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Gods’, werd tijdens de Bourgondische periode geschil-

derd in opdracht van Joos Vijd (soms ook ‘Judocus’ of 
‘Joost’ genoemd. Deze welstellende Gentenaar was 
niet alleen een vooraanstaand politicus in Gent, hij was 

ook ‘Heer van Pamel en Ledeberg’.  
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om te beginnen… 

Op de voorpagina: interpretatie van schilderij van Jan van 

Eyck (portret van Joos Vijd). 
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JUDOCUS (JOOS) VIJD, 
 

heer van Pamel en Ledeberg 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

I- Vijd in ‘de Bourgondieërs’ van Bart Van Loo 

Als er vorig jaar in Vlaanderen een boek ver-

schenen is dat een enorm succes heeft ge-
oogst, dan is het wel “De Bourgondiërs, 

Aartsvaders van de Lage landen”. 
Vier jaar lang heeft de auteur Bart Van Loo 
gewerkt en het resultaat is een samenbal-

ling van duizend jaar Europese geschiedenis 
tot ruim zeshonderd gedrukte bladzijden. 

Met oog voor detail schildert hij het ontstaan 
van de Nederlanden in de vijftiende eeuw. 
Maar vooreerst heeft hij de eerste 990 jaar 

gereconstrueerd om de lezer duidelijk te 
maken waar de Bourgondiërs oorspronkelijk 

vandaan kwamen. Na dat millennium in 66 
bladzijden, vertelt hij de Bourgondische 
eeuw, die liep van 1369 tot 1467, in 292 

bladzijden.  
 

 

Maar “De Bourgondiërs” is niet louter klas-

sieke geschiedenis, het is ook kunstge-
schiedenis. Wie iets afweet van die tijd, legt 

meteen het verband met de Vlaamse Primi-
tieven en wie zegt Vlaamse Primitieven, 

denkt  meteen aan de gebroeders Van Eyck 
en het Lam Gods. Filips de Goede, die het 
langst regeerde van alle hertogen, namelijk 

van 1419 tot 1467 – hij staat op de omslag 
van het boek – had als hofschilders de ge-

broeders Van Eyck. 
In het hoofdstuk ‘Schoonheid en vrede’ 
vraagt Bart Van Loo zich af hoe het komt 

dat Joos Vijd de opdrachtgever van het Lam 
Gods is geworden. 

 
“Waarom toch zo’n gigantisch schilderij be-
stellen? Wilde Joos Vijd de herinnering aan 

de schande van zijn vader uitwissen? Die 
had zich schaamteloos vergrepen aan de fi-

nanciën van Filips de Stoute en werd in 
1390 zonder pardon uit al de hertogelijke 
administratie ontslagen. Of trachtte hij de 

kleine frustratie te omzwachtelen dat hij 
weliswaar een grootgrondbezitter met aris-

tocratische allures was, maar helaas niet 
stamde uit een oud adellijke geslacht?” 
 

Of misschien was het er Joos Vijd gewoon 
om te doen iets na te laten dat een ver-

mogen van eeuwigheid in zich droeg. Hij 
liep al tegen de zeventig, was kinderloos en 
wist dat niemand de familienaam verder 

zou dragen. Het was zo’n gek idee nog niet 
om, bij gebrek aan erfgenamen, zijn fortuin 

in een ambitieus kunstproject te investe-
ren. 
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Rausa jrg.7, nr.      Blz. 3 

 

Door Hubert Van Eyck, Jans oudere broer, 

te vragen het Lam Gods te schilderen voor 
de familiekapel in de St.-Janskerk, zou hij in 

ieder geval de uitdoving van zijn naam te 
snel af zijn.  
Rond 1420 rijpt bij hem en zijn echtgenote 

Elisabeth Borluut, telg van de vooraan-
staande Gentse familie Borluut, de idee om 

actief bij te dragen tot de verfraaiing van de 
oude St.- Janskerk die in de 16de eeuw werd 
omgedoopt tot Sint-Baafskathedraal. De 

aan Johannes de Doper gewijde kerk uit de 
12de eeuw was door de snelle toename van 

de bevolking  in Gent langzamerhand te 
klein geworden. De vergrotingswerken na-
men veel tijd in beslag. Langzaam maar ze-

ker veranderde de romaanse kerk in een go-
tisch gebouw, met als ultieme bekroning de 

bekende klokkentoren. 
Joost Vijd en zijn echtgenote hadden de ge-

lukkige idee om de opdracht van het Lam 
Gods toe te wijzen aan één van de talent-
rijkste meesters van hun tijd. Hubert Van 

Eyck stierf echter in 1426 en het werk aan 
het Lam Gods lag enige tijd stil. Zijn broer 

Jan nam de opdracht over, maar was zo 
druk in de weer voor Filips de Goede, dat hij 
pas na zijn terugkeer uit Portugal de tijd 

vond om het schilderij te voltooien. 
Joos Vijd was zeker geen vreemde voor Fi-

lips de Goede. In de zomer van 1425 
maakte hij deel uit van het hertogelijk ge-
volg dat in Den Haag zou pleiten voor de 

vrede tussen Filips de Goede en Jacoba van 
Beieren (gravin van Henegouwen, die in 

conflict lag met Filips). Zijn vader mocht dan 
in ongenade zijn gevallen bij Filips’ grootva-
der, Filips de Stoute, zelf was de Gentse 

poorter erin geslaagd zich goed op te wer-
ken. 

 
Een jaar na de installatie van het Lam Gods 
in één van de straalkapellen van de St.- 

Janskerk, werd hij voorschepen van de 
Keure en was hij in zekere zin burgemeester 

van Gent. Joos Vijd kon ook rekenen op een 
onverwachte meevaller: 6 mei 1432, de dag 
van de inauguratie van het Lam Gods, was 

niet alleen een mooie dag voor Joos Vijd 
zelf, het was zo mogelijk een nog heuglijker 

feest voor Filips de Goede  en zijn echtge-
note want op die dag werd hun tweede kind 
gedoopt. Twee maanden eerder was An-

toon,hun eerste zoontje, gestorven. Daarbij 

heette de ‘nieuwe’ zoon, net als de op- 

drachtgever Joos, al was dat toevallig, want 

Isabella, de vrouw van Filips de Goede, had 
een grote bewondering en verering voor de 

heilige Judocus. 
 

