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GLASRAMEN IN DE BEELDENSTORMEN. Deel 7. 
Uit de nota’s en reisboekjes van jonker Adriaen van Marselaer 

Samengevat en toegelicht door Jozef Verheyden. 

 

WWaatt  vvoooorraaffggiinngg..  IInn  ddee  kkaappeell  vvaann  OOppddoorrpp  wwaass  ppllaaaattss  vvoooorr  eeeenn  ggllaassrraaaamm  vvoooorr  JJaann  VVaann  

MMaarrsseellaaeerr,,  ddee  oouuddssttee  zzoooonn  vvaann  GGiilllliiss..  DDrriiee  aannddeerree  zzoonneenn  ssttoonnddeenn  tteessaammeenn  iinn  éééénn  ggllaassrraaaamm  

iinn  ddee  kkeerrkk  vvaann  MMaallddeerreenn,,  mmeett  hhuunn  bbeesscchheerrmmhheeeerr  ppaauuss  AAddrriiaannuuss  VVII..  

NNiieett  llaanngg  eecchhtteerr,,  wwaanntt  bbiijj  ddee  ttwweeeeddee  ggoollff  vvaann  bbeeeellddeennssttoorrmmeenn  wweerrdd  ddeezzee  kkeerrkk  vveerrnniieelldd..  

EErrggeerr  nnoogg,,  ddee  ssaammeennlleevviinngg  wwaass  vveerrzziieekktt,,  eenn  zzeellffss  iinn  ddee  ffaammiilliiee  MMaarrsseellaaeerr……  

 

L’histoire se répète…? Toen ik deze bijdrage begon voor te bereiden (ik wilde de 

beeldenstormen toelichten) zijn in Frankrijk hevige rellen losgebroken. In de kranten had 

iedereen een uitleg, maar weinig verwijzing naar de geschiedenis, hoewel daar veel uit te 

leren valt. Er zijn opvallende gelijkenissen met de beeldenstormen van de 16
de
 eeuw. 

Neergehaalde heiligenbeelden van toen en brandende auto’s en scholen nu: ze zijn 

gemakkelijk te vernielen en ze vallen vooral op door hun symbolische betekenis. 

 

Wie ooit de getto’s van Parijs binnen durfde gaan, is niet verbaasd
1
. Onder anderen Soeur 

Emannuelle heeft er de rellen zien aankomen “..la violence grandissante des exclus 

commence sérieusement à inquiéter. Nos banlieues chaudes regorgent de chômeurs. Les 

jeunes au sang vif sont toujours prêts à casser et à bruler.  Les candidats à l’immigration se 

font des illusions malheureusement entretenues par des passeurs véreux (gemene 

mensensmokkelaars)
2
. Zij heeft zich voordien het lot van de armen in Azië en Afrika 

aangetrokken, zij weet dus waarover ze schrijft. 

 

 
 

Bedreigt deze nieuwe soort van geweld ons oude Europa? 
Journalisten en politici hebben een oorzaak en de passende remedie erop gevonden. Zeer 

oppervlakkig. “Geef hun meer aandacht! Geef hun een toekomst!” Enzovoort. 

 

 

 
                                                                 
1
 In 1999 was ik in het getto van St.- Denis, per fiets op weg naar Parijs. De sfeer die er hing, was zeer bedreigend. Ik ben 

toen afgestapt om mijn fiets als schild te gebruiken. 
2 Uit: Richesse de la pauvreté. Flammarion, Paris, 2001. 



 4

 

 
 

(Uit Geschiedenis der Nederlanden 16e eeuw door J. De Buijzer.) 
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Samenvatting van de geschiedschrijving over de beeldenstormen 
(Samengevat uit de grote encyclopedie Winkler Prins, 1948, Elsevier.) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De beeldenstorm is het vaak met geweld verwijderen van beelden, sieraden, enz. in de rooms-

katholieke kerken ten tijde van de Hervorming. 

De oorzaken zijn: 

1. In oorsprong een religieuze beweging: door a/ afkeer van heiligenverering door het 
Calvinisme, b/ priesterhaat omwille van hun gedrag c/ verzet tegen de geloofsvervolging. 

2. Een maatschappelijk verzet van de onderste lagen van de maatschappij. In 1564-1568 

had a/ de handel sterk geleden (Antwerpen) b/ de weverij in Zuid-West-Vlaanderen was in 

crisis o.a. door de invoerstop van Engeland en graanstop uit Denemarken. c/ de klassenhaat 

tegen de burgers en geestelijkheid die het regime steunden. 

3. Een politieke beweging. De adel had contacten met de Calvinisten, met de kooplui, enz. 

tegen de regering. 

