
Nieuwe publicatie ‘Te triest om 't al te vertellen.
Beeldenstorm in Gent’

Ter gelegenheid van de 450ste verjaardag van de Gentse beeldenstorm stelt  de
stad een nieuwe publicatie voor : ‘Te triest om 't al te vertellen. Beeldenstorm in
Gent’.

'Te triest om 't al te vertellen. Beeldenstorm in Gent. Het ooggetuigenverslag van Marcus
van Vaernewijck'. In 2016 zal het 450 jaar geleden zijn dat calvinistische benden in Gent
in nauwelijks twee dagen tijd in kerken, kapellen en kloosters het grootste deel van het
religieuze kunstpatrimonium vernielden. Die beeldenstorm, zoals die destructieve actie
naderhand werd genoemd, is één van de somberste bladzijden uit de geschiedenis van
Gent.
De Gentse poorter Marcus van Vaernewijck, een toen gewaardeerd auteur, liet een
minutieus verslag na over de drie eerste jaren van de godsdiensttroebelen in de
Nederlanden, van 1566 tot 1568. Daarin vormt de Gentse beeldenstorm de
verbijsterende openingsscène.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000
studenten is Gent detweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan eenopen, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Van Marcus van Vaernewijcks verslag, dat hij de titel gaf ‘Van die beroerlijcke tijden in de
Nederlanden en voornamelijk in Ghendt’ werd in het begin van vorige eeuw een
transcriptie gepubliceerd. Vaernewijcks 16de-eeuws Nederlands en zijn complexe
zinsbouw maken de lectuur van zijn verhaal echter bijzonder moeilijk. Het Departement
Cultuur, Sport en Vrije Tijd van de stad Gent publiceerde daarom , in samenwerking met
de uitgeverij Snoeck Publishers, een vertaling in hedendaags Nederlands en markeert
daarmee een belangrijk moment uit de stadsgeschiedenis.

Ter gelegenheid van de 450ste verjaardag van de Gentse beeldenstorm publiceerde het
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd van de stad Gent, in samenwerking met de
uitgeverij Snoeck Publishers, een vertaling in hedendaags Nederlands van Marcus van
Vaernewijcks verslag over die dramatische gebeurtenis, getiteld 'Te triest om 't al te
vertellen. Beeldenstorm in Gent'. Joris De Zutter, stafmedewerker bij het Departement
Cultuur, Sport en Vrije Tijd stond in voor deze vertaling.

Verkoopprijs: 28 euro
Verkooppunten: Stadswinkel en boekhandel

Informatie
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd, Hotel Arnold Vander Haeghen, Veldstraat 82,
9000 Gent, tel. 09 269 84 60, e-mail departement.vrijetijd@stad.gent

Bevoegd
Mevrouw Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 44, fax 09 266 51 59, e-mail
schepen.storms@stad.gent
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