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VO OR-REDEN.

Oedwillighe Lefer, Sy en oirdeelen niet qualijk,
die de hiftorie noemen het oogh der burgerlijc-
ke wijfheid, en de * Aerdrijcxbefchrijving het*h
oogh en licht der Hiftorien. In Hiftorien moet-
men foo wel letten op plaetfen als op perfoonen

en tijden j want men niet groots nochte kleens en kan uytrech-
ten fonder plaets, ende geene plaetfen eigentlijck kennen fon¬
der Aerdrijcxbefchrijving. Soo yemant niet en weet waer Pa-
via leit,vergeefs en vruchteloos leeft hy den flaghtuflchen Rei¬
fer Karei den V, en Francis den I Koning van Vranckrijck.
Dien de gelegentheid der zee ontrent Lepante onbekent is,
en kan de groote zege des fcheeps-ftrijds, die de Chriftenen
onder Don loan van Ooftenrijck tegens denTurck behaelden,
niet wel begrijpen. Hoe fal yemant,die niet en weet waer Leip-
fichleit, können weeten waer GuftaefAdolf, Koning van Swe-
den,heteene jaer het keiferlijcke leger lloegh,ende het andere
jaer felfverflaegen werd ? Die oorloogh wil voeren, moet ken¬
nis hebben waer lange ky fijn. vol^lr fa 1 lpJrlen „ waer nede.rflaeU;
waer den vyand een voordeel affien, en waer fijne laegen voor¬
komen. Thomyris,der Scythen koningin,verfloegh het magh-
tige heir van Cyrus, om dat hem de gelegentheid der plaetfe
onbekent was. Crafliis vocht ongeluckigh teghens de Parthen;
Csefar overal geluckigh; alleen om dat Csefar alle plaetfen, waer
hy met fijn krijghs-volck doortrock, wel, en Crafliis niet be¬
kent en waren. Het is oock onmoghelijck dat yemant yets,van
't gene in fijn vaderland niet en groeit, foude kunnen bekomen
uyt verre gelegelanden, fonder kennifle der felve. Dit leert de
Aerdrijcxbefchrijving : foo dat defe weetenfehap fchijnt den
wegh te banen tot eere,geluck,en nut der menfehen. Wat einde
van oorlooghen en bepaeling der koningrijeken foud' er fijn, 't
en waer datfe met rivieren,bergen, eilanden,zeen, ofdiergelijc-
ken gefcheiden werden. Een Vorft die de paelen van fijn rijck
liever leert uyt de Aerdrijcxbefchrijving alsuyt eerfucht,fal fijn
begeerlijckheid een maete ftellen. Die den loop der ftarren en
hemelen onderfoecken,moeten de circulen, zonen en climaten
in den hemel,met die op hetaerdrijck over een komende, ken¬
nen.Sy en kunnen oock het onderfcheidvan dagen en nachten,
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VOORREDEN.

rechte en fchuinfe op en ondergangen der hemelfche lichten
niet begrijpen, fonder te verftaen de gelegentheid van de dee-
len des aerdrijcx , ten aenfien van den hemel. De Medicijns
weeten uytHippocrates,datmendefiecken na der landen ver-
fcheidenheid, op verfcheide wyfe, moet genefen; en dat kruy-
den, wortelen, laden, gedierten en venijnen, op andere plaet-
fen , anderen aerd en kracht hebben. De Godgeleerden en
fouden fonder defe uyt de H. Schrift niet kunnen verftaen de
pelgrimagie van Abraham, de reyfe van Salomons fchepen naer
Ophir, van Paulus door Alien en Europa ; de woonplaetfen der
Patriarchen en Profeeten, vanChriftus en fijnen Apoftelen;
waerfe profeteerden en miraculen deden. Ia een yegelijck kan
hier uyt mercken de grootheid,menighvuldigheid, en wonder-
lijcke verfcheidenheid van alles dat God almaghtigh gefcha-
pen heeft : waer uyt klaerlijck blijckt, hoe noodwendigh en
nut de kennis des aerdrijcks is, die uyt de aerdrijcxbefchrij-
ving fpruit. Met hulpe van defe lien wy, binnens huys, het ge¬
ne uytheemfch en verre van ons gelegen is. Wy fteiger^n on-
vermoeit ongebaende bergen op. Wy varen fonder gevaer
door wilde woefte zeen,en over fnelle ftroomen. Wy doorwan¬
delen Pn behrht-iopn fr»hrlpr rpisgcld „ fonder koftcn , de gantfe
wereld,en geraeken in korten tijd,fonder laft en ongemack,van
ooften naer weften, van zuyden in 't noorden, door de fnelheid
onfer oogen en gedachten. En wat is' er doch luftiger en ver-
maeckelijcker,als uyt des aerdrijcx afbeelding enbefchrijving,
als voor lijn oogen te lien, de groote rijeken en wijdftreckende
landen van foo veele koningen en vorften ? te kennen de ver¬
fcheidenheid van foo veele landfehappen, fteden, en dorpen ?
hoe, en hoe verre,die van malkanderen leggen ? te bemereken
de gelegentheid der wateren, havenen,inhammen, en uytfteec-
kende hoecken ? daerenboven te verftaen den menigerleyen
aerdt, en de feden van foo veele en ontelbare volcken, en wat
een yegelijck land voortbrengt en uytlevert? De gelegentheid
des aerdbodems is ons, foo van den ouden als nieuwen,elckop
fijnen tijd, op verfcheide wijfe befchreven. Onder de ouden
blinckt uyt boven anderen Cl. Ptolemeus, als Prince der we-
reldbefchrijvers, wiens overgebleve fchriften, allen anderen na
hem, een groot licht verftrecken. Onder de nieuwen verkre¬
gen in defe weetenfehap onfterffelijcken lof Abraham Orte-
lius, Geographus des konings van Spanjen, in fijn

Ter-

VOORREDEN.
Terrarum i en Gerard Mercator, wereldbefchrijver des vorften
van Kleef, in fijnen begonnen Atlas, waer in alleen Europé, be-
halven Spanjen, befchreven hebbende, hy overleden is, ende
het onvolmaeckte werek, onder vreemden omfwervende, tot
de trelfelijckheid van fijn voorneemen niet heeft können ko¬
men. Onfe meeninge is de geheele wereldt, dat is hemelen en
aerde, in verfcheide fulcke delen als defe twee, te befchrijven,
van welcke noch twee van de aerde kortelijck fullen volghen.
Indien yemandt hier fijn vaderlandt, waer toe elck van nature
gheneight is, ofyet anders dat hy foeckt, niet en vint, oft daer
van beter befchrijving kent; dien bidden wy ons fulex deelach-
tigh te willen maken , ende foo te helpen bouwen tot de vol-
maecktheit der Geographie. Want ghelijck het een eenigh
menfehen werek niet en is den geheelen aerdbodem te door-