 
Geïdealiseerd portret van Isabella van Portugal 

 

In 1932, ter gelegenheid van het Van Eyck-
jubeljaar (want het was 500 jaar geleden 
dat het Lam Gods in  de St.- Janskerk werd 

opgesteld) schreef de kunsthistoricus en 
Van Eyck-kenner, Lambert Aerts, het boek: 

‘De aanbidding  van het Lam Gods’. Volgens 
de auteur hebben de eerste besprekers van 
het schilderij weinig aandacht besteed aan 

de buitenluiken. Die zag men als alleen-
staande voorstellingen. Er werd geen ver-

band gelegd met de binnenluiken.  
Noch de Gentse rederijkers van 1458, noch 
Albert Dürer (1521) (zie ‘aanvulling 1’), 

noch Lucas de Heere (1559) (zie ‘aanvul-
ling 2’) noch Karel Van Mander (1604) 

(zie ‘aanvulling 3’)hebben ze vermeldens-
waard geacht.  

De kroniekschrijver Marcus Van Vaerne-
wijck (zie ‘aanvulling 4’) is de enige die van 
de buitenluiken gewag maakt. Zijn aante-

keningen bewijzen echter ten volle hoe wei-
nig belang hij er aan hecht. In 1568 kent hij 

de opdrachtgevers niet meer, hij vermeldt 
een zekere ‘Jan’. Familienaam en stand van 
“ den ouden leelijkerd” gaat hij zonder meer 

voorbij. 
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“Buten ende beneden”, zo schrijft hij, “syn 

gheconfeit (= geschilderd), knielende alvoor 
sijnen heilichen daer hij naer ghenaemt was 

die personen diese doen maken hadden een 
man ende een vrouwe jeghen mekanderen, 
leelicke lieden ende naer die oude wet ghec-

leet; maer seer schoon ende fraey van 
goeste, omdat sy haer (hun) ghelt niet ghe-

spaert en hadden te hangen om ‘t werck van 
zulck eenen meester, die men in duysent 
jaeren niet vinden en soude, zoo groot ende 

excellent in consten”.  
 

Hier wordt natuurlijk Jan Van Eyck bedoeld. 
Als portretten zijn die ‘Leelycke’ lieden dan 
toch schitterend geslaagd. 

 
“Beneden, in de vier nissen , twee prachtige 

portretten: links Judocus Vijd, schatrijke 
voorschepen van Gent en rechts zijn vrouw 

Isabella Borluut, eveneens geknield. Tegen-
over beiden staan er 2 schilderijen, portret-
ten die er eerder als standbeelden uitzien, 

nl. Johannes de Doper met zijn lammetje en 
de evangelist Johannes met de slangenkelk, 

zijn iconografisch kenteken (dit gaat terug 
op een legende dat de priesters van de go-
din Diana in Ephesus Sint-Jan wilden verge-

ven. Maar een zegenend gebaar over de 
verraderlijke kelk en afzichtelijke draken en 

slangen kwamen uit de drank tevoorschijn. 
 
“De hoekige kop van de oude Joos Vijd is 

onvergetelijk- met zijn kale schedel, zijn 
vermoeide opgeheven ogen met zware bal-

ken, zijn hele tronie, waarin geen haartje of 
aardje (= adertje), geen plooitje of puistje  
verwaarloosd werd, zit hij daar devoot ge-

knield: de rimpelige oude-mensenhanden 
vroom gevouwen, in een hellen, warmlich-

tenden roden tabberd (= tabbaard=toga) 
gehuld, omzoomd met donkerbruine pelsen, 
biddend in het lichtdonker van een lage, 

schaduwrijke nis. 
 

Zijn jeugdige vrouw vertoont rijke glan-
zende kleren. Het koude karmozijn (=hel-
rood) van haar kleed kleurt geleidelijker 

naar het warme groen-geel van gevlamde 
zijde op kraag en voering van de breed om-

geslagen mouwen. Haar blozend gezicht, 
onder de sneeuwwitte huif, straalt karakter-
vol in het witte licht, dat zich over geheel de 

gestalte verspreidt”. 
 

 
Romantische afbeelding van  

het Lam Gods in de Vijdkapel  

(Pieter-Frans De Nooter, 1829) 

 

 
 

Joos Vijd en Pamel 
 

Om duidelijk te maken hoe Vijd in het bezit 
van de heerlijkheid Pamel is gekomen, gaan 
we even terug in de tijd. In de tweede helft 

van de 14e eeuw was de heerlijkheid Pamel 
in het bezit van Jan Van Waver (1326 – 

1378). Zijn huwelijk met Catharina Swaef 
zorgde voor 4 kinderen: een zoon en drie 
dochters. De oudste dochter, Margaretha 

van Waver, trouwde met Jan Van Aerschot, 
heer van Schoonhoven en vervolgens, na 

de dood van haar man, met Jan, heer van 
Rotselaar. Een zoon uit haar eerste huwe-
lijk, ook een Jan van Schoonhoven, ver-

kocht in 1391 Pamel aan Everardduard 
Boote die Pamel overliet  aan Nicolaas Vijd. 

Uit diens huwelijk met Amelberga van der 
Elst werden 4 kinderen geboren: Chris-
tophe, Josse (= Joos), Mabilie en Isabelle, 

maar het was Christophe die Pamel overliet 
aan zijn  broer Joos. 
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Diens  huwelijk met Isabella Borluut bleef 

kinderloos zodat Pamel in het bezit kwam 
van zijn nicht Gudula Raes, echtgenote van 

ridder Jean Villain. Hoe het verder liep en 
wie de latere bezitters van de heerlijkheid 
waren, vernemen we in hoofdstuk III. 

 
Omdat Joos Vijd heer van Pamel en Lede-

berg was en hij er dus cijns hief en hij de 
opdrachtgever van het retabel was én me-
cenas van de gebroeders Van Eyck, mogen  

we dus besluiten dat onze dorpsgenoten 

van eeuwen geleden bijgedragen hebben 

tot de financiering van het Lam Gods reta-
bel.Volgens wijlen Désiré De Wever heeft 

Karel Van Cauwelaert, toen hij de eerste 
burgemeester werd van de fusiegemeente 
Roosdaal, een brief geschreven naar het 

Gentse stadsbestuur om als blijk van dank-
baarheid aan de vroegere inwoners van het 

leen Pamel een kunstraam te schenken aan 
de parochiekerk van Pamel. Daar is blijk-
baar niets van in huis gekomen. 
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II Joos Vijd bij Jonas Bruyneel 
 

In 2019 verscheen bij het Davidsfonds een mi-
nutieus gedocumenteerde historische roman 

van de auteur Jonas Bruyneel, met als titel ‘Vijd’ 
en als ondertitel: ‘Het verdriet van het Lam 

Gods’. Daar bij ‘Vijd’ de voornaam ontbrak en 
gezien de ondertitel, dacht ik dat het boek uit-
sluitend over Joos Vijd, de opdrachtgever van 

het Lam Gods zou gaan. Maar zo is het niet. In 
feite bevat dit boek de geschiedenis van twee 

generaties Vijd, een ambitieuze turfhandelaars-
familie die zich in korte tijd had opgewerkt tot 
de elite van het Bourgondische Vlaanderen.  

