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Je Prot,,;-;ta:i t s e Gemeen .s char is gelukl-: i g om l a ngs deze weg, vo or de eerste maal 

8n op een niet onopv0lJenrle munier, naar buiten te treden in h e t openba re en 

kulturele leven von de s tad Oo;;tende. 

Het th e ma v 2-n deze t e nto on stelline;: "Ma nuscript en Boek tot en me t het Beleg 

van Oostende'', is om v ersch illende redenen z o gekozen. Als Protestantse Gemeen-

schap i s deze kerk , zoals elke kerk u it de reformatie , een cl1ristelijk-evange

lische leefg eme e n Gc~ap , die haar bestaan szin , inspiratie, gees tel ijk leven en 

opbouw wil putten uit de Hei lig e Schrift, Gods Heil i g Woord, de Bijbel, die 

juist via het r.:anuscri. p t en lRt e r het geti ru v. te boek voor de men s heid toeganke

lijk werd in de vorm v a n een door ieder be gri jpeli j ke en leesbare tekst in de 

lands- en om gangstalen. 

Ook het beleg van Oost e nde, van 1601 tot 1604 , leef t aJs het ware irt de her

innering v an deze Protestantse Kerk,uit de Vel odroomstraat, die ont staan is 

uit d e prediking van het Ev~ngelie in d e t ij~ v a n d e ~e formatie. Vlaa nderen 

was toen voor de me~rderheid prote s t an t s g e worden . In 1579 onderteke n den de 

twe e burgemeesters van de stad Oostende, Corneli s Kien en Jacob Gheertsseune, 

het besluit, waa rbij de Protestantse Kerk als de enige officiële erkend en toe

gelaten werd binnen de s t a dsmuren. 

Het protestantis~e werd hier zo goed als uitgeroeid ti j het einde va n het be leg 

van Oostende in 1604, w~R rbij deze s tad de r oem en d e eer te beur t v al t, d e 

laatste protestantse en anti-spaanse vest in g tl" zi .in in cle l,uidelijke Nederlanden, 

door e en moedig en herolsch verzet. Va n de overbl ~j vende bijbelse Ch ristenen 

vertrokken nadien de meest e n na c r v cil i ve en tol erante oorden in Nederland, 

Duitslan d, Engeland , e . a . 

De prediking van het Ev :.r:gel ie is h i er toc h do c r e: eg ;=,.-, r, , z e lfs met een relatieve 

bloei onder de re ~eri.ng va n Jozef II. Na de Belg i nche On a f h~~kel ij kheid was er 

bijna ononderbroken een predikant hier werkzaam, die een ~ehied te verzorgen had 

dat de kuststreek en het binnenland , Brug~e inbegrepen, omvatte . 

Sedert 1979 beho ort deze kerk tot de "Verenip; ~; ë! Prote s tant s e Kerk in België", 

is calvinistisch van orig ine, ma Hr heeft in h a1r beli 4denis~ePchriften ook de 

(Lutherse) Augsburgse Confessie opcenomen. 

In d ecemb e r 1980 ondertekende de Koning een be s luit waarbi~ deze g emeente offi

ci~el erkend werd. Dit was mogelijk ge worden n ~ ee n gun s ti g a dvies v a n het Ge

meentebestuur, waarvoor wij zeer dankbaa r en erkentelijk zijn. 

Wij nemen ons voor, als Protestantse Gemeensch ap van Oostende aktief deel te 

nemen aan het openba r e, religieuze , sociale e~ kultur ele }ev e~ van rlez e ons 

nauw-aa n-het-hart liggende en histori s c h belangrijke ~t ad . 
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De tentoons telling " Manuscript en r3oek tot en met het Beleg van Oostende", 

staat onder de hoge bescherming van: 

(in alfabetische volgorde) 

Dhr. P.J. BOS, Medewerker Rijksarchief Zeeland te Middelburg (Nederland). 

Dhr. F. BOURGOIS, Schepen van de Stad Oostende. 

Prof. Dr. A. DEROLEZ, Conservator der Handschriften en Kostbare Werken, 

Rijksuniversiteit Gent. 

Docent Vrije Universiteit, Brussel. 

Kpt. I. DEVELTER, Commandant Rijkswachtdistrict Oostende. 

Dhr. J. FELIX, Schepen van de Stad Oostende. 

Dhr. J. GOEKINT, Burgemeester van de Stad Oostende. 

Dhr. A. LARIDON, Schepen van de Stad Oostende. 

Dr. J.A. MERTENS, Rijksarchivaris Afdeling Brugge - Gent. 

Prof. Dr. A. PIETERS, Synodevoorzitter Verenigde Protestantse Kerk in België. 

Dhr. A. RIGAUX, Directeur Dienst Toerisme, Stad Oostende. 

Dhr. R. ROOSE, Secretaris-Generaal, Ministerie Nationale Opvoeding en Cultuur. 

Dhr. O. VILAIN, Stadsbibliotecaris, Stad Oostende. 

************** 

Werkgroep "Manuscript en Boek tot en met het Beleg van Oostende" 

(in alfabetische volgorde) 

Dhr. D. Buerman 

Dhr. P. Decerf 

Dhr. M. Goetinck 

Dhr. P. henry 

Ds A. Laureys 

Dhr. G. Vandamme 

Dhr. D. van der Bauwhede 

************** 
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Met dank aan de volgende uitleenorganismen en private verzamelingen 

(in alfabetische volgorde) 

Bank Brussel - Lambert, zetel Oostende. 

Belgisch Bijbelgenootschap, Brussel. 

Heemkundig Museum "De Plate", Oostende. 

Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel. 

Nederlandse Hervormde gemeente Sluis. 

Rijksarchief Zeeland, Middelburg (Nederland). 

Stad Deinze. 

Stadsbibliotheek Oostende. 

Sint-Bernardusabdij, Bornem. 

Private verzamelingen: M. Goetinck, Brugge. 

G. Grootjans; Oostende. 

A. Laureys, Oudenburg • 

D. van der Bauwhede, Oudenburg. 

Afkortingen en Initialen 

BBG: Belg~sch Bijbelgenootschap 

DPO Heemkundig Museum "De Plate", Oostende 

KBB : Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel 

HGS Nederlandse Hervormde gemeente Sluis 

RAZ . Rijksarchief Zeeland, Middelburg . 
SBO : Stadsbibliotheek Oostende 

SBB : Sint-Bernardusabdij 

M.G.: Marc Goetinck 

A.L.: Alfons Laureys 

O.V.: Omer Vilain 

Bornem 

DvdB: Dirk van der Bauwhede 
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H E T .J " f,l C C S T ~ N D E , 1 6 0 1 1 6 O 4 . 

D C O R 
******* 

G • B I L L I E T 
* ********** * ***** 

Het b Rleg v~n Oo~ t Rnde i ~ een d e r spann e n dste episode n u i t d e Ta c h tigjarige 

Oorlo~, i:le l un r e w0 rs t elin g t usi3 en d e IJe d e rl anden - vo o r al d e No ordelijke 

Provinciën en Span je . Die oorlog d roeg ni e t al l een ee n p olitiek en religi-

eus karakter manr had bovendien een interna tionale we e r s l a g. Hij brak uit twee 

jaar n a de beeldens tor m (15 66) vooral door d e onverzoenlijke reactie van Filips II. 

In de militaire en politieke verwarring, n a de d ood van don Juan (1578), sloten 

de opstan dige provinciën de Unie v ~n Utre c h t (1 579 ), waarbij de voornaamste ste

den van Vlaanderen en Brabant een anti-Spaans b es t1rn r kre g en. Tussen 1579 en 

1585, bra cht Farnese echter alle steden in d e Zuide lijke Nederlanden weer onder 

Spaans gezag, uitgenomen Oostende. 

De overstromingen, veroorzaakt door het doorsnij d en v a n de oo s telijke duinen, 

hadden de stad een sterke strategische positie bezorgd. Meer nog , het garniz oen 

dat uit een legertje van huurlingen bestond - waa ronder een contingent Engelsen, 

gestuurd door Koninein Elisabeth - maakte van Oostende een roversnest van waar

uit de h e le provincie 15 jaa r l a ng g etei s terd we r d . J a renlanR we rd er bij de 

overheid op aangedron~en dat hol uit te roeien. Eer s t i n 1599 , het jaar dat de 

aartshertogen Albrecht en Isabella hun re ge ring begon ner, we rd met de bouw van 

een reeks forten rond Oostende aangevang en om d e raz z ia' s te h ~dwin gen. De aan

val op de stad, a a nzienlijk versterkt do or d e S t a ten van d e Re publiek en begif

tigd met een nieuwe haven, werd pas ing eze t ~~ n jaar na d e Sl ag bij Nieuwpoort 

(2 juli 1600), wa a r het leg er van de a n rtshertog ve rsl&gen we r d d oor dat van 

Prins l'-':a uri ts. 

Op 5 juli 1601 be g on dan het fameuze beleg dat meer rlan d r ie ~aa r zou duren. 

Oostende, een del' sterks te vesting en van het contin ent, we r d ineens beroemd. 

Het werd zo vernuftig bele ge r d , zo h e roîsc h v erded i gd dat hee l Europa het drama 

met de grootste belangs t el ling volgde en d a t een u itgebreide en gevariëerde li

teratuur in verscheidene talen daarrond ontstond. 

Essentieel voor d e bele g erden was: enerzijds d e b eleg eraa r op af s t a nd houden en 

anderzijds de geme e n s chap met de ze e b ew~ren . Het t weede p~nt, de betrekking en 

over zee • et Zeeland en Holla nd, v a n wan ruit ÜOEtende bevoorraa d werd, hebben 

de belegerden bijna. tot de l na tste d&g vol g ehoude n. i e h e bb en ec ht 8 r niet kunnen 

verhinderen dat de vij a nd, l a ngza am maur onstuitbaar, i n de s t ad b innendrong. 

Pas in april 1603 verov e rden de Spanj a-: r d en be l&ncrijke bu i te nwerk en. Da t3elfde 

j aa r n a m Ambrosia S p inola de leiding van bet b eleg i n hn n den. AfGnij d ing en,door 

d e b elegerd en a n~~el e g d, kon d en het Spaans offenRief , ~esteun d d oor superieure 
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vuurkrach t, niet tegenhouden. De tot puin geschoten vesting werd tenslotte tot 

overg~ve gedwon ge n op 2C september 1604. 

De ridderlijke Spinola verl eende de dappere verdedi gers e0n 8ervolle u i ttocht. 





K A T A L O G U S 
***************** 

A. DOCUMENTEN NOPENS "HET BELEG VAN OOSTENDE, 1601 - 1604 11
• 

A"1 OSTEND, A BREEFE DECLARATION, LONDON, MATHEW LAW, 1602. 

(ANASTATISCHE HERDRUK: AMSTERDAM, DA CAPO PRESS, 1971) 

Een recente herdruk van een kort verslag over de aanval van 

8.1.1602. 

Eigendom: Stadsbibliotheek Oostende. o.v. 

A.2 A DIALOGUE AND COMPLAINT MADE UPON THE SIEDGE OF OASTEND, MADE 

BY THE KING OF SPAINE, THE ARCHDUKE, THE INFANTA, THE POPE, AND 

THE ELDEST SONNE OF SAUOYE, TO THE PRINCE MORRIGE. 

LONDON, MATHEW LAW, 1602. 

Zeer zeldzaam werkje. Waarschijnlijk énig exemplaar in ons land. 

Eigendom: Stadsbibliotheek Oostende. o.v. 

A.3 BEL~GERUNG DER STATT OSTENDE, IOURNAL: TAGREGISTER UND EIGENTLICHE 

BESCHREIBUNG ALLER GEDENCKWURDIGSTEN SACHEN ••• 

OSTENDE, 1604. 

Het belangrijk werk in het Duits onmiddelijk na het Beleg gepubliceerd 

met een aanvulling van de laatste dagen. 

Eigendom: Stadsbibliotheek Oostende. o.v. 

A.4 DILLINGHAM, WILLIAM: THE COMMENTARIES OF SR FRANCIS VERE BEING 

DIVERSE PIECES OF SERVICE, WHEREIN HE HAD COMMAND, WRITTEN BY 

HIMSELF IN WAY OF COMMENTARY. 

CAMBRIDGE, JOHN FIELD, 1657. 

Francis Vere, de belangrijkste van "The fighting Vere 1 s", was de 

Engelse Gouverneur te Oostende gedurende het Beleg. 

Eigendom : Stadsbibliotheek Oostende. o.v. 