------------ 

Evolutie en verspreiding (zie de kaart hiervoor). Op 10 aug. 1566 werd een klooster bij 

Steenvoorde verwoest en geplunderd. Binnen drie weken werden 400 kerken en kloosters 

aangevallen in Vlaanderen. Later in het Noorden en het Oosten waren de aanvallen minder 

gewelddadig. 

Er was geen vooraf beraamd plan. De hervormde predikanten treft slechts indirect schuld. In 

het begin waren het vooral de werkloze wevers, daarna ook andere kringen, soms tegen 

betaling. De overheid greep nergens krachtig in. 

------------ 

Gevolgen. De geestelijkheid durfde zich niet meer tonen. De kerken werden door de 

aanhangers van het nieuwe geloof ingenomen. Na de beeldenstorm keerden vele edelen zich 

van de geuzen af om tot gehoorzaamheid aan de landvoogdes en de koning te keren. Philips II 

heeft daarop Alva gestuurd om wraak te nemen. Na 1566 zijn nog meer beeldenstormen 

voorgekomen, dan vooral ingegeven door de burgerij. In de Vlaamse en Brabantse steden 

waren deze vernielingen het hevigst in 1578 en 1579. 

 

 
Op het eind van de 17

e
 eeuw bracht Jan Luyken de vervolging van de eerste protestanten in beeld in 

Thielman Jansz. Van Braght’s. Het Bloedig Toneel of Martelaers Spiegel der Doopsgezinde of 

Weerloze Christenen… Hier het verbranden van verboden boeken in Haarlem in 1557. 
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In de bedrijfswereld gaat het er veel ernstiger aan toe, vind ik. Er zijn daar methoden 

ontwikkeld om na een zwaar ongeval of grote schade de dieperliggende oorzaken op te 

sporen. Voor een onderzoek naar de dieperliggende oorzaken van de beeldenstormen lijkt mij 

een foutenboom-analyse het meest aangewezen 
3
. Er worden hierbij geen schuldigen gezocht 

of namen genoemd. 

 

Bij een goede analyse zoekt men enkel de elementaire feiten op die door het samen optreden 

het incident kunnen veroorzaken. Laat men één oorzaak weg, dan gebeurt er niets. 

Bijvoorbeeld: armoede en onderdrukking alleen zijn voor de rellen geen op zich zelf staande 

oorzaak. Er leven twee miljard mensen met minder dan twee dollar per dag. Onderdrukking 

en het gebrek aan onderwijs ook niet; er leven honderd miljoen slaven, die worden behandeld 

als beesten
 4
. Deze schande gaat aan ons voorbij, ook in de pers. 

 

Een foutenboom-analyse voor de beeldenstormen van 1566 onder Philips II 

De beginsituatie Eerste oorzaken gevolgen en… …symptomen 
1. Het staatshoofd 
A. erft een aantal staten met 

conflicten  

B. erft een droom van 

eenmaking (Europa!) 

C. is erfelijk belast 

D. erft een verouderd 

belastingssysteem 5 

E. erft een lege schatkist 

 

Uit A+B+E: De nodige legers 

en de ordehandhaving leiden tot 

voortdurend geldgebrek. 

Uit C+D: Hij kan het beleid niet 

aanpassen en maakt foutieve 

tactische beslissingen 6 

 

 

A+C+D+E. Onredelijk 

hoge belastingen, verkoop 

van ambten en titels, 

toelaten van plundering 

door het leger, 

confiscaties… 

B+C. Inquisitie. 

 

 

Onvrede bij de bezitters. 

Klassenjustitie. 

Over-reglementering. 

 

 

 

“Gedachtenpolitie.” 

En vandaar hypocrisie 

2. De oude adel 
7
 

A. wilden in 1564 de macht 

heroveren 

B. verloren hun oude 

normen en waarden 

(zuinigheid, vlijt...) 

C. waren tolerant tegen 

over nieuwe godsdiensten 

Uit A+B. Chaos, favoritisme, 

willekeur, opportunisme… 

Uit B+C. De protestanten 

konden gebruik maken van de 

chaos * 

Uit B. De adel verkiest de 

schone schijn, en voor alle 

zekerheid allianties met 3. 

 

A+B+C. Er ontstaat een 

verziekte samenleving, 

ontwrichting van het 

sociale stelsel * 

B+C. gezagsverlies van 

de kerk en de clerus * 

 

 

Langdurige processen.. 

 

 

 

De kerk houdt zich niet bezig 

met de hoofdzaak 

3. De nieuwe oppositie  

en de nieuwe bezitters 
(protestanten, kooplieden,..) 

moeten kiezen tussen A. 

vluchten, of 

B rebelleren of 

C gebruik maken van de 

chaos 

 

 

 

Uit A. Het land verarmt door 

kapitaalsvlucht. 

