
1 
 

Beschrijving van de Nederlanden 

 
 

 

 

 

Enkele jaren geleden schreef ik Lodovico Guicciardini in de Cultuurbibliotheek. 

Nu wil ik het exemplaar 2009/2178 van de Cultuurbibliotheek, 23 Janssonius 

1648 (Nederlands), volgens de Guicciardini illustratus op pp. 88-90, wat 

nauwkeuriger bekijken. Omdat een inhoudstafel ontbreekt is het niet zo 

gemakkelijk om vlug iets op te zoeken. Daarom wil ik het werk overzichtelijker 

maken door een inhoudstafel samen te stellen, opgepoetst met enkele 

wetenswaardigheden.  Teksten in cursief laten ons bovendien proeven van 

Kiliaens Nederlands.  
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Het boek oogt mooi, maar het heeft 

duidelijk al veel meegemaakt. Er 

ontbreekt wel wat aan tekst en 

illustraties. (1) Het gehavende 

frontispice is op de achterkant van 

een lofdicht gekleefd. Een ‘Bericht 

aan de lezer’ ontbreekt en de 

inhoudstafel is klaarblijkelijk 

onvolledig.  Het werk is echter 

opnieuw en goed ingebonden in een 

gave perkamenten band zonder 

versiering en titel. Het draagt het 

eerste stempel van de  

Kultuurbibliotheek voor West-

Vlaanderen met het woord van 

Augustinus: Tolle lege. Zoals ik het 

leerde, stempelde ik vooraan, 

achteraan en op pagina 101. 

De titel is een vertaling van het oorspronkelijk werk: Descrittione di tutti i Paesi 

Bassi, altrimenti detti Germania inferiore dat verscheen in 1567 bij Willem 

Silvius in Antwerpen. (2) 

Lodovico Guicciardini ( Florence 19/8/1521 – Antwerpen 22/3/1589) werd in 

1541 door zijn familie naar Antwerpen gestuurd om te helpen in de familiezaak 

van wijnen, verfstoffen en graan. In 1543 ging de zaak echter failliet. Naar het 

voorbeeld van zijn nonkel Leandro Alberti die in 1550 zijn Descrittione di tutta 

Italia uitgaf, zette hij zich aan het werk van zijn tutti i Paesi Bassi. 

Petrus Montanus (Petrus van den Berghe, 1560 - 1625) is een geboren 

Gentenaar. Op de vlucht door de godsdiensttroebelen, trouwde hij in Londen 

met Jacomina Hondius. In Amsterdam  was hij schoolmeester en behulpzaam 

bij zijn zwager Jodocus Hondius. Daar werkte hij het boek van Guicciardini bij.  

Cornelis Kiliaan (Duffel 1529 – Antwerpen 1607) vertaalde het werk in het 

Nederlands. Kiliaan was taalkundige en dichter. Hij werkte bij Christoffel 

Plantijn als proeflezer. (3) De eerste Nederlandse editie met de vertaling van 

Kiliaen en de aanvullingen van P. Montanus verscheen in 1612 bij Willem Jansz 

in Amsterdam. 
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RIJKE INHOUD 

“Also ic langen tijt in dese Nederlanden van Vlaenderen (het voornaemste deel 

van Gallia Belgica) heb gewoont/ ende by verscheyden tijden ende 

mennigerleye gelegentheden/ veel saecken met vlijt ende neerstigheydt/ 

daghelijcx ghesien/ gehoort/ gelesen/ opgetekent ende waergenomen hebbe: 

bevinde ick dese Provincie soo heerlijck ende vermaert/ ende een soo 

treffelijcken lit van Europa, dat ick voor my ghenomen hebbe/ tot ghemeynen 

orboor (voordeel) / die breedelijck te beschrijven/ inde graet/ voeghe ende 

forme/ soo sy ghestelt is gheweest tot het jaer ons Heeren 1560….” 

Opmerkelijk toch hoe enthousiast hij zijn werk begint met lof voor de 

Nederlanden, een soo treffelijcken lit van Europa, en speciaal voor Vlaanderen, 

het bijzonderste deel ervan. Over captatio benevolentiae gesproken. 