A.13 STRADA, 1'~AMIANUS 

HISTOIRE .DE LA GUERRE DE FLANDRE. 

BRUXELLES 1 TWEEDE HELFT 18° EEUW. 

Eigendom: Koningin Astridmuseum, De Panne. 

A.14 SCHILDERIJ : BELEG VAN OOSTENDE 

PIERRE BENIEST (OOSTENDE, 1902-1978). 

Pierre Beniest was kunstschilder en restaurateur. Het tentoongestelde 

schilderij is een copie van het werk van SEBASTIAAN VRANCX (Antwerpen, 

1573-1647). Het origineel is in het bezit van Lord Aldenham, Londen en 

is te dateren rond 1618. Het geeft een zicht op de stad vanuit het zuiden. 

De copie kon vervaardigd worden naar aanleiding van een tentoonstelling 

te Brugge in 1956, getiteld : "Vlaamse Kunst in Brits bezit". 

Eigendom : Heemkundig Museum "De Plate", Oostende. A.L. 

A.15 PANEEL: UITTOCHT VAN HET GARNIZOEN EN DE OOSTENDSE BURGERS. 

EMILE BULCKE (OOSTENDE, 1875 - SCHAARBEEK, 1963) 

Dit paneel is een ontwerp naar aanleiding van een praalstoet, ingericht 

tergelegenheid van de driehonderdste verjaardag van het Beleg van Oostende, 

in 1904. Voor deze gebeurtenis schreef de Toeristische Groep van de stad, 

(Ostende en avant) een prijskamp uit, waaraan,naast Bulcke, Vital, Keuller 

en Henri Permeke deelnamen. De praalstoet werd nooit gerealiseerd, maar 

het resultant van deze prijskamp was een paneel bestaande uit zes delen, 

waarvan hier het nummer vier. 

De panelen zijn een legaat van Emile Bulcke aan de Heemkundige Kring 

"De Plate". 

Eigendom : Heemkundige Kring "De Plate", Oostende. A.L. 

A.16 GRAVURE: OOSTENDE, ZEER STERCKE BELEGERINGE DER ZEE-STADT OOSTENDE, 

DAER DEN AERTS-HERTOGE ALBERTUS INT LESTE DER MAENT JUNIJ 1601. MET 

GROOTER HEER-CRACHT VOOR IS GECOOMEN, MET BRENGENDE VELE GESCHUTS ENDE 

MENICHTE VAN ORLOCHSE AMONUTIE. 

ANTWERPIAE, A. HUBERTI EXCUD. CUM PRIVILEGIO. 

Eigendom : Stad Oostende, Iconografisch Archief, N° 0/199. 



A0 17 GRAVURE: EIGENTLICHE ABCONTRAFACTUS DER SEESTAT O~STENDE, SAMPT DER 

BELEGERUNG DES ERTZHERTZOGEN ALBERTI. 

ANNO 1601, 

Eigendom : Stad Oostende, Iconografisch Archief, N° 0/200. 

A.18 GRAVURE : OOSTENDE. 

Deze f,ravure toont de geweldige belegering op 7 januari 1602. 

Eigendom : Stad Oostende, Iconografisch Archief, N° 0/213. 

A819 GRAVURE: OOSTENDE, 1604. 

Toont het offensief geschut opgesteld tegen Oostende. 

A. Oostends defensief. 

B. D~i t s offensief. 

C. Spaans offensief. 

D. Italiaans offensief 

E. Bourgondisch en Waals offensief. 

Eigendom : Stad Oostende, Iconografisch Archief, N° 0/246 d). 

A.20 GRAVURE: DE STAD OOSTENDE ANNO 1604. 

UIT: LEONIS BELGICI CONTINVATIO 

In de r echterbovenhoek: de laatste bestorming van de stad, 16 en 17 juni 

1604. 

Eigendom Stad Oostende, Iconografisch Archief, N° 0/243 a). 

A.21 GRAVURE: LE SIEGE D 1 0STENDE 11 

M. van ISEGHEM, BRUXELLES. 

Eigendom: Stad Oostende, Iconografisch Archief, N° 0/217 a) (110). 

A.22 GRAVURE 

MDCIV. 

HET BELEGH VAN OOSTENDE IN DE JAEREN MDCI, MDCII, MDCIII EN 

INZET: OOSTENDE GELIJK HET WAS IN DE IAERE 1641. 

Eigendom: Stad Oostende, Iconografisch Archief, N° 0/258 b). 



f 

(vervolg B. 2) 

van het dicpdrukproc~d& in onze gewesten. In 1476 bracht Mansion e e n Boccacio

uitgave in het licht, voorzien van acht (in andere exemplaren, negen) burijn

gravures of ktipergravures, afzonderlijk gedrukt en daarna ingekleefd op daa r-

voor voorziene blancoruimtes. In de geschiedenis van de boekdrukkunst betekent 

deze Mans iondruk een mijlpaal, aangezien hierin voor het eerst prenten van een 

diepdrukproc&d ~ aangewend werden. Komt Brugge wellicht in aanmerking als mogelijk 

productiecentrum van de devotieprent uit 1491 of vonden de gildebroeders in 

Nieuwpoort een handig persoon die bereidwillig genoeg was een ''prentje'' te steken? 

Als onmiddelijke aanleiding tot het vervanrdigen van een dergelijk efemeer prentje 

moet onge twijfeld gedacht worden a an een of andere bijeenkomst van de Nieuwpoortse 

kamer, die zoals de andere rederijkersgenootschappen verlekkerd wa ren op rebussen. 

Eigendom : 11it private verzameling. M.G. 

B.3 CHRONIQUES DE FRANCE, DANGLETERRE, DESCORCE, DESPAIGNE, DE BRETAIGNE, 

DE GASCOGNE, DE FLANDRES ET LIEUX CIRCONVOISINS •.• 

PARIS, FRANCOIS REGNAULT, 23 APRIL 1518. 

Post-incunabel. Deel 3 van een gedrukte kroniek, bestaande uit vi e r delen, 

van de hand van ENGUERRAN de MONSTRELLET, Frans chroniqueur. 

Ei gendom: uit private verzameling. M.G. 

B.4 AMBROSII CALLEPINI 

LINGUAE LATINAE DICTIONARIUM 

BASILEAE, KALENDIS SEPTEMBRIS, ANNO 1555. 

Pra ch t ige 16e eeuwse band, vervaardigd in 1557. Is genaaid op vier dubbele 

koorden met ~outen berden. De b~ndversiering bestaa t uit een blinddruk v an 

gothische en renRissance rolstempeJ, met in het midden een paneet stempel. 

Eigendom: Sint-Bernardusabdij, Bornem. D.v. d .B. 

B.5 LES CHRONIQUES DE JHERUSALEM ABREGIES 

Facsi~il e : ~ee bladzijden uit het kostbaarste handschrift van Eur opa . 

Deze kron iek, een virt11oo s hoogtepunt uit de bloeitijd van de Bourgond i cch 

Vl aamse boekschilderkunst, werd vervaardigd voor Philips de Goede, omstre eks 

1450, hem herinnerend aan de he ldendaden van zijn voorvaderen tijdens de 

eerste kru istocht. Het originele werk, geboekt onde r codex n° 2533 1 wordt 

bewa~rd in d e Oostenrijkse Nationale Bibliothe ek te Wenen en beGtaat uit 



(vervolg B.5) 

18 perkamentbladen. Dit faksimile-blad is zo ideaa l moGelj. jk weergegeven, 

vervaa rdigd in 12 kleuren en goudfoliopräg met patina-druk. 

Het toont, bovenaan (=folio 6) : de inname door de kruisvaarders van Thibere, 

Japhs 1 Nazareth, Ramathe, Navaise, Cesarea, Adene en Mamistre. 

Onderaan (=folio 3) : de afva~rt van de kruisvaarders. Op de voorgrond bemerkt 

men het hoofdvlaggeschip dat met reisgoed geladen wordt, op de achtergrond: 

een gothische stad. 

Onderaan folio 3 : medaillons met de namen van de Franse ridders die deel

namen aan deze kruisvaart. 

Eigendom: uit private verzameling. D.v.d.B. 

B.6 SEYNJEBRIEF WAER NAER DE CAPITEYN ENDE SCHIPPERS VAERENDE ONDER EXCORTE 

VAN HET CONVOY VAN OOSTENDE, GHENAEMT SINT JAGO DE VICTORIA, ONDER DE 

COMANNDE VANDEN CAPITEYN JACOB FRANCKE, HUN ZULLEN HEBBEN TE REGULEREN( ••• ) 

"Aldus ghedaen in het Convoy-schip, ghenaemt Sint Iago de Victoria". 

(Gesigneerd in bruine inkt : Iacob Francke) 

Dit eenzijdig gedrukt blad papier (490 x 385 mm) werd gedrukt te Brugge 

bij Elias Meeuwe, "woonende inde Breydel=straete in St. Anthone". 

Datering, omstreeks het eind van de 17e eeuw. 

Twee houtsneden (bovenaan een tweemaster, geplaatst tussen de woorden 

Seynje en Brief; een lettrine A) geven het reglement van Kapitein Francke 

een speciaal cachet. 

Eigendom: uit private verzameline- M.G. 

***************** 



C. ZESTIENDD EEUWSE KERKELIJKE VERSLAGEN 
********************* *** * * ** * ***** * **** * 

C.1 KERKERAADSNOTULENBOEK VAN DE GEMEENTE ARNEMUIDEN 

Oudst bew a ard gebleven re gister in Zeeland ( Nld.), houdende de acta van de 

Kerkeraad van de gemeente Arnemuiden. De notulen lopen over de jaren 1575 

(stichting v ~n de gemeente) tot 1625. Samen met het Kerkeraadsnotulenboek 

van Sluis (zie onder), verschaft het tal van gegevens over het kerkelijke 

leven in de plaatselijke gemeente tij dens de tweede helft van de 16e eeuw. 

Arnemuiden ressorteerde, in 1578, onder de Clas s is Gent. 

Eigendom : Nederlandse Hervormde gemeente Arnemuiden (Zeeland-Ndl.) 

Gedeponeerd op het Rijksarchief in Zeeland te Middelburg. 

Litt. Dr. J.P. van Dooren "Gegevens over de toestand van de Gereformeerde 

Kerk in 1578 11
1 in bundel "De Nationale Synode van Dordrecht 1578 11 • 

Amsterdam, 1978. D.v.d.B. 

C.2 KERKERAADSNOTULENBOEK VAN DE GEMEENTE SLUIS 

Dit "actenbouck" loopt van 1578 tot 1587 (herinname van de stad door de troepen 

van Parma). Daa r de Hervormde gemeente Sluis, tijdens de periode 1578-1581, 

r~.Jsorteerde onder de Classis Brugge en gelegen was binnen de grenzen van het 

Brugse Vrije, is dit handschrift van het grootste belang voor de studie van 

het kerkelijke leven in dit gedeelte van de Zuidelijke Nederlanden, tijdens 

de Calvinistische Republiek (1578-1584). Dit oudst bewaard gebleven kerkeraads

notulenboek uit de Zuidelijke Nederlanden, bevat, achterin, een naamlijst van 

lidmaten uit de periode 1578-1587. 

Eigendom: Nederlandse Hervormde Kerk, gemeente Sluis. D.v.d.B. 

C.3 "VOLLEDIGE ACTEN DER SYNODEN VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN VLAANDEREN, 

GEHOUDEN IN DE JAREN 1578-1581, TE GENT, HULST, BRUGGE, AXEL, ZAAMSLAG, 

SAEFTINGHE, ASSENEDE, ENZ. 11 

De inhoud van dit handschrift komt voor een gedeelte overeen met de foliant 

''Handschrift van de Verslagen van de Classes of Conferenties van de Predicanten 

uit het Brugse Vrije'' (zie onder). Dit manuscript bestaat uit twee gedeelten: 

Een 16e eeuws handschrift, bevattende de acta van de classicale vergaderingen 

(1578-158 1) en een met de hand gecopieärd gedeelte, door Prof. Dr. W. Te Water 

(eind 18 c ee uw ) , vermeldend de synodale acta. 

Eigend om : Rijksarchief in Zeel a nd te Middelbur g, HS N° 273- D.v.d.B. 

Litt. H. Ç~ . J ,rnssen "Kerkhe rvorming in Vlaa nder en", Deel I, Blz. 1:5-18. 



C.4 HANDSCHRIFT VAN DE VERSLAGEN VAN DE CLASSES OF CONFERENTIES VAN DE 

PREDICANTEN UIT HET BRUGSE VRIJE. 

