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EEN NIEUWE ANTWERPSE ALMANAK 

(Ph. De Dyn, Martinus Verhulst, 1654) (1) 

N. GOLVERS 

Na de grote 'werving' voor de China-missie, die Martino Martini, S.J. 
(°1614-Tl661) in 1654 in de Vlaamse Jezuieten-residenties, maar voornamelijk 
toch in Leuven, lanceerde, vertrokken o.m. de Mechelaar Philippe Couplet (° 1622) 
en de Maastrichtenaar Francois de Rougemont (°1623), respectievelijk student 
in het vierde en derde jaar theologie aan het Jezuietencollege te Leuven. Over 
de omstandigheden van hun vertrek in december 1654 hebben we elders uitvoe-
rig gehandeld, uitgaande van het propempticon of afscheidsgedicht dat hun jon-
ge collega Daniel Papebrochius, S.J. (°1628), toenmalig student in het eerste-
jaar theologie, voor hen heeft gecomponeerd, en gereciteerd bij gelegenheid van 
hun plechtige eerste heilige Misviering, in de toenmalige noodkapel van de Leu-
vense Jezuietenresidentie. Zoals in de titel van dit stuk -en ook in een paragraaf 
uit de handgeschreven Historia Coliegii Soctis Jesu Lovanii- wordt aangegeven, 
had deze viering, symbolisch genoeg, plaats op het feest van Franciscus Xaveri-
us, S.J., apostel van Indie, een feest dat nu op drie december valt, maar in de 
periode tussen zijn Heiligverklaring (1622) en de kalenderaanpassingen onder Paus 
Alexander VII in 1663 op twee december viel. Dit kan voor onze streken ook 
aangetoond worden aan de hand van enkele contemporaine bronnen, maar het 
sluitstuk, een kalender of almanak uit het betrokken jaar, ontbrak tot dusver. 

Een zoektocht in de referentiewerken op dit domein (2) leverde vermeldingen 
op van almanakken en kalenders voor enkele andere jaren uit hetzelfde decenni-
um, maar voor het jaar 1654 worden geen gegevens medegedeeld. 

Toch is ook voor de Zuidelijke Nederlanden een dergelijk exemplaar bewaard. 
Het volgende signalement mag een klein supplement zijn op het bekend bestand 
almanakken en kalenders uit de Zuidelijke Nederlanden in de XVIIe eeuw; ver-
der onderzoek laat tevens toe nieuwe aanvuUingen aan te brengen op de proso-
pografie van de contemporaine Zuidnederlandse landmeters (annex astrologen), 
en op de activiteiten van de almanakkendrukkers Verhulst in Antwerpen. 

Het document in kwestie is bewaard in het Algemeen Rijksarchief te Brussel, 
in het Fonds Jezuieten, Flandro-Belgica, L 1431. Het is een exemplaar, van het 
type 'almanak zonder bijgaand deeltje prognosticatie', (3) waarvan de afzon-
derlijke blaadjes, elk tweekleurig (zwart-rood) bedrukt op de recto- en versozij-
de, gevoegd werden in een cahier met persoonlijke aantekeningen en brieffrag-
menten uit het betrokken jaar 1654 (cfr. infra). Het formaat van de bladen van 
het exemplaar is ca. 9,30 cm (h) en ca. 7 cm (br). 

De volledige tekst van de titelpagina luidt: Almanack / Pour I'An de nostre 
Seigneur / M.DC.LIV / Par M. Philippe De Dyn / Mathematicien & Geometre 
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jure de Bra/bant, Flandre & Hainaut &c. / A vec Gratie & Privilegie / A Anvers 
/ Chez Martin Verhulst, dans la Cammer- / straet a I 'ensigne de la Croon. Ook 
de rest van de almanak is in het Frans gesteld; een Nederlandstalige tegenhan-
ger, die niet is bewaard, heeft zeker bestaan, getuige het document uit Soenen, 
infra geciteerd, en getuige eveneens verderop vermelde exemplaren van verge-
lijkbare exemplaren uit andere jaren. Het tweetalig karakter heeft uiteraard al-
les te maken met het gebied dat deze almanak beoogt te bestrijken: ook uit an
dere interne aanwijzingen elders in de kalender (zoals de opgegeven efemeriden, 
en de opsommingen van de data der grote markten) blijkt dat deze zich richtte 
tot een deels Franstalig, deels Nederlandstalig gebied, dat samenvalt met de Zuid
elijke (Spaanse) Nederlanden. 

