe; sepulture ende uutvaert, 

reduurlerende ten laste van der weesen alleene huerlieder heelft van 

den ancast van de maltijt, ten daghe van der uutvaert, ghehauden als 

andere commere neegheene ghereserveert ten sterfhuuse van der .wee

sen vadere wesende, danof de houderigghe haere kinderen belooft te 

quietene ende indempnerene vrij zuvere ende met de somme van hon

dert vijf ende tzestich ponden twee s. gr. VIII d. par., de welcke up 

tghebruuct van de ghelicke somme van CLXV lb. II s. Vill d. par., 

ende den jaerelicxschen innecommene van haeren kinderen ·goedijng

hen de zelve kinderen ghenomen heeft te haudene ende onderbaude

ne van hate, drancke, cleederen, lijnnen, wullen, zieck ende ghesont, 

ter scholen te doen gaene, duecht ende eere te leerene~ al redelic ende 

tamelic, naer huerlieder staet ende qualiteijt, metgaders de voomom

de huusinghen te houdene te ghereke van nootzakelicke reparatien, 

water ende wint weerende, zo langhe ende tot anderstont de voor

nomde weesen bij eeneghen staete, tzij gheestelic of weerelic, huer

lieder tzelfs bedeghen zullen wesen, ende als dan elc van hemlieden 

huerlieder boven sereven somme van penninghen uppe te legghene 

ende betaelene, dies blijfven de voomomde weesen belast int gaderen, 

maken ende lossen van desen huerlieder staete van goede .met diesser 

ancleeft, metten overbringhene van alwelcken zoekenden hemlieden 

de voorseijde deelvoocht, vrienden ende maghen over ende uuter 

name van de voorseijde weesen jeghens der houderigghe, huetlieder 

moedere, al wel verpart verheffent, verscheeden ende verdeelt wesen

de, scheldende dien volgbende der zelver houderigghe danof bij desen 

wel ende wettelicke quijete, de deelvooebt wiert verlaten van zijnder 

voochdie ende in zijne plaetse staende voocht ghemaect- der weesen 

joncvrau moedere, de welcke voocht quiete schalt den deelvooebt 

gheweest van zulcker handelinghe ende administratie als hij overe de 

voorseijde zijne weesen ghehadt ende ghenomen zaude moghen heb

ben ende versekerde dinhouden van desen hueren ·kinderen staet van 

goede up hueren persoon ende alle haere goedinghe present ende toe

commende. Voorts bedeghen daervooren, over haer zekers ende borg

hen metter clausele van elc voor anderen ende een voor al de voor

oomde meester Pieter Covael met renunchiatie van der beneficie van 

der camere van den voornomen Rade ende Jan Gallet Actum desen 

xven septembris 1570. 
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Bijlage lA (tabell): het grondenbezit van Marcus van Vaernewijck op basis van zijn Staat van Goed (15 september 1570) 

Nieuwerkerken I Land van Aalst 

binnen het I Land van Aalst 
schependom 

Wichelen/Brakel I Land van Aalst/ 
Kasseirij 
Oudenaarde 

Kalken 

Vanteghem 

(K watrecht) 

Wetteren 

Schellebelle 

Oudburg 

Oudburg (?) 

Land van 

Dendermonde 

Land van 

Dendermonde 

6 b 10 r 

!* 

1500 
240 
510 
150 

2410 

/* 

tf2 v. (3 b 1 r) I 1350,5 

tf2 v. (2 d 81 r) I 140,5 

tf2 v. tj2 b 100,0 

4,61184 
0,73789 
1,56802 

0,461184 

7,4 à 8,6 

!* 

2 

0,47199 

0,33593 

Franchois de Vremde I 
Daneel de Maersschalck 

I 
"den steene tHaelst" 

de weduwe van Anthuenis 
Heijlen met haar kinderen 

de weduwe van Joos de 

Lettere 

I 

J ooris Wierillex 

Coomelis van Hove 

Pachtprijs 
(vl.gr.) 

1836 

696,4 

2539,6 à 2951,5 

/ 

686,4 

161,9 

115,2 
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Borsbeke Land van Aalst I/2 V. I/2 obl 87,5 0,26902 Jacques de Mares I 873,1 

I/2 V. (1 d2+ 75 r) 87,5 0,26902 Jacques de Mares 

I/2 v.(1d+ 1000r)3 550,0 1,69100 Jan Serraes 
I/2 V. I/2 ob 87,5 0,26902 Lieven Smuijnck 

I/2 V. 30 r 15,0 0,04611 Gillis Gallen 

Herlinkhave bij Land van Aalst 1/ 2 V. 5 d 250,0 0,76862 Gilles Greijns I 685,8 
Ninove I/2 V. 2 b 400,0 1,2298 Gilles Greijns 

Zevergem Oudburg 1254 r 1254,0 0,37729 "diveersche persoonen" I 639,3 

/* Deze gronden in de gemeente Kalken laten we in onze berekening buiten beschouwing, aangezien deze gronden "ghemeene ende onverdeelt" zijn met de erf
genamen van wijlen Pieter van Vaemewijck en van Anthuenis van Deijnse. Welke de precieze verdeelsleutel is, voor wat de opbrengsten van deze gronden 
betreft, wordt hier niet meegedeeld. We mogen ervan uitgaan dat het achterwege laten van dit ene bedrag de uiteindelijke globale som niet wezenlijk zal beïn
vloeden. 