Het is een lijvig boek van 337 pagina’s gezet in twee kolommen met een 

gotische letter. De twee vormen voor de letters r en s vragen speciale 

aandacht. Overigens is de tekst klaar gedrukt. De auteur eindigt met de wens  

dat ik de deure heb opghedaen ende den wegh gewesen allen den ghenen die 

voorder sullen willen varen…  

Op de eerste pagina staat al een Byvoeghsel. Dat is dus het werk van Petrus 

Montanus zoals men kan lezen in de titel van het boek. De Byvoeghsels zijn in 

een iets kleinere letter gezet en staan tussen rechte haken. Ze zijn dus zeer 

goed herkenbaar. Het eerste Byvoeghsel beslaat maar liefst twee bladzijden 

tekst.  Montanus laat zich gaan in een discussie of Batavia tot Gallia of tot 

Germania behoort.  

In de kantlijn staan, zoals gebruikelijk, regelmatig enkele woorden die fungeren 

als titels van paragrafen. Dat is handig om iets op te zoeken.   

Het voornemen des Autheurs 

Ten aller eersten sullen wy in ’t gemeyn beschrijven/ des Lants ende der 

Inwoonders gesteltenisse: ’t seffens begrijpende ‘tbewindt ende heerschappije/ 

die de Landtsheere daer houdt van synent weghen/ ende in synen naem.  
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Daer nae sullen wy komen tot de deylinge der Lantschappen: ende beschrijven 

insonderheydt alle de treffelijckste ende vernamelijckste gaven der selver. Aldus 

sullen wy’t/ wat hoogher nemende/ om meerder verstandt te hebben van de 

saecken/ ende beginnende by den naem/ verklaren dat  Julius Cesar (den 

welcken wy als eenen oprechtigen Schrijver/ aengaende dese materie/ van 

meyninge syn te volghen) in syne Commentarien gantsch Gallia deylt  in drie 

deelen/ te weten Belgica, Celtica ende Aquitania: ende bewijst korts daer nae/ 

dat Belgica besloten is tusschen de Water-vloeden de Marne/ de Seine/ den 

Rijn/ ende de wilde Zee: ende streckt alsoo nae Noorden ende Oosten. 

Hoe leuk hier de eerste zin terug te vinden dat je als beginnende latinist te 

lezen kreeg. Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt 

Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli 

appellantur. Guicciardini kent zijn klassieken. Caesar komt wel eens meer ter 

sprake. 

Inhoudstafel 

Men zal het me wel niet kwalijk nemen wanneer ik vooral aandacht heb voor 

Vlaanderen en speciaal voor Brugge. 

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE NEDERLANDEN 1 - 45 

Er wordt geschreven over Dingen gevonden van de Belgen:                          P. 1 

De Druckerie; Belgische waghenen; Door wien ghevonden in olye te verwen…  

In Belgio zijn ontrent drie hondert en twintigh besloten ende bemuerde Steden… 

Heeft veel  groote rivieren ende watervloeden/ onder andere den Rijn/ de 

Mase/ Seine ende Schelde….. 

De auteur neemt zich voor het deel van Koninck Philips te beschrijven.        P.5 

Dit deel van Belgica den Catholijcken Coninck toebehoorende/ wordt 

gemeynlijck Nederlandt geheeten… Wordt oock bykants gantsch Kerstenheyt 

deur genoemt Vlaenderen/ nemende ‘tdeel veurt geheel…. 

Er ontspint zich dan een discussie met Ptolemaeus over de Graduatie der 

Nederlanden. 

De  Nederlanden zijn goed gelegen om per schip de omliggende landen te 

bereiken. Maer eer wy voorts varen/ soo moet men tot goede onderrichtinge 
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weten/ datter  herwaerts over besonder zijn tweederleye mijlen…Lengte-, 

oppervlakte- en gewichtsmaten werden pas in de achttiende eeuw uniform 

voor Europa. 

 

Dit detail van Wachtendonk-1-1 op p. 355 van de Guicciardini illustratus maakt 

duidelijk hoe verwarrend lengtematen wel waren: schaal volgens de 

gebruikelijke stappen. 

Onder den byvanck des voorseyden Landts worden begrepen de seventhien 

Provincien hierna beschreven… 

De locht des lants is vochtich en grof/ is dies niet te min (ghelijck oock Cesar 

vastelijck betuycht) gesont…In de Brabantse kempen leeft men langer omdat 

de grond er minder vruchtbaar is, en men er harder moet werken. Zo zie je 

maar. 