Uit B. Aanzetten tot rebellie * 

Uit C. Opportunistische 

allianties met de adel 

 

 

Uit 1D. Grondbezitters en 

boeren zijn de dupe van 

de belastingen. 

Uit 3B. Opruiende 

geschriften en preken * 

Uit 2B. De rijken 

verbergen hun schatten 

(de kerken verbergen hun 

schatten niet. *) 

 

Nog meer belastingen op 

onroerende goederen 

Emigratie van de rijken en de 

verdachten 

 

De drukkerijen (media) 

floreren. 

4. De niet-bezitters 

A voelden zich in de 

steek gelaten 

B  hadden geen uitzicht 

C geweld is een 

alternatief 

D Hongerwinter 1565 

 

Uit A+B. Succes van religieuze 

bewegingen die hoop brengen 

(wederdopers..) 

C+D Plunderen biedt hun een 

uitkomst, als beloning na de 

beeldenstorm * 

 

 

Uit de oorzaken 
aangeduid met * 
volgden mijns inziens 
in 1566 de 
beeldenstormen! 
 

 

Vlucht naar de steden  

(gettovorming) of in de 

bossen en moerassen 

 

De gilden verliezen de 

controle over hun leden 

 

                                                                 
3 De auteur was als ingenieur en veiligheidskundige docent voor opleidingen van het Provinciaal Veiligheidsinstituut en de 

Universitaire Instellingen van Antwerpen. 
4 Rapport 2000. Banque International du Travail. 
5 De boeren en de grondbezitters betalen te veel, de industrie, de handel en het kapitaal te weinig. 
6 Bevelen vanuit Segovia; veel te streng voor de oude adel, de belastingshervorming bedreigt de calvinisten (kooplieden..) 

enzovoort. 
7 Na het gedwongen vertrek van Granvelle voerden de hoge edelen een beleid van volstrekte stelselloosheid; chaos, 

favoritisme, willekeur… Deze en andere fouten vindt men in: J. SCHEERDER, De beeldenstorm, 1974, Bussum. 
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Ik kan deze foutenboom ook in één zin samenvatten: in een maatschappij in moreel verval 

wordt de ordehandhaving op de duur onbetaalbaar. Met moreel verval bedoel ik alles wat de 

samenleving aantast, zoals de voorbeelden verder zullen aantonen. 

 

Was Adriaen Van Marselaer zich bewust van het belang van het morele verval? Zeker wel. 

Ik geef enkele voorbeelden (exempels) van familieleden en hun gedrag. Eerst twee goede 

exempels van ouderen van vóór de crisis. Dan volgen enkele slechte exempels uit de familie 

en omgeving, die de chaos en de willekeur in zijn tijd illustreren. 

 

Goed exempel 1. Grootvader Aerdt Schoyte, vrome burgemeester van Antwerpen
8
 

In den tijde van de swetende siekte (toen men overal met duisenden subietelijck stierf) soo was er 

eenen goede gebuer. Die gaet bij Aerdt Schoyte, van wiens hof en bogaert de Schoytestraet gemaeckt 

is, als goeden vriendt ten sijnen huyse. Hij was soo bedroeft en verslagen, en vroeg ‘Maer heere wat 

sullen wij doen? Wat sullen wij gaen maeken?’. 

Waerop Aerdt Schoyte hem niet en antwoordde, maer doende sijnen tabaert langen (aangeven), seide 

tot desen gebuer en tot sijn knaepen (bedienden); “Volgt mij”. 

 

Hij is soo gegaen naer Sint Jooriskerke, alwaer hij hem den priester heeft sijn biecht gesproken en ter 

tafelen des Heren gegaen. Den priester, siende den voorseiden man, heeft hem gadegeslaegen en hem 

bereydt (berecht) om hem in den staet van gratiën te stellen en om geheughelijcker te mogen sterven. 

Den exempel welck wel te aenmercken en te volghen staet alle huysvaders op dat hij haere gebueren 

en huysgesinnen goet exempel geven. En in vromigheit en godtvruchtigheit voorgaen als mijn 

grootvader den heere Aerdt Schoyte altijt dede. 

Dit voorbeeld geeft aan dat de middeleeuwse vroomheid, die altijd samenging met een soort 

solidariteit, voorgoed voorbij was. Adriaen zwijgt over wat er in de plaats kwam. 

 

Goed exempel 2. Oom Jan Happaert, incorrupte  burgemeester van Antwerpen
9
 

“Heer Jan Happaert seyde dat hij sijn kinderen niet en soude laeten wijn drincken noch schoon vier 

(haardvuur!) te maecken. En als hij wiste dat sij hun misdragen souden, hij begheerde alle sijn goed te 

samen liever af te stoten te werve aen ’t Scheldt (aan de werf, in de Schelde) , dan hun iet achter te 

laeten. 