1 We gaan ervan uit dat de boomgaard een "houdt alf bundere" groot is, en dat we daarvan de helft moeten nemen. 
2 Eigenlijk staat er een "oudt dachwant". 
3 We gaan ervan uit dat het desbetreffende "partie lants", "een dachwant ende X hondert roeden" groot is, en dat we daarvan dus de helft moeten nemen. 



(,J.) --

Opmerkin& 1: afhankelijk van de omschrijving variëren de oppervlaktematen: 
we geven een overzicht (Zie J. Mertens en P. Vandewalle, Metrologisch Vademecum voor Vlaanderen. Met een inleiding door J. 
Mertens, Brugge, 2003, pp.72-92): 

Land van Aalst: Oud burg: 
- 1 dagwand (d)= 100 roeden (r) - 1 bunder (b)= 900 roeden (r) 
- 1 bunder (b)= 400 roeden (r) - 1 oud bunder (ob)= 800 roeden (r) 
- 1 oud bunder (ob)= 350 roeden (r) - 1 gemet= 300 roeden (r) 
- 1 vierkante roede= 0,00307456 hectare - 1 vierkante roede= 0,00148548 hectare 

Kasseirij Oudenaarde: Land van Dendermonde: 
- 1 dagwand ( d)= 100 roeden (r) - 1 dagwand (d)= 100 roeden (r) 
- 1 bunder (b)= 400 roeden (r) - 1 bunder (b)= 400 roeden (r) 
- 1 oud bunder (ob)= 350 roeden (r) - 900 kleine roeden = 1 bunder oude maat 
- 1 vierkante roede = 0,003584 hectare - 1 vierkante roede= 0, 00335936 hectare 

Opmerkin& 2: we hebben de oppervlakte van de gronden onmiddellijk in roeden omgezet, omdat dit ons toelaat om op een makkelij
ker manier de pachtprijs te berekenen. Om deze laatste te bekomen, hebben we de pachtprijs van het jaar 1569, met name 1, 43 pond 
Vlaamse groten (ofwel343,2 penningen Vlaamse groten) per hectare genomen. Daarvoor baseerden we ons op de pachtprijzen, zoals 
bepaald in het artikel van F. De Wever, "Pacht-en verkoopprijzen in Vlaanderen (16de_ 18de eeuw)", in: Bijdragen tot de Geschiedenis, 
59, 1976, p.268. 



w ...... 
N 

Bijlage 1B (tabel2): Vaernewijcks renten, verworven vóór zijn huwelijk in 1558, op basis van de Staat van Goed (15 septem
ber 1570) 

Bedrag VeroÎogen Te betalen op lt.eateverlroper " Datum Onderpand :l 
. (YI.gr.) . .(YJ.ar.} = 

288 I St-Jansmis Priester Bauwin Diericx I I 
(24 s.) 

156 I 1 mei en november Joos vanden Berghen 1478 1 bunder in 
(13 s.) Zottegem 

24 384 Allerheiligen Joos vanden Berghen 3111011538 I 
(2 s.) 

840 13440 25 mei Jan de Cleene 261511542 "zijn huus, staende up den 
(3 lb. 10 s.) eautere deser stede" 

240 3840 15 augustus Gillis de Vos 201811537 een huis, staande op de 
(20 s.) "Coorennaert" 

(Korenmarkt), "bij der 
vanghenesse deser stede" 

240 3840 27 juli koning Filips ll I I 
(20 s.) 

300 4800 22 december en stad Gent 22/611540 
(25 s.) 22 juni 

--
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Opmerking 1: voor wat het bedrag betreft, hebben we de vermelding in de bron steeds tussen haken eraan toegevoegd. Om een glo
bale som te bekomen, is het makkelijker om alles om te zetten in penningen Vlaamse groten. De afkortingen, s. en lb., staan respectie
velijk voor schellingen Vlaamse groten en ponden Vlaamse groten. (1 pond Vlaamse grote= 20 schellingen Vlaamse groten= 240 pen
ningen Vlaamse groten) 

Opmerking 2; bij het berekenen van het vermogen hebben we ons gebaseerd op de in de bron opgegeven penning. In bovenstaande 
gevallen was dit uitsluitend de penning 16. 

Opmerking 3: een schuine streep geeft aan dat de desbetreffende informatie in de bron ontbreekt of niet valt te achterhalen. 
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Bijlage IC (tabel3): renten die tijdens het huwelijk (dus na 1558) van Marcus van Vaernewijck met Livina Hallinck verwor
ven zijn, op basis van de Staat van Goed (15 september 1570) 

300 (25 s.) 4800 I 8 februari I Joos van Rijsselberghe 1 91611563 I een "behuusde hoofstede" 
in Lokeren 

240 (20 s.) 3840 I 2 augustus I Jan Dherde, filius Lievins I 2018/1560 I "een huus ende erfve, 
staende ten voorhoofde 

up de Mudde bij den 
steenen muelewal" 

240 (20 s.) I 3840 I 10 mei I Bauwen Matheeus Daneels I "gront van eerfven" in 
filius Jans Landegem 

480 (2lb.) I 7680 I 10 mei I Jan de Papeen 29/1111554 "grondt van erfven" in 
Pieter Dobbelere Drongen 

480 (2lb.) I 7680 I 10 mei I Lievin de Pape, I I 
filius Pieters 

240 (20 s.) I I I 10 mei I Lievin de Pape 1211211563 I "Vc roeden erfve" in 
Drongen 

480 (2lb.) 7680 I 24 november I I I 21111/1551 I "thuus, ghenampt de 
Cogghe up de Vischmaert, 
nu toebehoorende 
Hendrick de Bacq" 