De Landouwe is schier over al effen…Dese Landen brengen veel fruyts ende 

Oefts voor/ besonder Peyren/ appelen… 

Hij schrijft een leuk stukje over bomen.  Van een soort dennenboom (wellicht 

de Taxus) worden bogen gemaakt omdat het hout zeer buigzaam is. Hier is 

oock eenen besonderen aert van boomen/ die mogelijck elders soo niet 

ghevonden en wordt/ ghenoemt Abeelen… 

Een Byvoeghsel  beschrijft de tuin van Clusius in Leiden.  Al soo oock anderhalve 

myle van Brugghe/ in de Heerlijckheydt van Meerkercke H. Karel van Sint Omer/ 

Heer der selver plaetsen/ een treffelijck Edelman/ eenen wonderlijcken Hof 

heeft….   (4)                                                                                                                 P. 8 

Allerley tam ende ghemoedigh Vee bequaem tot spijse/ is hier te lande 

overvloedich/ uytgenomen Buffels… 
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Hier wast oock seer goedt Weedt (5)/ nochtans luttel: maer Vlas ende Hennep 

in groote overvloedigheydt. 

De voornaemste  Water-vloeden des Landts                                        PP. 10 – 16 

Vertellinghe aengaende de Zee met twee Byvoeghsels over grote 

overstromingen en over de kosten van de bedijking in Zeeland.       PP. 17 – 21 

De voornaemste Bosschen ende Wouden                                              PP. 21 -  26 

Er worden heel wat bossen met naam genoemd: Het bosch van Ardennen/ 

alsoo Cesar schrijft…Het seer schoon en groot bosch van Mormaut in het landt 

van Henegouwe… Het seer lustich bosch van Sint Amand… Het Faignen 

bosch…Sonien bosch in Brabant… Meerlendael by 

Leuven…Zaventerloo…Grootenhout in Brabant…Marlaigne een bosch in het 

landt van Namen…Diepe het voornaemste bosch van Vlaenderen…Nonnen-

bosch light oock in Vlaenderlant/ by Yperen…Poodsbergh/ een seer groot ende 

rondt bosch…Wilhelmbosch ligt in ’t lant van Artoys…Echterwaldt in ’t landt van 

Gheldre…Sevenwolden in Vrieslant. Verder gaat de tekst over dieren en het 

wild. Een bijvoegsel vermedt: Hier te lande is noch gheweest in ’t jaer 1595 

eenen Elephant die den Turcken in Hungarien ontweldicht was/ daer nae oock 

een Kameel.  

Ghesteltenissen/ zeden ende gewoonheden der Mannen ende Vrouwen in 

Nederlandt.                                                                                                    PP. 26 - 31  

Dit hoofdstukje is interessant en charmant. Het volck des Lants ist ghemeynlijck 

schoon/ wel ghemaeckt ende geschickt van gelijckmatigheyt: ende boven al 

Mannen ende Vrouwen hebben seer lustige en volmaeckte schinckels aen de 

beenen: zijn oock al t’samen van tamelijcke grootte/ maer sommige boven de 

ghemeyne schreve/ besonderlijc in Hollant syn sy wel groot: ende in Vrieslant 

seer groot.  

De onvermijdelijke Caesar wordt weer herhaaldelijk als getuige geciteerd onder 

meer natuurlijk met zijn quote over de Belgen: “Horum omnium fortissimi sunt 

Belgae”.  

Montanus schrijft weer een paar bijvoegsels over de strijdlust van de 

Batavieren en over hun exploten op zee. Hij wijdt vooral uit over hun zoektocht 

naar een Noordoostelijke doorvaart (p. 27). Hij vermeldt drie reizen om de 

doorgang te vinden. De derde reis met twee schepen eindigde zoals bekend in 

het ijs met de overwintering op Nova Zembla in 1596. Ten slotte vermeldt hij in 
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zijn bijvoegsel ook nog de eerste reizen naar Oost Indië. Zijn stukje eindigt met 

een zetfout: Ende die van Medenblick syn die eerste geweest die herwaerts uyt 

Guinea wederkeerden / in ’t jaer 1956. 