De Vijds vochten in de Gentse Opstand (1379-
1385) en waren vriend aan huis bij Filips de 

Goede. Ze leverden burchtvoogden, schepenen 
en militairen. Het boek bestaat uit twee delen: 
Beveren (blz. 23-112) en Gent (blz. 115-244).  

 
Het was niet mijn bedoeling het hele boek sa-

men te vatten. Ik heb me beperkt tot de hoofd-
personages. Terloops: als roman vind ik het 
boek niet erg geslaagd: weinig spanning, geen 

intrige, geen plot. Als schildering van het histo-
rische verleden is het boek het zeer zeker: Je 

wandelt door de straten van het middeleeuwse 
Gent, tussen handelaars, schippers en edellie-
den. Je snuift de geuren op van de over-

stroomde  Beverse polders en de bouwplaats 
van de Sint-Janskerk. 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

Je vangt een glimp op van de belangrijkste  

hoven van het Bourgondische Rijk en je 
gluurt binnen in de ateliers van Hubert en 
Jan Van Eyck, de grootste kunstenaars van 

hun tijd in de Lage Landen. 
 

Het eerste deel van het boek bevat twaalf 
hoofdstukken, allemaal voorzien van een 
datum; van 1325 tot 1390. Het tweede deel 

is ingedeeld in dertien hoofdstukken die lo-
pen van 1340 tot 1432. Zoals reeds ver-

meld, is dit boek een historische roman en 
als lezer denk je onmiddellijk: het zal vooral 
roman (= fictie) zijn en weinig historie. Maar 

dat klopt niet. Op het einde van het boek 
schrijft de auteur het volgende:  

“Vijd blijft in grote mate ‘non-fictie’, de de-
tails moesten kloppen. Alle feiten zijn feiten 
in de ware zin van het woord. Elke datum, 

elk cijfer, elke naam en elk gebouw kwam 
tot stand door onderzoek, net als alle net-

werken van personages en families. Wat ik 
zelf invulde was de emotie. Voortdurend 
probeerde ik me voor te stellen dat ik er 

middenin stond. Niet als schrijver, maar als 
mens. Met alle zintuigen wijd open. Niet als 

iemand die in een rekening las dat Joos Vijd 
een bedrag aan de St.- Janskerk schonk, 

maar als een goede vriend die de angst voor 
de dood en de onzekerheid voor het leven 
achter dat bedrag deelde.” 

 
We mogen dus  aannemen dat de auteur het 

bij het rechte eind heeft wanneer hij -in te-
genstelling tot wat de Brusselse archivaris 
Alphonse Wauters geschreven heeft – vast-

stelt dat Nicolaas Vijd (in het boek Clais ge-
noemd) niet vier, maar vijf kinderen had, nl. 

ook een Clais Vijd, zo genoemd naar zijn va-
der. Als oudste zoon was hij normaal de erf-
genaam van de heerlijkheid Pamel. Hij was 

ridder – een titel die evenwel niet erfelijk 
was – maar hij overleed in december 1390.  

In 1385 was hij samen met Deense, 
Zweedse, Pruisische, Hollandse, Brabantse 
en Vlaamse ridders de Litouwse heidenen 

gaan bestrijden en was hij te gast geweest 
bij de ridders van de Duitse Orde. Zijn vader 

stichtte een kapel, maar hij verspreidde het 
christendom zoals hij dat best kon: met het 
zwaard. 

 
Miniatuur bovenaan rechts: Nicolaas Vijd ver-

sterkt de omwalling van Beveren 

 
 

Naast de 5 wettelijke kinderen  uit zijn hu-
welijk met Amelberga van der Elst, had 

Clais Vijd sr. nog 4 bastaardkinderen van 
Margaretha de Stubbelare: Lodewijk, Ba-
bara, Maria en Margaretha. Eigenlijk had-

den ze geen recht op de erfenis maar hij 
had hun moeder graag gezien en hij zou 

haar kinderen niet aan hun lot overlaten. 
Ieder van de vier ontving 42 ponden aan 
lijfrente, genoeg om comfortabel aan het 

leven te beginnen. Na het overlijden van 
Clais Vijd sr. werd zijn zoon Christoffel heer 

van Pamel en Ledeberg. Dit wordt tot vier 
maal vermeld (blz. 149,150, 152 en 162). 
Maar hoe lang is hij dat geweest?  

 
Bij A. Wauters (Histoire des Environs  de 

Bruxelles):   « Josse De Vijdt, à qui son 
frere, le chevalier Christophe, céda Pamele 
etc. ». Wanneer is dat gebeurd en waarom? 

Daarop geeft Alphonse Wauters geen ant-
woord. Christoffel had vijf kinderen: Jan (de 

oudste) en nadien nog drie dochters en een 
zoon, maar hij was nooit wettelijk getrouwd 
geweest en het waren dus allemaal  onwet-

telijke kinderen, bastaarden. 
 

En dus kwam de oudste zoon Jan niet in 
aanmerking om na de dood van zijn vader 
hem op te volgen als heer van Pamel en Le-

deberg en was Christoffels broer Joos dus 
de enige kandidaat, in de veronderstelling 

dat hij nog leefde en dat Christoffel gestor-
ven was, om Clais op te volgen. 

 
In het eerste deel is Clais sr het hoofdper-
sonage, maar hij had een kwistig percen-

tage gerekend op turf, hij had kosten voor 
onderhoud van het kasteel in Beveren (hij 

was er burchtvoogd en baljuw) overdreven 
en uitgaven vervalst. Door smeergeld was 
zijn creatieve boekhouding pas in 1390 aan 

het licht gekomen. 
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Clais had het te bont gemaakt, hij had zo 

lang en gretig van zijn positie geprofiteerd 
dat Filips de Goede niet anders kon dan hem 

aan de deur te zetten. 
In dat eerste deel speelt Joos Vijd nog een 
beperkte rol. We maken zijn geboorte mee 

en we zien hem als tiener de versterkingen 
van de ringmuur van het Beverense kasteel 

meemaken.  
 