180 (15 s.) I 2880 I 15 augustus Bertholomeeux de 261811546 "grondt van erfven" in 
Bisschop Vinderboute 

480 (2lb.) 7680 I 26 juli Ghijselbrecht Pamellaert 26/711563 "zijn huus ende stede 
staende up de 

360 (30 s.) I I 1 mei I Willem de Witte 2015/1561 "zijn huus [ ... ] , staende 
up de Keijsersstraete up 
tZandt" 

60 (5 s.) I I 1 oktober I Jan de Clercq, 1141111561 I "gront van erfven" 
filius Sanders 

120 (10 s.) 1920 I 6 oktober 1 weduwe van 1611011522 I "een behuusde stede" in 
Lauwereins de Coninck 

96 (8 s.) I 1536 I 29 november I I 119111!1565 I "een huus, ghestaen in de 
Wijngaertstrate bij den 
Tenen poot, die nu ghelt 
Pietere de Cuupere over 
Jan de Zwatere" 

240 (20 s.) I I I lichtmis I Kerk van Munkzwalm 1 31311566 I "grondt van erfven" in 
Zwijnaerde 

\.N 
....... 
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132 (11 s.) I I "telcken nieudaghe" I Melchior Hallinck, 117/11/1566 I "zijn huus ende erfve", 
filius Lievins "staende in de Chevaen-

strate achter uutcommende 
in tsinte Gillisstraete" 

480 (2lb.) 7680 I 26 september en I 26/3/1562 I! 
26 maart 

1440 (6lb.) 23040 !20 juni I 12/9/1562 I "een huus, staende 
beneden der Tijcstraete int 
Veerstraetkin" 

240 (20 s.) 3840 I 12 september 1 Jan Gallet 1 8!9!156o I "zijn huus, staende bij 
tBeelfroet" 

Opmerkin2 1: voor wat het bedrag betreft, hebben we de vermelding in de bron steeds tussen haken eraan toegevoegd. Om een glo
bale som te bekomen is het makkelijker om alles om te zetten in penningen Vlaamse groten. De afkoringen, s. en lb. , staan respectie
velijk voor schellingen Vlaamse groten en ponden Vlaamse groten. 
(1 pond Vlaamse grote= 20 schellingen Vlaamse groten= 240 penningen Vlaamse groten). 

Opmerkin2 2: bij het berekenen van het vermogen hebben we ons gebaseerd op de in de bron opgegeven penning. In bovenstaande 
gevallen was dit uitsluitend de penning 16. 

Opmerkio2 3: een schuine streep geeft aan dat de desbetreffende informatie in de bron ontbreekt of niet valt te achterhalen. 
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Bijlage lD (tabel4): onbezette losrenten/lijfrenten die Vaernewijck gekocht heeft op basis van de Staat van Goed (15 septem
ber 1570) 

·~ . . . . .· T . •.· . . .!! . . ': . ': .. . . . .. , . :' . . : i.;: :, .: ·~: ':.. . , ; .;. ·.. .·· ;-)1 '·. " • '' : ~ " 'l ' 

....._ '~·~ ':"· ve ....... . ·. te·betaleDO, , ·ll~· · ,. Datum 
_M~U'.) iVLar.)· . . . :: . '\ ), 

120 (10 s.) 1920 lichtmis Gheeraert van den Bossche I 
360 (30 s.) 5760 lichtmis weduwe vanPietervan Vaemewijck I 
120 (10 s.) 1200 5 mei en november Willem de Meijere 511111565 ("ten lijve van 

Grietkin van Vaemewijck") 
60 (5 s.) 480 18 maart en september stad Gent I ("ten lijfve van joncvrauwe 

Lijsbette Brant") 
240 (20 s.) I 15 september en maart I I ("ten lijve van Jan van 

Vaemewijck") 

Opmerkine 1: voor wat het bedrag betreft, hebben we de vermelding in de bron steeds tussen haken eraan toegevoegd. Om een glo
bale som te bekomen is het makkelijker om alles om te zetten in penningen Vlaamse groten. De afkortingen, s. en lb., staan respectie
velijk voor schellingen Vlaamse groten en ponden Vlaamse groten. 
(1 pond Vlaamse grote= 20 schellingen Vlaamse groten= 240 penningen Vlaamse groten). 

Onmerkine 2: bij het berekenen van het vermogen hebben we ons gebaseerd op de in de bron opgegeven penning. In bovenstaande 
gevallen was dit ofwel de penning 8 ofwel de penning 10. 

Opmerkine 3: een schuine streep geeft aan dat de desbetreffende informatie in de bron ontbreekt of niet valt te achterhalen. 
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Danneel, M. 97 
Datheen, Petrus 236 
David (koning) 171; 172 
Decavele, Johan 43; 46 
Deijnse, Anthuenis van 96; 298; 299 
Delft 57 
Demosthenes 273 
Dendermonde (Land van) 101; 190; 309; 310; 

311 
Denemar(c)ken 188 
Den Haag 57 
Deurle 161 
Dherde, Jan 302; 314 
Dhertoghe, Joos 84 
dHertsrot: zie Hertsrot 
dHooghe,Denijs306 
Diericx, 

familie 48 
Barbara 48 
Bauwin 300; 312 

Dierkins, Jan 81; 82 
Dionysios de Areopagiet 208 
Dionysius: zie Dionysios de Areopagiet 
Divenhove (Nieuwerkerken) 298 
Dobbelere, Pieter de 302; 314 
Doornik 151; 164 
Doominck, J .1. Van 119 
Dordrecht 57 
Dowaai 27 
Droegheweede (schependom van Aalst) 298 
Droesbeque, Pieter van 163 
Drong(h)en(e) 302; 303; 314 
Duby, G. 20 
Duerle: zie Deurle 
Duitsland (Duytschlandt, Duijtschlandt, . 