Over de taal volgt Montanus de theorie van Becanus die stelt dat het 

Nederlands en het Grieks verwant zijn. Een wel heel vreemde opmerking 

echter is datter een tale in Mexico ghevonden wordt/ die gemeenschap heeft 

met de spraecke van Gent. 

De handel en de textielnijverheid krijgen een paragraaf maar de meesters der 

Musijcken krijgen de volle aandacht. (6) Worden met naam genoemd: Jan 

Camturien van Nivelle, Josken de Prez/ Obrecht Ockegem/ Rickefort/ Adriaen 

Willaert/ Jan Mouton/ Verdelot/ Gombert/ Lupus Lupi/ Courtois/ Crequillon/ 

Clemens non Papa, en Cornelis Canis: welcke al overleden syn: maer de 

navolghende leven nu noch: Cypriaen de Rore/ Jan de Coic/ Philips de Monte/ 

Orland de Lassus/ Mancicourt / Josken Baston/ Christiaen de Hollander/ Jacob 

de Waet/ Bonmarché/ Severin Corner/ Peeter du Hot/ Geeraerdt van Turnhout/ 

Hbrecht Waelrant/ Jaques van Berchem by Antwerpen…. 

Hij kent de leer van de humores: De inwoonders van dese Landen sync out van 

natueren…hoe wel sommighe heeter/ branddigher/ ende meer van 

melancolische nature… 

Dit volck en is gemeynige niet seer eergierich…seer gesellig/ ende boven al 

boerdich boetsachtich ende kluchtich van woorden/ maer somtyts te 

veel...Hebben daer en boven meestendeels groot misbruyc van te veel drincken. 

Ze hebben een excuus: de locht des lants is meestentijts vochtich ende 

melancolijck. 

Hij is vol lof over de vrouwen die veel ondernemen en ook veel vrijheid hebben 

om zelf handel te drijven en te reizen. De huizen zijn gerieflijk en goed 

onderhouden. Het eten is gevarieerd en overvloedig. Men is er verzot op 

allerlei feesten.  De ouders geven vaak hun voornaam door aan de kinderen. 

Men trouwt soms met iemand uit een andere streek en dat bevordert de 

vriendschap. Dat is ook al weer bij Caesar te lezen. 

Het hoofdstuk eindigt met een beschrijving van de jaarindeling. In Vlaenderen/ 

begint het jaer/ op den Paeschavont/ te twaelf uren/ effen nae dat de Priester 

de Paeschkeerse gewijt heeft. Maar nu wordt de Roomse stijl ingevoerd zoals 

overal, Italië uitgezonderd. En, dat is ook gemakkelijk: voor iedereen begint het 

jaar nu op de eerste Januari. 
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Het regiment des Landtsheeren binnen den lande.                                PP. 31 - 38  

Raedt van State.                                                                                             P. 38 

Secreten Raedt.                                                                                               P. 39 

Raedt van Financien.                                                                                      P.39 – 40 

Raedt van de Reken-kamer.                                                                          P. 40 

Koninincklijcke Provinciale Raden.                                                               P. 40 – 42 

Verbodt van menigerley dingen uyt den Lande te voeren.                     PP. 42 -43  

Hoe de Staten versamelt worden: ende hoe men met hen handelt ende 

overkomt.                                                                                                        PP. 43 – 44 

Overkominghe ende verdrach tusschen den Paus ende den Vorst 

van dese Landen.                                                                                           PP. 45 

BESCHRIJVING VAN STEDEN EN GEWESTEN 46 - 337 
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De eerste 45 pagina’s kan men beschouwen als een algemene inleiding. Op p. 

46 begint dan de Beschrijvinghe der Nederlanden in het besonder met het 

hertogdom Brabant dat traditioneel op de eerste plaats komt. 

Brabant wordt echter verrassend voorafgegaan door een korte beschrijving van 

Lotrijck ofte Lottier. Lotrijck heeft den naem van Hertoghdom in Brabant  

behouden/ maer synen staet in Lorreyne ghelaten/ om soo te spreken… Van het 

gebied van Neder-Lotharingen bleef voor de hertog van Leuven of Brabant dus 

alleen nog een titel over. 