Deze foliant bevat, naast de acta van de classicale vergaderingen gehouden 

in het Brugse Vrije tijdens de periode 1580-1583 en de provinciale synoden 

(Gent, 8 maart 1581 en Brugge, 8 en 9 mei 1582), afschriften van de belang

rijkste synodale bijeenkomsten (o.a. Emden 1571, Dordrecht 1578, Middelburg 

1581, Kerkordening voor de kerken van Holland, ontworpen door Willem I 

omstreeks mei 1583, vastgesteld te 1 s Gravenhage, 8 maart 1591); en ver

schaft als dusdanig gewichtige bouwstof voor de kerkgeschiedenis in de 

Nederlanden in de tweede helft van de 16e eeuw. 

Dit "actenbouck" behoorde oorspronkelijk aan de gemeente Westkapelle, een 

dorp tussen Brugge en Sluis. De plaatselijke predikant, Tilmannus Cupus 

(1580-1581) schreef ter betiteling : "Acta Synodi ad vsum Ecclesiae 

Westcappelle" (folio 115r). 

Zie : H.Q. Janssen "De Kerkhervorming in Vlaanderen", Deel I, pp. 1-15 

D. van der Bauwhede : ''Het Handschrift van de Verslagen van de Classes 

of Conferenties van de Predicanten uit het Brugse Vrije'', een 

wetenschappelijke bijdrage. 1980. 

Eigendom : Koninklijke Bibliotheek Albert I - Brussel 

Hs. 16638-16646. 

C.5 SCHILDERIJ 

Schilderij, ca 70 x 140 cm. 

D.v.d.B. 

Allegorisch schilderij van een anoniem meester. Hertog Alva, omringd door 

een aantal hoogwaardigheidsbekleders, zit een inquisitierechtbank, de zgn. 

"Bloedra;:i_d 11
, voor. Graaf Egmont verschijnt geboeid voor zijn "opperrechter", 

die zijn smeekbede afwijst. Dit in twee gescheurde document vormt zowat 

het centrale blikpunt van het schilderij. Met dezelfde linkerhand houdt 

Alva tevens een ketting vast, waaraan een groep maagden gevankelijk knielen. 

Op de grond bemerken wij een verfomfaaid boek, dat door de bijpassende 

verk1aring "Gods woord onder" aan duidelijkheid niets te wens<>.n overlaat. 

Het Woord Gods, een baken voor de vrijheidslievende Nederlanden, wordt ge

smoorct door de Spaanse bezetter. De wapenschilden die de gevangen maagden 

voorhouden duiden erop dat hier de 17 Provinci~n bedoeld zijn. Op de achter

grond bemerken wij een binnenplein waar twee schavotten zijn op~esteld- On

getwijfeld wordt hiermee de grote markt van .l::lrussel ge sugi:;ereerd, het i::ch011w

toneel van de terechtstelling van d e ~raven van Egmont en Hoorn. 

In het linkergedeelte van het schilderij worden folterpraktijken uitgevoerd 

--- - --- -·- -



(vervolg c.5) 

op Alva•s bevel. Boven de hoofden van kardinaal Granvelle en de hertog van 

Alva, is een duivel af~ebeeld die de pauselijke tiara en de keizerskroon 

boven, respectievelijk Granvelle's en Alva's hoofd, houdt. 

Kardina~l Granvelle duwt een blaasbalg tegen Alva's oor. Tussen d2 heren 

van Batenburgh bemerken wij de minderbroeder Cornelis van Dordrecht, een 

vermaard prediker wiens sermoenen, door een anonieme auteur (Eduard de Dene ?) 

de aanleiding vormden voor felle anti-roomse propaganda, die als een produkt 

van broeder Cornelis zelf voorgesteld werd. Als zodanig kenden deze karika

turale sermoenen, vooral in Noord-Nederland, een grote verspreiding. 

Op de achtergrond, een sc~ne op de Grote Markt te Brussel: terechtstelling 

van de graven van Egmont en Hoorn en, de 11 lugubere 11 Margaretha van Parma 

die kostbaarheden en geldkisten (van de geconfisceerde goederen) opvist 

uit een poel ••• van bloed. 

Dergelijk schilderij bevindt zich ook in de Collectie van het kasteel van 

Beloeil, duidelijk geinspireerd op de prent van Vennius (= J.P. van de Venne) 

uit 1622, die op zijn beurt heeft voortgebouwd op een prent uit 1569. 

Het thema is in de politieke propaganda na het einde van het Twaalfjarig 

Bestand (1621) bijzonder populair geweest. Waarschijnlijk is het exemplaar, 

hier tentoongesteld, het oudste. Gelijkaardige schilderijen bevinden zich 

o.m. in het Centraal Museum te Utrecht, het Prinsenhof te Delft, het Museum 

voor Schone Kunsten te Brussel, het Bijlokemuseum te Gent, het Zeeuws Museum 

te Middelburg en in het Kasteel van Ooidonk. 

Lit.:M.de Reiffenberg, Sur un tableau satirique relatif au gouvernement du 

duc d'Albe, in : Bulletin de l'Acad&mie royale de Bruxelles, V (1838) 

pp. 116-123. 

Catalogus : Eenheid en Scheiding, Gent 1978, N° 326 + afbeP.lding,p.169. 

Eigendom uit private verzameling. M.G. 

*********************** 



D. HISTORISC HE BIJBELDRUKKEN. 

D.1 DE DELFTSE BIJBEL, 1477. 

Is de eer.ste gedrukte Nederlandse Bijbel (1477); "Deese jeghenwoerdighe 

bible met haren boecken ende elc boeck met alle sijne capitelen, bi enen 

notabelen meester wel overgheset wt den latine en duytsche ende wel naer

stelic gecorrigeerd ende wel ghespelt, was gemaect te Delft in Holland 

mitter hulpen Gods ende bij ons Jacob Jacobs Soen ende Mauricius Yemants 

Zoen van Middelborch ter eeren Gods ende tot stichticheit ende lerynghe der 

kersten gheloovighen menschen ende wort voleynd int jaer der incarnacien 

ons Heren duysent vier hondert zeven end tseventich den tienden dach der 

maent Januario." 

De tekst bevat alleen het Oude Testament, zonder de Psalmen, maar met de 

apokriefen (deutero-kanonieken) en gaat terug op de "Historie-Bijbel" van 

1360, die waarschijnlijk Vranke Callaert (Mechelen) als auteur had, die 

op zijn beurt, via toelichtingen, teruggaat tot de "Historia Scholastica" 

van on8eveer 1150, verzorgd door Petrus Cometor, een Frans theoloog. De 

tekst van 1360 is al een proza-bewerking van de Rijmbijbel van Jacob van 

Maerlant uit 1271, die ook terugging op de Historia Scholastica. 

Aan deze "Bible in duytsche" vë.n 1477 werd begonnen in oktober 1475, het 

zetten en drukken duurde 1 1/4 jaar. Er moesten 18000 letters gesneden en 

gegoten worden .•• 

Het eerste psalmboek in het Nederlands, gedrukt als een gebedenboek, werd 

vervaardigd bij Van der Meer, de 11 Duytsche Souter", februari 1480. 

De eerste complete uitgave van de Bijbel in het Nederlands verscheen in 1526 

te Antwerpen bij Jacob van Liesvelt. Een e:x:emplaar van de "Delftse Bijbel" 

bevindt zich in de Afdeling Delft van het Nederlands Bijbelgenootschap. 

Voorliggend exemplaar is het eerste deel van een facsimile-druk. 

Eigendom: uit private verzameling. A.L. 

D.2 HET GRIEKSE NIEUWE TESTAMENT VAN ESTIENNE, PARIJS 1569. 

De grondvester van de beroemde bockdruk~ersfamilie was Henri I Estienne 

(S tephanus) - (ca 1460-1520), die zich in 1502 in Parijs vestigde. Hij 

verkeerde in de kringen van Jacob Stapulensis (Lef~vre d'Etaples) 

(1455-1536), een humanistisch theoloog . De middenste zoon, Robert I 

(1503-1559) , nam in 1526 het bure el over. Hij werd ~6n der grootste filo

logen uit zijn tijd (1531 : "Thesaurus Linguae Latinae). In 1539 werd. hij, 

door Koning Frans I, tot koninklijk boekdrukker benoemd. (Hij Gtelde hem 
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de Griekse "typi regii" ter beschikking). Van 1546 - 1551 verschijnen een 

reeks uitgaven van het Griekse Nieuwe TeRtament : 1546, 1549, 1550 (= de 

belangrijkste met varianten uit 15 handschriften en de Complutensis), 1551, 

met de tot nu toe geldende versindeling. Vanaf 1528 verschijnen bij hem een 

reeks kritische Vulgata-edities; in 1539, 1544 en 1546 van het Hebreeuwse 

Oude Testament. 

Voortdurende aanvallen van de Sorbonne tegen deze Bijbel-uitEaven verplichtten 

hem naar G~n~ve te verhuizen, waar hij tot de Reformatie overging en ooa• de 

hoofdwerken van Calvijn publiceerde. Zijn ateliers namen hier nog uitbreiding 

onder zijn oudste zoon Henri II (1528-1598), die de Griekse auteurs (o.a. 

Plato, 1578) uiteaf; ook de "Anacreontere", 1544 en zijn hoofdwerk "Thesaurus 

Linguae ~raecae". 

Robert II (1530-1570) 1 een jongere broer van Henri, werd R.Katholiek en baatte 

verder het atelier in Parijs uit, als koninklijk drukker van Karel IX. 

Henri's zoon, Paul (1566-1627), nam de Geneefse drukkerij overen publiceerde 

de grote klassieke auteurs. De familie stierf uit in de 18e eeuw. 

Lit. Die Religion in Geschichte und Gegenwart, Tübingen, 1962) 

Eigendom: Belgisch Bijbelgenootschap, Brussel. A.L. 



D.3 DEUX AE& BIJBEL 

Bevat het Ou«e en het Nieuwe Testament en is de Bijbel ·van de Gereformeerden 

geworàen. 11 Gedruckt te Embden11
, 1561-1562 bij Gillis van der Erven (?) 

(Gillius Ctematius uit Gent, een Gereformeerde 11 precieze 11
). Tweede druk : 1571, 

bij Jan van Canin, Dordrecht. Het Nieuwe Testament is een vertaling uit de 

Griekse tekst door Johannes Dyrkenus, van 1559 (Dierkinus, Dierkens, Dierckens)i 

"in nederduytsch na der Grieckser waerheyt 11
, gebaseerd op de 1'edito regia 11

, van 

Robertus Stephanus (Estienne), beïnvloed door de Franse uitgaven van Genève van 

1555, 1556, die verschenen waren onder toezicht van Calvijn en ook door de po

pulaire Griekse en Latijnse teksten van het Nieuwe Testament van Theodorus Biza 

(D-tekst). Het Oude Testament is de Nederlandse weergave van de (Maagdenburgse) 

Luthertekst, door Godfriedt van Wingen, die in 1560 predikant was in Vlaanderen 

en samen met Guido de Brès aktief was bij de opstelling van de "Confessio Belgica"; 

vriend van Jan Utenhove (1556 Nieuw Testament bij Van der Erven; 1557, 25 psalmen; 

1563, Nederlandse .vertaling, 2° druk van de Heidelbergse Cathechismus). 

Deux Aes is een aanduiding, in de Nederlanden, sedert de middeleeuwen, voor de 

armen. Een kanttekening in de Maagdenburgse Tekst bij Nehemia 3:5 : "De armen 

moeten het cruyce dragen, de rycke en geven niets, deux aes en heeft niet, six 

cincque en geeft niet, quater dry die helpen vry 11 • Andere uitgaven : 1587, Leiden 

bij Jacob Arienszoon; 1591 (met aantekeningen van Augustin Marlorat). 

Tentoongesteld is een facsimile-uitgave door "De Banier - Utrecht", van de druk 

van 1587 (Leiden). 

Eigendom : uit private verzameling. A.L. 

D.4 BIBLIA SACRA VULGATAE EDITIONIS 

Historiek In 382, gaf paus Damasus I, aan Hieronymus de opdracht de Latijnse 

Bijbel te reviseren. Het werk werd begonnen te Rome en voltooid in een klooster 

nabij Bethlehem. Hij is ook de auteur van het Psalterium Romanum, dat nog altijd 

gebruikt wordt in de St. Pieter te Rome en te Milaan. De vertaling van het Oude 

Testament gebeurde rechtstreeks van de Hebreeuwse tekst (390-405). De tekst van 

Hieronymus kende veel weerstand, zelfs van Augustinus en onderging, na 405, aan

zienlijke veranderingen door invloed van Oud-Latijnse Bijbelvertalingen. Ook de 

hoftheoloog van Karel de Grote, Alcuinus, heeft rond 800 veranderingen aangebracht, 

wut nadien ook de theologen van de Parijse universiteit deden. De Parijse magister, 

Stephan Lanr,ton (+1228) , de latere bisschop van Canterbury, verdeelde de tekst 

in hoofd 3 tukken. 