Duitstalige gebieden, landen of staten) 
42;45;55;56;57; 125; 144; 154; 188; 
260 

Duyse, Herman Van 141 

Eduwaert, Anthonis 163 
Eecloo: zie Eeklo 
Eeklo 151; 163; 190; 201 
Efese 208 

Egmond (Lamoraal, 4de graaf van) 59; 136; 
138; 139; 162;244;245;246;247;279 

Eke 161 
Elbe(n) (rivier) 57 
Emden 144 



Engeland 179; 189; 207 
Erasmus, Desiderius (van Rotterdam(me)) 41; 

42; 44; 153; 154; 155; 156; 157; 208; 
214; 215;226; 227; 259;262; 265;268; 
269;270; 274;278; 280; 281; 282;283; 
287; 291; 292;293 

Eslingen 54 
Espinoy, Charles de 1' 164 
Ethiopië 152 
Europa 33; 39; 185; 241 
Everwijn, Omaar (Omaer) 81; 82 
Eyck, van 

familie 131 
Jan 127; 143 

Febvre, Lucien 20 
Femand, C.J. 118; 128 
Feron, Jacques 83 
Filips de Goede 26; 29 
Filips 11 22; 24; 28; 47; 85; 122; 136; 137; 

140; 239;241;242; 243; 244; 245;246; 
247;248; 256;257;258; 312 

Firenze 54; 70; 134; 143 
Florence(n): zie Firenze 
Franche-Comté 27 
Franck, Sebastian 143; 144; 185 
Frankfurt 54 
Frankrijk 27; 46; 116; 122; 140; 164; 186; 

189;246; 260 
Frans-Vlaanderen 159; 164; 267 
Frijhoff, W. 16; 25 

Gabooieten 171 
Gaesbeke 161 
Gailliart, Jan 144 
Gallen, Gillis 300; 310 
Gallet, Jan 305; 308; 316 
Gallus, Caius Sulpicius 147 
Gaus, Heirnut 20 
Gelre 26 
Genève 188 
Gent (Ghendt) 

algemeen 17; 22; 23; 26; 28; 29; 30; 31; 
33; 34;35;36;37; 38;41;42;45;46; 
51;52;58;60;68;72;74; 76;78;81; 
87; 88;90;93; 94; 95;98; 105; 113; 
117; 118; 122; 123; 126; 127; 128; 129; 
135; 137; 138; 139; 140; 142; 146; 147; 
157; 158; 159; 160; 163; 164; 167; 169; 
183; 199;209; 210; 217; 219;220; 221; 
224; 239; 240;247; 253; 254;264; 265; 
268;285; 297;301; 306; 307;312; 317 
armenkamer58;77; 79; 80; 105; 140; 
265; 284 
Baaisteeg 98 
baveneers 211 

Beelfroet: zie Belfort 
Belfort 30; 99; 100; 101; 305; 316 
Beraustraat 101 
Brede Raad (Collatie) 29; 30; 74; 76; 
79;85;86; 109;284 
Chevaenstráte: zie Savaanstraat 
Cogghe(n) (gebouw) 303; 314; 315 
Collatie: zie Brede Raad 
Coorennaert: zie Korenmarkt 
Cuupgaet (gebouw) 306 
dominicanen 123; 138; 225 
Egmond, hof van 162 
Erpelsteeg 98 
geuzenkerk (geuzentempel) 148; 167; 
177;232; 253; 261;263;267; 290 
graanstapel 36; 58; 87; 88 
Graslei 36 
Gravenkasteel42; 191; 238 
Gulden Poorte (Gulden Poort) 305 
Hautbriel 78 
Hoochpoort (Hoogpoort) 128; 303; 315 
Keijsersstraete: zie Keizersstraat 
Keizershof 60 
Keizersstraat 303; 315 
Koningsdal (kartuizerklooster) 50 
Korenlei 88 
Korenmarkt 138; 301; 312 
Mariën Theeren (rederijkerskamer) 23; 
57;59;72;73; 109; 132;285 
Mudde: zie Muide 
mudeneers 211 
Mudepoorte (Muidepoort) 84 
Muide 211; 302; 314 
Nagelstraatje 78 
Naghelstraetkin: zie Nagelstraatje 
Nieubrugghe: zie Nieuwbrug 
Nieustra(e)te: zie (Sint-Jacobs)nieuw
straat 
Nieuwbrug 99; 100; 307 
Oudburg 101; 309; 310; 311 
Poeljenmarkt 80 
Poortakker 50 
predikheren: zie dominicanen 
Raad van Vlaanderen 24; 42; 58; 79; 
96; 127; 137; 163; 240;242;251; 252; 
253;254;298 
Raedt van Vlaenderen: zie Raad van 
Vlaanderen 
Reep 128 
Ridderstraat 99; 306 
Rooiegem 50 
Rudderstra(e)te: zie Ridderstraat 
Saeysteghe 50 
Savaanstraat 305; 316 
schepenbanken (keure en/of gedele) 31; 
32;33;35;45;73;74; 75;79;81;82; 
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83;84;85; 163;210;239;242 
schepenhuis (stadhuis) 80; 81; 84; 86; 
138; 157; 217;249 
Schepenhuisstraat 50 
Sente Jacobs: zie Sint-Jacobs 
Sente Pieters: zie Sint-Pieters(wet.van) 
Sint-Baafs(abdij) 30; 38; 59; 224; 227 
Sint-Baafs(kathedraal) 240 
Sint-Baafs, hof van 240 
Sint-Baafswijk 211 
Sinte Gillisstraete: zie (Sint-)Gillisstraat 
(Sint-)Gillisstraat 305; 316 
Sint-Jacobs(kerk) 58; 60; 72; 90; 151; 
157; 159; 191; 199;284 
Sint-Jacobs (kerkarchief) 23 
Sint-Jacobs (kerkfabriek) 61; 87; 91 
(Sint-Jacobs)nieuwstraat 78; 98; 99; 
100; 106; 107; 157; 158; 306; 307 
Sint-Jacobs(parochie) 77; 78; 85; 86; 
87;94; 157 
Sint-Jacobs (vinderij) 78; 79 
Sint-Jan 76; 307 
Sint-Lucas (ambacht of gilde) 
53;61;62;63;64;66;67;68;69;70; 
72; 108; 143;284 
Sint-Martinus(kerk) 49 
Sint-Martinus(parochie) 49 
Sint-Michiels(kerk) 122; 196 
Sint-Obrechts(begijnhof) 50 
Sint-Pieters(abdij) 38; 53; 163; 224; 227 
Sint-Pieters (wet van) 305 
Sint-Veerle 38 
stadsthesaurie 32; 74; 79 
Stapelhuis 88 
Steengoed 49 
Tenenpoot (Tinnenpot) 304 
Tijcstraete (Tijkstraat) 305; 316 
Vaemewijck, hof van 98; 100 
Varkensmarkt (Vlasmarkt) 78; 98; 306 
Veerckensmaerct: zie Varkensmarkt 
VeerlepleiD 46 
Veerstraatje 305; 316 
Veerstraetkin: zie Veerstraatje 
vindenjen 32; 74; 78; 79 
Vrijdagmarkt 47; 60; 138 
Wijngaardstraat 304; 315 
Wijngaertstrate: zie Wijngaardstraat 