Het middenfront van de titelpagina is ingenomen door een gravure, die rechts 
de zittende figuur van de mathematicus vertoont met de maan, en links een tweede 
mannenfiguur met de zon. De eerste draagt in de rechterhand een armillairsfeer,en 
hanteert met de linker een passer; het is duidelijk dat hier de auteur van de al
manak wordt bedoeld, in zijn functie van 'mathematicus' of'astroloog', daar-
om gekarakteriseerd door de maan en de sterren. De staande figuur op de lin-
kerzijde hanteert een schijfvormig, schematisch gegradueerd instrument, waarin 
men waarschijniijk een ' platkloot' of' voile cirkel' (ook ' cercle Hollandais' ge-
heten) mag herkennen, die tot het vast instrumentarium van de XVlIe en XVIIIe 
eeuwse landmeter behoorde. In elk geval wordt hiermee het tweede facet van de 
activiteiten van De Dyn gekarakteriseerd, nl. die van 'landmeter', een activiteit 
die zich uiteraard overdag afspeelde, en daarom met het teken van de zon wordt 
verbonden. De oudste De Dyn almanak (1624) -waarover verder meer- vertoont 
op deze plaats een nog duidelijker portret van de landmeter-in-actie; daar zien 
we hem bij het opmeten van hoeken de theodoliet hanteren, terwijl andere mee-
tinstrumenten zich op de grond bevinden (zie fig. 1). Deze voorstelling vertoont, 
zoals Prof.em. P. Bockstaele ons aantoonde, opvallend veel gelijkenis met, en 
is naar alle waarschijnlijkheid geinspireerd door de gravure op een niet-gedateerd 
(1612?) traktaat van Johan Sems en J.P. Dou, getiteld "Pracktyck des landme-
tens: Leerende alle rechte ende kromzydige Landen / Bosschen / Boomgaerden 
/ ende andere velden meten / soo wel met behulp des quadrants / als sonder 
het selve ( . . .)", verschenen te Amsterdam, "by Willem Jansz. op het Water / 
in de vergulde Sonnewyser". 

De overgang van 1624 naar 1654 wordt niet alleen gekenmerkt door de evolu-
tie van het landmeetkundig instrument: er verschijnt in 1654 ook een gemonu-
mentaliseerd wapenschild, met motto ("Sans de dayng") dat het hele midden-
veld van de gravure inneemt, en de twee voornoemde figuren naar de rechter-
en linkerrand verdringt, waardoor ze veel van hun karakteriserende betekenis 
verliezen (zie fig. 2). (4) 

Op hun beurt zijn beide, wapenschild en spreuk, reeds bekend van de XVIde 
eeuwse Gentse drukker Victor De Dayn (Le Dayn). (5) Het wapen zelf bestaat 
uit 4 kwartieren, waarvan twee elk twee kepers met merletten vertonen, en de 
twee andere elk een hert. Het motto "sans de dayng" blijkt een allusie op de 
familienaam, die in zijn oorspronkelijke spelling duidelijk een Franse oorsrpong 
verraadt. Het verband tussen de almanak-opsteller en de Gentse drukker werd 
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Fig. 1 

voor het eerst gelegd door G. Caullet, in zijn studie over oude Kortrijkse alma
nakken, (6) meer bepaald op p. 58, naar aanleiding van een kalender van het 
jaar 1631, door dezelfde Philips De Dyn opgemaakt, en gepubliceerd T'Antwer-
pen, // By Hieronymus Ver-//dussen den Jongere. Een familieverwantschap tus
sen beide personen is, ondanks het tijdverschil, dus wel zeker, maar verdere ge
gevens over een genealogische samenhang ontbreken tot dusver. Opvallend is dat 
ook deze vroege vertegenwoordiger van de familie in Gent actief was in de pro-
ductie van kalenders: er is althans een exemplaar van diens productie bewaard, 
nl. voor het jaar 1548 {De Calendrier eewelic // durende: met de Jaermaerc-
te.//), met datum 11 juh 1548. (7) 