Beschrijvinghe van Brabant in het besonder                                        PP. 47 – 135 

Braban(d)t wordt bovenaan de pagina’s aangeduid tot p. 132. De pp. 133 tot 

135 krijgen Mechelen bovenaan. Daar is een reden voor.  

- Leuven                                                                                                      P. 49  

- Brussel                                                                                                      P. 52 , pl. 3 

- Beschrijvinghe van Antwerpen. Als stad van de auteur, krijgt Antwerpen 

natuurlijk veel aandacht.  Het was ook de belangrijkste stad van de 

Zuidelijke Nederlanden                                                                     P.57 

                     Borse                           P. 61 pl. 5 

                     OLV kerk                     P. 62 pl. 6 

                     Stadhuis                      P. 69 pl. 7 

                     Hansa                          pl. 8 

                     Oosters Huys              P. 89 

                     Over de handel in Antwerpen  P. 93 

- De Beschryvinghe van ’s Hertogenbosch                              P. 104 + pl. 9                                                                               

- De beschryvinghe van Thienen                                               P. 106 + pl. 10                                                                     

- Het Marckgraefschap des Heylichs Rijcks                                      P. 108 

- Het hertoghdom van Aerschot                                                         P. 108 

- Beschryvinghe van het Marckgraefschap van Berghen               P. 109 

- Het Graefschap van Hoochstrate                                                     P. 110 

- Het Graefschap van Meghen                                                            P. 110 

- De Banerye van Breda                                                                        P. 111 

- De Banerye van Diest                                                                         P. 112 

- De beschryvinghe der Stadt Maestricht  P. 103  +pl. 12 Traectum ad Mosam 

- De beschryvinghe van Liere                                                  P. 117+ pl. 13 Lira 
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- De beschryvinghe van Vilvoorden                                                    P. 117 

- Beschryvinghe van Helmondt                        P. 119 + pl. 14 Civitas Hellmonda 

- Beschryvinghe van Grave                           P. 119 + pl. 15 Situs Oppidi Graviae 

- Onbesloten ende open Vlecken/ ghemeynlijck genoemt Vryheden P. 120        

- Veel treffelijcke ende voornaemelijcke Dorpen van Brabandt          P. 123 

- De Heerlijckheydt van Ravensteyn                                                         P. 124 

- Beschryvinghe van het Hertoghdom van Limborg   P. 124 + pl. 16 LImbourg  

- Valckenborg/ Dalem ende Hertoghenrode                                          P. 125  

- De voornaemste Privilegien ende Vrydommen der Brabanders       P. 126  

- Beschryvinghe der Heerlijckheydt van Mechelen                     P. 131+pl. 17 

Maer het is een Heerlijckheydt ende landt op sich selven: soo dat veel 

vrouwen ontrent heuren tijdt van baren uyt Mechelen vertrecken/ ende 

gaen voorts in Brabant heur kinderbedde houden/ om dat heur kinderen de 

schoone  privilegien van Brabant souden moghen ghenieten.    

- Het Graefschap van Hoorne                                                                P. 135                           

…welck een Keyserlijck leen is onder het oudt Graefschap van Loots/ 

geleghen  in ’t ghebiedt van Luyck: maer is nochtans met Brabandt soo seer 

gevoeght ende aenhangich/ dat ick niet en kan ghelaten het selve hier te 

beschryven…                                                                                       

Beschryvinghe van Gelderlandt                                                     P. 136 – 151 

Beschryvinghe van Overijssel                                                         P. 151 – 157 

Beschryvinghe van Vrieslandt                                                        P. 158 – 186 

De beschrijvinghe van Hollandt                                                     P. 187 – 249 

Beschijvinghe van Utrecht                                                              P. 250 – 258 

Beschrijvinghe van Zeelandt                                                          P. 259 – 278 
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Beschrijvinghe van Vlaenderen                                                     P. 279 – 327 

De Romeinen spraken over de pagus Flandrensis. ‘Flamdra’ komt uit het 

vroegoudfries en betekent overstroomd gebied. Onze kuststreek liep 

inderdaad geregeld onder water. Guicciardini schrijft Den oorspronck des 

naems Vlaenderen is seer doncker aengesien by de schrijvers/ noch niet 

bescheedelijck en blijckt/ oft dit woort van de Latijnsche/ Duytsche of 

Fransoysche tale gekomen syn.  