Ghelen II, Jan van 115 
Ghellinck d'Elseghem Vaemewijck, Emest de 

23 
Ghendt: zie Gent 
Ghistel(e), van 

Comelis 111; 115 
Joos 150; 152 

Ghoethals, Franchoijs: zie Goethals François 
Ginzburg, Carlo 15 
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Godthlandt (Götaland) 188 
Goethals, François 267 
Goff, Jacques Le 20 
Gous, Comelis van der 65 
Granvelle, Antoon Perrenot, kardinaal van 

136 
Grave, Laureins de 90 
Gregorius (kerkleraar) 207 
Greijns, Gilles 300; 310 
Groote, Laureyns de 87 
Gruutere, de (familie) 76 
Guitmund 207 
Gurevich, Aaron J. 18 
Gwijde van Dampierre 51 

Haarlem 57 
Haeghen, vander (familie) 94 
Haeghen, Jan van der 235 
Haelst: zie Aalst 
Haghen, Christoffel vander 87; 90; 94 
Halkin, Léon 155 
Hallin, Adolf (Adolph) 99; 307 
Hallinck, 

Livina 57; 58; 96; 97; 101; 103; 110; 
297;298;301; 314 
Melchior 304; 316 

Hallincx, Lijvijnne: zie Hallinck, Livina 
Hannibal146 
Haussehein (Oecolampadius), Johannes 204 
Haute, Jaspar van 303 
Haute, Joos van 81; 82 
Hauweghem, Willem de (van) 84; 87 
Hazaert, Peter 189 
Hazebroek 159; 164; 267 
Hecke, Pieter van 62 
Heere, de 

Jan 59 
Lucas 58; 59; 112; 115; 124 

Heerelichove: zie Herlinkhove 
Heije 300 
Heijlen, Anthuenis 299; 309 
Heiligerlee 139 
Hembyze, van 

familie 76 
Franchois 81; 82 
Roeland 163 

Hendrickx, Jan 190 
Hendrik II 122 
Heneghauwe: zie Henegouwen 
Henegouwen 189; 190;.254 
Herlijn, Michie1147 
Herlinkhove (bij Ninove) 101; 300; 310 
Hermentes, Jacques 159 
Hertschaep, Claeijs 164 
Hertsrot 299 
Heyman, Jan 83 



Hickrnann, Fritz 60 
Hieronymus (kerkleraar) 207 
Hoeymaker, F. de 118; 128 
Hofmann, Melchior 44 
Holland 56; 173; 189; 248 
Hollan(d)t: zie Holland 
Hondt, Claeijs de 267 
Hoochmorreghemcautere (Wetteren) 299 
Hoog Van Ter Aar, P-G-J 17 
Hoome (Filips van Montmorency, graaf van) 

136; 139;244; 245; 246; 247 
Hove, Coomelis van 300; 309 
Huerebaut, Fransoijs 90 
Huise 161 
Huizinga, Johan 155 
Hus, Johannes 144; 207; 259 

Iberisch Schiereiland 276 
Ieper 29; 115; 118; 128; 144; 163; 264 
Ignatius (kerkleraar) 207 
Ignatius van Loyola 181 
lrenaeus (kerkleraar) 207; 208 
Italië (ltalien) 38; 39; 40; 41; 56; 69; 70; 71; 