Het Concilie van Trente verklaarde, in april 1546, de Vulgata(= de algemeen 

verbreide), tot authentieke Bijbeltekst voor de R.K. Kerk, en normatief in zaken 
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geloof en zeden. Deze Latijnse tek~t bevat ook de apokri e fe ( d eut e rokanon i eke) 

bijbRlboeken. ~el drong men aan op verbetering va n de toen gang ba re uitgaven. Voor 

een nieuwe editie is ook jarenlang gewerkt. De basis is o.m. het werk van Robert 

Stephanus (Estienne) en v a n de Leuvense hoogleraar Joannes Henter. 

Een e e rste officiële uitgave kwam klaar in 1590, genoemd "Sixtina", naar paus 

Sixtus V, maar bevatte veel fouten en daarom kwam men al in 1592 aan de "Clementina" 

(Clemens VIII), die verbeterd werd in de drukken van 1593 en 1598. De ''Sixto-Clemen

tina" is de h u idige officiële tekst. 

Er zijn ongeveer 8000 handschriften bewaard die aan de basis ligGen van de Vulgata, 

vb. Sangallensis (1396), Fuldensis, Amvatinus. 

De orliggende uitgave is een ''Vulgatae Editionis, Sixti Qvinti Pont. Max. IVSSV, 

recognita atque edita", gedrukt te Antwerpen "Ex Officina Plantiniana Apud Baltha

sarem Moretum et Viduam - Joannis Moreti et Io Meursium'', in 1619. 

Eigendom: uit private verzameling. A.L. 

D.5 BIJBEL, GEDRUKT OP LAST VAN DE "HOOGMOGHENDE HEEREN STAATEN-GENERAEL" 

De Synode van Dordrecht besluit in 1618 een nieuwe vertaling van de Bijbel te 

laten verzorgen. Door de oorlogsomstandigheden is pas in 1628, te Leiden, met ver

talen begonnen. De eerste druk, een uiterst grondige vertaling uit de Hebreeuwse 

en Griekse grondteksten, verscheen in 1637. De invloed van deze Bijbel, op het 

Nederlandstalig Protestants geloofs- en kultuurleven, is onschatbaar voor eeuwen 

generaties. In 1655 verscheen, met Privilegie van de Staten-Generaal, een register 

van "Verbeteringe der Druck-fouten ende Misstellingen in den Eersten Druck". 

In 1657: de Verbeterde Staten-Bijbel : T'Amsteldam, Gedruckt by de weduwe wijlen 

Paulus Aertsz. Van Ravensteyn. Sindsrlien verschijnt de Statenvertaling door de zorg 

van d.e zgn. Bijbelcompagnie, naam die in 1822 veranderd werd in de "Nederlandsche 

Bijbelcompagnie'' • Vooral de familie Brandt heeft veel ervaring opgedaan, al die tijd, 

in het drukken van de Bijbel, vooral de Statenvertaling. 

De Statenvertaling kende vele drukken : o.a. 1681, 1700, 1731, 1754, 1802, 1823, 

1850, enz. In 1791 verscheen de Bijbel in de Statenvertaling met kopergravures, 

Haarlem, Joh. Enschede. In 1892, de Folio Kanselbijbel in de Statenvertaling. 

In 1937, de Jubileum Zakbijbel, "Bij de Nederlandsche Bijbelcompagnie". 

De tentoongestelde uitgave is gedrukt te Amsterdam in 1687, door de zorg van Aart 

Dirksz. en voorzien van met-hand-gekleurde platen. 

Eigendom : Stadsbibliothe e k Oostende A.L. 



D.6 BIBLIA, ~AT IS DE GEHELE HEYLIGHE SCHRIFTURE BELEYDT IN HET OUDT EN 

NIEUvl TESTAMENT, OVERSIEN EN VERBETERT NAAR DEN LESTEN ROOMSCHEN TEXT. 

VERCIERT MET VEEL SCHOONE FIGUREN GESNEDEN DOOR CHRISTOFFEL VAN SICHEM. 

ANTWERPEN, BIJ PIETER JACOB PAETS, 1657. 

De drukker-uitgever, Paets, werd geboren te Antwerpen in 1587 en overleed 

er na 1667. Hij was een katholiek boekverkoper en uitgever- Op 5 juni 1621, 

werd hij lid van de boekenverkopersgilde. Hij verzorgde verscheidene katho

lieke uitr;aven, o.R. de voorligp;encl.e 11 Bijbel van Moerentorf" (Moretius), met 

illustraties van Christoffel van Sichem (maar ook van DUrer, Aldegrever, 

Beham, Goltzius, Lucas van Leyden, Holbein, Penez, e.a.) 

De voorliggende Bijbel werd eerst gedrukt'' 't Antwerpen by Ian van Moerentorf 

en nu herdruckt by Pieter Iacopsz Paets 1657"• 

Christoffel van Sichem, de Jonge (Bazel ca 1581, Amsterdam 1658), graveur , 

doopsgezind, tweemaal gehuwd. Hij maakte vooral houtsneden van bijbelse on

derwerpen, die voorkomen in werken tussen 1617 en 1657, gedrukt voor of door 

P.J. Paets. Een uitvoerige informatie over deze familie van verschilJ_ende 

generaties houtgraveurs is o.a. te vinden in het "Nieuw Biografisch Woorden

Boek, red. Molhuysen, Boekdeel 9; Leiden 1933 bij A.W. Sijthoff, onveranderde 

herdruk bij N. Israël, Amsterdam 1974) 

Dit eksemplaar is afkomstig uit de Abdij van Hemiksem (Sint-Bernard-op-Schelde) 

een cistercienzerklooster, dat tijdens de Franse Revolutie verwoest werd. 

Het boek is genaaid op 6 koorden met houten berden met kalfsleer overtrokken. 

De rugzijde van de band is versierd met een 18e eeuwse stempel. 

Eigendom: Sint-Bernardusabdij, Bornem. A.L. 

D"7 HEBREEUWS MANUSCRIPT, GEDEELTE VAN EEN THORA-ROL. 

Het tentoongesteld manuscript is een vel perkament en dateert uit het begin 

van de 17e eeuw; het is een deel van een Thora-rol (de vijf boeken van Mozes, 

die de eerste vijf boeken van de Bijbel zijn, ook "pentateuch" genaamd) en 

dient voor de voorlezingen tijdens de erediensten in de Synagoge. 

Zulke thorarollen moesten met de hand geschreven zijn &nop perkament. 

Dit eksemplaar toont mooie versierde letters. 

Het fragment begint helemaal rechts boven (de Hebreeuwse tekst loopt van 

rechts naar links en bestaat enkel uit medeklinkers) met de woorden uit 

Numeri 14:20 (ik vul de klinkers in) : 

,n,fajjomèr Adonaj salachti kidvarècha" - "Ende Here zeide, op uw bede schenk 

Ik u vergeving''· Het fragment eindi~t, linkse kolom, laatste zin, met een 

gedeelte uit Numeri 16:30 : 
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11 0tam we èt kol asjèr lahèm wejardoe chajjom sje ola" - "Zodat zi:i levend 

naar het dodenrijk zullen nederdalen". 

Het fragment op de afbeeldingen in deze katalogus begint, rechts boven, 

met Numeri 14:45 : 
11 \faj jerèd haämaleqi wehakkenaäni haj j os jeb bahar hahoe waj jakoem waj jakketoem 

ad-ha.charma 11 - 11 •roen kwamen de Amalekieten en de Kanaänieten die dat gebe rgte 

bewoonden, naa r beneden, versloegen hen en dreven hen terug tot Horma toe''· 

Eigendom : uit private verzameling. A.L. 

D.8 FACSIMILE-BLAD "BIBLIA GUTENBERGENSIS 11 • 

Johannes Gutenberg (eig. Gensfleisch) werd ~eboren te Mainz tus~en 1394 en 

1399 en overleed er in 1468. Zijn naam is afgeleid van het lnndgoed van zijn 

moeder dat hij bewoonde. In 1428 werd hij uit Mainz verbannen. Van 1434 tot 

1444 verblijft hij te Straatsburg waar hij werkt als poetser van edelstenen, 

dan als vervaardiger van spiegels, waar hij ook zijn eerste drukexperimenten 

uitvoert , en tenslotte toetreedt tot de Orde van de Goudsmeden. In 1448 ver

blijft hij terug te Mainz. In 1450 en 1452 leent hij van de jurist Johannes 

Fust een som geld om papier, perkament en inkt aan te kopen ''voor het werk 

der hoeken''· In 1465 wordt Gutenberg in de adelstand verheven. Eigenaardig 

is ook dat Gutenberg op geen enkel van zijn werken zijn naam vermeld heeft. 

Het e?rste grote werk was het druklcen van de volledige Bijbel in de latijnse 

goed~ekeurde tekst van het Concilie. Het werlc duurde van 1452 tot de herfst 

van 1455 (maar hij vermeldde ccen j~ 0 rtal noch naam). Als drukpers die nde 

do wijnpers als voorbeeld. Gutenberg deed en ontwierp alles zeJf : de 290 

lettertypes, de stalen stempel, de gietvorme n en de juiste met~allegering. 

De initialen en de sierranden werden met de hand getekend en ver schil lende 

lettertypen werden door elkaar gebruikt, om door deze variati es de tekst 

zoveel mogelijk op een handschrift te doen lijken. De twee delen, samen 1282 

bladzijden zijn in folioformaat en met 42 regels per bladzijde; 30 eksemplaren 

werden gedrukt op perkament, ongeveer 120 op papier. Er zijn nog 48 volledige 

Gutenberg-Bijbels bewaard gebleven, o.a. 1 in het Gutenbergmuseum te Mainz, 

maa.r ook 1 in de "Bibliothèque Centrnle du Centre Universi ta.ire" te Man:=; . 

Gutenberg publiceerde weinig, omdat hij niet kon konkureren met de jon5e firna 

Fust und SchEffer. Op zijn na3m staan zeker aflaatbrieven, gedrukt tus se n 

1454 en 1455. Op het tentoongestelde facsimile-eksemplaar is op de linkse 

bladzijde, proloog , in miniatuur : Hieronymus die zijn brief ~~nbiedt a~n de 

priester Paulinus, afgebeeld. Rechts : rle eerste bJarlzijde van het Boek der 
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Psalmen Koning David die de harp bespeelt. 

De Gutenberg-Bijbel, met zijn meer dan 3 miljoen letters en prachti~e minia

turen, blijft het weieldwonder van ongc~venaarde schoonheid in de boekdruk-

kunst. 

Eigendom uit private verzameling. A.L. 

D.9 FACSIMILE-BLAD "KEULSE BIJBEL". 

"Gedruckt in der Laevelicker stat Coelne" 

Eind 1478 of begin 1479 verschenen tegelijkertijd twee Bijbelvertalingen, 

rijk geillustreerd en in groot-folio formaat. De oudste in een Nedersaksisch 

of Middelnederduits dialect (de Unde-vertaling, afgekort KBU). De voorliggende 

in fac~imile is in een Nederfrankisch of Westnederduits of Oostnedcrlands 

dialect (de Ende-vertaling, afgekort KBE). Voor de Nederlanden was dit de 

eerste volledige Bijbel-vertaling, bevattende ook de apokriefe boeken. 

De KBE bevat 544 pagina's in 2 kolommen van 57 regels en met 123 houtsneden. 

De initialen zijn met de hand aangebracht~ De tekst wordt meermalen vooraf

gegaan door een kort commentaLlr uit Nicolaas van Lyra (ca 1270-ca 1349). 

Uit zijn 11 Postillae perpetuae". 

De cebruikte kanttekeningen in de Bijbeltekst zijn ook van hem. 

De tekst is een vertaling van de Vulgata, waar ook, o.a. de "Bible in Duytsche" 

is geraadpleegd . Als drukker wordt Heinrich Quentell voor mogelijk Eehoudcn, 

alhoewel het werk gebeurd zou zijn door een klein konsortium van drukkers 

met de hulp van de Kartuizers van Sankt Barbara. Het HooBlied werd in het 

L~tijn gedrukt omwille van kuisheidsredenen. 