Onder het paragraafje Oude landpalen van Vlaenderen: Hierom sullen wy 

alleenlijc verklaren/ dat de oude palen van Vlaenderen/ aen de groote Zee/ 

ende aen de watervloeden de Somme ende de Schelde gestreckt/ ende 

seven voornaemste steden begrepen hebben: te weten/ Atrecht Hooftstadt 

des gantschen Graefschaps/ Ghent/ Brugge/ Ipre/ Sint Omer/ Rijssel ende 

Doway. Maer naemaels door houwelijck tusschen den Conincklijcken stam 

van Vranckrijck/ ende de Graven van Vlaenderen/ syn veel steden tot 

instellinghe des Graefschaps van Artoys/ gescheyden ende afgedeylt van 

Vlaenderen: gelijck hier nae breeder verklaert sal worden.  

Montanus pikt daarop in met een uitgebreid bijvoegsel: Vlaenderen na 

desen verdeelt is geweest in drie gedeelten. Het een gedeelte was onder de 

Croone van Vranckrijck/ ende het oprechte Graefschap van Vlaenderen. 

…Het andere gedeelte onder het Keyserrijc/ genoemt was die Heerlijckheyt 

van Vlaenderen. 
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Brugge krijgt 6 pagina’s (292 – 298) en een stadskaart (pl. 68). Wat de 

spelling betreft: vrijheid, blijheid! In dit klein fragment wordt Brugge al op 

twee manieren gespeld. 

BRUGAE FLANDRICARUM URBIUM DECUS ( Brugge, sieraad van de Vlaamse 

steden). In de cartouche lezen we: Brugae vulgo Brugh urbs aedificiorum 

pulchritudine magnificentiaque nitore ac forma elegantissima celeberrimum 

olim emporium. (Brugae in de volkstaal Brugh. Een zeer voorname stad door 

de schoonheid, grootsheid, de glans en de stijl van de gebouwen. Ze was 

eertijds een bekende haven.) Op p. 292 vinden we drie interessante 

paragrafen in de kantlijn die verwijzen naar de wanhopige strijd van Brugge 

om de toegang tot de zee te behouden:  

1. Reye konstelijcke riviere tot Brugge 

2. Canael gemaeckt te Brugge om de Zee inde stadt te leyden 

3. Instrument om den iytgane vande soete wateren te beletten. (7) 
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Hoe wispelturig kunnen ‘oude boeken’ zijn. Dit beeld van Brugge is bekend 

in Guicciardini illustratus  op p. 173 als Brugge-4.1 maar het wordt er niet 

toegekend aan ons exemplaar. Ons boek zou Brugge-5 moeten hebben. 

Quod non.  

Montanus wijdt uit over de geschiedenis van de opstand tegen Maximiliaan 

en de agitatie rond Broeder Cornelis Adriaensz van Dordrecht (+ Brugge, 

1581), een vinnige tegenstander van de Reformatie.  

De Sint-Donaaskerk wordt terecht uitvoerig beschreven, de verering van 

het H. Bloed en de processie.  

Opmerkelijk is de aandacht voor het Wonderlic instrument te Brugghe om ’t 

water den Borgeren te bedeelen. (8) 

Montanus geeft dan twee pagina’s wijsheid weg: wanneer de eerste 

fondamenten van Brugghe geleyt zijn, Maximiliaen wordt in bewaringe 

genomen, De Heer Lanckhals  onthalst, Maximiliaen wordt ontslaghen, 

Conditien van het verdrach, De Keyser doet den Heer van Ravesteyn in des 

Rijcks ban, Beroerten tot Brugge om de Unie (van Utrecht), Jeronymus de 

Mol wort Colonel tot Brugghe, Die van Brugghe in wapen d’een tegen 
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d’ander, Der Staten volck gheraeckt in Brugghe door de Malcontenten, 

Hertog van Anjous aenslach op Brugghe hem gemist, Die van Brugghe 

weigheren garnisoen in te nemen, Accoort van Brugghe met den Prince van 

Parma.   