143; 290;292 
Italien: zie Italië 

Jansenius de oudere, Comelius 239 
Jeruzalem 45; 131; 174 
Jode, Pieter de 60 
Jooris, Dierik 184; 263 
Josephus, Flavius 144; 145; 174 
Juno 149 
Justinianus (Byzantijns keizer) 273 
Juvenalis 144; 145; 146 

Kalken 299; 309 
Kallist(h)enes van Olynthos 146 
Kamerrijk 27 
Kampen57 
Karel de Grote 54 
Karel de Stoute 29 
Karel V 15; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 34; 45; 46; 

47; 61; 80; 115; 118; 123; 124; 125; 
130; 241;243; 274 

Karlstadt (Andreas Bodenstein) 204 
Keere, Hendrik (Henrick) van de(n) 117; 121; 

152 
keizer Karel: zie Karel V 
Kempenaere, Philips de 112 
Kenije, Jan 99; 100; 307 
Kenis, Paul142 
Kethulle, Willem van den 81; 82 
Keulen 54; 164 
Keverswijck, Clara van 53 
Konstanz 208 
Kopernik (Copernicus), Nikolay 179; 182; 286 

Korinthe, Ardices van 149 
Krantz, Albert 144 
Kristeva, Julia 141 
Kroon-Vlaanderen 27 
Künzel, Rudi 19; 21 
Kyrillos (kerkleraar) 207 

Laame 302 
Laerene: zie Laame 
Lage Landen: zie Nederlanden 
Landeg(h)em 302; 314 
Lanfrank van Bec 207 
Lateraoen 205; 207 
Laurier, Marius 115 
Leiden 57 
Leie 36 
Leipzig 156 
Lembeke, heer van: zie Denis van 

Vaemewijck 
Lettere, Joos de 299; 309 
Leuven 37; 46; 276 
Lijflandt 188 
Lima, Rodrigo de 152 
Littell, FrankliD H. 44 
Livius, Titus 144; 145; 146; 147 
Locerene: zie Lokeren 
Loekanius: zie Lucianus 
Lokeren 302; 314 
Loo, van 

Adriaan 60 
Jan 87; 163; 303; 315 

Lucianus 129; 144; 145; 159 
Luenis, Lievin 90 
Luik 190; 254 
Luther, Martin 22; 43; 44; 46; 47; 156; 192; 

196; 204;266 

Maabar 151; 153 
Macedoniërs 147 
Machiavelli, Niceoio 252 
Machiels, J. 117; 119 
Maersschalck, Daneel de 298; 309 
Maertens, Jan 105; 307 
Mainz 54; 155 
Malachias (Maleachi) (profeet) 280 
Malassis, Hendrik 58 
Mandrou, R. 20 
Manilius, 

Comelis 111 
Gislenus 117; 118; 123 126 

Mansion, Colard 116 
Mares, Jacques de 300; 310 
Margaretha van Parma 136; 139; 169; 246 
Maria (dochter van Karel V) 28 
Mariakerke 49 
Maria van Hongarije 29 
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Mamef, G. 236 
Marot, Clément 114 
Maximiliaan van Oostenrijk 29; 34 
Mechelen 204 
Meganck, Adriaan 87; 94 
Meijere, de 

Ciaijs 305 
Willem 306; 317 

Mere 172 
Metz 54 
Meyere, Lieven de 87 
Michelenburch (Mecklenburg) 189 
Midden-Oosten 152 
Milaan 54 
Milton, Joho 180 
Moor, de 

familie 94 
Lieven (Lievin) 87; 90; 94 

Moretus, Elizabeth 108 
Muelen(e), van der 

Andries 111 
Jan 201 

Mühlberg 45 
Muincxzwalleme: zie Munckzwalm 
Munckzwalm 304 
Münster 45; 260 

Namen (Land van) 190; 254 
Nassau, Lodewijk van 139 
Naumburg 155 
Nayere, Jan de 304 
Nebene 299 
Nederlanden 17; 22; 26; 27; 28; 29; 31; 33; 

35;36;38;41 ; 42;43;45;46;47; 54; 
56; 71; 80; 116; 118; 125; 128; 136; 
137; 138; 139; 142; 144; 152; 159; 162; 
168; 180; 183; 185; 189;219;239;241; 
242; 244;245;247;262;265;274;279; 
286 

Neervelt 299 
Nemegheer, Lievin 84; 99; 307 
Nicea 210 
Nieuhove (Ni(euwe)nove) 101; 300; 310 
Nieuwerker(c)ke(n) 54; 101; 298; 307; 309 
Nijl152 
Noordelijke Nederlanden 45; 159; 180 
Nowé, H. 114; 124; 169 
Nuffel, H. Van 22; 114; 124; 142; 169 

Oecolampadius: zie ]()hannes Haussehein 
Onghena, 

gebroeders 171 
Onghena, Ch. 60 

Oorschie 27 
Oostenrijk 188 
Oosterlijnc, Jan 163 
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Oostland(t) 56; 154 
Oostveld: zie Saksen (streek) 
Oostveldingen: zie Saksen (inwoners) 
Oost-Vlaanderen 51 
Oudenaarde (kasselrij) 309; 311 
Oudenaarde (stad) 

algemeen 164; 261 
De Kersouwe (rederijkerskamer) 112 
Pax Vobis (rederijkerskamer) 112 

Overdam, Hans van 45; 46 
Overijssel 57 
Ovidius (Publius Ovidius Naso) 144; 145; 159 

Padua 54 
Pamellaert, Ghijselbrecht 303; 315 
Pape,de 

Jan 302; 314 
Lieven (Lievin) 99; 302; 303; 314 
Loijs 302 

Paquot, Jean Noël 113; 119; 124; 132; 168 
Parijs 27; 156; 207 
Parmentier, S. 118; 128 
Parrhasios 147 
Paulus (apostel) 52; 150; 192; 197; 208; 216; 