De selve seyde; want dat een jonckman coste bevroeden hoe wel dat ’t smaeckte eenen dronck wijns in 

een oude mans mondt, hij soude wel dencken wat achterwaert te leggen teghen den ouden dagh, die 

vol gebreck en behoeftigheit is. Jan, Jan! Denkt aen den ouden man! Den selfde wesende seventigh 

jaer oudt, als men hem vraegde hoe dat hij hem gevoelde, antwoorde: gelijck een jonckman .. van 

dertigh jaer en ten houwelijck komende. 

 

Den voorseyden meester Jan Happaert was getoondt een rekwest versoeckende een officie en de 

andere segghende dat Jan Happaert daer wel wilde de handt aen houden, hij soude hem wat schenken. 

(Het gaat hier duidelijk om een corrupte vraag voor een betrekking.) 

Soo heeft hem Jan Happaert dese rekweste wedergegeven, sonder die te lesen. Als hij hem vervolgens 

instantelijck badt dat hij se eerst wilde oversien, eer se in ’t college (het schepencollege) 

geprocesseert was, soo en wilde hij ’t emmers niet doen. Waer de andere niet ophoudende was, soo 

heeft hij het pampier over gesien, seggende dat hij het emmers oversien hadde. Waer uyt men 

bemercken magh dat den selven heere Jan Happaert een incorruptiebel man was, en die niet en wilde 

beloven waer eerst in ’t college was aff gerapporteert”. 

 

 

                                                                 
8 Arnout Schoyte was volgens Adriaen wel 23 maal schepen of ambtenaar van Antwerpen. In 1532 was hij burgemeester. 
9 Jan Happaert (hij stierf in 1572) was burgemeester van Antwerpen in 1553. Daarna volgde een crisisperiode, met enkele 

notoire meegaande of zelfs corrupte burgemeesters. Onder hen waren Lancelot Van Ursel (die volgens Adriaen was gelijck 

een paelinck), Michiel Van der Heyden (bekend als grondspeculant) en Alvaro Van Almaras junior. 

Bron: F. PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, deel VI A, Uitg. cultuur en beschaving, 1977, Brussel. 
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Slecht exempel 1. Neef Cornelis Van Marselaer en de heerlijkheid van Opdorp 

Het is al eens uitgelegd: de status van een adellijk geslacht hangt af van de heerlijkheid. De 

titel zelf komt aan de oudste zoon van het geslacht toe. Sterft deze familietak uit, dan gaat het 

recht over op de oudste zoon van de volgende tak. De titel geeft recht op bepaalde inkomsten, 

als cijnzen. Maar de heerlijkheid van Opdorp omvat ook de justitie, die men rechtvaardig 

moet leiden of laten leiden. En als moreel hoofd van de familie moet men zich als een 

waardige edelman gedragen. 

Maar neef Cornelis Van Marselaer, heer van Opdorp, zoon van Willem, was zich niet bewust 

van zijn plichten. Hij verdomineerde zijn fortuin, verkocht in het geheim ook de heerlijkheid, 

liet zijn vrouw achter, vertrok op militair avontuur en stierf ergens in Friesland in 1573. 

In al deze chaos blijft Adriaen Van Marselaer dromen van een betere toekomst voor de 

familie. Zijn oudere broer Gillis zou de heerlijkheid van Opdorp moeten terugkopen, maar 

ook hij schijnt zich niet bewust te zijn van zijn plicht. Hoe moet dit aflopen? Stilaan begrijp ik 

zijn bekommernis. De inquisitie was een nieuw en verschrikkelijk gevaar. 

 

Slecht exempel 2. De inquisitie en de pastoor van Malderen, Merten Van Zuene 

Men mag de inquisitie of andere sluikse middelen nooit onderschatten. In de jaren rond 1574 

liet de bisschop van Mechelen de parochiekerken en hun pastoors in Klein-Brabant 

onderzoeken. 

 

Het visitatieverslag van Malderen is merkwaardig. Pastoor Merten Van Zuene
10
 kreeg geen 

goede beoordeling van de inspecteur. “Ik vond een meid, die met hem al 32 jaren 

samenwoonde. Hun zoon woont vlakbij, ik denk dat ze niet bij haar zoon woont maar wel 

degelijk bij de pastoor. “ 

Verder zijn de kerk, de pastorie en het kerkhof wel in orde. Ook de koster (Jan Van Acoleyen) 

krijgt goede punten. Volgens de pastoor zijn er ongeveer 600 communicanten in de parochie 

en het zijn allemaal brave mensen
11
. Over Opdorp moet hij toch iets vertellen. 