~ reifen, foo en is het oock niet die volkomentlijck te befchrij-
ven. Soo wy dan door yemandts opmereking ende arbeydghe-
holpen worden, wy willen fijnen naem, hem ter eere, daer ne¬
vens ftellen, ende metdanck bekennen door wien ons werek
verbetert oft vermeerdert is. Yder landfehap hebben wy fijne
befchrijving bygevoeght, verhalende des felfs palen, aerdt,
's volex feden en gewoonte, prineen, Itroomen, berghen, bof-
fchen, fteden, ende andere voornaemfte dingen. De goedgun-
ftighe Lefer ghelieve onfen arbeydt in danck te nemen ende
te ghebruicken. Vaert wel. Vyt onfe Druckery den xx i iftc"
April, cId Io cxxxv.

Wilhelm en lohan Blaeu.
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NIEVWE ATLAS:
wtgegeven door

W. en L B L A E V.

E wereld is wel fchoon, en waerdigh om t'aenfchouweii,
Maer t reifen heeft wat in. de koften vallen fwaer.

Men magh den Oceaen niet al te veel betrouwen.
De bergen rij fen fteil. de bollchen lien te naer.

De ftroomen gaepen wijd, om over heen te ftappen.
De mijlen recken ftaegh. de landen ftrecken veer.

Derijcken, tegens een gedeelt door vyandfchappen,
Die ftaen in 't harrenas, en trecken het geweer.

De bittre kou verkleumt, de hitte braed de leden.
De lucht die hcuig u vol climpo, ofmoord met felle peft.

Men vind ongaftvry volck, en onbewoonde fteden,
Woeftijnen, daer 't gediert des nachts verlaet fyn neft,

En brult en huilt, om roofen aes van vee ofmenichen.
Het fand befwaert den gang. de ganger hyght en roockt,

Op't ongebaende pad. dan is 't vergeefs te wenfehen
Na den veriaeten haerd, daer moeder eten koockt.

O reifgefinde geeft, ghy kunt die moeite Iparen,
En lien op dit Toonneel de Wereld groot en ruim,

Befchreven en gemaelt in kleen begrip van blaren.
Soo draeit de fchrandre kunft den aerdkloot op haer duim.

I. V. Vondel.

I N L E I D I N G
tot de befchryvingh der wereldt,

en harer deelen.

EERSTE HOOFTSTVCK.

Vantonderfcheydttuffchen Wereld-befchyYingk^Aerdtrijcx-befckryTpinghynde Landt-befchryvingh.

Cofmogra-
phie wat.

jiftrono-
mie.

E Werelt, daer by verftaen
wordt alles wat voor oogen
fienlijck is , te weten,Hemel
en Aerde,noemen de Griec-
ken Co/mos, en debefchrij-
vingh daer van Cosmo-
graphie: die begrijpt in

fich twee onderfcheydendeelen, Astrono¬
mie en Geographie. De Astrono¬
mie is een befchrijvingh van de Hemelen,van
de lichamen die daer in gedragen en omghe-
voert worden, en van hare onderfcheyden be¬
wegingen ; oft, om met een woort te feggen,fy
geeft ons te verftaen alle dingê die in de heme¬
len zijnaen temereken. De Geographie,
dat is Aerdtrijcxbefchryvingh , gheeft ons te
kennen des geheelen Aerdkloots gelegentheyt
in't ghemeen, en der felver aenmerckelijckfte
deelen in't byfonder, als van alle Landtfchap-
pen,Coninckrijeken,vermaerde Steden,Zeen,
Rivieren, befaemde Capen ofte hoecken, en
uytftekende plaetfcn , lbo na de gelegentheyt
die ly onder malcander,als ten aenlien van den

Geographie. Hemel,hebben. De Geographie wortwe-
derom ghedeelt in twee deelen, in C h o r o
graphie, ende Topographie, alhoe¬
wel defe twee woorden een fclve beteeckenis
hebben, lbo wordt nochtans ghemeenlijck by
Chorographie verftaen de befchrijvingh
van eenigh lantfchap byfonder, als van Hilpan-
gien, Italien,Duytflandt, &c. met alle Steden,
Dorpen,Bolfchen, Bergen, en Rivieren daer in
begrepen, fonder acht te nemen op de bygele-
ghen landen, ofte omloop des geheelen Aerd-

Topogra- rijcx; By T O p o g r a p h i e , de eygentlij cke
phie befchrijving van de deelen der Chorogra-

phie; als,in'tbefonder,eenftad,dorp,kafteel,
toren, ofte eenigh ander kleyn ghedeelte,daer
in waernemende ende aenmerekende alle by-
fonderheden, hoe kleyn die mogen zijn.

Onder de Cofmograpbi ofte Wereltbefchrijvers
is tweederley gevoelen aengaende het middel¬
punt der werelt, en het bewegen der hemel-
fche lichamen •> Eenighe ftellen daer voor den
aerdkloot vaft,en dat de Son, met alle, fo vafte
als dwalende,fterren,dagelijcx daer om bewe¬
gen,'Andere,den Sonftilen onroerlijck,en dat
de Aerdkloot t'famen met de dwael-fterren
daer om draeyen , maer den Hemel der vafte
Herren vaft en onbeweeghlijck ftaet.

Na het ge- Die van het eerfte gevoelen, daer in volgen¬

de Ptolomeus, deelen de werelt in twee deelen, voelen Fto-
Elementaels en Hemelfch,- het Elementaels en kmé&e.
onderfte,der veranderlijckheyt altijdt onder¬
worpen, beftaet uyt vier deelen, als de Aerde,
die,met het Water het tweede, mae<5t een vol¬
komen ronde kloot op welckgu wy wonen; het
derde, de Locht, de aerde en water bevan¬
gende ; en het vierde, het Vyer, 't welck, na
haer meyningh,begrijpt ofte befit het Ipatiüm
tulfchen de lucht en desmaens hemel. Het he¬
melfch en opperfte (bevanghende het onder-
fteregioen der elementen in fijn holligheyt) is
doorluchtigh,blinckende,vry en afgefcheyden
van alle veranderlijckheyt, en wordt ghedeelt
in acht onderfcheyde Iphaeren ofte holle kloo-
ten, die men hemelen noemt, waer van de
grootfte altijdt de naefte daer aen volghende
kloots-wijs binnen fich bevanght, na uytwij-
fen van defe nevenftaende Figuer. Eick defer

Chorogra¬
phie.