Een eksemplaar van de Ende-tekst berust in de Universiteitsbibliotheek van 

Amsterdam onder referentie Inc.116. 

Eigendom : uit private verzameling. A.L. 

*********************** 



E. POLITICO - RELIGI EUZE EN RELIGIEUZE LITERATUDR. 

E.1 PAMFLET : EL PATERNOSTRO DE GLI SPAGNUOLI 

ENCHUYSEN 1 1602. 

Pamflet (1602), 180 x 138 mm. Zestien niet genummerde bladzijden, quartofor

maat~ 

"El Paternostro cl.e gli spagnual:i. 11 ofte Rhijm-gedicht so in Duytsch als 

ItaliaenR 1 Vervatende t'eoe-leven van de Spaignaerden ende hare Comporternenten 

ter plaetsen daer sy Meyster zijn, Mitsgaders ''Los dies MandamientoR de los 

Theatinos'', wesende De thien Gheboden der Jesuiten (Originelick in Spaensch 

ende paraphrastice in Duytsch-ghedicht overgheset door een beminder der 

Nederlandtsche vryheyt. 

Tot Enchuysen, by Jan Arentsz Chaa llon, Boeckvercooper woonendc in de Wester

straet in den gulden Chronijck. Anno 1602. 

Boven het drukadres : een embleem met V:::-ouwe Fortuna en de spreuk "Spero 

fortunae regressum''. 

Op de keerzijde van het titelblad staat een opdracht aan de lezer. Daarop 

volct het "Sonnet tot de overheerde Provincien t'haerder opmerckinghe". 

11 0ntwaeckt nu altesaem, ghy overheerde landen, 
en aenschouwet den dach, die u nu althans licht 
Tot uwen voordeel groot, waer door ghy hebt t'gesicht 

* 

Om vlijtigher t'ontgaen, der Spaensche Spaignaerts handen." 

"Want ghy voelt wijslick wel, haer wreed'Maraensche tanden 
Daer meed'sy bijten fel, dat u het bloet uytvlicht, 
Ghelijck hier wort vertoont, int Vader ons ghedicht 
Even t 'manicrich 1-,•erc1+, dae:r. mede sy u van den. 11 

"Noch boven t'vorich werck, der wreede Spaip.;naerts daden. 
So hebt ghy mnde oock , rle:r. Iesu-wijt-sche raden, 
Om u te schicken wel, verkeert en teghenstroom," 

"In de gheboden thien, alst int Spaens is beschreven, 
En u nu Nederlant, in Duytsch wort overgheven, 
Om dat ghy springhen sult, spoedich uyt haren toom." 

In liefden vyerich 

I.A. CHAALLON 

Per Enchuysen. 

Het Onze Vader omvat 23 strofen, parallel in het Italiaans en het Ned erlands. 

Vervolgens een Ode, een lied "ghesonghen den 2. September 1602", welks in

ho11d in de eerste van de drie achtregelige strofen reeds duidelijk tot uiting 

komt 



(vervolg E.1) 

11 Antwerpen ri je end' macht ich, Brus ,s el gen til, ;-ilaisant, 
Denckt ghy in slaverny dus eewich1ick te blijven, 
Van een Barbarisch vale, leelick, mismaect, verbrant, 
Die al de werelt door haer tyranny bedrijven? 
Waeckt op, t'is nu de tijt, waeckt op, doet wederstant, 
Grijpt moedt, grijpt moedt, als mans, toont u niet als de wijven 
Volcht d'edel Bataviers, laet, tot uws machts oneeren, 
U van so snoodt ghedrocht niet langer domineren." ( ••• ) 

"Der Jesuiten Thien-gheboden: Menschen in daedt, in schijn als Goden" 

''Spaensch ghedicht uyt Spaignen herwaerts ghebracht~ sl it het pamflet af. 

De jez.uieten krijgen o.m. de"raad" geboden 

"Leeft als Templiers: houdt voor u slaven 
U even naesten: niemand spaert; 
Dwingt al de werelt : t'zijn de gaven 
Ons ordens, na der Spaenschen aert''· (= aehtste gebod) 

Dit politico-re1igieus pamflet zou een grondige studie verdienen. 

Eigendom : uit private verz.a.meling. 

E.2 FABER JOHANNES 

WENEN, 1530. 

HUMANAE VITAE MISERIA 

M.G. 

Fabcr Johannes (1478-1541) studeerde in Tübingen en Freiburg. In 1511 

wordt hij vicaris, in 1514 priester in Lindau, in 1518 vicaris-generaal 

voor Konstanz. Hij was bevriend met Erasmus en ande re humanisten. In 

1521 publiceert hij zijn brieven en predikaties ''Declamationes divinae 

de humanae vitae miseria". 

Vanaf 1521 trad hij hard or tegen Luther; vooral in "Opus adversus 

M. Lutheri dogmata", later ''Mal leus in haeresim Lutheranam". 

Hij is ~in van de heftigste figuren geworden van de contra-reformatie. 

Dit kon vooral nadat hij in 1523 in dienst gekomen was van aartshertog 

Ferdinand van Oostenrijk die hem als hoftheoloog voor verschillende 

religieuze en profane opdrachten gebruikte. Hij behoorde met Eck, 

Cochlaeus en Nausea tot de 11 4 Evangelisten" van nuntius Aleander in hun 

strijd tegen het Lutheranisme. Hij was ook de mede-opsteller van het 

Confutatio (samen met Eck, Cochlaeus en Campegio), een katholiek tegen

s chrift tegen de Augsburgse Confes ~ie, in opdracht van Karel V, dat in 

verkorte vorm, op 3 Augu~tus 1530 verscheen, maar ook de latere drukken 

bleven zonder enig EevoJ.g. 

In 1523 en 1526 neemt hij de e l aan de disputaties van Zürich en Basel en 



(vervolg E.2) 

wisse l de strijd~eschriften met zijn vroegere vriend Zwingli. Hij nam deel 

ann veel Rijksdagen en godsdienstige "gesprekken". Hij verhoorde tijdem;, 

dien s c evangenschap, de LutheraRn Dfva i (Devay, eig. Matthias Bir6), de 

"Hon a arse Luther", een verhoor dat Faber, in 1537, :publiceerde. 

In 1530 wordt hij bisschop van Wenen. Hij leverde veel voorbereidend werk 

voor het (uitsluitend anti-reformatorisch) Concilie van Trente. 

Grotendeels vrij naar Religion in Geschichte und Gegenwart, Tübineen 1962; 

Deel 1,2,4,5,6. 

Eigendom uit private verzameling. A.L. 

E.3 D. MARTINO DUNCANO : VAN HET NIEVWE SACRIFICIVM DES CHRISTENDOMS, DVVELCK 

IS HET LAM GODTS DAT DIE SONDE VVECHNEEMT, DEUR DIE OUDE FIGUEREN SYN 

GHEEYNDT ENDE GHECASSEERT. 

TANTWERPEN BY HENRICK WOUTERS, OP ONSER VROUWEN KERCKHOF IN DE GULDEN 

SONNE. ANNO 1580. 

D. Ma~tinus Duncanus (Maortcn Donck) werd op 10 november 1505 geboren te 

HonnschRft bij Kempen en overleed op 16 april 1590 te Amersfoort . 

Na de Latijnse School te Nijmegen studeerde hij te Leuven, wa2r hi.i als 

Jeermeester Riewert Tapper had. 

In 1541 werd hij pastoor te Wormer, waar hij de grondlegGer werd van de 

Latijnse School en vanuit die funktie de Dopersen, die in deze buurt veel 

aanhansers telden, heftig bestreed • In 1558 werd hij pastoor te Delf t, 

rnuar in 1572 was hij genoodzaakt deze stad te verlaten voor s'Gravenhage 

waar hij Deken van het Kapittel van Sint-Marie-Ten-Hove werd. Ook na en

kele maanden was zijn aanwezigheid daar niet meer gewenst, trok na~ r Am

sterdam waar hij pastoor werd van de Nieuwe Kerk, totdat,in 1578, de stad 

overging tot de Reformatie. Zijn laatste verblijfplaats werd Amersfoort, 

waar h ij aan~ewezen was op liefdegaven. Eerst nnm hij zijn intrek in een 

kloo s t e r, dnarna in een huurhuis. 

Langf". zijn gepubliceerde literatuur bestreed hij Marnix' 11 Byencorf 11 en 

was de auteur Véln een cathechismus, waa rin bij de "Heidelbergse Cr1thcchism1-1s 1
' 

trachtte te weerleggen. 

In het voorwoord van het tentoongestelde werkje, op de rugzijde van de ti

telpn~ina, weerlegt hij een vervalste uitgave van zijn strijdstelling tegen 

Marni x ' "Byenc orf". 



(vervoJ.r: :S.3) 

11 Daer is wtgegaen op mijnen naem/ sonder den naem dcR Druckers ende der 

pl~ctsen / daert ghedruckt is/ een boecxken / wiens opschrift is Carte 

confutatie ende wederlegginghe van een fenijnich boeck des Byencorfs / 

hier van Jaet ic u weten/ o Godtdienstiche Leser / dattet buyten mijnen 

weten/ ende teghen mijnen wille ghedruckt iR / anders dan ick soude hebbe 

laten drucken. Die tijtel oft opschrift des boecxkens / ende die Prologhe 

en hebbe ick niet ghemaeckt. Ende die spotternijen en behaghen my niet/ 

ende int tgeen dat ick ghemaeckt hebbe / somwijlens gantsche regulen 

achterghelaten. Dat die sin contrarie der waerheyt / ende sonder verstant 

vRJ.t ende meer ander fauten. 11 

Eigendom : uit private verzameling. D.v.d-B. 

Lit . P. Noordeloos : "Pastoor DuncAnus", 2 dln., 1948. 

Da Nauta, art. in 11 Christe::'...ijke Encyclopedie", Kamren 1977, De0l 2 

PP· 455-1J56. 

E.4 ANNAI,ES ECCLESIASTICI, Tomus Nonus. 

Gedrukt bij PJ.antijn, Antwerpen, 1601. 

Ei2.:cnrlom : Koningin Astridmuseum, De Panne" 

E.5 HOU\·/AE2T : "DE VIER VVTERSTE, VAN DE DOOT, VAN HET OORDEEL~ VAN D'EEV'dICH 

LEVEN, VAN DE PYNE DER HELLEN." 

T I Anb:errAn., By Christoffel PJ.anti jn. 1'1.D. LXXXIII. ( 1583) 

In een kort inleidend gedicht wordt de lezer verduidelijkt dat de ''vier 

uyterste schriftuerlijck beschreven (wort) om dat ieghelijck hem totter 

deu~ht sou begheven''· Op een sierlijk gegrave erd portret, re volgd door 

zijn \•i,,:EJenschild, komt Houwaert I s wapenspreuk voor : "Houdt middel ma.te". 

Deze "Jr:vensregel" wordt emblematisch in houtsnedevorm uitgebeeld en ver

klaard door een achtregelig gedicht. Het begin luidt : ''Hourlt middelm2te 

in s'werelts ciborie, Op dat ghy victorie crijght, door const, en aerbeyt, •.• '' 

Aan ct~ cicenlijke dichtbundel van Houwaert gaan lofdichten vooraf van J~n 

Bochius uit Brussel, Anthonis Coppens en J~n Vander Noot uit Antwerpen. 

Tien folio's voor het inleidend gedeelte. 0~ bladzijrle 335 eindigt het diep

zinniG dichtwerk van Houwaert met de moralicerende waarschuwing 

11 •r is -:::i. _jt da.t ghy om d 'eynd' peyst en houdt middelmate". 



Jan-B,n : ti.st Hot1~•1aert werè. geboren te Sint-Joos t-t Pn - Node, Bn 1 .c:; s el, in 1533 

en ovPrleed er op 11 maart 1599. Hij was e e n Vl~ams dichter . In 1578 kreeg 

hij 1 ve r~oedeJ.ijk op voordracht van WilJe • van Oranje, het b"J.angrij ke ambt, 

''Ambt van Consiellierende Meester vander Rekeninghen ons Heeren des Coninckx 

van Brnb;c;nt". 
B .. 

J J de ove rgav e van Brussel, in 1585 , ma~kte hij deel uit vAn de delegatie 

die oudracht kreeg mat Parma te gann onderhRnd e len. Zijn werk bestaat ujt 

lyrj2che ged ichten, toneelspelen, gelegenheidsgeschriften, vertalingen van 

Latijnse Auteurs en leergedichten van grote omvc1.ng, zoals "Milenus Clachte" 

( 1577-1578), opgedragen aan de Prins van Oranje, waarin Ho11wae rt, op nauwe

lijks bedekte wijze, de Spaanse onderdrukking en Alva's tirannie aanklaagt. 