1366: De geboorte van een Mecenas 

“De vroedvrouw hielp haar in het bad met 
kruiden. Bijvoet, honingklaver, kamille, 

munt, alsem, wijnruit, zevenboom, sint-
Janskruid, distel, prei en selderij   . Nog-
maals  nam Amelberga een slok. Dat alleen 

de vroedvrouw was geroepen, was een goed 
teken. Wie bij een geboorte een chirurgijn 

op bezoek kreeg, keek de dood in de ogen, 
de vroedvrouw wist wat nodig was om een 

gezond kind op de wereld te brengen. Een 
chirurgijn kon vaak niet  meer dan een dode 
foetus stuk per stuk uit de baarmoeder ha-

len met scharen, haken en tangen.  
Die gedachte probeerde Amelberga te ban-

nen. Gesteund door een stapel kussens 
werd ze op het bed geplaatst. Zittend begon 
ze te persen”.  

 
Toen zijn ouders de toestemming voor de 

stichting van een Sint-Janskapel in de Sint- 
Martinuskerk dicht hij het kasteel hadden 
verkregen, had Joos misschien al visoenen 

voor een eigen kapel. Speculeerde hij toen 
al over het altaarstuk dat daarin zou ko-

men? 
 
Het was mijn bedoeling na te gaan in hoever 

de heerlijkheid Pamel-Ledeberg ter sprake 
zou komen. Dat begon in hoofdstuk 2, dat 

als titel heeft: “Heer van Pamel en Lede-
berg”. Maar die heer is hier nog Clais Vijd 
senior. Dat was in 1391, toen hij heer van 

Pamel en Ledeberg werd. Ik citeer:  
 

“Zijn heerlijkheid strekte zich aan weers-
zijde  van de Dender uit. Ze was bijna zes-
honderd hectaren groot en had heel wat 

achterlenen.” Het waren voor hem nog on-
bekende plaatsen: goed te Berchem, Hof te 

Riehove… Clais was van de ene dag op de 
andere heer van Pamel en Ledeberg. Op-
eens hadden zijn vroegere eigendommen 

zoals Hof ter Saksen nog weinig te beteke-

nen. 

 
Het oude Pamel op een abdijkaart, XVIde eeuw 

 
In Pamel sprak hij recht, zelfs de doodstraf 

als het moest. Meteen kregen zijn aanko-
pen van de laatste jaren voor zijn zonen 
Joos en Christoffel betekenis. Geduldig had 

hij een indrukwekkend complex uitgebouwd 
in de Dendervallei met gebieden in Dender-

houtem, Impegem en Okegem. Met Pamel 
en Ledeberg viel de puzzel in elkaar”. 
 

 
1404.  

(we zitten nog steeds bij Clais Vijd senior) 
 
“Hij voelde zich hier thuis. De bescheiden 

landbouwdorpen, de leegte van het vrucht-
bare  plateau tussen Pamel, Ledeberg en de 

Dender. De rivier meanderde erdoor en aan 
de oevers vond Clais beuken en graasland, 
of het dak van een enkele boerderij.   

Vanuit het kasteel kon hij de abdij van 
Ninove zien. 

En als het weer echt goed zat de torens van 
Dendermonde en Aalst. Hoe ouder hij werd, 
hoe meer hij besefte dat zo’n dorpsheerlijk-

heid met landerijen, vee, boerderijen en 
een rivier die dat allemaal dooraderde, 

meer iets voor hem was.  
Dat hij te veel van zijn tijd in Gent had 
doorgebracht. Er was genoeg te doen. Hij 

had intussen nog twee achterlenen bijge-
kocht. Pamel en Ledeberg groeiden. Hij had 

een bevolking om over te waken”. 
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1430  

(nu zitten we wel degelijk bij Joos)  
“Toen hij vernam dat Isabella van Portugal 
voor de tweede keer zwanger was, was hij 

net terug van een kort verblijf te Ledeberg. 
Het kasteel liet hij liever over aan de men-

sen daar. Hij was er dan wel heer, de per-
soonlijke band die hij voelde met Gent, die 
voelde hij daar niet. Hij was een heerser op 

papier. Hij besliste over beemden en be-
strafte er misdaden, maar was er maar wei-

nig fysiek aanwezig. Joos  voelde zich thuis 
aan de Schelde. Aan de Dender kwam hij al-
leen als het nodig was. Zoals de voorbije da-

gen. In het moeilijk te verwarmen kasteel, 
midden  in dat beukenbos en bij dat onoog-

lijk dorp, had hij net lang genoeg gebleven 
om orde op zaken te stellen.” 
 

Interessant in de vorige tekst (Clais sr.) is 
het volgende: ‘aan weerszijden van de Den-

der’ en ‘Hof te Riehove’. Beide teksten ver-
sterken de bewering van Gerard Van Herre-
weghen  dat Pamel voor 1050 aan weers-

kanten van de Dender lag. Maar Pamel heeft 
heel wat terrein moeten prijsgeven na de 

verovering van Rijks-Vlaanderen (dat deel 
van Vlaanderen dat na 843 van het Duitse 

Rijk afhankelijk was, tegenover Kroon-
Vlaanderen dat van de Franse koning afhan-
kelijk was) door de Vlaamse graven. Er is 

een borgstad in de meersen vlak  over de 
Dender, op korte afstand van de oude kerk. 

Luchtfotografie tekent de walgrachten dui-
delijk af. Die borgstad, met een tiental bun-
der (+/- 1 hectare meers eromheen, is de 

eeuwen door eigendom van de Pamelse he-
ren geweest. Daarachter liggen meersen 

van de Ninoofse abdij waarop cijns aan de 
heer van Pamel werd betaald. Nog iets ver-
der stond het Hof te Riehove, een leen van 

de heren van Pamel. Belangrijker nog: pa-
rochiaal was het hele gebied, Riehove in-

cluis, met Pamel verbonden. De oude Borg-
stad zou opgegeven zijn omwille van de pe-
riodieke overstromingen in dit lage meers-

gebied, of nadat de graven van Vlaanderen 
tot de Dender waren doorgestoten. 