Van 'su>e-
reldts mid¬

delpunt.

hemelen heeft maer een fterre,die men plane¬
ten noemt, waer van de eerfte (het aerdrijck
naeft) is de hemel van a de Maen, de tweede
van 2 Mercurius, de derde van s Venus, de
vierde van o de Son, de vijfde van ^ Mars,de
fcfte van v Iupiter,defcvendevan l Saturnus,
de achtfte van alle vafte fterren. 71 Getal defcr

(■*) (-K-) Herne«
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Hemelen wort bekent uyt de verlcheyden loo-
pen, die men in haer bemerckt,rondom de po¬
len des Zodiaecx. De Maen deurloopt haren
Hemel met haer eygen natuerlijcke loop van
vveft naer ooft in 27 dagen 8 uyren. Mercurius,
Venus,en de Son , de haren in een natuyrlijck
jaer. Mars de fijne in twee, Iupiter in twaelf,en
Saturnus in dertigh jaren. Den achtften ghe-
fternden Hemel voldoet fijn eyghen loop in
25400 jaren. Defe Hemelen worden te gelijck,
in vierentwintigh uyren, op de Polen, om de as
der werelt omgevoert, door den negenden,of¬
te loo eenigé willen door denthienden,oftena
7t gevoelen van andere, door eenen elfden He-

Trmum mel, primum mobile, d'eerfte beweging genaemt,mobtle' door welcke bewegingh, aen ons geficht,dagh
en nacht,het op,en ondergaen der hemelfche
lichten,veroorlaeckt wort.

Ds Son het Die van het tweede gevoelen,gelijck eertijts
middelpunt ^ pytliag;orici, Ariftarchus Samius,en andere,nae tgevoe- .J o * . _ _ ; „

ci.

en cdperni-dat lang voor Ariftoteles,Hypparchus enPto-
lemeus tijden verftaen hebben, en nu ontrent
100 jaren geleden, weder van Nicolaus Coper-
nicus te voorfchijn is ghebracht, oock van de
geleerdfte en befte Mathematici defes tijts ge-
volght wort, ftellen de Son, (als de ziele en be-
ftierder der werelt,van welck de Aerde en pla¬
neten haer licht ontleenen,) in't midden des
werelds ftil en onroerlijck; na uytwij fen defes
tweeden figuers, en dat Mercurius in de naefte

hemel daer aen in 80 dagen,-Venus,in de twee¬
de, in neghen maenden daer om loopen. De
Aerdkloot (oock een werelt licht, ghelijck de
andere) in de derde,de welcke,te lämen met de
Maen (die als in een bycirckel in 27 daghen 8
uyren om de aerde draeyt) in een natuerlijck
jaer om de Son loopt, waer door de laylbenen
des jaers, als Lente, Somer, Herfft,en Winter

G TOT DE

onderfcheyden worden: behalven die jaërlijck-
Iche, fehrijven ly den Aerdkloot toe een dage¬
lijckfehen bewegingh op haer eygen as, waer
door ly alle 24 uren met alle zijden eens na den
Son,en eens vande Son beerende,d'imvoonders
aen alle plaetfen daer op gelegë,dagh en nacht
doet ontfanghen. In de vierde hemel voldoet
Mars fijn loop in 2 jaer; in de vijfde, Iupiter in
12,- en,in de fefte, Saturnus in 30 jaren: Verre
buyten die alle, ftellen ly den hemel der vafte
fterren vaft en onbeweeghlijck. Welck van
beyde defe ghevoelens de wäerheyt ghelijck
is, en met het ghene daer af eyghentlijck in
de natuyr beftaet,en over een komt, willen wy
hier niet oordeelen, maer den gheleerden in
de hemelloopen te dilputeren bevolen laten
blijven. Hoewel na dele ftellingh den Aerd¬
kloot fich jaerlijcx om den Son loude keeren,
op een circkel ontrent 2000000 duytfche mij¬
len wijdt; en der Sterren hemel loo wijt zijn*
dat lulck een diameter van des Aerdtkloots
wegh om de Son gheen ghevoelijcke reden,
en ghelijck als niet daer teghen is; loo en is
tuflehen het eerfte en tweede ghevoelen, aen-
gaende dat de Aerdkloot in't midden des we^-
relts ftaet, (gelijck oock aen de Ichijnbare op
en ondergangen der hemelfche lichten, 't ver¬
anderen van de lenghte der dagen en nachten,
en wat daer aen kleeft) gheen bemerckelijck
onderlcheyt.Maeralloo de ftellingh ghegront
op een väften Aerdkloot, voor den onervare-
nen in de Aftronomie, is van meerder Ichijn-
baerheyt, en lichter om begrijpen, wy lullen
defe inleydinge daer na voeghen, en den ande^
ren ter lijden ftellen,

II HÓOFTSVCK.

Van de Hemelfche Sph<era, en haer afdceltngh.

EErftelijck wordt de Sphanra toegelchreven Bolen.een As,ftreckende door 't middë des Aerd-
kloots, en over wederzijden daer van tot

aen den fterren hemel, om welcke den gant-
Ichen Hemel door het primum mobile in de tijdt
van 24 uyren wort omgevoert.De uyterfte eyn-
den der alfe, worden genoemt As-punten ofte
Polen der wereldtjOm dat de gheheele wereldt
daer op draeyt; waer van de eene gheheeten
wordt Polus Arßicus, na de Beer, het naefte he~
melteecken daer aen; d'ander Polus Antaräicus,
óm dat die ftaet recht teghen over die by den
Beer.

Polus Artlicus, de Noorder Polus, lo oock ge- Bolm Ar-
heten na de Noorden wint, die uyt dat gewèft
blaeft,is die,welck aen den genen die in't noor¬
der deel des Aerdrijcx,gelijck wy,woonen,fich
vertoont,en boven onlen Horizon fien laet.