225;266;283 
Petrins, Lieven 87 
Pflug, Jullus 155 
Philippus van Spaegnen: zie Filips II 
Philopomenes 147 
Phocion 273 
Pien, Lievin 99; 307 
Pijls, Jan 162 
Pisa 54 
Plantijn, Christoffel 152 
Plato 281 
Poliziano, Angelo 162 
Polo, Marco 150; 151 
Potter, Frans de 22; 23; 98; 100; 113; 169 
Presser, Jacques 134 
Prete-Jan 152 
Prijsbier, Jan 163; 305 
Pruisen 189 
Prussen: zie Pruisen 
Pseudo-Dionysios 208 
Ptolemaeus (Ptolemaios, Klaudios) 180 
Puteurs, Pieter 83 
Putte, Pieter van den 163 

Quintilianus, Fabius 144; 145 

Rathramnus206;207 
Regensburg 155 
Reijneere, Lieven 306 
Renterghem 304 
Reygherman, Ant. 123 
Rhijn (Rijn) 57 



Rhodes 131 
Rhyn: zie Rhijn 
Riebeke, Adriaen (Adriaan) (van) 81; 82 
Rijs(s)el 27; 144; 163; 164 
Rijsselberghe, Joos van 302; 314 
Rode (Land van) 190 
Rode Zee 152 
Rome (Roome) 39; 43; 54; 55; 118; 120; 132; 

187;206;207;221 
Romeinen 126; 147; 273 
Ronsard, Pierre de 114 
Ronse 267 
Ronsse, Jooris 303 
Rooijen, Phelips van 164 
Rosseel, Lowijs 163 
Rot 300 
Rotterdam (stad) 57 
Rutsemelis, Willem 238 

Sagres 151; 153 
Saksen (inwoners) 57 
Saksen (streek) 56; 57 
Saksen, George van 265 
Salenson, 

Gerard (Gheeraert) 112; 117; 118; 119; 
120; 121; 124; 126; 128 
Jan (Jean) 117; 128 

Samos, Aristarchos van 179 
Sanders, Joos 87 
Sanderus, A. 113; 119; 124; 132; 168 
Sassen: zie Saksen (inwoners) 
Sassen: zie Saksen (streek) 
Sassevaart 34 
Saul (koning) 171; 172 
Scepens, Jonas 302 
Schelde 36; 299 
Schellebelle 299; 309 
Scheppere, de 

Francies 58 
Jan 58; 60; 128 

Schilling, Heinz 43 
Schore, Lodewijk van 30 
Scotus, Joannes 206 
Seijs, Andries 301 
Seneca 144; 145 
Sente Amantsbeerch: zie Sint-Amandsberg 
Sente Goerincx Haudenhove: zie Sint-Gorix-

Audenhove 
Serraes, Jan 300; 310 
Seys, Andries 83 
's Hertogenbosch 163 
Sicleers, van 

familie 82; 84 
Lievin 81 
Willem 83 

Simons, Menno 43; 44; 45; 46; 143; 184 

Sint-Amandsberg 211 
Sint-Gorix-Audenhove 300 
Slee(h)au(t), Catherine 48 
Sleghers, R. 118; 128 
Sluis 88 
Smet, de 

Lieven 198; 262; 263 
Pieter 302 

Smuijnck, Lievin 300; 310 
Somer, Willem de 164 
Sotteghem: zie Zottegem 
Staelen, C. De 108 
Ste_Amantsbeerch: zie Sint-Amandsberg 
Steendam, Joos van 87 
Stekene 298 
Stevins, Willem 164 
Stoet, Joos vander 134; 135 
Straatsburg 144; 156; 216 
Surich: zie Zürich 
Sweertius, Franciscus 113; 124; 132; 168 
Systeghemcautere (Nieuwerkerken) 298 

Tauler, Johan 154 
Tayaert, Jan 81; 82; 84 
Temmerman, Ghelijn 163 
Theophylactus (kerkleraar) 207 
Tillyard, E.M. W. 179 
Tirol54; 55 
Titelmans, Pieter 47 
Tobias (Tobit) 129 
Toebast, Jan 306 
Tours 207 
Tracy, J.D. 265 
Trajanus (zuil van) 55 
Trebonius, Gaius 120 
Trente 184; 195; 196; 200; 208; 210; 221; 