Riehove: de oude benaming was Rideve, het 
was een leen van de heren van Pamel en 
stond op circa 400 m. over de Dender. Het 

Hof werd verwoest einde 16de eeuw en 
waarschijnlijk nooit meer opgebouwd. De 

bewoners van het hof en de wijk waren ook 
parochiaal met Pamel verbonden en dienden 

er mis te horen. 

Als Aemilius, ridder van Rideve, in 1248 een 

kapel wil stichten in zijn hof, krijgt hij hier-
toe de toestemming van de bisschop van 

Kamerijk, op voorwaarde dat ze steeds on-
dergeschikt blijft aan de moederkerk van 
Pamel. (De oudste vermelding van de naam 

Rideve is van 1233). 
Voelde  Clais sr. zich wél thuis in het Pa-

melse kasteel, dan was dat voor Joos Vijd, 
veel minder het geval. Maar… over welk 
kasteel gaat het? Uiteraard over het Pa-

melse kasteel, het kasteel in de Kammeer-
sen. De derde burcht werd omstreeks 

1290-1300 opgetrokken door Jan, heer van 
Pamel en Ledeberg, en erfgenaam van Wil-
lem II van Ledeberg. Het kasteel werd in de 

geuzentijd verwoest en weer opgebouwd 
door Nicolaas de Montmorency in het begin 

van de 17de eeuw. De tekening (hieronder) 
uit 1711 van landmeter J. De Dijn toont dui-

delijk een niet te groot tweevleugelig Re-
naissancekasteel met drie verdiepingen en 
twee hoektorentjes. Het kasteel werd afge-

broken  begin 19de eeuw. Het was toen 
reeds erg vervallen. 
 
 

 
 

Wie meer wil vernemen over de verkoop van het 

kasteel in de Kammeersen verwijzen we naar 

het DF-Klokje nr.3, 2013, ook een artikel van 

Herman Van Herreweghen maar ook naar ‘His-

torie des environs de Bruxelles’ van Alphonse 

Wauters (Pamel, livre deuxième, blz. 210 – 234)  
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Borluutsteen, Korenmarkt (XIIIde eeuw) 

 

 
Elisabeth Borluut behoort tot een van de 
oudste patriciërsfamilies van Gent. Het was 

een voorvader, Boudewijn Borluut die in 
1314 het belfort verder had laten bouwen en 

Jan Borluut, ook een grootoom, was één van 
de weinige Gentse patriciërs die tijden de 
slag op het Groeningeveld in Kortrijk, zijn 

stadsgenoten aan Vlaamse kant aanvoerde. 
De Borluuts waren raspolitici die generatie 

na generatie in de schepenbank zetelden. 
Wie in Gent politieke macht wou, moest 
langs Elisabeths vader, die verscheidene ke-

ren eerste schepen was geweest. 
De auteur typeert haar innerlijk en uiterlijk 

als volgt: 
 

 
  

“De kleine fronsrimpels net boven haar 

ooghoeken, haar ernstig gesloten mond, ze 
herkende er zich zelf in, maar wist niet goed 

of ze zichzelf wel zo zou herkennen. Ze zag 
er streng uit, vond ze. Zou die strengheid 
niet verward worden met zelfverzekerd-

heid? Niet dat het niet mocht. Ze waren het 
als adellijk koppel aan zichzelf verplicht zich 

zo goed mogelijk te laten herinneren. Dit 
portret was niet meer dan een bevestiging 
dat ze gedaan had wat ze kon. Tegelijk 

mocht het geen arrogantie lijken. Zeker 
niet zo levensgroot. Of leek het maar zo? 

Elisabeth keek naar haar vaalrode kleed, 
met omgevouwen mouwen en kraag. Haar 
wijdde mouwen waren gevoerd met groene 

zijde. Kostbaar, maar eenvoudig. Ze be-
keek de Johannessen, tussen haar en Joos 

in. Ze leken net echt, dacht ze, als sculptu-
ren op sokkels. Ze bekeek de aartsengel, 

die Maria waarschuwde dat iets bijzonders 
op komst was. Het leek iets uit een ver ver-
leden, de teleurstelling die ze voelde toen 

ze besefte dat kinderen er nooit zouden ko-
men”. 
 
 

Kledij van de schenkers 
 
Volgens de Gentenaar Marcus van 

Vaernewijck (die al opgemerkt had dat het 
‘leelycke lieden waren en de naer de oude 

wet ghecleet’ – hij wist vermoedelijk niet 
dat de schenkers al behoorlijk oud waren 
toen ze op het Lam Gods verenigd werden, 

droeg het echtpaar dure maar ouderwetse 
kleren. Joos is afgebeeld in een donkerrode 

wollen ‘houppelande’ of ‘keerle’, omgord 
met een riem. Elisabeth draagt een dofrode 
houppelande met een wit hoofdkleed en 

een zijden hoofdkleedje eronder. Dat alles 
was volgens de mode van midden zestiende 

eeuw een gedateerde klederdracht maar er 
zijn weinig redenen om aan te nemen dat 
beiden oubollig gekleed waren naar de nor-

men van omstreeks 1430. Elisabeth draagt 
de riem hoog in haar taille terwijl de brede 

omslag van haar kraag een v-vormige hals-
uitsnijding creëert. Joos Vijd draagt zijn 

riem hoog op de heupen en zijn houppe-
lande heeft zakvormige mouwen, twee ken-
merken die de houppelande van ca 1430 

onderscheiden van de vroegere en latere 
houppelandes. Wel heeft Marcus van 

Vaernewijck overschot van gelijk waar hij 
schrijft dat die kleding bijzonder fraai is en 
getuigt van de rijkdom van de schenkers.     
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Wel heeft Marcus van Vaernewijck over-

schot van gelijk waar hij schrijft dat die kle-
ding bijzonder fraai is en getuigt van de rijk-
dom van de schenkers. Beide houppelandes 

zijn gemaakt van wollen lakenstof van de al-
lerbeste kwaliteit, het hoogwaardige textiel-

product waarmee de Vlaamse grote steden 
in de hoge middeleeuwen zo’n grote faam 
hadden verworven op de internationale 

markten. De kleding van de schenkers was 
van topkwaliteit en buitensporig duur. 

 
Met name het donkerrode laken van Joos’ 
houppelande was een kostbaar ‘rood schar-

laken’. Het was de duurste soort wollen la-
ken die in Gent werd geweven. Alleen ede-

len, gegoede burgers en hoge gezagsdra-
gers droegen scharlakenrode kledij en on-
derscheidden zich hiermee van gewone bur-

gers. Het was zo kostbaar dat het vaak als 
relatiegeschenk aan hoogwaardigheidsbe-

kleders werd aangeboden dat 12 b. gr. 
waard was, ofwel iets meer dan het volle-
dige jaarloon van een geschoolde arbeider. 