Polus Antarßicusydc Zuyder Polus, vande zuy- BoIm An*
de windt allooghenoemt,is die,welcke inonfë ^^»
noordelijcke hemilphaerio, nimmermeer ghe-
fien wordt, maer altijdtonderonfen horizon

verbor-

BESGHRYV1NGH DER WERELT.
F

culen.

etilen.

verborghen blijft.Om dit klaerder te verftaen^
befiet de boveftaende figuer, daer in vertoont
t den Aerdkloot, de linie h l des werelts As,
ftreckende door den Aerdtkloot tot aen den
hemel, h den noorder Polus ofte Aróticus, l
de zuyder Polus oft Antar&icus.

Voorder wordt de Sphaera door verlcheyde-
ne, maer principalijck door acht, circulen, te
weten vier groote en vier kleyne, afghedeelt.

GYoote cir- Groote circulen worden genoemt loodanige,
welckers middelpunten gemeen zijnde met het
middelpunt derSphaera, de felve op't dickfte
omloopende,die,en oock haer felve onder mal-
cander, altijdt in twee even gelijcke deelen, af-
deelen , als den Equino&iael, Zodiaeck, Hori-

Kieyne cir- zon,en Meridiaen. Kleyne circulen,wiens mid¬
delpunten niet ghemeen met het middelpunt
der Sphasra, die in twee oneven deelen afme¬
ten , als beyde de Tropici, de circulen Aréri-
cus,en Antar&icus,om de Polen.

Vijf der felve voorlèyde circulen worden
wederom ghenoemt rechte ofte evenwijdige,
om dat ly,met de gheheele Sph^era,gelijcke en
de lèlve polen hebben , en over al in ghelijcke
breedte gelijckelijck zijn verlcheyden, als den
Equinoótiael, de twee Tropici, en bey de pola¬
re circkels: de andere drie worden ghenoemt
Oblique, om dat hare polen niet en zijn ghe¬
meen met de polen der Sphaera^, maer op ver-
fcheyde wijlen,daer van verlcheyden.

III. HOOFTSTVCK.

Van de Dier groote Circulen.

DE groote Circulen worden onderfchey¬den in vafte en beweeghlijcke, Vafte ofte

Barallele
circulen.

ique

circulen.

onbeweeghlijcke worden ghenoemt, die al¬
tijdt een felve plaets in de Sphanra behouden,
en over liilcx op de Sphären ofte wereldtkloo-
ten geteeckent worden, als de Aiquino&iael,
en de Zodiaeck. Beweeglijcke,ofte verander- Beweeglijk
lijcke,heeten loodanige,welcke niet altijdt een^"rc^»
felve plaets in de Sphäre behouden, maer me-
nighvuldelijck daer aen veranderen , na dat
men op Aerdrijck van plaets veränderten daer-
om buyten de luperficie der Sphären ofte Glo¬
ben aengewefen worden, als de Meridiaen en
Horizon, welcke alle wy elck byfonder vervol¬
gens lullen befehrijven.

Van de jEquinoßiael circkel

TO Gjmnoäialisyde ghelijcknachtige,ofte AEqui-
dialisy de gelijckdagige circkel, is onder de

vijf evenwijdighe circkelen de grootfte , in't
midden des hemels al om even wijd van bey de
polen,deelende de Sph^ra in twee even groote
deelen, waer van het eeneftreckt na t noor¬
den, het ander na ?t zuyden: die wordt lbo ge-
heeten, om dat, wanneer de Son aen de felve
komt, de daghen ende nachten, op alle plaet¬
fen des Aerdtrijcx, dan even langh zijn ,• dat
ghefchiet tweemael in't jaer, eens ontrent den
20 Martij, wanneer de Son komt in't beginfel
van Aries, dat men noemt het Equinoótium
der Lente, en noch eens ontrent den 22 Sep¬
tember, als die komt in't beginfel Libra?, het
Equinodnum des Herffts. Om de voorlz rede¬
nen wort defe circkel oock r£quator>d&ti$ Eve-
naer,geheten»

Van de

are circn-

len.
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1 N L B Y D I N G TOT DE
ter contrarie middernacht, wanneer hy onder

Van de Zodiaeck. den horizon de felve komt te raecken.Hy wort
gefeyt beweeglijck ofte veranderlijck, om dat,

DE Zodiaeck, zijnde een groote circkel, leyt hoe weynigh men naer ooften ofte weften vanfchuyns tuftchen beyde des werelds polen, plaets verandert, men krijght terftont een an-
waerom hy oock den dweerfchen Circkel ge- deren Meridiaen, fulcx dat men foude moghen
noemt wort, met de eene zijde 13 graden 31 *fegghen, dat het getal der Meridianen oneyn-
minuten van den Equinoótiael gebogen na den delijck is.
noorder,met d'ander zijde fo veel na den zuy-
der pool, lhijdende denEquinoóriael in twee Van den Horizon*
gelijcke deelë,van welcke fy oock op de punten
der Equinoótien, in de beginfelen van Aries en TT^E Circkel aen welcke ons gheficht alom
Libra, in twee gelijcke deelen gefneden wordt. *-Aen den Hemel eyndight, noemë de Griec-
Sy wordt gedeelt in twaelfgelijcke deelen, en ken Horizon, en de Latijnen Ftóor, ofteTermina-
elck der fèlve een teecken toegefèhreven,welc- tor tifw, dat is ghefichteynder, ofte bepaelder
kernamen zijn r Aries, * Taurus, ar Gemi- des gefichts; die deelt den hemel ofte geheele
ni, © Cancer, «a Leo, nt Virgo, ^ Libra, Sphasra in twee gelijcke deelen; het eene daer
m Scorpius , +> Sagittarius, iflr Capricornus, boven is het deel des hemels dat wy fien, het
«8 Aquarius, K Pifces. De eerfte drie r ^ 11 be- andere dat daer onder voor onfèn verborgen
ginnen met r aen 't Equinoëtium der Lente, is. Die wort verftaen driederiey ; Wiskonftigh,
en klimmen van den Equinoótiael noordwaert. Natuerlijck, en Schijnbaer: E>e wiskonftighe w^kenfige
De tweede drie ® si n, beginnen met a, en die meer door't verftant ofte (innen begrepen Horkon.
dalen van daer weder zuydwaert, tot aen den als ghefien wort,deelt den hemel in twee even
Equino&iael,in't Equino&ium des Herffts. De groote deelen,het fienlijcke van het onfienlijc-
derde drie 0 m +», dalen voort zuydwaert. De ke, diens polen zijn het punt in den hemel bo-
vierde drie Up K beginnen met tp, en klim- ven ons hooft, en dat daer tegen over is onder
men weder noordwaert tot aen't Equinoótium onfè voeten, fijn middelpunt is een en 't fèlve
der Lente,in't beginfel van Aries. De Son deur- als het middelpunt des Aerdkloots.
loopt defen circkel in een natuerlijck jaer van Dat men gemeenlijck den Horizon noemt, Natmujc.
36j dag. 5 uyr.en ontrent 49 min. te weten in't die circulaire vlackte,die van ons geficht langs keHorm
iayfoen der Lente,van den 20 Martij tot den 22 het oppervlack des Aerdkloots alom tot aen
Iunij, de klimmende noorderteeckens v a, den Hemel ftreckt,en die in twee gelijcke dee-
tot aen het Solftitium ofte Sonneftant van de So- len deelt, is meer te verftaen na den fin van de
mer. In de Somer, van den 22 Iunij tot den 22 faeck, als eygentlijck: want, om heel eygent-
September,de dalende teeckens san?. Voort lijck ofte meetkonftigh te fpreecken,fbdanigh
tot den 22 December detijdt des Herffts, de een circkel en deelt den Hemel niet in twee
voorder dalende teeckens ^ m -o , tot aen't even groote deelen, om dat hy niet en gaet
Solftitium ofte Sonneftandt des Winters. De door fijn middelpunt. Nochtans, om dat het
drie refterende klimmende teeckens deurloopt fpatie tuftchen het oppervlack en middelpunt
hy in de Winter,van den 2 2 December tot den des Aerdkloots niet fo groot is,dat het eenigh-
20 Martij,weder aen't Equino&ium der Lente, fins beletten kan, dat men van het vlack des