 

De inspecteur bezoekt de kapel van Opdorp, alles is er in orde. Maar (volgens pastoor Merten 

Van Zuene) “er is daar een edelman genaamd Marselaer die achter de kapel woont in zijn 

elegante woning. Hij is er bijna gans het jaar. Maar eigenlijk werd hij nooit in de kerk gezien, 

noch op zondag noch op heiligdagen. Hij zegt aan de pastoor dat hij in Antwerpen te 

communie gaat. Maar met Pasen komt hij ook niet, en in de kapel van Opdorp vlak bij zijn 

huis, waar enkele missen gelezen worden, komt hij nooit.” 

 

Ai! Deze man kan niemand anders zijn dan Gillis Van Marselaer, de oudere broer van 

Adriaen. Merten Van Zuene heeft hem eigenlijk verraden. De bezittingen van Gillis werden 

nadien, en vermoedelijk vóór 1577, aangeslagen en verkocht. De originele documenten heb ik 

niet gevonden, het is begrijpelijk dat ze deskundig verwijderd werden. Maar Sanderus wist 

ervan, nog in 1640 
12
. Het is mij nu duidelijk waarom het kasteel van Opdorp en andere 

goederen in zijn testament van 1578 niet voorkomen. 

Ik weet verder het fijne nog niet over deze pijnlijke zaak, die mij doet denken aan de 

repressieperiode van na de oorlog. Was het verraad of een afrekening? Er zijn drie mensen die 

er belang bij hadden. 

                                                                 
10 Adriaen Van Marselaer, die anders nooit iets over priesters schrijft, noteerde dat Van Zuene veel dronken was. 
11 Letterlijk: “nulli novit incestuosos, adulteros, fornicatores, excommunicatos seu de haeresi suspectos aut publice 

diffamatos”; “ geen incest, overspel, schurkenstreken, niemand is er geëxcommuniceerd of van ketterij verdacht of openbaar 

aangeklaagd “  Uit: VAN DE WIEL, Visitatieverslagen van P. Pelsmaker, Belg. Centrum Landel. Gesch., Nr 117, 1997 / 

Leuven. 
12 SANDERUS, A. Verheerlijkt Vlaanderen, II, p. 141. Met dank aan de heer Filip Hooghe die mij op dit spoor bracht; ook 

voor informatie over de opvolging van de heren van Opdorp uit bronnen in het RA Brussel. (Zie tabel achteraan). 
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Pastoor Van Zuene gaf door zijn gedrag, als vele geestelijken, veel aanstoot. 

Misschien heeft hij een straf willen ontlopen door iemand anders aan te duiden. 

Philips Hoffman, kasteelheer van Melis te Lippelo en ook heer van Malderen had de 

heerlijkheid van Opdorp al gekocht (zie het schema). Gillis Van Marselaer was de oudste 

zoon van het geslacht en dus een mogelijke tegenstander
13
. 

Deze Philips Hoffman werd door een proces over de heerlijkheid van Opdorp aangevallen 

door Hector Van Glymes, aangetrouwd familielid Van Marselaer. 

Peter le Cocq, kasteelheer van Groenhove te Malderen, was toen raadsheer  voor 

Vlaanderen, en dus in feite burgerlijke inquisiteur
14
. Zijn twee molens (de windmolen op de 

malderheide en de watermolen “Herbodinnemolen”) werden in brand gestoken. In dezelfde 

periode is de kerk (het schip) van de kerk van Malderen in brand gestoken. De geuzen 

waren toen dus erg actief in Malderen. Wraak en wederwraak? 

 

 
Het kasteel van Opdorp met rechts de kapel. A. SANDERUS, Verheerlijkt Vlaanderen, II, pl. 20 

 

De “verdachte” Gillis Van Marselaer was waarschijnlijk zelf geen protestant
15
. Zijn eerste 

vrouw Anna Van der Hapt was het waarschijnlijk wel. Er was toen niet veel nodig om 

verdacht te zijn. Veel edele vrouwen hadden thuis verboden lectuur. Als men deze bij 

huiszoeking vond, kon de inquisitie beginnen. De helft van de gegoeden van Antwerpen is 

toen gevlucht, waaronder schoonbroer Rutger Van der Hapt, schepen Jan Rubens (de vader 

van Pieter Paul), enzovoort. 

 

Slecht exempel 3. Maria de Succa, weduwe van Gillis Van Marselaer 

Na de dood van schepen Gillis Van Marselaer in 1580 moest de inventaris van de goederen 

opgemaakt worden, maar alles wat hierna volgt, getuigt van chaos. Antwerpen is dan in volle 

politieke crisis. Schoonbroer Adriaen was een van de voogden, hij stond er na een tijd alleen 

voor. Twee van de voogden waren gevlucht, een andere gestorven. Deze zaak sleepte aan. De 

weduwe van Gillis, Maria de Succa, werkte niet mee. Misschien was ze lichtzinnig, misschien 

was ze alleen maar overstuur door de confiscatie van de goederen van haar man. 