In dezelfde lijst somt G. Caullet nog andere almanakken van dezelfde Philips 
De Dyn (De Deyn) op, meer bepaald voor de jaren 1632, 1637, 1642, 1643. Nog 
twee andere, afkomstig uit de toenmalige prive-collectie van Ridder A. van Ha
vre worden vermeld door E. De Bom; (8) beide genoemde almanakken vinden 
we nu terug in het bezit van de Antwerpse Stadsbibliotheek (SBA), respectieve
lijk onder de nummers K 101983 en K 101975. In de SBA vinden we overigens 
nog andere almanakken, steeds onder dezelfde naam, meer bepaald voor de ja
ren 1625 (K 101983), 1649 (K 168842; alleen het deel 'prognosticatie'), 1668 (K 
107454) en 1678 (K 107455) -waarvan de laatste twee van een ander type zijn, 
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ALM.AXACH 
Pour TAn ic noftrc Seigneur 

U. DC. LIV-

Mtthcmaticicn & Geometre jure dc Bri-

& Vriyi' 

Chez v»*ttni rihulft,da'ns4a Cammcc-
flractal*ci)fignc dc la Ctooa. 

Fig. 2 — Tilelblad van de De Dyn kalender uit 1654, uit het Algemeen Rijksarchief, Brussel, Flandro-
Belgica, L 1431. 
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en in-plano zijn uitgevoerd (de zgn. 'plak-almanak'). Onder nr. K 101975 vin
den we tot onze verbazing echter ook twee almanakken uit de XVIIIe eeuw, nl. 
uit 1704 en 1706, steeds met dezelfde gravure en toeschrijving. Vgl. bijvoorbeeld 
de titel van de almanak voor 1704: " Almanach voor het jaer ons heeren -
M.D.CC.IV door Mr. Philips de Dyn, mathematicus ende gesworen landmeeter 
van Bra(bant), Vl<a>end(eren) en Heneg(auwen), enz. 

De meeste van de hier opgesomde almanakken zijn in Antwerpen gedrukt, 
hetzij bij H. Verdussen (1624, 1631, 1632), hetzij bij J. Cnobbaert (1637), hetzij 
bij M. Verhulst (cf. infra), en een bij een verder onbekende Le Chien (1649). 
Slechts twee stammen uit Gent, en werden gedrukt bij Gerlacus Graet (1642, 
1643); ook voordien moeten er echter Graet-almanakken bestaan hebben, ver-
mits het octrooi voor de publicatie van (o.m.) De Dyn-almanakken, verleend aan 
deze drukker, precies in 1642 (6 juli) verlengd werd voor een periode van zes 
jaar, getuige een document dat bewaard is in de papieren van de Spaanse Ge-
heimraad. (9) Een dergelijke editie van 1638 wordt inderdaad ook gesignaleerd 
door F. Vanderhaeghen, (10) maar het is ons tot dusver niet gelukt deze alma
nak terug te vinden. 

Wel vonden we bij deze naspeuringen in de Universiteitsbibliotheek Gent (11) 
enkele De Deyn (sic)-almanakken van het einde van de XVIIIe eeuw, meer be
paald van de jaren 1787 en 1793! (12) Weliswaar verschijnt de naam van de ' au
teur' nu steeds onder de variant De Deyn, en moeten we veranderingen vaststel-
len in drie van de vier kwartieren van het 'wapen' van de almanak van 1793 t.o.v. 
de 17e eeuwse stukken, meer bepaald met een herinterpretatie van de oorspron
kelijke heraldische motieven in functie van de astrologische context van het do
cument : de kepers met merletten zijn herduid als een passer met sterren, en in 
de twee andere kwartieren werden de herten vervangen door een komeet en het 
bovenstuk van een theodoliet (zie fig. 3). Overigens vermeldt ook F. Vanderhae-
gen (13) een almanak uit 1790, te koop in Gent en... Amsterdam. In deze om
standigheden lijkt het erop dat De Dyns almanakken sinds hun eerste verschij-
nen in 1624 een vaste traditie zijn gaan vormen, die na de dood van de auteur 
(waarover infra) is voortgezet; de vergelijking met het geval van Snoecks dringt 
zich op. 