Guicciardini gaat dan verder: Brugghe is het tweede lidt van Vlaenderen/ 

ende heeft deshalven nae Ghent het voorsitten boven alle Vlaemsche 

steden.Hij vertelt dan het verhaal van de koningin Janne op bezoek in 

Brugge met haar man Philips: Ach ick meynde alleen Coninginne te zijn/ 

ende ick vinder hier met honderden. Brugge wordt nu door Antwerpen 

verdrongen maar de wolstapel is na de val van Calais wel naar Brugge 

overgebracht. Er zijn 68 ambachten in Brugge en Brugghe heeft machtighen 

Edeldom. Hij vernoemt dan meerdere beroemdheden maar vooral Marc 

Laurin/ Heer des edelen ende vrybaren dorps van Watervliedt die een 

prachtige bibliotheek heeft en een grote verzameling munten. (9) Lodovico 

is blijkbaar erg geïnteresseerd want hij vermeldt dan talrijke verzamelaars. 

Wat de camer ende sitplaetse van het Vrye is                                  P. 297 

Van ouds waren Gent, Brugge en Ieper de machtscentra. De talrijke dorpen 

rond Brugge zorgden echter voor de leefbaarheid van de stad en wilden 

dan ook hun macht erkend zien. Dat gebeurde onder Filip van den Elzas 

maar tegen de zin van Brugge. 26 Wethouders of Schepenen van adel kozen 

elk jaar 4 Borghemeesteren. Zij hielden hun Hof ende Bancke op den Borgh. 

Pas in 1436 onder Filips de Goede werd Het Vrije volwaardig lid van 

Vlaanderen. 

Beschrijvinghe van Ipre.                                                          P. 298 -299 + pl. 69 

De vier voornaemste Havenen van Vlaenderen.               P. 299 – 313 

- Sluis:  De beschrijvinghe van Sluys + pl. 70: Slusa teutonicae Flandriae opp:     

admodum elegans. 

- Oostende: Beschrijvinghe van Oostende + pl. 71 
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De kaart wordt in Guicciardini illustratus op p. 314 beschreven als 

Oostende-2 en inderdaad aan onze edtie toegekend. De stadsplattegrond 

wordt door Christiaan Schuckman aan Claesz Jansz Visscher toegeschreven.  

- Duinkerke: Beschrijvinghe van Duynkercke + pl. 72 

- Grevelingen: Beschrijvinghe van Grevelinghe + pl. 74 Gravelinga, urbs 

maritima olim portu amplissimo famosa. 

 Op p. 305-307 werd een hoofdstukje ingelast: De Heerlijckheyt ende 

Borggraefschap ende Sint Winocxberghe. 

Van Walsch Vlaenderen                                                       P. 313 – 320 

       - Beschrijvinghe van Rijssel + pl. 75 

      - Beschrijvinghe van Douay + pl. 76 

      - Van de stadt Orchies 

      - Beschrijvinghe van Doornick + pl. 77 

 Van Keyserrijcks Vlaenderen                                                       P. 320 – 327 
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     Beschrijvinghe van Aelst + pl. 78 Alostum Flandriae Imperialis Caput. 

De Beschrijvinghe van Artoys.                                                  P. 328 - 342 

 -  Beschrijvinghe van Atrecht                                    P. 329 – 342 + pl. 80 Arras 

 -  Beschrijvinghe van S. Omer                                            P. 332 + pl. 81 

 

De kaart is in Guicciardini illustratus bekend als Saint-Omer-2.-2 en 

toegekend aan onze editie 23 Janssonius 1648 (Nederlands). 

 

 

Beschrijvinghe van Camerijck                                                         P. 342 - 344  

Beschrijvinghe van Henegouwe                                                     P. 344 – 308 

Beschrijvinghe des Hertogdoms van Luxemborg                        P. 308 - 314  

Beschrijvinghe des Graefschaps van Namen                               P. 313 - 323 

- Beschrijvinghe der stadt Namen                                                    P. 315 

- Calis                                                                                                     P. 319 
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- Amiens                                                                                                P. 320- 322 

Beschrijvinghe des Bisdoms van Luyck                                          P. 323 – 333 

- Beschrijvinghe van de stadt van Luyck                                         P. 324 + pl. 99  

Beschrijvinghe van Aken.                                                                 P. 334 – 337 