De houppelande van Joos Vijd is ook nog 
eens afgezoomd met een pels van hoge 

kwaliteit, wat eveneens  een luxeproduct 
was. 

 

 
Een Middeleeuwse ‘houppelande’ 

 

 
 

 
 

 

 
 
De grote geldbeurs aan Joos’ riem symboli-
seert de rijke kleren die hij etaleert. Ook 

zijn echtgenote draagt zeer dure kledij: de 
groene kraag- en manchetvoering van haar 

houppelande is mogelijk gemaakt van zijde, 
die uit Italië werd ingevoerd en zo kostbaar 

was dat alleen de hoogste lagen van de sa-
menleving er in gekleed gingen. Wel is er 
een interessant contrast aan te wijzen met 

de vele personages op de binnenpanelen. 
Ook zij gaan gekleed in allerlei dure en van 

felgekleurde en met bont omzoomde la-
kens, maar hun kleding is bovendien opge-
smukt met een overdaad aan zilver, goud, 

parels en edelstenen. Zij dragen tal van ju-
welen, ringen en hoofddeksels. Niets van 

dat alles zien we bij Joos Vijd en Elisabeth 
Borluut. De enorme rijkdom van de op-
drachtgevers kwam uitsluitend tot uitdruk-

king in de gebruikte stof, waarvan de kwa-
liteit en waarde door alle tijdgenoten on-

middellijk moet zijn herkend. 
 
Over de leeftijd en de begraafplaats 

van de opdrachtgevers. 
 

Kunsthistorici zijn het erover eens dat de 

donorportretten hoofdzakelijk het werk zijn 
van Jan van Eyck, die het door zijn broer 
begonnen Lam Gods voltooide na zijn te-

rugkeer van een diplomatieke missie in Por-
tugal op 25 december 1429. De portretten 

van Joos Vijd en Elisabeth Borluut zouden 
dan zijn gemaakt na het huwelijk van Filips 
de Goede op 7 januari 1430 en – uitgaande 

van een recent betwijfelde veronderstelling 
dat het altaarstuk klaar was toen het werd 

onthuld – vóór 6 mei 1432. 
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Anders dan vroeger werd gedacht, waren 

Joos Vijd en Isabella Borluut zeker al ge-
huwd vóór juli1392, waarschijnlijk zelfs vóór 
augustus 1391. In de late middeleeuwen 

huwden mannen en vrouwen meestal niet 
vóór hun vijfentwintigste levensjaar, zeker 

niet wanneer ze enig aanzien hadden. Om-
dat het echtpaar in 1432 ruim veertig jaar 
gehuwd was, waren beiden op het moment 

dat ze geportretteerd werden, minstens 65 
jaar oud. Dit is een minimum leeftijd, want 

omstreeks 1383 was Joos Vijd reeds de be-
zitter van een leen. Aangezien iemand in 
laatmiddeleeuws Vlaanderen doorgaans pas 

na zijn vijfentwintigste als meerderjarig 
werd beschouwd, en Joos vermoedelijk om-

streeks 1360 geboren werd, moet hij dus als 
70-jarige door Jan van Eyck zijn afgebeeld. 
Het is dan  ook niet verwonderlijk dat hij in 

Jan van Eycks bijzonder realistische schil-
derstijl als gerimpeld en kaal is voorgesteld. 

Joos Vijd overleed kort voor juli 1439, zijn 
vrouw stierf 4 jaar later op 5 mei 1443. 
Wat de begraafplaats betreft, is het opval-

lend dat de Vijdkapel in de St-Janskerk (pas 
in de zestiende eeuw ‘Sint-Baafskathedraal’ 

genoemd) niet de grafkapel werd van de op-
drachtgevers van het Lam Gods. Er zijn 

geen bronnen bewaard over de laatste rust-
plaats van Joos Vijd, maar ze bevond zich  

waarschijnlijk in het kartuizerklooster  Ko-

ningsdal in Rooigem waar zijn vader Clais 
Vijd in 1412 was begraven. De laatste rust-

plaats van Elisabeth Borluut was het Gentse 
Augustijnerklooster in de Lange Steen-
straat, vlak bij het Gravensteen. Haar graf 

was afgedekt met een koperen rugplaat die 
versierd was met wapenschilden en volgend 

opschrift: 
 
“Hier licht begraven joncvrouw Lysabette 

Borluut die Joos Vijts wijf was, die overleet 
deser werelt int jaer Ons Heeren als men 

screef MCCCC XLIII, den V dagh in meye. 
Requiescat in pace” 
 

Elisabeth Borluut was niet de enige vrouw 
van hoge rang die niet bij haar echtgenoot 

maar in de kapel van haar eigen familie 
werd bijgezet, maar het is toch eerder uit-

zonderlijk. 
De keuze van Elisabeth voor een graf in het 
Augustijnerklooster is te verklaren door de 

bijzondere relatie die haar familie reeds 
lang met dit klooster onderhield. Met grote 

regelmaat had de oude Gentse politieke dy-
nastie van de Borluuts goederen aan het 
klooster geschonken om kapellen in de 

kloosterkerk in te richten en er jaargetijden 
en dagelijkse missen te laten celebreren. 
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Het kartuizerkloos-
ter  Koningsdal in 

Rooigem (Gents 
gehucht in de 
buurt van de 

Brugse poort), ver-
moedelijk de laat-

ste rustplaats van 
Joos Vijd. 
Kaart uit 1566, ge-

tekend door Jacob 
van Deventer 
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III Joos Vijd bij Gerard Van Herreweghen 

d 

In de nummers 5 en 6 van de XLVIIe jaargang van het 
tijdschrift “Eigen Schoon en de Brabander” verscheen 

van Gerard Van Herreweghen een artikel over “Het 
oudste cijnsboek van Pamel (1391)”. 