In verband met de identiteit van deze Ph. De Dyn beschikken we over een 
interne aanwijzing, in de formule op de almanak van 1624: "Almanach oftjour-
naelvoor 't jaer ons heeren 1625 door Mr. Philips de Dyn, mathematicus, / geo-
graphicus / ende ghesworen lantmeter van Brabant ende Vlaenderen / etc. bij 
de Eertshertoghen wijlent geadmitteert"; daaruit mogen we afleiden, dat betrok-
kene ingezworen werd als landmeter enz. voor, of ten laatste in 1621, het jaar 
van het overlijden van Aartshertog Albrecht (13 juli). Het verdient hierbij te wor
den onderstreept, dat Philippus De Dyn een van de eerder zeldzame voorbeelden 
is, die het beroep van astroloog (mathematicus) combineerde met dat van land
meter, tegenover vele andere, die het beroep uitoefenden als uitbreiding van de 
medische 'stiel'. (14) Afgaand op de bewaarde coUecties functioneerde in Ant
werpen nog slechts een andere 'mathematicus' van hetzelfde type, nl. Andries 
vander Poorte // Mathematicus ende ghesworen // Lantmeter vanden Lande 
/ / van Brabant etc. (almanakken van 1634 en 1635). (15) Een landmeter Ph. De 
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G E N D S C H E N . 
A L M A N A C 11 
VOOR 'T JAER ONS HEERE • 

M. D. CC. XClJf., 
Dienende voor de Blfdommen van Gend^ 

Brugge, Ipren en Doornyk. 
(̂ Ecalcufeerb ap be 17 JprobindSn 

Door Mr. P H I L I P S UE D E Y N . 

Te G E N D , by BERNARD POEI.MAN, op 
1. d^Hoogpoorte ijj '5 gekrgond Zweyd. 

Fig. i 

Dyn duikt inderdaad op in de prosopografische lijsten van de 16e-18e eeuwse 
landmeters uit onze gewesten; (16) tevens is Anthon<i>us De Dyn, in dezelfde 
publicatie vermeld op p. 131, met patentbrieven van 1671, vermoedelijk een di
rect familielid (zoon?), waarover onmiddellijk meer. 

Verder onderzoek -waarbij we konden profiteren van het genealogisch mate-
riaal van Dhr. J. Caluwaerts (Herent)- bracht ons op het spoor van een Philip(pu)s 
De Dyn (Deyn), landmeter, actief in het land van Ninove - Aalst - Affligem. Zijn 
geboortejaar is onbekend, maar zijn eerste kinderen zijn ingeschreven in Aspe-
lare (Ninove) vanaf 1615. (17) Van zijn activiteiten in het genoemde gebied zijn 
verscheidene, tot dusver niet bijeengebrachte kaarten en plans bewaard. Een plan 
van Aalst, gedateerd oktober 1629, en gesigneerd door Mr. Philips De Dyn, "ges
woren lantmeter ende mathematicus, bij der doorluchtigste Eertshertogen Al-
bertus", werd reeds gesignaleerd en besproken door K. Heireman. (18) Vervol-
gens werd in 1985, ter gelegenheid van de commemoratieve tentoonstelling De 
premonstratenzerabdij van Ninove (1137-1796) een caerte (figuratief) van ca. 1621 
tentoongesteld, met de abdijbezittingen in Ninove en Okegem, die op grond van 
formele kenmerken ook aan Philips De Deyn (sic) werd toegeschreven; in de bij-
gaande literatuur worden voor de omgeving nog opmetingen gesignaleerd in 
1621/1622, 1644/1645 en 1662. (19) Nog andere activiteiten tussen Zenne en 
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Dender, meer bepaald in Pamel (1622), Groot-Bijgaarden (1624) en Vorst (1632) 
werden vermeld door J. Ockeley; (20) het best ingelicht zijn we omtrent Pamel. 
(21) Er kan al bij al bezwaarlijk aan getwijfeld worden, dat het bij al deze opme
tingen om dezelfde landmeter gaat; het is tevens zeer aantrekkelijk om deze te 
identificeren met Philippus de (De) Dyn, almanakuitgever en gezworen landme
ter: beiden beginnen hun activiteiten -voor zover betuigd- in dezelfde jaren, nl. 
in het begin van de jaren twintig van de zeventiende eeuw, en deze worden op 
dezelfde manier omschreven. Dat daarbij het actieterrein van de landmeter op 
de grens tussen Vlaanderen en Brabant ligt, en de almanakken grotendeels in 
Antwerpen, maar toch ook in Gent worden gepubliceerd, lijkt ons geen bezwaar 
voor deze identificatie. De landmeter, bekend uit de regio van Ninove, is overle-
den in Aspelare op 5 augustus 1665, getuige zijn overlijdensakte in de parochie-
registers van Aspelare, (22) en de bewaarde grafsteen; (23) in de optiek van een 
'traditie' van almanakken, voortgezet na de dood van de betrokkene, is dit geen 
inconvenient meer voor de identificatie van beide figuren. 