Aldus van gelesen ende geraept hebbende t’alle canten 

verscheydene kennissen ende meyninghen/ heb dese webbe nae 

mynen sin gheweven ende (om de waerheydt te segghen) met lust 

ende vlytigheydt des gheests ten eynde ghebracht in het 

openbaer/ welck ten minsten den inwoonders van dese 

Nederlanden besonderlijck aenghenaem behoort te wesen: want 

ick met nieuwe vonden en behendigheden de deure heb 

opghedaen ende den wegh gewesen allen den ghenen die voorder 

sullen willen varen/ hen selven ter eeren/ ende den gantschen 

landen tot lof ende prijs. Deshalven ick ten eersten den 

Almoghenden Godt/ ende voorts alle deughdelijcke ende gunstige 

geesten/ die my tot den eynde des wercks toe behulpigh zijn 

gheweest/ grootelijck dancke. 

Finis. 

 

 

Tafel van de namen… van A tot J, dus onvolledig. Daarmee eindigt ons 

exemplaar abrupt, zoals het ook abrupt begint.  

Noten 
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1. Van de 100 illustraties ontbreken er 14.  Cfr Guicciardini illustratus p. 89. 

DEYS, Hent; FRANSSEN, Mathieu; VAN HEZIK, Vincent; TE RAA, Fineke; 

WALSMIT, Erik, Guicciardini illustratus. De kaarten en prenten in Lodovico 

Guicciardini’s Beschrijving van de Nederlanden, HES & De Graaf, ’t Goy-

Houten, 2001. (CB 2009/2177) 

Na een inleiding over de auteur en het werk worden alle 28 edities en een 

Spaans manuscript beschreven. Zeer belangrijk is de Kartobibliografie pp. 111 

– 377. Daarin zijn alle kaarten en prenten opgenomen die in één of meer van 

de 28 edities voorkomen. Het werk van Guicciardini had zijn succes zeker ook 

te danken aan de illustraties. 

   2.  Cfr.  Cultuurbibliotheek aanwinstennummer 2009/2177. In de Guicciardini 

illustratus pp. 34 – 39:  Plantijn 1581 (Italiaans) Variant A.  

   3. Cfr. Cultuurbibliotheek: Publicaties Nederlands: Vijf eeuwen Nederlands. 

Luister van de taal. 

4.  DE KONING, Jan; VAN UFFELEN, Gerda; ZEMANEK, Alicja; ZEMANEK, 

Bogdan, Drawn after Nature. The complete botanical watercolours of the 

16th-century Libri Picturati, KNNV Publishing, Zeist, 2008.  

In dit werk worden alle planten beschreven en getoond die door Karel van Sint-

Omaars gekweekt werden en in zijn opdracht ook geaquarelleerd.  

 

Karel van Sint-Omaars (Moerkerke 1533-1569). Guicciardini schrijft 

Meerkercke. 

Zie ook: Karel van Sint-Omaars, een artikel van Wikipedia. 
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      5. Weedt : wellicht Weed of Wede (Isatis tinctoria): plant waaruit blauwe 

kleurstof voor laken gemaakt werd. De as was ook een bestanddeel van 

buskruit. 

      6.  Het is opmerkelijk hoeveel aandacht Guicciardini heeft voor de muziek. 

Op p. 29 vindt men een hele lijst Musiciennen.  Ik vraag me af hoe dit woord 

moet uitgesproken worden. Ik vermoed met een soort glottislag. 

Een mooie introductie door Paul Van Nevel vindt men in: 

https://www.lannoo.be/sites/default/files/books/issuu/9789401453998.pdf 

Wikipedia biedt een overzichtelijk artikel: Franco-Vlaamse School. Het valt op 

dat er veel onzekerheid bestaat over data en details in de biografieën.  Zie ook: 

https://www.adriaenwillaert.be/ned/polyfonisten/polyfonisten_volledige_nam

enlijst.htm 

7. In West-Vlaanderen werkt (1979) verscheen een interessant artikel over 

De Damse Vaart door J. Mertens, G. Derclercq en D. Sanders. De tekst van 

Guicciardini past in de derde paragraaf. 

8. Wikipedia heeft een goed artikel: Waterhuis (Brugge). 

9. LE LOUP, Willy, Hubert Goltzius en Brugge, Brugge, 1983. In de 

Cultuurbibliotheek aanwinstennummer 2018/286. 

 

 

 

Walter de Smaele 

April 2022 
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