239; 271 
Trier 54 
Triest, 

familie 76; 84 
Joost 83 

Troje 126; 168 

Ulpianus, Domitius 243 
Utenhove, 

Anthonis 78 
Karel42 

Utrecht 56 

vaernevviic, rnareus van: zie Vaernewijck, 
Marcus junior van 

Va(e)rnewijck, (van) 
familie 23; 50; 51; 58; 67; 75; 76; 109 
Adolf (Adolph) 58; 95; 297; 298 
Clara (Claerkin) 58; 95; 297; 298 
Denis 128 
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Jan 96; 104; 297; 298; 306; 317 
Josyne (Jossijntkin) 58; 95; 297; 298 
Marcus junior (Maercq, Maerk, Marcq) 
15; 16; 17; 18;22;23; 24;25; 26;48; 
49;52;53;54;55;56;57;58;59;60; 
61; 62;63;64;65; 67;68; 69; 71; 72; 
73;74;76;77; 78;79; 81;83; 84;85; 
86;87;89;90;91;93;94;95;96;98; 
99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 
107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 
115; 116; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 
125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 
133; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 
142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 
150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 
158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 
166; 167; 169; 170; 171; 172; 173; 174; 
175; 177; 178; 179; 180; 182; 185; 186; 
187; 188; 189; 190; 191; 193; 194; 195; 
196; 197; 198; 199;200;201;202;203; 
204; 205; 206;207;208;209;210;211; 
212;213; 214;215;216; 217;218;219; 
220;221; 222; 223;225;226; 227;228; 
229; 230; 231;232;233; 234;235;236; 
237; 238;239;240; 242;244;245;246; 
247; 248;249;250;251;252;253;254; 
255;256; 257;258;259;260;261;262; 
263; 264; 265;266; 267; 268;269;270; 
271;272;273;274; 275;276; 277;278; 
279; 280;281;282;283;284; 285;286; 
287; 288;289;290;291;292;293; 294; 
297; 298; 309;314; 317 
Marcus senior (Marc) 63; 64; 65;.66; 
67;68; 108; 109;285 
Marcus (zoon van Marcus junior) 58 
Margarita (Grietkin) 58; 95; 104; 297; 
298; 306; 317 
Margriete 51 
Pieter(e) 53; 58; 66; 68; 76; 96; 99; 101; 
104; 297; 299; 300; 305; 306; 307;310; 
317 
Sander 75 
Thomas 51 
Willem 50; 67 

Vaernewyck: zie Va(e)rnewijck 
Valendennes 139; 147; 160; 250; 251; 264 
Valerius, Adriaan 113; 119; 124; 168 
Valla, Laurentius: zie Valla, Lorenzo 
Valla, Lorenzo 40; 162; 208 
Vanderhaeghen, 

D.J. 118; 129 
Ferdinand 17; 113; 119; 120; 122; 124; 
141; 168 

Vanteghem 299; 309 
Vasari, Giorgio 143 
Vasarius, Georgius Aretinus: zie Vasari, 

Giorgio 
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Venetië 54; 55 
Vennen, Lieven vander 73 
Vercelli 207 
Verdussen, Hieronymus 118; 128 
Vergauwen 128 
Vergilius (Publius Vergilius Maro) 39 
Vichte, Nicolas de la 81 
Vichte, Van der (familie) 82 
Vienne 276 
Vier Ambachten 190 
Vijvere, Anna vanden 301 
Villani, Matteo 170 
Vrnci, Leonardo da 70; 71 
Vinderboute (Vinderhaute) 209; 303; 315 
Vives, Juan Luis 80 
Vlaanderen (Vlaenderen) 29; 35; 36; 38; 43; 

45; 101; 115; 117; 119; 120; 121; 122; 
123; 124; 126; 167; 169; 184; 189; 202'; 
204;220;224;244;246;247;264;305; 
311 

Vleeschauwer, Jan de 304 
Vlieghere, Lieven de 105; 307 
Vondel, Joost van den 180 
Vos, de 

familie 84 
Gillis 301; 312 
Jan 307 
Pieter 83 
Thomas 57 

Vremde, Franchois de 298; 309 
Vriese, de 

Elisabeth 53 
Jan 53 

Wacken, heer van: zie Adolf van Bourgondië 
Waesberghe, Joos van 84; 306 
Wanvoochten (Kalken) 299 
Warniers, Gillis 90 
Waterschoot, W. 17 
Wee, Herman Van der 220 
Weser (rivier) 57 
westcant zie Westhoek 
West-Europa 15 
Westfalen (Westphalen) (inwoners) 57 
Westfalen (streek) 56 
Westhoek 138; 139; 189; 190 
Westkwartier: zie Westhoek 
Westveld: zie Westfalen (streek) 
Westveldingen: zie Westfalen (inwoners) 
Wetteren 299; 309 
Wever, F. De 102; 311 
Wichelen 299; 309 
Wierincx, Jooris 299; 309 
Wijchelen: zie Wichelen 
Wijchuijse 268 
Wijchuys, Dominicus van 87 
Wijclef, Johannes: zie Wyclif, John 



Wijnckele 299 
Wildiers, Max: 177; 181; 182 
Willem de Zwijger: zie Willem van Oranje 
Willemszoon, Evert 16 
Willem van Oranje 139 
Williams, George H. 44 
Wintere, de 

familie 82 
Adriaen (Adriaan) 81; 84; 87 

Witte, Willem de 303; 315 
Wittenberg 43; 209 
Woltjer, J. 183; 184; 185; 237; 257; 282; 286 
Wondelgem 184; 263 
Worms 54; 55 
Wybo, Joris 183 
Wyclif, John 206; 207 

Yman, Vincent 163 
Yssel (Ussel) 57 

Zaleere, Pauwels de 96; 298; 300 
Zassen: zie Saksen (inwoners) 
Zassenland: zie Saksen (streek) 
Zeebout, Ambrosius 152 
Zeeland 277 
Zeeuws-Vlaanderen 51 
Zeeverghem: zie Zevergem 
Zele 300 
Zeuxis 147 
Zevergem 53; 300; 305; 310 
Zotteg(h)em 161; 163; 301; 304; 312; 315 
Zuidelijke Nederlanden 128; 239 
Zürich 188 
Zutphen 26 
Zwatere, Jan de 304; 315 
Zweden 188 
Zwijnaarde 304 
Zwijnnaerde: zie Zwijnaarde 
Zwingli, Huldrych 46;188; 204; 216 
Zwinglius, Uldarich: zie Zwingli 
Zwitserland 46; 54 
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