De almanak van 1654 draagt als publicatieadres de naam van het huis Marti
nus Verhulst, dat op het titelblad van ons exemplaar gelocaliseerd wordt "dans 
la Cammerstraet, a I 'ensigne de la Croon " . Het gaat hierbij om een telg uit de 
familie Verhulst, die sinds de activiteiten van Godgaf Verhulst (I) (1592-1676) 
tot de voornamere almanakkendrukkers van Antwerpen behoorden: dit blijkt 
ook uit een (ontwerp van) contract tussen vijf collegae, waaronder Hieronymus 
Verdussen en Godgaf Verhulst, om hun groeps-monopolie te vestigen, resp. te 
bewaren. (24) Ook fragmenten van de boekhouding van dezelfde Godgaf uit de 
jaren 1648-1650, en reeds eerder gepubliceerd door J. Denuce (25), getuigen van 
een bloeiende zaak, waar school- en volksboeken werden gedrukt, alsmede al
manakken"... waarvan er met honderden exemplaren aan zijn collegas ineens 
afgestaan werden", etc. De Martinus Verhulst, drukker van de almanak van 1654, 
is ongetwijfeld de gelijknamige zoon van Godgaf ( 1622), die vanaf 1646 in het 
Sint-Lucasgilde was opgenomen, (26) en die ook als drukker van de almanakken 
van 1668, 1676 en 1678 aangegeven staat. De enige inconvenient bij deze identi
ficatie lijkt het adres te zijn: in 1652 wordt Martinus Verhulst gesitueerd in de 
Cammerstraet "inden Salvator", (27) terwijl zijn zaak in 1655-1656 "op de hoeck 
van 't Meulegat, in de Gulden Kroon " ligt; anderzijds wordt een drukkerij Mar
tinus (II) Verhulst "in de Cammerstraet, in de Croon" pas vermeld in 1683. (28) 

Zoals uit het "(Avis au) lecteur" blijkt, dient deze almanak zich aan als een 
' vernieuwer' in het genre: "Ami lecteur, qui lira et entendra bien ce mien Alma
nach, y trouvera/j/ws/ewrs raritez iamais imprimees en ce pays, a SQavoir le cours 
ordinaire des planetes, dans quel signe & grade qu'elles sont toute ceste annee 
icy". Op p. 3v. ("Nota") worden tevens enige 'medische' voorschriften ver
meld. : "II n'est pas bon (quand autrement faire se pent) de tailler aucun mem-
bre ny picquer muscules ou veines quand la lune y est, comme trouvez en chas-
que jour, en quel degre des XII signes elle est, & quelle partie du corps elle 
gouverne. Bien entendu qu'il n'est pas defendu d'ouvrir la Cephalique sur le 
bras, ou la main entre le pous & le premier doig (sic), quand le Lune est en la 
teste comme Ptolomee 1 'enseigne. (4r.) II n 'est pas bon de saigner avec la lancet-
te, prendre purgation es jours caniculaires." 
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Afzonderlijke symbolen in de almanak zelf duiden aan wanneer het moment 
gunstig is voor "saigner, mettre ventouses e medeciner", wanneer er vrije, en 
wanneer er paardenmarkten gehouden worden. Markten ("Foires") worden eve
neens vermeld met een afkorting (type Bra. voor Brabant, etc.). Na het eigenlij-
ke kalendergedeelte volgt nog een bladzijde met ' ' guetides et marees'', met aan-
duidingen, alfabetisch geklasseerd van Amsterdam tot Ziericzee (sic); verder 
worden opgenomen: Anvers, Ar < ne > mude, Basserode, Berg sur Zoom, Blanc-
queberg, Bochaut, Havre de Bruxelles aupres Bom, Calais, Denremonde, Dor
drecht, Duynkercke, Ecluse, Gand, Havre de Gand, Grevelinge, Heyst, Mali-
nes, Middelburch, Ostende, Oudenbossche, Rotterdam, Sparendam, Temsche, 
Vere & Vlissinge, Wettere. Ondanks de verklaringen van de auteur, kunnen geen 
van al deze toevoegingen in 1654 als echte 'innovaties' beschouwd worden, ver-
mits ze, eventueel in meer gecomprimeerde vorm, ook in andere contemporaine 
of zelfs vroegere almanakken voorkomen. 