"Pe easides Pleyn ofte Den Lusthof der Maechden" (1582-1583) is een dichter

lijke levensregel voor de vrouw. In de "Vier Wterste" (geschreven in 1579-1581, 

uitgegeven in 1583; tentoongesteld werk), laat hij zich als een schriftuurlijk 

dichter kennen. Houwaert is een overgangsfiguur met typische trekken van rle 

humRnist en renaissancist. 

Li t. : uitvoerig in "Bi bliotheca Belgica" H, 13-34, 89-189. 

F. Van Vinckenroye ''De Vier Wterste~ tekstuitgave met inl., verklarende 

a;intekeningen en glosRari urn ( 1965) 

Idem in Nationaal Biografisch Woordenboek, Deel 1, pp . 620-627. (1 9~4) 

Grote Winckler Prins, (1973), Deel 9, p. 618. 

Eic8noom : uit privGte verzameling. M.G. 

************* .... ****** 
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, l\a-Jklt' a,. 1·t-,tforkt· Î<t~. lw.me '"" l,w~c

m.,•áf:ntbtgllCll r~·<lnry,:g/11,nt pcrhde Vdd~.tt 
;,. t\ ,;f, ~cnetl r,,,r•ir.mcn· cÎi<lt ~•c »'"-' ytfcr ntaghrindctt -

1,,. hcN.-..'tt ri,·l.,.,tp,.,.b,, e,1 r•k•l>!k>t< VOOl'lWllmffi-Wyt 
i>I f " >'vrt<bcn , fori-4rr vn• te< ~,._,,,.,.;.-1111:11, ftll hw.ldl:rt, 

·. :t; l);; Wïnu.-. c1, ,,1~ i:;c!,éci.,- J,.e1>1t:) w,acdt dl~• 
1, 1 1\:'h:.i!kll~kti .en moYerym" ;a~ fw.t- w~la:3:fü:fe 

;rw<>t<t- i tz ?'"l"l-1,c •~ict ,te,; te f"'""" lsnc!u qu::im "Yt t~ . badl:,.-n. 
l>tm(,, u, 'tl..:~u~.-.,,, .. ,,,,11 t~d-cr- ~:.ld;i;,t, <ftt a,~ •• ~<;ire-p.-,1n-ç, du<1t· 

· -/t:h<:J'.r>'.m,,, ,icJ J?• ultrn -t'Jl,•g;<l<lt g,;w,1nn<\n,-, um· Üwrtt1t~'®ttbagn• 
· ·ûf11,Jr-~,::n· tf.\t•* ,;tr.\h<lt \' ;,·n ·(.'t!d itku-~v::in~Ct'K:lt: d#f':•·bin:n:tti re mali ~• 

<it n·vyan~it-:-cc <»J~lltrt:f :<;.,~,.1r •t tÎ\'tv«-ifn~,~n-· tiJtt fol~lmth1k " c.sopI(î.l"' 
!-~<;("" '->n:- # -\-~l~ihL-:n/. ,v.c\'n1gh~ rit<lt~•: d;tr.- mi,z· fo.;bl'i:Ctl· ~b\rti~ fU\!J..q"~I( J 

. nsf(f .fi:c2 t~c;:~.~ m: ~,:t'a\~fo.1 'in -:'t t .wJt: 51~n l.Ull~rtth; h1 \'t.tr~lfli·ng_iÎ tt\ge.., 
· · ::· / ~s-~~f:-ttt~r.,, U:i!µr•:kittc<il;. w.c-c,.k~rk«-t'fn<lt: · rnt1· tiu:n f!lt p~Y.3Jl~htnmi, Ni-1C'. 

·· 1- -k .,1kd Ktak,>11w. !s"""'W~•n-·in:'l j:,rbi(:df v;i;,t M;!l,,,. ,. ,m ntet Je tbJt 
'_s;:r-s t!-:: tlw.?.rhiikhttt-. -\i<Xw gtfi:~ .Jcr_ bf.tfk <~r~·Y1tm{•, i,:.,n ~fo,urit.s gckno •. 
_r.:::t?·~ t~:lcr:>,\ in: S.l!c.att.lth Ckr~t ~\:;+Jl Y,:i~lk>~:~i:i 7 dk.'ft· •f t>:,i;r~: ~t 

\!wi~~lr~~!1:~!~;?;:~:~;;;~!\E:':!i:,:;;~C~:~i:~~:'.~Ë-
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s 
1êtG etoniqutG be 1frace ~angfettttt '71:,t(coce Se(paignt1bt 1-f,:etai 
gne1be ~a(cagne1be 1ffanbtt6 et tieu~ citconuoi(inG. ~uecqG pfufteut6 
nouuefftG c6o(t6 abuenutG e11 ;J206arbte1t6 ptaftes;e,, ~ffemaigne l5on 
grit <(!:urquie;eG tetttG bouftre me~ abioufieauecqG fa ttoniqueSubit 
be Slf)onfitttfet iuf qutG ttJ fatJ mif. i3. ,enG et. ~iiii. 

~ :JC; f e ienbent a 11)atfo en fa grant rnc 
famct jaqtJeGa fen( eigne (air.et 11:fautic" 
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ua~er ben / mact ül tniJn ctr;·~~:i:üti t1mtdt, · 
ilt t)ccrt/ UJatn» 1-ntJtt uiifä f rri1t<ee ~ette; 

· brr \Jt)•Jfc~m:en f tont o !DP 10:tttltr~ ilk 
mijnen n,1tm u,rnnm:t / ml)e t1rbt g1Jtfètlt : 1 
w~ct m ~Jrf.lbm tllP ntn~n nacmucrrtiui~t; ... 1 

7 ~{Jp oiett op m,1titu· r,mtatt btftntt! 
ÛJOOt / tnOtg\}µftiwtlt: mlaitit\flthb;ntui>:1 . 
u btfmet f ~iltt: ut Îlilt U{l!J ft(i{lt ~,, i)tt.ii. 
ren Mfd to lJcrjttMtt. 

8 .. '•],ttiar Uilil ccnutiunt !lncg-otfcr.·m., ~ 
tirotîcrtom ti UoJiltn / m nl niet qnactf sm~ J 
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W(!O?t.!t ~ot ! 1 niet,/ till~jntn 'tnti!ttr. (~ tot n n ü;r_j fept lle 1 
'ji'frat! m::; ! ~ttttiltr Ot).l~ft{J»tm/ mor1d,tm{1lgficrn j 
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1 O. F AB. H O M I L XX. 
QJ' A M M I S E R E A C l' E }t. 

dit~ voluptarij viuant. 
HOMILIA XX. 

Pauperttn quiáem "#itam gtrimu,,,fetl. mult:i 
boll4 hiibebimu.1,ft beM f«erim111, 

robi", l l ll. 

Dluerîa mortalium defideria notá
tur ab AriR:0.1. Ethico. & 10.vbi 

fic mentio quorundam qui in volu
ptatibus fummam f~licitatem collo• 
carunt, quorum fane magnus ell nu
merus. Nam facilius dl ,•oluptaté re• 
prehendere quàm fugcre,adeó lethali
b9 illecebri~ & vcnenato melle Gultos 
mortales inefcat. Eius ftolid.e opinio
nis adfertos fuit quidam Epicurus, cu
ius feétatores inter ceteros fuerunt Sar 
danapalus perdita? ~ollicie_i homo •. 
1-'hiloxenus Eudoxus & hod1e pecum1 
homines, ro'Io taél:u & gufiu viuentes, 
in quibus intemperantia? velut in gur 
gite ratio pr~fta_bilior homi~is pars 
abforpta eft. Sed 1llorum omnium dul 
cedo vermes.Iob i,+. Et finü illorum msrs 
~fl. Ad Roma. 6. Fini-5 i/Jcrum interitU1 efl. 
Ad Philip,1,Ducum in boni-s dies faos,& ;,, 
punffoa linfernii·deftmdunt.lob 21. ~a-
re pauperém vitam gerirnus. , 

Fuerunt olim in'Paganifmo, & ia~ 
funt fo Chrifti~nifmo voluptatutn m1 

lim 

,• D E M f S ~• ':'IT.. Jt V. ,30 
Ittes fäcramentarJj, 10 Ep1curi decreta 
v~cro iurantes: ventricola:,quorum Q11 
d~um efl! pr_obè curêre cuticulam, ge-
n10 larg1us mdulger~: quos cum infà-
ti.itz & intempelliu.r libidinis fint 
Lyd-os in meridie iure dixerim,., & Ca~ 
pr,rios in ~au, Vt ell in Adagijs._ ~id 
illi aliud cogitant quàm Lydorum -c~
ryc~_s?hoc e_ll, quicquid ell opip.1ru111 et 
variJ, cond1tum cupedij.;:ilJis aut nul-. 
la aut omnino modica animorum cu-
ra efl-, quippe qui fic viuant .ac li com-
pertum habcant,_mortem non corpora 
fol_um nollra occtder~, fed &. in ipfos 
animos fuum habere 1mperiu : & pro-
inde hic ampliter voluptuandum cum 
alibi poll mortem nullus volup:atum 
~enfus in ~omine maneat fuperlles. Ha 
1llud Efata? nunquam non ebrio ore 
c'.uét.i~t: Comedamm & bib111mm, cras~ E.fa.u. 
n1mmor1emur. Et hoc apud Sapientem: S,tp,l. 
Veuite,fruamur boni,, qu.e {unt , & 1'Jitmur · 
rre11tur" tttnquam in iuuentute celerite,, Vino 
preciofo & 1'niuentû nosimpleamm, & no11 
pr.ttmal nos flos ttmporii. CuronemtM nos ro" 
fis anteq1i4m mtirceflttnt , nuOum pratum fit 
quod no11 pertran[ettt luxuria noftra. Nemo )14! 

ftricm exo,s Jit-luxuri.e noflr~, 1'biq,,e relin-
91tamiu figna letitiie , qt,oniam b.ec eft f ""' 
110/lra,& hec efl fors noflrá. H~c cog1ca-
uerunt & errauerunt, exc:~cauit illos 

ma-
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1:J 'i: n fr )l''fb Jf• <) P~ · 
i 

h, GtiJmvüitiuniiüib,rtbbitü ünnt , nuuotttü:tgn,nbirtlfflUitt.[•n. 
· rlttqntdfm ilb ijiil)pµäa,iu~ il,Jai Itidalinidtö:àboJibî · · .. . ·~ 
.. M?!ffl. •~ .Jlûm.·, ~tatdliUC. ·· .. ·~Ûlll' tàtmtVti. :.tt .. iJJ.lf{tüJJJ~. ÎUó~ 

t~=-;~i:r::~: ru;~.·awu·w·· .. ~~~.-~f!)~f~.u-
btl) ~ tluntó&J l'I.U1U tttttfr tut ftittl\\• ngi91Utffl1Qitt:: mqlnnntt q 1Ufffl!t, 
rt!ituubîQO~~mtt'c«<ttttifflfi_nm, tinumî~r;!iîriluon:ttq, 
t1tnudfüpoottn malmt coumunttt ult11ttn'tU tfflUOtT,l!itwniut:nfttbi, 
tt mfmt prtdata lJUlttU bif mr:tt tr i - f tiplîmmi: nr quátlt> itáf~ tomi, 
imfmltnto nutuii ffl!llqumulltPlk ' :nunprtt1niûJ,1i uinmaa(.\nntq, 

:i!tll(Jlatt. iliyh,nt v.wlor; .. ,.,atftritiiïbmtiimrûte:Jmltltmuuv 
mtd l~ultqjt~îh · 1 , 1:~ffllWtlitnfintO.µÛÜmHtl ~~'JJl tÎl .·· .. 

e l!tf qui no , , rniûmtttt ftfi:1nc Htfoto n, fün fit{,, Il 
bUr tn m•.·. ".".•. lto. •.iiu,,· · , . t::ni-: .. ' '!(, .. ·. · .·.mi·.nr. q.·. n. •. · · . ·.•·· m. 'l.i ·w ··. 11w 
.
ifu. tû:et·iu· titam-··· • '/\_-, .;··l\·i· ·. 1b.tl1Jk • .. ··. ·f ·· ·f!·1 .~m.üln.·,un. umfrtatl, . taurruuutä rmE · · ' f n m nuthutti tmilt un · mrr: 