Soißitia af. Dat de beginfelen van Cancer en Capricor- Aerdkloots (alle beletfèlen, als bergen en heu-
/LfT/T"" nus worc^en ghenoemt Soißitia ofte Sonneftan- velen,geweert zijnde)niet en fbude können fien

den, als ofde Son daer ftil ftondt, gefchiet,om de gerechte helft des hemels: (Ia,yemandt op
dat de Son,daer komende,eenighe dagen wey- een bergh of eenige hooghte,kan meer als den
nigh of niet in afwijckingh van den Equator halven Hemel fien.) Soo wordt daerom foda-
veranderende,in dien deele fchijnt ftil te ftaen. nige fienlijcke circkel voor den Horizon geno¬

men , en tot onderfcheyt van de Wiskonftige,
Van de Meridiaen. de Natuerlijcke Horizon genoemt.

De Schijnbare Horizon wort ghenoemt,het Schijnbare
"PYE Meridiaen,dat is Middagh-circkel,gaen- fpatie op d'aerde ofte zee, dat men met de 00- Hmzm-
■*^de door beyde des werelts polen, en door gen alom in't ronde kan fien, 'twelck over we¬
het punt des hemels boven ons hooft,doorloo- derzij dë niet wijder ftreët als ontrent twee ge¬
pende den Equinoëtiael en Horizon met rech- meene mylen. Want nadien het Aerdrijck met
te hoecken, deelt den hemel, gelijck oock den de zee rond is,het ooge, boven deflelfs vlackte,
Aerdkloot, in twee ghelijcke deelen, waer van en mach niet meer daer van befchouwen, als
het eene ftreckt na den ooften, het ander na de rechte linien, die uyt het ooghe tot aen de
den weften,die wort fbo genoemt,om dat wan- rondigheyt des Aerdkloots ftrecken, afmeten;
neer de Son boven onfèn Horizon aen de fèlve gelijck zulcx weten, die eenige kennis hebben
komende, dan aen ons (en allen den genen die in dc Perfpeótive.
foo na 't noorden ofte zuyden onder een fèlve Defè Circkel is oock veranderlijck, niet al-
meridiaen zijn ghelegen) middagh maeckt; en leen gelijck de Meridiaen als men op Aerdrijck

na ooft

9.

Tropicus
Cancri.

Circulus
ArÜicm.

Circulus
Antariïi-
etfs.

'tropicus
Capricorni.
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na ooft ofte weftvan plaets verandert, maer
oock, 'tzy na noorden,zuyden, ofte eenigh an¬
der geweft des hemels; fulcx, dat fbo veel ver-
fcheyden hooftpunten der in den Hemel zijn,
fo veel verfcheyden Horizonten zijnder oock,
dat is een oneyndelijck getal. Defè voorfz vier
groote Circulen, worden in de voorgaende fi-
guer afgebeelt, aldus: A A is de Circkel Equi-
noëtiael in't midden tuftchen bey de polen, B B
de Zodiaeck fchuyns daer van ghebogen, lhij¬
dende malcander in de punéten V en X, DD
ofte G K L M H de Meridiaen, F F den ho¬
rizon, en G M der felver polen.

I V HOOFTSTVCL

Van de tier kkyne Circkelen.

Ropicijofte Sonnewenden,zijn twee circke¬
len evewijdigh,en over wederzijden in ge¬
lijcke diftantie van den Equinobtiael ver¬

fcheyden; van welcke de eene na 't noorden(en
aen ons de naefte) geheten wordt Tropicus Can¬
cri , de ander na 't zuyden Tropicus Capricorni; om
dat die door *t omloopen des hemels,door de
punëten des Zodiaecx, meeft van den Equator
afgheweken (te weten,door de beginfèlen van
Cancer en Capricornus) befchrevë worden. De
Son gående langhs de Zodiaeck,treet nimmer¬
meer buyten defè circkelen, want comende
aen een van beyde, keert fich te rugge weder
na den Equator.

De Tropicus Cancri,die men oock noemt de So-
mer-circkel, is van alle circkelen die de Son,
door fijn dagelijckfche omloopen,befchrijft,de
iloordetijckfte; de Son aen de felve komende,
maeckt aen ons, en die in't noorder deel des
Aerdrijcx wonen,dan de langfte dagh en kort-
fte nacht.

De Tropicus Capricorni, die oock de win tercirc¬
kel ghenoemt wordt,is van alle,die de Son in't
omloopen befchrijft, de zuydelijckfte,endaer
aen komende, maeckt aen ons de kortfte dagh
enlanghfte nacht.