Vermelden we tenslotte dat het bewaren van dit exemplaar in een privedag-
boek verband houdt met een kleine persoonlijke tragedie, nl. de bekering tot het 
katholicisme van Jacobus Roelandszoon (Rolandus), zoon van een protestants 
predikant uit Boxtel, en zijn vlucht naar Antwerpen met alle tribulaties die daarop 
volgen; het cahier, waarin de blaadjes van de almanak bewaard worden, getiteld 
1654 / Tibi Domine et vivam et moriar (met daaronder een Hebreeuws opschrift), 
bevat de autografe aantekeningen, van dag tot dag, hoofdzakelijk tussen april 
en het einde van 1654. (29) Al is niet precies duidelijk welk het verband van deze 
almanak met de geschiedenis zelf is, enkele uitdrukkelijke verwijzingen naar de
ze almanak in het cahier zelf (zie p. 12v.) bewijzen dat beide documenten, te 
zamen met enkele andere stukken, nu verloren (?), oorspronkelijk inderdaad sa-
menhoorden. Dezelfde Jac. Rolandus is vanaf 1664 jezui'eten-missionaris in Ba-
hia, Brazilie geworden, waar hij verbleef tot zijn dood in 1683, (30) zodat de 
geschiedenis van dit almanakexemplaar in hetzelfde missionaire perspectief af-
sluit als waarin deze vondst tot stand is gekomen. 

Verbiest Stichting 
Blijde Inkomststraat 21 
3000 LEUVEN 

NOTEN 

1. Met dank aan Prof.em. P. Bockstaele (Oud-Heverlee), J. Caluwaerts (Herent), M. De Schepper 
(Brussel), G. Vande Winkel (Denderwindeke) en E. Van Ermen (Leuven) voor hun vriendelijke 
suggest ies. 

2. A. WARZEE, Recherches bibtiographigues sur Ies almanachs beiges. Bruxelles, 1852. G. ZECH-
DU BlEZ, Les almanachs beiges. Braine-le-Comte, s.d. (voor de supplementen, zie infra onder 
G. Caullet, P. Bergmans en E. De Bom); diverse bijdragen van J. JADOT, "Almanachs beiges 
non decrits", Le Livre el I'Estampe, nrs. 28, 29-30; 32; 39-40; 47-48; 53-54; 57-58. 

3. Zie A. MESKENS, Wiskunde lussen renaissance en barok. Aspecten van wiskunde-beoefening 
te Antwerpen 1550-1620. Antwerpen, 1994, 190-191. 

4. Het wapen komt ook voor in een handschrift van de Koninklijke Bibliotheek, KB, hs. II 802, 
vol. 3, f 154v. 

5. Cf. F. VANDERHAEGHEN, Bibliographie Gantoise, vol. 1. Gand, 1858, 94-97. 
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6. G. CAULLET, "Essai sur I'histoire et le commerce des almanachs a Courtrai", Bulletin van 
de Geschied- en Oudheidkundige Kring te Kortrijk 2 (1904-1905), 39-95. 

7. Zie Bibliotheca Belgica, vol. I, Bruxelles 1964 (1979), 426. 
8. "Nog Antwerpsche Almanakken", Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen I (1903), 188-195, 

meer bepaald 193 (voor het jaar 1624) en 194 (voor 1676). 
9. Aldus M. SOENEN, in: Invenlaire analytique des documents relalifs a I 'impression et au com

merce des livres (1540-1702). contenus dans les cartons J276 et 1280 du Conseil Prive Espag-
nol. Brussel (Algemeen RijksarchieO, 1983, onder c 1278/113. 

10. F. VANDERHAEGHEN, Bibliographie Gantoise, 1862, vol, 6, Gand, 1867, nr. 12.428: "petit 
in-16 (format in-32 ); 64 ff., car. goth. Divise en trois parties, dont les deux premieres renfer-
ment le calendrier (en lettres rouges et noires) et les pronostications. La troisieme partie est inti-
tulee: Kort verhael van de voorspoedighe ende ghewenste Reyse vanden Conincklycken Prince 
Don Ferdinando Cardinael Infante Van Hispanien Gouverneur van dese Nederlandt (sic)". 

11. Na een signalement van de heer G. Vande Winkel, waarvoor onze dank. 
12. RU Gent, onder het nummer G Aim. 145 en 159 resp. Volgens de steekkaarten van dezelfde 

bibliotheek zou zich hier ook een Almanach voor het schrikkeljaer MDCCLXXXVIII, dienen
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