                                                                 
13 Zolang deze Gillis Van Marselaer op de zwarte lijst stond, had het voor hem geen zin om een proces te beginnen over zijn 

rechten op de heerlijkheid van Opdorp. 
14 Zie hierover mijn reeks bijdragen in dit tijdschrift 1999, Nr 1. “Het hof van Marselaer, deel 6”. 
15 In zijn twee testamenten schenkt hij veel aan de kerken (wel niet aan de kerk van Malderen.) 
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In 1586 brak in Antwerpen de Franse furie uit. Er zaten in Antwerpen Franse troepen op 

verzoek van Oranje, maar zij werden opgejaagd en vermoord door Franshatende burgers. In 

deze chaos vluchtte Maria met een militair mee naar Frankrijk, met een voorkind van Gillis en 

haar eigen kind Zegerine. 

 

Adriaen vond het adres van Maria; zij was in Parijs, met twee kinderen, ongehuwd, en zonder 

vaste domiciele en met het kind van nog iemand anders
16
. Hij smeekte haar om het sterfhuis 

van zijn broer Gillis in orde te maken, uiteindelijk tracht hij met een proces een waardige 

oplossing te vinden voor de twee kinderen, Rutger en Zegerine Van Marselaer
17
. 

 

In 1589 werd Zegerine 14 jaar en ze is een der schoonste creaturen onder de zonne. Adriaen 

is wanhopig. Zegerine wordt in een klooster ondergebracht, waar ze mooi de klavecimbel 

bespeelt. Hij neemt haar ten slotte zelf in huis op. Maar Maria de Succa dringt er binnen om 

haar kind mee te nemen. Zij gaat er mee op een kamer wonen boven een bakkerij op de hoek 

van de Kathelijnevest. Adriaen vreest dat “iemandt onder ‘tdexel (voorwendsel) van enigh 

banketsuyker of confiture te comen kopen,en daer .. de dochter komt te verleyen tot grote 

schande van de momboirs (de voogden).” 

 

De rest van het verhaal is een soap, zoals men tegenwoordig op televisie kan zien. Maria de 

Succa is van goeden huize, maar ze waren thuis met velen. Haar grootmoeder had een kasteel 

in Steenokkerzeel, nog een grote hoeve, enzovoort. De hoeve brandde af, er was geen geld… 

Om aan geld te geraken, kon men lenen met het kasteel als pand, twee huizen op de Meir in 

de stad verloten
18

. Maria verkocht ook haar huisraad en zei dat het gestolen was, enzovoort. 

 

De zoon van Adriaen, Frederik Van Marselaer, baron van Perk, later ook burgemeester van 

Brussel, komt telkens ter hulp. Zegerine komt, na de dood van haar moeder, in het kasteel van 

Frederik in Perk wonen, maar wordt krankzinnig. Frederik koopt voor neef Rutger de 

heerlijkheid van Opdorp, zodat dit terug in de familie komt (zie tabel). Ook dat is een heel 

verhaal. 

 

De heerlijkheid van Opdorp 

 

Wat toen volgde, illustreert hoe corrupt men intussen was geworden onder het Spaans regime. 

Een heerlijkheid kon men kopen, verkopen of zelfs onderverhuren. Het regime gebruikte het 

als beloning voor ambtenaren, enzovoort. 

Op zeker ogenblik noemen zich wel vier personen heer van Opdorp! In bijlage volgt een 

poging om die warboel ordentelijk weer te geven. In de lijst komt zelfs een kanselier van 

Brabant voor. En warempel, hier is alweer een slecht exempel!  

Althans volgens zijn vrouw Maria s’Hertoghen. Ik denk dat ze gelijk had. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
16 Charles Garnier, waarschijnlijk een onecht kind van de militair met wie Maria wegvluchtte. 
17 Veel van zijn brieven zijn bewaard gebleven in het familiearchief Van Marselaer, RA Gent. 
18 Weinige mensen  hadden blijkbaar nog geld genoeg om een huis te kopen. Men verkocht dus loten; wie het grote lot had, 

kon dit lot voor een bedrag aan de eigenaar terug verkopen.. 
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Slecht exempel Nr 4. Dierik van Liesfelt, kanselier van Brabant 
19
 

Dierik van Liesfelt stierf te Brussel in 1601. Hij liet een bekommerd sterfhuis na. Zijn zoon 

Dierik van Liesfelt (de jonge) liet een prachtige grafzerk maken en stuurde de rekening naar 

zijn stiefmoeder, Maria s’Hertoghen. Er volgde een proces met de schuldeisers
20
. Maria was 

in 1586 met Dierik Van Liesfelt getrouwd. Hij was haar derde man en ze had toen al zeven 

kinderen, maar ze was wel rijk. 