De twee Polare zijn, die de polen näeft, én
beyde in gelijcke diftantie daer van verfchey¬
den ftaen,te weten 23 gra. 31 minuten. De ee¬
ne om de noorder pool die wy altijt fien,wort,
na de Polus Arëticus,den Circkel ArBicus; de an¬
der daer tegen over, om de Zuyder Polus, die
geduyrigh voor ons verborgen is,de Circkel An-

tarßicus geheten.
Dit kan verftaen
Worden uyt de fi-
guer hier neven,
aldus : I H is de

E TropicusCancri,
raeckende deZö-
diaec G H, daer
die op't meeft is
ghebogen van de
Equino&iael C E

DER W E R E L u i.
aen H. G K de Tropicus Capricorni, rakendö
de Zodiaec,daer die meeft van den Equator na
het zuyden wijckt, aen G. L M de Circulus
Arëticus om de noorder pool A , en N O
de Circulus Antarèlicus om de zuyder polus Bs

, V H O O F T S T V C K.

Van de Zonen, en loetfcbeyde namen tan die
op Aerdrijck wonen.

GËlijck de hemel,door de vier kleyne cin>kelen,^Tropicus CancrijTropicus Capricorni, Circu¬
lus ArBicus, en Circulus AntarBicus, ghedeelt

wordt in vijfdeelen: alfoo hebbenfède Aerd¬
kloot, door ghelijcke circkelen daer op (onder
die in den hemel befchreven,) in vijf deelen,die
fy Zona (dat is riemen ofte banden) noemen,af-
gedeelt.D'eerfte,tuftchen de tweeTrop'icos,heb¬
bende de Middellijn in't midden; de tweede,
tuftchen de Tropicus Cancri ende de Circulus ArBi-
cus; de derde, tuflehén de Tropicus Capricorni én
de Circulus AntarBicus; de vierde, benoten bin¬
nen de Circulus ArBicus om liet noorden; de vijf-
dé én laetfte, binnen de Circulus AntarBicus oni
het zuyden. Drie daer van bebbenfe onbe-
woonlijck ghenoemt; d'eene tuftchen de twee
Tropicos, om dat de Son aldaer (gående recht
over 't hooft der gener die daer (ouden mogen
woonen) fijne radien recht nederwerpende,een
ondrageiijeke hitte, fo fy meenden,moeft ve -
oorfaecken , en die daeroni Zona Törrida, dorre Zom tor-
ofte verfèngde Zona génaemt. De twee, om hetrida'
noorden ende zuyden,noemdenfè Zona Trigida, zom FrU
koude Zon<e, om dat aldaer (de Son fijn radien^-
niet tegen,maer langhs de aerde feyndende,en
over fulcx de warmte niet konnende médeelen)
de koude geduyrigh blijft. De anderé twee,foo
tuftchen de Tropicus Cancri en Circulus ArBicus, als
tuftchen de TropïcusCapricorni en Circulus AntarBi-
a^,hebbenfè TemperaU ghetemperde,genoemt, Zona Tm*
en alleen bewoonbaer gheacht. Dan deerva-/7^^-
ringh heeft,door de verre zeylagien der Span-
giaerden, Portugefèn, en andere, betoont, dat
niet alleen de Zona Torrida met groote menigh-
te en vérfcheyden volcken bewoont is; oock
oVervloedt van menigerley dieren en fchooné
vruchten voortbrengt; maer dat oock de kou¬
de Zona in veel plaetfèn bewoont worden.

De Inwoonders van dé Zonis hebbenie na dé
verfèheyde fchaduwen,die fy op d'aerde maec-
ken,gédeelt in Peri/cïos,Heterofcios,tn Amphifcios.

Die in beyde de koude Zona woonen , Perifciï Terifdu
Rondom-fchaduwige ghenoemt, om dat hare
fèhaduwenin 24 uren in't ronde draeyen,wan-
neerde Son door fijn daghelijckfèhe loopzo-
ven haer horizon, fonder ondergaen omghé-
voert wort.

Die in de getemperde Zona Woonen, hebben HetmfcU
fy genoemt Heierojcii Eenzyfchaduwige, om dat
haer fèhaduwen des middaeghs altijdt vallen
over een zijde, na een van des wérélts polen;

'***) dié
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die in de noorderfche tuffchen denIrcpicumCan- eenftroock opAerdrijck, begrepen tuffchen
cri ende den Cïrculum Artlicum na 't noorden ; die twee circkelen, evewydigh met de middellijn,
inde zuyderlche tuffchen den Tropicum Capricor- van welcke de langhfte daghenvan d'een tot