Een eerbiedwaardige reeks van adellijke families die 
achtereenvolgens de titel van de heerlijkheid Pamel 
hebben gevoerd – Boote, Vijt, Vilain, Montmorency, 

van Kruiningen, van Borsele, van Hoorn, de Croy, de 
Coupigny en d’Ongnies, leverden het cijnsboek van 

1391 van hand tot hand over, als het oudste geschre-
ven bewijs van hun heerlijke grondrecht en van de lig-
ging der begraasde percelen, van de respectieve eige-

naars en van de mutaties na verwerving of verkoop. 
Wie de heerlijkheid erfde of kocht, kreeg meteen het 

oudste bewijsmateriaal in handen om zijn aanspraken 
op de eeuwenlang vercijnde of berente gronden kracht 
bij te zetten en om het “verdonkeren” te voorkomen of 

te verhinderen. 

 
 

Alhoewel de naam van de opdrachtgever 

Everaert Boote, een telg uit een zeer rijke 
Brusselse patriciërsfamilie, in het cijnsboek 
niet voorkomt, toch heeft Gerard Van Her-

reweghen meer dan voldoende zekerheid 
dat het Boote was die het cijnsboek liet op-

maken. Wie er wel in voorkomen zijn zijn 
opvolgers Nicolaas Vijd en zijn zoon Joos 
(die tweemaal wordt vermeld, o.a. in 1408). 

Gerard Van Herreweghen is er zo goed als 
zeker van dat, telkens als Nicolaas (Clais) of 

Joos Vijd in het cijnsboek worden vernoemd, 
ze ook in Pamel zijn en zelf verpachten of 
ontvangen. Hieruit afleiden dat ze voor het 

grootste deel van het jaar ter plaatse ver-
bleven, mogen we niet. Wel zullen ze op be-

paalde tijdstippen in hun kasteel hebben ge-
woond, vermits er van een verhuring geen 
sprake is en omdat hun aanwezigheid nu en 

dan wel noodzakelijk geweest zal zijn. De 
elementen die we kennen, zijn te gering in 

aantal om er vaste besluiten uit te trekken 
in verband met hun aanwezigheid hier. We 
kunnen alleen maar gissen. 

 
Men vraagt zich af hoe Nikolaas Vijd, die 

toch vooral in Gent, en in het Land van Waas 
belangen had, zijn oog op de heerlijkheid 

Pamel-Ledeberg liet vallen. Misschien is de 
eerste kennismaking met de streek en met 
het dorp in verband te brengen met de oor-

log die de Gentenaars in de jaren 1379-
1385 tegen hun graaf Lodewijk van Male 

voerden. 
 

 
De slag bij West-Rozebeke in 1382,  

waar de Gentse opstandelingen onder leiding 

van Filips van Artevelde verslagen werden  

door graaf Lodewijk van Male. 

 

 
 

De familie Vijd  bekleedde immers vooral 
militaire functies. Het is een feit dat de wa-
gens die van Gent uitreden om overal in 

Vlaanderen levensmiddelen voor de be-
dreigde stad te gaan ophalen, door militaire 

escortes werden begeleid, en dat men ook 
tochten ondernam naar Asse, Liedekerke, 
Ninove en Ledeberg (1380-1381).   



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

Heeft Nikolaas kennis gemaakt met de 
schoonheid van het landschap en met de 
vruchtbaarheid van de bodem toen de Gen-

tenaars in augustus 1380 Ninove en Lede-
berg aandeden? Was hij een van de begelei-

ders? Een tekst die op Ledeberg terugslaat 
luidt aldus: “Dit sijn de coste van dat ons 

lieden trocken te Nievenewaert ende te Le-
derberch ende wegen in quaemen sander-
daghe”. 

 
Gerard van Herreweghen eindigt de bespre-

king van het cijnsboek met een nuchtere 
statistiek. Wat leverde het bezit van Pamel 
aan de heer op? 

De rentmeester maakte het gemakkelijk: hij 
rekende de totalen uit aan het eind van ie-

dere indeling als ook het algemeen totaal. 
Omstreeks 1400, ten tijde van Nicolaas Vijd, 
bedroegen de eindcijfers die teruggaan op 

de cijnzen en verpachte gronden: 81 mud 
(landmaat voor droge waren, thans 1 HL),  

rogge, 15 mud 5 sisters haver, 600 eieren 
en 63 kapoenen (‘gesneden’ hanen) voor de 
betalingen in nature, 72 cijnsgulden, 8 fran-

ken brabants, 8 ½ gulden torren brabants, 
10 pond  19 schellingen, 9 deniers leuvens, 

28 oude groten, 4 schellingen en 2 deniers 
per jaar en 2 toroysen in geldspeciën. Hier-
aan zouden nog moeten toegevoegd worden 

de 9 mud haver van de abdij en de 2 mud 
haver van de preter. 

De prater of preter was een gerechtelijk of-
ficier, de veldwachter van toen, die instond 
voor de toepassing  van de agrarische ge-

bruiken, ’s nachts en overdag de gepikt 
staande oogst bewaakte, de vreemde aren-

lezers weerde of bekeurde en de uitgebro-
ken dieren naar het schuthok bracht. In 
1391 moest de prater aan de heer 2 mud 

haver leveren. 
 

Verder kwamen er ook nog bij de 700 mut-

saards, de 800 cijnsgulden voor de huur 
van de Borgstadmeersen, 30 cijnsgulden 

voor bospachten en nog een paar kleine ba-
ten die niet mee gerekend werden. Naast 
deze grondinkomsten waren er de gelden, 

afkomstig van de pontpenningen, de hoofd-
stoelen, de boeten, de mutatierechten van 

de lenen en de hoofdstoelen. De ‘hoofd-
stoel’ betekende het recht van de heer op 
het meest waardevolle goed of het ‘beste 

juweel’ dat bij het overlijden van personen, 
die aan dit heerlijk recht onderworpen wa-

ren, in het sterfhuis aanwezig was. Dat kon 
een paard, een koe, een kalf, een pluimen 
bed, een kledingstuk zijn, of de waarde er-

van. Zowel vrouwen als mannen stonden 
bloot aan dit erfrecht. Wel waren er reeds 

in 1390 Pamelse ingezetenen die als poor-
ters van Geraardsbergen opgetekend ston-

den om van deze dienstbaarheid te worden 
ontslagen. 
 

Gerard Van Herreweghen besluit als volgt: 
“We zouden over al dat geld niet hebben 

gepraat, indien we geen overgang hadden 
gezocht, die ons voor de laatste maal bij 
Joos Vijd doet belanden, de Gentse mece-

nas die  het ongeëvenaarde Lam Godstafe-
reel bestelde. Want ook dit maakt deel uit 

van de Pamelse geschiedenis en is een stuk 
van onze trots, de wetenschap dat een on-
zer dorpsheren het beroemdste retabel al-

ler tijden liet schilderen en dat de gelden 
van Pamelse pachters en cijnsplichtigen 

hebben bijgedragen tot de afbetaling van 
het meesterwerk 
Om het wat brutaler te zeggen: in het Lam 

Gods zit Pamels zweet! 
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Detail uit het middenpa-

neel van ‘de aanbidding 

van het Lam Gods’.  