~îrt (!~.,pftt-, \ · ,. i n~ ritJ11h10 il\fi int.tea riu~{'/ u àüt 
....... , 1«u~rro1r~ til \ .· lltJtfüfctJ.U'IJ%mt?ti;0,t.tmamnnq, 
nmi!t)uolfimtinua :11utrirt · •. ' ; altl!IJ taput miO{(t ott mm ab illJ, 

.. yllil!bü'tl.•jta ... ~ .. u. oitt··.li.ntit ·· .mï~d. tUn.m··.·~ _-:-.4 qaunrutt ... ~-m.· ttrmo, .. _ tiguu quon pl~t1mmdf fuun tdnttnru~no tmmun, fopmtt' 
}bttudittHlffl.!. qri ftuttûf~táhit rum: u!fi,tmt{ qµtil tnle fllfnplt mt. 
I injfun(tX. t i'oUû rimi Jip. rdlµ~ : , ., t lsnttmd>lt ll!ifüt populi dminm, 
•·· 9.l\Îutà îtuttûq1_ raatt ~rtaf.îiimt. 'm1mt:~tnitfa!uû mr fat btua. 
•· 'J1,,0U (tt hp11i1 !!Îi tir:~tlimfüi~, : >mtgo(~~~tU untlftlR IJmttl 

1 ,Ut& q1,tfpromrtntuo afdntnm.JE • atmfdt1~ uµ4JJ~J!t mufü: bmtm 
: ltJó. uil ttrutgtjrttitpijîiubiti4 ;nttu i ;,Jt(!Uttrtil~-fonmitttdt&W.: . 
/ Jin1riffl?î,~ntfüîl.!~•~ -J:ttlilJtttîtCJP.iWi mum fJtlwi!li~ ·.· · +mirnotut nnmune uuuulhm: 11ttt . f t\mmrrn in nunuw1f µ!:mn ~1b • UI 
/{i,~?ntînpnibit.;11i:n '"-·'"::-"' . . -. Ö/ •f 'i;tnl!\!Uilcatf~Uipntttllt 

··.-.:r.,,: ,·\·;·•·\······ ·.u.~n~1ru.· ~t~.·. _:. ttu,Jttyt; ..,_1 . '1,1~Jîmn .•. ·•··• •.. pt. ~:l ... ·ta·· · b~llllUJ.· . ·.". r. n~a, ;,~, .\ Olrati rumrnnttt4~J!lllitttm , /; tltftiuudl~U~mtt:ttmlUDUI• 
·, 't,Xl\l!~Jm5ttllriuriit~ ~«n~\!i!î!~ .... · ... · •f mtiu!ifm~:'.ia il_ijbl~in_û_ûtqi'P.lo . 
(:tlW!·. aililfuab·n···•u.}anurur,.l'.f~ri'... 1 1 {JU!mm. . .: !tt·. ~ ~ . ... uru,ma. . , '.ll!,,lini~ umdilJ4~! 1 Jlltlllllt9 . / }i fflU tt guttttUHnibttium!~t fiitt,tt 
( { t! ~blo i}ttfÛ iiióllÎ') ij !Jditt~thti i t IJl!nuht uû~mtittJûa {ddümfnii; 

:li=· · • ·· ·•· toa:111üafubfilnabit roi: , tn"tn ~umtt mtw tlaml\UfflJ ftD tji., 
1t rum·•·· ... •èn. u.1t .. -au .. ·•.··· m. eiu. im •. ·.ru. a. :ii·u· .· . · .l:tarm.. ul·lli.tt. uo .. litt ... illtt8tt.· · · .·. ;q.·utiii, <7 flitbrt ûui t6ni~roé.~ tî!i aw . üttu !!l miliîhuu • , tubilil.ntt 

:::!,:J:lfn~W:~ fa~:.aw~&:3r~=E~~~~ 
füt\f()nmfüuà l'litit an mtfil,_~!~~ t111litunttfàoftmbftttóbîetnun. 

/ " ··' 8~1'11...•.,~•~,,.,, .. 

,_.. 

m,.; 
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ijntipit tpûfula fümh.i~tmrtimi an 
pûttlltutmpnlbittrum ntnnntttms 
· · ' • ~ ·· Utn:ia•mpit '" ' " 

tlt!tftU! 
nm mi:dJinnmuf, 
tula pfttm~•lttulir 
' Uf 1t lilauilliman 
lnî&•ii aprinlQJît1 
ttmûiditn•fitf,Plli 

.. imu fuJd 1 ntttrto amitldt uorut 
pfmfmm.limimilft11mnffitunn f. 
1 JPÎ g{utiuo: mpuinnHjiu mm utili, 

·· mi trt famiüarin• nö l1ttáa tamum 
IIJ2410irlt6 ffitnltt 1 palpän .atnnofu. 
fttl bü tiutnMt lmlÎM1$ fttipnmnti 
ftutfüt mttófüntt.1rgim' în umrifu 
~i\tnrijo,quofuäiuftmtftJWiuria"
JUJunn UlJijlfc 441f0Mmnia träruft• 
UUCG qUO:O tt lîbrio Ullltttant:antl 
: tn uittmi.~imt ÇÛlltfO?IU1 ttmnp,~i• 
·mt.lB lntW•litpiiltU~'JnrdJjuî 
nmnnnû•mntnuq mam rtatîr.qm · 
qntnm.ii magrut lt(trial'linttnr:tntn, 
l'infif.fnm pmtjuit.itutJ(Ui ad}l'tÛlJ 

. mgtttilt-'lptlttlt&-(WU{qJ tlodrilllll.1 
4dlattmîc {ligqruia pfamlbiit•limr 
PmtUio ®11 tdfripfun,mrttiu alima 
imtûfl' oiftttt:qm fua q,urmi ingttt . 
IDttû~ nHttîn q1.11lfi rom tl!ttfu{lim, 
mi pliqUi-r.apt' a pi rade 1 uanil)a, 
tUMftlÎlUJ ttmdifünnl llPruit•IJUd' 
mprimlt tmllt' 1rnuuo.tauti quia 
1ttfu1.uttaim mmut rt fuit. an tmUU 
rmnUatftnJutfü&Jmtmanmuf. 

..... 1:tuldmil~ gaUim:û(Jtinila
tJ quotbanuuml.& Uobîl(') lqJ,'îlUU&• l 

,iuoe ilb:;umpltttmrü rui toUtn pii 
tt4Je;iU!dl}o&6t1nJpll~.ttt,, 
buit ia rtaG hnmlridi omtnfmdw. 
~,mmmm-urdrawi 

inonffi:miutJ. tt:ttn urn.nu nmmntt. 
,'i'tw~Uti1û1fmtiUrn1aQ'uru~uur 
toquuur.fütt pffu\\• ur 11intumin tm-• 
tntm-î1U1'auit pf .aa•1mûifüt mttmfü. 
nlhmno-fûtbilMttU[il:tî(rilB• opulf' 
dffimn iltblt tu.Jtlà\ltmmtUÎNt dtt 
fftmlltttn lmilftrtt0 p:tp,f nn !ltuprtt 
tûr1uiffn pumit an bmgttmmlM.tt 
llramua in dJrotto fi:fttui nutro..trtt 
tantali fomr pnmrmm• îtutt puuior 
tlif~fuo:tn nurura.?t mn:ritn.artt 
tutf u nim tt rwm .autlirtt nntttttttn. 
îfutr p rlrimintl.l•hnbdn1ûoi1-r1Jt111r, 
no• rtttilnn. aif vrioa• p.atttron• f V\U• 
plJt1timl•ttr11bro-pauilut0n-ntifutt 
nhalltrantniii:pftîttlt lUl:tmiupîif• 

. ut {îl(l'll.Ofötthi~ll\l l ~•ofüfüliqm 
• folm mrnfüm otbmttnfulmln.ln, 

. ·. uttût iUt nir nhîlll tV Dirtmr ·t't fnup 
.. pmftrih\,frmpfrnu:tio1litttt.1l>ttîµ , 

•·• fitfuptt 4ncµt11tilfmtt olbJ uef umi• 
· @lµiqilf rü,fttatue. . P. . 
. .t'~ mnlnquot nt &rulJn~ 

, ~~ .f tÜ illJÎUO~lll~1l4lll~~~ 
• i 1mä{lt1ltttrmnU•qttt tr:amfrinuut 

1füii r r ~nfpitin 11n1urtmt:tnffll_ptli 
; tntttüttmrii qmritin ûU\lqui in mr 

ltrttmrJPC. (éoft bu\lt\ÛÛ tmtbiá1' 
; luBtati:afdnit îhrrofolhnii m uitit 
, 't_nttû l máftt fll!UIJ 1Û bÎfW quînltt( 
J!tr;u:nunnruu~omàt,iart~n; 
atnn:funrc' muriii jininmniufttum, 
.tuto mu, i!udfu$ poft ii1ll;$, ijruoz, 
J:tdmatîtmlpmlmmaimlt~, 
fuitdîapftJJ:U.Jûgmîf.tttfrnntiu114, 
tuttm 1Ut'Ut'tt aut tunmilîit.tJalut 
ntfiiD rjtlfitramn ~uîntd 
ilduMtltt attn-tbif@fttrnµdot.it 
outcauffufttfmdUQfonár. ~ nt%tt 
~!rilr®i~m-11tgmtut 

tt. .,,./ 

• )t 



i I ) ) J 

.._""~--""I·-""I''=~ ,~ .... ,.,,. , ••••• , ~="" ... "" .. , 1111.,J • \-t11 \ (1 • .-•111 • l l.,. -: 1 \• • • 

..... _,,, -·····--··-"" ..... """ -•~ 1 ' )r\r\ .,; • • {' 1 1 ••,,; r, 

.... ,, --... ---,,~, ·-:~•···-~-~-•,'•:, ..... ,~ ..... -. .);).-.,.,, •• ~.)-, ••• ,, .. .,. ••• 1 •,1 -. .,,_:,:• 

.......... -···---···~·:""I ""'• •-•--., • ._ ... ~-~---- 1 ,.~ r# J , .. J 1,1,, ,;' 1 1 ,y' 1 •• l!!I ( \ 1 , •• 1 .... ~ )1 IJ, \ e 

~~~~N!": ~~ ~~·,,:, ~,ï ""'='·=·= :-i•~t,}:,i, :,~~\V: -, ) - :-,•:,• ~~~ ~"",~ i:,,~: .,~:-: "Il~,, =~"""!.'" ·::: ' , 
•-,•:: ~~v-;:, ""I.;!'~ ~~::-1, :■,~~~~ :,•i,"), -:=,~ 
~-,~~ ~,~ ~,~-r,~ -,~:, i~, f,.,,~~ \~ :,~., 
~~~, '""'I:~ ·~ 0'~':.' ,.,r,~ ~,:":, 11.J)~:~ :,~-,:n, 
~'~~ •v~:~ ~""=~ :,i::, ""l~i"'I i:,,1~ 1'Ni :,f: 

:,: :,:,~ 
•~•~,_, "-V'~ ,~!:~•, ~:-,,,: ,N.,~• •i: ,•~·•, 1 • 

,~~ =•N~,,:, ,,,~ ,:•-,~•, :,=~~ -::,,: '=':I~ 
~, ~~, i~~N ',~, ~--v~ ~N ~,-.,-,, ~~l"~ 
.,~,• ~~ ~,~ ~~ ~~ .,~~"= ,:i~ ,r~,:~, ~,-;~ :,~,, ,,t\ ·:,\!,~ ,~~-, ,~ 
:-,.,-,,~ b~ =·,~=~= ,,_,~ ~,~, ~~N~ rt~,, :m: 

. y,~~ ~~ ~"'l\'0 '' ,:,~ ,~~~11, ~~-~~~ Y~T,, 
:-i,~ ,~~= '.:"I~,, '=-~:ait~ irlN ,~~,,, ~~T,~'-: 