In ende Circulum Antarßicum na t zuyden. d'ander een halfuyre verlchelen. Parallelen, in Parallelen.Amphrfcii. £)je \n verfènghde Zona, tulfchen beyde welck de langhfte dagheli van malkander ver-
w; de Tropicos woonen, hebbenfè genoemt Amphifcu\ lèhelen het vierendeel van een uyre, fo dat elck
nc Tweezyfchaduwige, om dat haer fchaduwen Qlima twee Parallelen in fich begrijpt,
m des middaghs, op verlcheyde tijden des jaers, Over elcke zyde van de Middellijn tellenle Moarder
nc vallen over twee zijden, loo na't noorden als fèven Climata, en noemen yeder na een voorne- Clmata*
dc na "t zuyden, door dien de Son over wederzy- men ftadt,eylant,rivier,ofte bergh,door welck
ge den van haer Zenith lijn ganck heeft: wanneer de Paralleel gaet, die het midden der Clima be¬de hy gaet in de noordelijcke teeckens, vallen die lèhrijft. het eerfte noordwaert van de middel-
Li nae 't zuyden ; in de zuydelijcke teeckens, nae lijn, ftreét door Meroe een eylant in Äthiopien,-
Sy 't noorden. het tweede door Syene, een ftadt in Egypten ,*elc Na de gelegentheyt van woonplaetfèn tegen het derde door Alexandria de hooftftadt van E-
ke malkander , hebbenlè die noch onderfchey- gypten ; het vierde door het eylant Rhodes ; het
ni den met de namen Periosci, Antoeci, en'Amipodes. vijfde door Roma; het lèfte door den Borißhenes
m Perixci. Periceci,die in een felve paralleel,teghen over een rivier in Sarmatia ; het levende door de
** malkanderen, onder eenen meridiaen woonen. Bergen Riphei in Sarmatia.
gii Antoeci Antceci, die onder een lèlve halve meridiaen, Die even lo verre over d'ander zijde van de Zuyder
en d'een nae 't zuyden, d'ander nae 't noorden, Middellijn nae 't zuyden zijn gelegen,noemen- climm-D( even verre van de middellijn woonen. fè met de lèlve namen, alleen het woordeken
da antipodes. Antipodes,die recht tegen ons over op d'ander tegen daer voor geftelt,als Tegen Meroe,Tegen Syene,Ec zijde des aerdkloots woonen, en met hun voe- Tegen Alexandrie, en lbo voort. Eenighe hebbende ten tegen onlè aengaen. tot die leven noch twee bygevoeght, anderevie Met onlè Perixci hebben wy gemeen,de lai- vijf. Sommige nieuwe hebben die vermeert tot
m< Ibenen des jaers,als Winter,Somer,&c. de ge- drie en twintigh, gelijck in de volgende tafelde tempertheyt des Lochts,aenwaflingh en afne- te lien is. Eenighe houden lodanigen deelinghloc mingh van der daghen en nachten lanckte, en voóronbequaera» ten eerften , om de groote
3b bewoonen eenfelve Zona. Dit hebben wy met onghelijckheydt; want het eerfte over de 127
fa} haer verfcheyden : onfe middagh is haer mid- mylen breedt is,het negende ontrent 34,en hetlui nacht,en haer middagh onlè midnacht. drieentwintighfte oft laetfte, kan geen een mijl
tol Met onlè Antxci hebben wy ghemeen, mid- uyt maken: ten tweeden,datlèlonder eenighe
ni( dagh ende midnacht, en met haer verfchey- nuttigheyt zijn, en gheen ghebruyck hebben;Se den de laifoenen des jaers; onlè Somer is haer want men allo gereet de lengde der dagen kan
toi Winter,onlè langfte dagen zijn haer kortfte,en onderloecken,aIs 't getal van\Clima.
vo bewoonen beyde getemperde,maer verlchey- Men kan met meerder ghelchicktheyt (als AndereSo dCyZonas. men doch by Climata eenige afdeeling wil doen) ^eimgh indri Met onfe Antipodes hebben wy alle dinghen yeder helft des Aerdkloots over wederzijden clmata'hy verkeert,de lailbenen des jaers, dagen en nach- van de middellijn in negen Climata van eenpari-
20 ten; als de Son ons den Somer en langfte dagen ghe breette, van 10 tot 10 graden,afdeelen, al-Soiftim op geeft, hebbé ly den winter en langfte nachten; dus: Het eerfte nae 't noorden loude beginnen Na tftldeT nu k'e-bben met ^aer een horizon, maer con- aen de middellijn,en eynden op de breette van del ***"'de trarie; alsdeSon,Maen,enSterren,byonsop- 10 graden, datmen hetMoorfcbe moght noe-da gaen,gaenlè by haer onder. men,om dat Morenlant daer in gelegen is. Het
nu tweede lc>u eynden aende 2ofte graed der breet-
vej

. VÏHOOFTSTVCK. te> en het Arabifcbe moghen genoemt worden,
om dat een goet deel van 't geluckigh ArabienVan de Climata en Parallelen. daer in leyt. Het derde, tot aen de 3ofte graed,het /Egjptifcbe. Het vierde,tot aen de 4ofte graedirxE Aerdkloot wordt oock by den ouden der breette, het Syrifche. Het vijfde, tot aen deJLJ°P een andere wijle afghedeelt, te weten, yolle graed, het Italiaenfche ofte Franfche. Het fe¬te na de veranderingen der grootfte dagen; fte, tot aen de 6oile graed, het Vuytjche ofte En-

pe Want die onder den Equator woonen, hebben gelfche. Het fevende, tot aen de 7ofte graed derte en nacht geduyrigh even langh, te weten breette, het Sweedfche. Het achtfte, tot aen dc
Ae i2uyren: maer hoe eenighlandtlchap meer 8oftegraed, het Noorder-be-yfde.lrletnegende,tothe vande middellijn leyt,na eene van beyde polen, aen't noorden onder den Pool,het Noordfche of-dei afgeweken,hoe de langfte dagen ende nachten teNoorderpoolßhe,v2LU welcke de léven bequaemne< grooter zijn. Deoude Aerdrijckbelchryvers zijn om te bewoonen. Parallelen op ghelijckeko dan hebben, na lulcke verlèheyden vergroo- wylèin dobbel getal van vijftotvijfgraden.c tingh der langhfte daghen,het Aerdrijck afge- Over d'ander zyde nae 't zuyden, loude men Ma 't my:mc deelt in Climata en Parallelen. Clima noemen fy, gelijcke afdeeling doen aldus: Het eerfte foude dm'
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beginnen oock aen den middellijn,en eynden op de breedte van
10 graden, datmen het Brafijlfe mocht noemen,om dat men, va¬
rende over geen zijde de linie,Braßleerft ontmoet, en een goet
deel daer van in lïilck Clima is gelegen. Het tweede, aen de 2ofte
graed,het Perufche,om dat het belönderfte deel van Peru daer in
leyt. Het derde, tot aen de 3oftegraed, het Paraguayfcke. Het
vierde,tot aen de4oftegraed,het Chilifche. Het vijfde,tot aende
jofte graed, het Wilde, om dat die ftroock van America met wilde
menlchen bewoont is. Het lèfte,tot aen de 6oile graed, het Ma-
gellaenfche. Het lévende, tot aen de/ofte graed, het Onbekende. Het
achtfte,tot aen de 8orte graed, het Zuyder-be-yfde. Het negende,
tot aen de Pool,het Zuyderpoolfche.

De gelegentheyt van yeder plaets,wordt, op loo een manier,
lichtelijck bekent,uyt de graden der breette,aldus: Roma,Ve¬
netien,en Parijs, leggende tulfchen de 40 en jo graden breette,
leggen in't vijfde Clima; Amfterdam en Londen, tulfchen de 50
en 60 graden der breedte, leggen in't lèfte; Goa in India in het
tweede; Zeylan en Guinea in het eerfte,en foo voort.

VII H O O F T S T V C K.

Ve grootte des Aerdkloots,en der landen afdeelingh na de lengde en breette.