Ik laat haar aan het woord. 

“Ik ben alleen maar met hem getrouwd om hem daarmee zijn schulden te betalen. Ik heb hem 

een hoeve van 36 bunders te Malderen ten huwelijk gegeven
21

. De voorgaande regering heeft 

hem gedragen als kanselier van Brabant, zonder veel profijt, tot 1585. Daarna wilde hij zijn 

magnifiek huis in Brussel niet laten, en liet mij in 1586 achter
22

. Ik moest alsmaar meer 

schulden van hem uitbetalen. Hij bleef daar twee bedienden houden, een klerk en een 

bastaard van den jongen Liesfelt. Zo was hij ook vier jaren lang reizende, dat kostte mij veel 

geld. Van zijn magere heerlijkheden had hij niet veel. In 1598 had hij geen hoop mee. Toen 

hij stierf, had ik ook nog mijn juwelen moeten verkopen…” 

 

Besluit  
In de notaboekjes van Adriaen van Marselaer vond ik niets terug over de confiscatie van de 

goederen van zijn broer Gillis. Ook niet over het gedrag van andere familieleden of bekenden 

die zich hadden verbrand. Dat is begrijpelijk. 

 

Ik vermoed nu dat er meer dan één reden waren om met veel risico de streek van zijn 

voorvaders te bezoeken en om er onder andere de glasramen te schetsen: 

1. De heerlijkheid van Opdorp was verloren. Daarmee ook de toekomst van zijn adellijk 

geslacht. Hij moest nu uitkijken hoe hij deze terug in de familie kon brengen. Dat is hem 

uiteindelijk gelukt. (Zie de lijst heren van Opdorp). 

2. De familie zou ook haar andere adellijke voordelen kunnen verliezen, tenzij met bewijs van 

een zeer oude adellijke afstamming. Een genealogisch onderzoek was dus nodig. Als bewijs 

zijn de schetsen van de oude glasramen vanzelfsprekend. 

3. Adriaen is schepen van Antwerpen geworden onder Alexander Farnese. Is hij ook niet 

heimelijk een spion geweest in Klein-Brabant toen de geuzen en de Calvinisten er de baas 

waren? Er zijn tekenen die daarop wijzen. Maar dat is voor later. 

 

    Wordt vervolgd. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
19 Dierik (Theoderik, Tierry) Van Liesfelt werd in 1581 kanselier benoemd tegen de wil van koning Philips II in. In 1585 

moest hij ontslag nemen, maar hij bleef –te vergeefs- hopen op een  goede betrekking aan het hof te Brussel. Deze Dierik 

Van Liesfelt is bekend geworden in de geschiedenis omdat hij de breuk met Oranje ongedaan maakte. Zijn zoon Dierik Van 

Liesfelt junior werd bekend als dichter, ijveraar voor de moedertaal, en als vriend van Christiaan Huyghens. 
20 Processtuk Nr S636, Maria s’Hertoghen contra schuldeisers, nog voortgezet na haar dood. Stadsarchief Antwerpen. 
21 Het hof van Marselaer in Malderen was wel vervallen, maar bood bescherming door de omwalling. De vorige vrouw van 

Dierik Van Liesfelt was Maria Herdinck. De familie Herdinck had in de streek  nogal wat bezittingen. 

Van deze vrouw erfde Lesfelt goederen in Neder-over-Heembeek, Sint-Amands... Hij noemde zich ook heer van Sint- 

Amands, maar dit was hij eigenlijk maar als huurder van Heer Alewijn. 
22
 Uit brieven van Van Liesfelt in het processtuk, vanuit Mechelen: Nov. 1586. “Ik ben bang van de crediteurs in Antwerpen. 

Zijn Hoogheid is gearriveerd, ik reis naar Brussel, en hoop op een betrekking. Schiet mij geld voor…” 
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CHRONOLOGIE VAN DE HEREN VAN OPDORP 