Een tafereel waarvan Ka-

rel van de Woestijne ver-

moedde dat het uitzicht 

vanaf  

de Ledebergse heuvel de 

inspiratiebron was voor de 

gebroeders van Eyck. 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Vijd bij Karel van de Woestijne 

Karel van de Woestijne suggereerde dat de 

Ledebergse heuvel het toneel is waarop het 
Lam Godsgebeuren zich afspeelt. 

Nog meer schreef hij daarover in “De Nieu- 
we Rotterdamse Courant” in 1920 naar  
aanleiding van de terugkeer van het Lam  

Gods uit Duitsland en de tentoonstelling er- 
van in 1920. 

“Doch neen, ik kan me niet vergissen; deze 
plaats waar thans het pastoorstuintje zijne 
haag bekroont met stokrozen, is de plaats 

waar de ‘Aanbidding’ werd besteld. Zij is de 
plaats waar de ‘Aanbidding’ werd afgebeeld. 

Hier is de volledigste schilder der wereld,  
Hubert Van Eyck, na eene halve dagreis  
aangekomen op het paard dat hij zelf op  

 
 

zijn tafereel afmaken zal. Judocus zelf en  
zijn edele huisvrouw, de strenge en goede  
Isabella Borluut, hebben de bestelling ge- 

daan en vertrouwen op deugdelijke geldaf- 
spraakaak: de Meester heeft het oord ge- 

zien en het bevonden schoon genoeg om 
daar en in dat verheven landschap de we- 

reld te laten knielen voor de ‘Alwetende 
Onschuld van den Geest’.  
 

Geschiedenis is dit natuurlijk niet meer.  
Hier is een dichter aan het woord die de  

vrije vlucht laat aan zijn vrije fantasie. 
(Karel van de Woestijne. Verzameld werk, 
dl. IV, blz. 490-495). 

Rausa Extranr. Mei 2020, blz. 15 

 

Het tijdsdecor waarin de familie Vijd leefde 

Het Vlaanderen waarin vader Clais en zoon 

Joos Vijd rondliepen, was een dichtbevolkt 
en rijk gebied. De lakenindustrie bloeide. 
Engelse wol werd hier bewerkt en tot ver 

over de grenzen uitgevoerd. In de decennia 
waarin het Lam Gods tot stand kwam, be-

gon de middeleeuwse maatschappij onder 
druk te staan door de toenemende macht 
van de steden. Stedelingen of poorters be-

hoorden tot de derde stand, maar door hun 
economische slagkracht, onder andere dank 

zij de lakenhandel, konden ze rechten af-
dwingen en zo het feodale wereldbeeld on-

dergraven. 
Tijdens de 14de en 15de eeuw, waarin Gent 
en Brugge internationale handelscentra wa-

ren, lagen de graven van Vlaanderen ener-
zijds overhoop met hun Franse leenheer, 

anderzijds met hun rebelse steden. Door ca-
tastrofes als de pestendemie van 1347 en 
de Honderdjarige Oorlog (1337-1453), de 

strijd  tussen Frankrijk en Engeland, waarbij 
Vlaanderen wisselend partij koos, stond die 

onveranderlijke maatschappij meer en meer 

onder druk 

De familie Vijd werkte voor een opeenvol-
ging van Vlaamse graven. De eerste was 
Lodewijk van Vlaanderen. Hij had te 

kampen met opstanden zoals die van Nico-
laas Zannekin (1325-1328) en die van Ja-

cob van Artevelde (1337-1345). Na zijn 
dood in 1346 volgde zijn zoon Lodewijk 
van Maele hem op. In 1369 trouwde zijn 

dochter Magaretha van Maele met de 
Bourgondische hertog Filips de Stoute. Dit 

huwelijk legde de grondslag voor een 
nieuwe grootmacht: het Bourgondische 
Rijk. Zijn opvolger was Jan zonder Vrees 

maar op 10 september 1419 werd die ver-
moord door aanhangers van de Franse 

kroonprins. Zijn zoon Filips de Goede 
volgde hem op. Die ging, los van zijn Franse 
leenheer, een onafhankelijker koers varen. 

In 1430 kreeg hij Brabant en Limburg in 
handen. Rond het moment waarop Joos 

Vijd het Lam Gods onthulde, had het Bour-
gondische Rijk van Filips de Goede zijn volle 
vorm gekregen en was het de blauwdruk 

voor de latere Lage landen. 
 

 
 
Herman Van Herreweghen,  

voorjaar 2020 
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Albrecht Dürer 

(1471 – 1528), be-
roemd Duits schil-
der. Maakte in 1420 

een reis door de Ne-
derlanden en be-

zocht Antwerpen en 
Gent 
 

 

Aanvulling 2 

Lucas D’Heere  
(Gent, 1534 - 

1584)  
Schilder, dichter en 
politicus, opende in 

Gent een succesrijk 
schildersatelier. On-

der zijn leerlingen 
telde hij Karel van 
Mander, de later be-

roemde auteur van 
het Schilder-boeck.   
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Karel Van Mander 
(1548-1606): schil-

der en kunstenaars-
biograaf, vooral be-
kend om zijn 

Bruegelbiografie. 
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Marcus Vaernewijck 
(1518-1569) – 

Vlaams historicus en 
literator. Was rede-
rijker en geschied-

schrijver. 
Zijn belangrijkste 

werk is zijn dagboek 
Van die beroerlicke 
tijden in die Neder-

landen en voorna-
melick in Ghendt 

1566-1568 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Herman Van Herreweghen 

 
‘Joos Vijd’, is een bundeling boek- en tekstbesprekingen over 
de opdrachtgever van ‘De Aanbidding van het Lam Gods’, ver-

zameld en van commentaar voorzien door Herman Van Herre-
weghen. 
Deze auteur schreef vele tientallen artikels en boeken over de 

geschiedenis van Pamel, over de beide wereldoorlogen, over 
taal en dialecten en tal van andere geschied- en heemkundige 

onderwerpen. 
 
Dit is een uitgave van Erfgoed Rausa 
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