-~"V" rtN ·:,\;,, 
~~i--i,1t ,~: ~~ "'l=ii ,,,N~ ~~~ ',~ :-i,:r, ~~N•, 
~~~~t= ,~:, ~-; "~r~· ~:,~ ,~,, ~~=~ ~.,~~' :-,,~, ,,';,,, ,~~~ ~:=~ "~~~ ~~ ,~~:, -cn.,~1, 
riw~ ,= ~N ~ri.,,1, ~,,~ 'C1':"N"" ~t1t~1, ~=-,, ~~==½ •-,n~ ,,,"~ ~~, ~nN =ri,~\,, -~,;i, 
w~'-= t,~'"'r•1~ ,:,,,~ ~:i~ .,~~ 'C~'~'\' ,..,~~, 
tl•~~i' ~,,,_~~, ,~,~" ~= ~N 'C1''~\', i"'l,Trl 
~MN~,:, .,~~ i:==•:i',N :i,:,~ ~~N '.C,,:,,~1, 
-:~ ~":,~~b ~,, ,-,,,~, -c",~~ t,~~ 1=,,n-: 

~,r:,b?\ ~,~, 
'C~~:~, ii,,, ,,~ l: _'!~~ i: i!,#.' ~: T,-,, r~t' 
•:~\.:, ,~~,, \:,~-, ''' 11'n i= i,~, :N''~ •:: ~~M~,-,, ic,•.:,,~n ~~""I"!.'' •:,,, ,,~:~, !i'V+: 
½-; i'=~:,,, -=~ •·vn~ i1m, 'N•,i :,,v 'N'"-!,': 
·,, ~=~ :'~ -::~,~ ,,~s•~ ~~~N ~iy, ~~" 
,,...,~, ~,~• ,=:,,~:, ~,w,~ ii=,, ~~~~ ,, 
'-:,v ~!,, :,--vt, ·-,,,,~,, ~~~' ,~i' ,-,, ,N~:riri 
-.,,-: "'l~N~ ,,,-,~ ~= ~~~ ri~~ 1SN ,:_,,, ,-,:; 
:1'"""'1':,~ ~,-,,:, ~~, ,, "'l~N 1'~ :-,~~-, ~.,,, 
r--iNT i•~N ,-~~' ,: ""lt,:·, ~w~ ,,N, f•,f\ 
,,ri: ,:,~-~ '=,,

1 

y,-,~ n.,~~,~ ~=~ ,T~~ ,·-V~ 
,~~ ~,~, '=~-= ri""l"r i~''\5 ,~,~, --v~ i~= 

DE 

. 1 

"11•V, ~,~-••• ••.i••~ •!~••---, 1111111u.,•"9• ••u •• A 
1
l J l 1»)•· 'if I ., ••• \ '.i-1,i~•' l 1 1 

• 1 " 

/ l J ~~':~~~ ~, tl,ri=-·, 
,~"I"~· ·:: ,~ ,:-: .,~~, ~"V~,~ :,,:,• ""1:-:·, 
~=•_r,·:~;~ Y"":-,: ,~ ,~::~ ·~ ~~~~ ~""~~, 
:i,? ~,~., ~-v~ ::-:•~v~, '==, i~' •:~ ,~~ 
~,•~•,,~: ~:-.: ~:-i::~ iN .,,: N~e\', r,:~ ,~ 
~~~~ i~ ~~ ~,=~ i'',:i,::•b r·~~~·: r,,; ~,~~'= ~l"l"l.'',' ~,, :,~·,:~ ~•~•-, i:?,~ :·•~i~:, :·•,·,:,, 
~··:10 ~-~•:, ,,:·~ ~--, i"~ ii~~ ~-.,,:,: ,~,~ 
~~ •:-,!iN:, 'V:,•, ni:~, iN ~~~~ ,~ :i"-V~:, 
:i,,,:: ~-,,.,.i,\' -~~ ~~~ ~r,~,, :i~"):i ,.~, 

\'~~ M•:~~"V_ ,,,1, i"'i 1•:,:"\ ~-,-~-s~ •~~= ~,~ ,~= i= :,·-:i,'ï;i •,, -:i,;,·;~ m,··: w•~ ,
1
•-,~~ 

:'~~~-, ~,~,S ~•~,~ ,~ ""1·:: N~$~ T,~f i~ 
~,,: ~•=~·-v~ ~::-'~·.v _,,,_,-~r,:~ ,i',~ i= 1,,y 
~~~ 1•:,:, ,~r, 1-0!, :,,~:, i''i Î'~:, '-:tT·~ ~~'V:I 
,~ -n~~-:i .,,"v

1
, :,~-;• -~== -:•i~:,-,", 1,~,: n,~ 

,~~~, ~,t~:i ,~ 'C~~:=:: :,i(J,91,,~ ~~~~ ~-~N, ~= =-,~~~= -,~~1, ~~-v:, :i=, ,~~:, i~N 
~,.., ~~~ :,,~':,\, ~~~ ~~ :i,, h"V·~~ T~-,h~~ 
~=,,~: ,~~ i~ -,~ -c,n~ ,,~, ~,, :,i:,·,, ,,T\': 
,-~N= ~,-~~~ f'ft': r,,, :,~N ~'V·-;, ll,,~.,.,~ 
_--if=~-~=, ~r,?\ :,j)T,_ ,~_;,:, 'h~~-, t, ,~~~ ,:~1, :,i,:,, ,~~ ic,, 'C='~i-,, ,=1,,-; ni'T, i~:, 
..,~,, ~,1, :,,:,, -,nN -.,~~-:n,, ~T'\N ~,,~ :,,;,, 

~=~~ .,~:, ,,: SN -,:·-, .,~N~ :,~~ ~N :-1,~·· ,,.,-,, 
Y~~:-i ~N ic:,~:: =~~~ ~""l~Ni ,~,~, 
~r,,~ i=,~,N: :,,0, ~~~ ~=~t-t N•':,= ~:N i\'N 
~=,,,.,-\' ~'~N•, ~,~,~ :,~,.,n ,~,," yiN·0 
,~,.,,, ~= i"'~ rn,i•,ri= !i~,.,~ ,~,,.,n ~',r, 
:-,,,,,,, ~,:i,~ ~:i:,,i -=,,:,-;,•,') ~~~\<""~ ~~?'t 
'"" 'C,,~.,,~ 
.,~~ :,~~:, :m:~.~ ~= ~~ ,,..i,~1t N,, w.v~ 
~,:,, ~,-~ ..,~~ ,= ~~ ~~~ ~i,: ~~~' "'I:, 
~~~~, h,·~• :,~~ ,-.v~ -=~_,:, t~ :,~~ .,,,,-: ~,,,~ 
:i~,~1= ~n~'v.: :,~~~ ~:·,~~ ~~ ~,,,:,, ~,,n"'l9', 
ri~-i\: ~=~~ ,r,~ ""l;'!I i= ,~ ~,~~ '' ,à'.v·~, 
~•~~ ~~~•;v~ ..,~1'"' ,,,:~ ~~~:~, :,,·~,, ~r,,: 
'=~"°'~' ,,: :,~?. ~, ~~ i~~!i i~=i ,,-_,~, ~T~N 
i:,::~i 11~ ,~-~~ i:~• ~~:, ~,,~~ ,, ~~, r,,~:~ 
t=Mh~ 1,\' ~~~-~:~~ '=~N.._,~, ~,-~,~ ~-~~ 



33 



I N H O U D 
*********** 

Blz. 1. Voorwoord en Verantwoording-

2. Leden van het Beschermcomite en Leden van de Werkgroep 

"Manuscript en Boek tot en met het Beleg van Oostende". 

3. Uitleners, Initialen en Afkortingen. 

4. "Het Beleg van Oostende, 1601 - 1604 11 , door G. Billiet. 

Katalogus 

A. Documenten nopens het Beleg van Oostende. 

B. Diverse Historische bescheiden. 

C. Zestiende eeuwse Kerkelijke Verslagen. 

D. Historische Bijbeluitgaven. 

Lijst van Illustraties. 

Ontwerp omslag katalogus 

Foto- en reprografie 

Verantwoordelijke uitgever 

Pat henry. 

Jan Camps. 

De Beheerraad van de 

Verenigde Protestantse Kerk in België 

Gemeente Oostende 

Velodroomstraat, 26 - 28. 

1981. 



• 

LIJST VAN DE ILLUSTRATIES 

************************* 

(het eerste nummer verwijst naar de illustratie; het kenmerk( ••. ) na2r de 

beschrijvinc jn de katalogus). 

1. (A.16) Gravure : Belegering van de Stad Oostende, eind juni 1601. 

2. (A.9) Ti telpagin<J. uit FJ.eming Philippe : "Oostende I vermaerde, gheweld:ighe, 
lanckdurighe ende bloedighe belegheringhe, bestorminghe ende stoute 
aenvallen". 's Gravenhage, 1621. 

3. (A.10) 

4. (A.8) 

5. (A.7) 

6. (A.7) 

7. (A.7) 

8. (A.5) 

9. (A.3) 

10. (A.6) 

11 • (A.4) 

12. (A.9) 

13. ( A. 7) 

14. (A.11) 

15. (A.4) 

16. (A.9) 

17. (A.7) 

18. (A.12) 

19. (A.11) 

20. (B.3) 

21. (B.3) 

22. ( B.1) 

23. (B.6) 

Titelpagina uit Henrick van Haestens "De bloedighe ende strenge 
belegeringhe der Stadt Oostende in Vlaenderen'', Leyden 1613. 

Uit Christophle de Bonours ''Le m~morable Si~ge d'Ostende, d~crit, 
et divisé en douzc livres", Bruxelles 1628. 

Titelpagina uit Pompeo Giustiniano "Della guerr di Flandra -Libri VI" 
Anversa 1609. 

Eerste bladzijde uit Pompeo Giustiniano. 

Gravure uit Pompeo Giustiniano, wagens voorstellend. 

Titelp~gina uit ''Ordonnance der leurs Altezes Sers contenat plusieurs 
pri vilèges & exeml1tions pour ceulx qui. .• " Gand, 1601,. 

Titelpagina uit 11 Belägerung der Statt Ostende - Journ::ü", 1604. 

Twee bladzijden uit "Histoire remarquRble et véritable de ce qui c'est 
passé par chacun jour au siage de 1P Ville d'Ostende de part & d'autre 
jusques à présent 11 • Par is, 1604. 

Twee bladzijden uit Dilline;ham' s "Comrnentaries of SR Frrmcis Vere", 
Cambridge, 1657. 

Twee bladzijden uit Fleming Philippe. Zie titelpagina, ill. n° 2. 

Illustratie uit Pompeo Giustiniano. Zie titelpagina, ill. n° 5. 

Illustratie uit Hugo de Groot's 11 Nederlandtsche jaerboeken en Historien 
sedert ":ïet jaer MDLV, etc- 11 

: "Het Belegh van Oostende 11 • 

11 A mappe of the Lowe Contries", uit 11 The Comrnentaries of SR Francis 
Vere". Zie ill. n° 11. 

Bladzijde uit Fleming Philippe ''Oostende, vermaerde, gheweldighe, etc •• 1 

zie ill. n° 2. 

Illustratie uit Pompeo Giustiniano. Zie ook ill. n° 5. 

Octrooi, verleend op 26 april 1605, nopens innen van heffing op wijn 
en bier. 

Twee bladzijden uit Hugo de Groot's "NederlA.ndtsche jaerboeken •.• 11 

zie ook ill. n° 14 • 

Titelpagina uit Enguerran de Monstrellet's 11 Chroniques de France, 
Dangleterre, etc ••• 11

1 Deel 3. 

Bladzijde uit Enguerran de Monstrellet's "Chroniques ••• 11 

Fragment uit de "Spieghel Historiael"-

Seynjebrief rakende het "Convoy van Oostende". 
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24. {B.2) 

25. (D.6) 

26~ (D.6) 

27. (E.2) 

28. (D~2) 

29. (D.8) 

30. (D.7) 

31. (D.5) 

32. (D.5) 

33. ( D. 5) 

Prent op perkament, Rederijkerskamer Nieuwpoort 
"Van Vroeschepe Dinne, 1491 ". 

Ti telp,'3.gina uit "Mne:r:- entorfbi jbel", herdrukt bij Pi E'te r J a.cob Paets, 
1657. 

Bladzijde uit "Moerentorfbijbel", r,ravures v ;:rn Ch:ë:i.~toffel van Sich em . 

Twee bladzijden uit Johannes Faber' s "Humanae Vitae MiGe.::-ia", \✓ enen 

1530. 

Twee bladzijden uit het "Grieks Nieuw Testament" vnn Estienne 
(Stephanus), 1569. Tekst Joh. 1:32 - 1:51b. 

Twee bladzijden uit "Biblia Gutenbergensis", facsimile. Proloog en 

eerste bladzijde boek Psalmen. 

Fragment uit het vel van een Torarol. 

Band "Biblia", Aart Dirksz .. , Amsterdam, 1657. 

Titelpagina "Biblia", Aart Dirksz., Amsterdam, 1657. 

Illustratie uit "Biblia", Aart Dirksz., Amsterdam, 1657, voorstellend 
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