- Stand van onderzoek voorjaar 2006 – 
 

Jaar Gebeurtenis Bron 

1438 Mathilde Van Assche erft de heerlijkheid van haar vader Robrecht. Die kreeg ze van de graaf van Vlaanderen. 1 

1466 Testament van Mathilde Van Assche en haar man Adriaen Van Marselaer. Zij hebben geen kinderen. 1 

1468 De heerlijkheid van Opdorp gaat over naar de oudste zoon van de familie Van Marselaer. Jan is een verre neef. 1 

1475 Gillis, de zoon van Jan Van Marselaer en Joanna sJonghen erft de heerlijkheid van Opdorp. 1 

1504 Gillis Van Marselaer en Zegerine Van Groesdonck geven de heerlijkheid door aan de oudste zoon Jan (18 jaar) 1 

1521 Jan Van Marselaer, zoon van Gillis, wordt ziek bij een belegering (Mézieres) en sterft te Brussel.    1 

1521 Willem, zoon van Gillis, is nu de oudste zoon van het geslacht, en erft dus de heerlijkheid van Opdorp.  1 

1542 Erfgenaam Cornelis Van Marselaer, zoon van Willem, verbrast zijn fortuin en verkoopt de heerlijkheid ca 1556. 1 

1556 Huybrecht Van der Straeten, heer van Melis te Lippelo, koopt alles op in de omgeving. Hij heeft geen kinderen. 1 

 De  heerlijkheid gaat over naar Anna Van der Straeten, zuster van Huybrecht 10 

1568 Philips Hoffman erft van zijn moeder Anna Van der Straeten, vrouw van Nicolaes Hoffman. 10 

1572 Hector van Glymes en Beatrix Van Marselaer betwisten de aankoop van 1556. Hij wordt afgewezen. Hun zoon 
Jooris neemt de rechtszaak over. Hij moet door de troebelen jarenlang wachten op een uitspraak. Philips 
Hoffman hoopt dat Jooris intussen overlijdt.  

5 

1573 Cornelis Van Marselaer sneuvelt ergens in Friesland. De familie Van Marselaer beseft de moeilijkheden. 1 

1576 Gillis Van Marselaer, de oudste zoon van de familie, is waarschijnlijk verdacht van protestantisme.  
Het kasteel van Opdorp wordt geconfisqueerd en te koop gesteld. 

 
2, 4 

1578 Gillis Van Marselaer, schepen van Antwerpen, voelt zich niet goed en maakt een eerste testament.  1 

1579 Dierik Van Liesfelt wordt commissaris benoemd door Matthias, samen met Oranje, en de markies van Bergen. 11 

1579 Na 7 jaren volgt een uitspraak. Jooris Van Glymes, nu 86 jaren oud, heeft de keizer gediend 4O jaar lang, en 
zijn goederen verteerd zonder loon. Hij was zelfs 13 jaren bij de lijfwacht van keizer Karel. Een beloning bleef 
eerst uit want Granvelle sr …. Als beloning krijgt hij de heerlijkheid van Opdorp en mag ze direct verkopen.  

1, 6 

1580 Gillis Van Marselaer sterft. Het land is in volle crisis. Men weet niet meer wie het gerecht in handen heeft;  

1581 Dierick Van Liesfelt wordt Kanselier van Brabant onder het regime van Oranje. Afgezet in 1585. 8 

1581  Verweerder Philips Hoffman krijgt ongelijk voor het gerecht van Bornhem en de kamer van Vlaanderen, wat de 
uitspraak van 1579 alleen maar bevestigt.  

11 

1582 Ene François Van der Meeren noemt zich heer van Opdorp. Vermoedelijk heeft hij deze in onderhuur. Zijn zoon 
François neemt de titel over. 

1 

1586 Marie s’Hertoghen huwt met Dierick Van Liesfelt. Zij schenkt hem de hoeve van Marselaer te Malderen. 3 

1594 Dierik Van Liesfelt zweert de eed als heer van Opdorp in de kapel aldaar. 5 

1601 Dierik Van Liesfelt sterft met schulden.  
Zijn zoon Dierick junior (1556 – 1624) erft de magere heerlijkheid van Opdorp. 

3 

1622 Marcus en Lion van Liesfelt kinderen van Dierik junior, willen de heerlijkheid van Opdorp verkopen, hoewel nog 
in proces met N. Van Marselaer. Zij verkopen ze aan hun neef Jacques Sanglier. Jacques Sanglier is een neef, 
als schoonzoon van Anna, zus van Marcus en Lion.  

5 

1624 Dierik Van Liesfelt junior (de dichter) was (van 1603 tot 1613) in dienst van het Staatse leger tegen Spanje. Bij 
zijn overlijden worden zijn bezittingen te St.-Amands en Opdorp geconfisqueerd. 

10 

1628 Jacques Sanglier verkoopt de heerlijkheid van Opdorp aan Frederik Van Marselaer, zoon van Adriaen. 5 

1628 Frederik Van Marselaer geeft de heerlijkheid over aan Rutger Van Marselaer, de oudste zoon van de familie. 5 

1648 Rutger Van Marselaer heeft geen kinderen, dus komt de heerlijkheid vanzelf terug naar Frederik. 9 

1670 Gillis-Frederik, zoon van Frederik, erft de heerlijkheid van Opdorp. Deze gaat verder over op zijn zoon Frederik-
Jozef.. , verder op Philips-Jozef…sterft in 1718 zonder kinderen en deze was dus de laatste mannelijke 
naamdrager. 

9 
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