GHelijck alle circkelen,allbo oock de omloopen, 1b des He¬mels als des Aerdrijcx,worden verdeelt in 360 graden,yder
graed in 60 minuten,welcke op Aerdrijck over een komen

met 1000 Romeynfche paffen,ofte een Italiaenfche mijl; vier
lulcke mylen, maecken een gemeene Duytfche mijl; een graed
dan begrijpt vijfthien Duytfche mylen, die met de graden des
omloops ghemultipliceert, brenghen uyt 54ooduytlche mylen,
voorde geheele circumferentie des Aerdkloots: daer uyt wordt
voort gevonden, dat de geheeledickte des Aerdkloots is 1718TV
mylen, dit in tween ghedeelt, wij ft dat van ons tot het middel¬
punt des Aerdkloots zijn 8j9T'T mylen.

Om de Landen, Eylanden, en Zeen, na rechte proportie op
een ronde kloot, ofte oock in een platte tafel op behoorlijcke
maet af te beelden , deelen de Aerdrijcxbefchrijvcrs die af na
lengde ende breette. De lengde van eenighe plaets is,een deel
der middellijn, begrepen tuffchen twee halve meridianen, ghe-
trocken van de eene polus tot den anderen; waer van de eene,
als het begin der lengde,gaet over de Pico deTeyde, een hooghe
Ipitlè bergh op Teneriffe,eene der Canarilche eylanden, de an¬
dere over de plaets lèlve; die wortgetelt vanweftënaooften tot
weder aen de voorfz halve meridiaen tot 360 graden.De breet¬
te,is het deel van lulck een halve circkel,begrepen tuffchen den
middellijn en de plaets. Die teltmen van de middellijn aftwee-
derley; d'eene over d'een zijde daer van na 't noorden tot aen de
pool 90 graden, die wordt genoemt noordelijcke breette; d'an¬
der,over d'ander zyde tot aen de zuyder pool oock 90 graden,
die wordt gheheten zuydelijcke breette. Dit fal beter verftaen
worden met dufdanigh een

Exempel.
Zy in de nevenftaende figuere

A de noorder, B de zuyder pool
des Aerdkloots, C D E de mid¬
dellijn, ADB de halve meridiaen
gående uyt bey de Polen over de
Pico van Tenerife,als 't begin der
lengde, F deCaep S. Vincent in
Spangien, en daer over getrocken
de halve meridiaen A F B : De

graden des middellijns tuffchen
DG wijlèn de lengde van de Caep S. Vincent, 23 graden 40

(***) z ' minu-
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minuten, en de böge
G F, het deel des
meridiaens tuflchen

ï X HOOFTSTVCK,
de linie en de voorfz
Caep,toont de noor¬
delij cke breedte 37
graden, om dat de
voorfchreven Caep
lbo veel isghelegen
van de middellijn na
st noorden. Noch.
Zy H de zuydelijc-
fte punt van Africa,

en daer over getogen de meridiaen AIB, het deel des
Equinodtiaels D I is de lenghde, en I H de zuydelijo
ke breedte 3 5" graden.

Om de lengde en breedte in de navolgende Landt-
kaerten te verltaen, ftaet alleen dit aen te mercken * dat
het cyfer-ghetal ftaende langs de zyden der Caerten,
(treckende ooft en weft,vvijft de lengde* en 't getal langs
de zyden die geftreckt ftaén zuyden en noorden, toont
de breedte der plaetfen daer in begrepen.

Vin HOOFTSTVCK,

Van de Geweften en Winden.

DE Landen worden oock dickwils befchreven nade Winden ofte Gheweften der werelt* gelijck als
menfeyt* Spangien heeft aen 'tooften Vranck-

rijck, en de Pyrenifche gheberghten, en aen t weften de
groote wefterfche Zee* defghelijcx, Duytflantwordt
aen't weft gefloten met de Rhijn, aen het noorden ftoot
het aen de Ooftzee,en diergelijck.Befonderis fulck een
maniere van doen in groot ghebruyck by de Zeevaer-
ders * want voor alle dingen moeten fy weten, op wat
ftreken de landen die fy bezeylen willen, van haer ge¬
legen zijn, naer wat geweft des Hemels fy haer fchepen
moeten liieren , en welcke winden haer mogen dienen
om van d'eene plaets na d'ander te zeylen.De oude Cofl-
mographi hehben den Horizon, ofte circkel der Zee, in
twaelf, maser de nieuwe, en de Zeevaerders, om met
meerder volköffienheyt haer reyfen feeckerderuytte
voeren , die in 32 winden ofte ftreecken verdeelt, waer
van alleen de vier voornaemfte (die men noemt de vier
hoecken der werelt, dat is na den op en onderganck, de
middagh en midnacht, als ooft en weft,zuyden en noor¬
den) met die van de ouden over een komen* elck vieren¬
deel deelenfe in plaets van 3 , nu in 8 deelen, even verre
van den anderen , en noemenfe met ghemengde namen,
t'famen gefet uyt de voornaemfte daerfe tu flehen ftaen,
gelijck uyt het tafelken hier onder , en het Zee-compas
daer nevens, met de aenwyfende cyferletteren te fien is.

TAFEL

aenwyfinde de namen der 32 winden.

Van yerfcheyde maten des Aerdrijcx.

DE Romeynen hebben eertij dts de diftantien tuf-fchen plaetfen afghemeten by duyfent paffen,
dat fy noemden miliare^an het woordt müle duy¬

fent* elck fulcke 1000 paften tekendenfe afin verfchey-
den plaetfen nevens de wegen met fteenen ofte merek-
palen, daer van de fteenen felfoock mïlliaria ghenoemt
worden, als tot aen de thiende fteen, dat was,tot aen tb
thiende mille fajfus. Vier fulcke duylent pallen ofte mil-
liaria maken een duytfche mijl, fulex dat een giaed op
aerdrijck inhoudt 60 Romeynfche duylent pallen, ofte
mille pafus, en 1 5- gemeene duytfemylen.De Griecken
hebben hare diftantien afgedeeitd-oor Stadien^ccnStadie
is 125" paften,en over fulex de acht ftadien maecken een
Romeyns milliare ofte duylent paften, de 32 ftadien een
gemeene duyfche mijl. De Perfianen,hebben,om haer
diftantië te meten,hare Parafanges gehabt, wacr van yder
inhïelt 30 ftadien; die van Egypten hare Sehmos, maer
onder haer van verfcheyde lengden,eenige ichreven die
toe 60, andere 40, enfommige niet meer als 20 ftadien.
Hedenfdaeghs is het woordt wijl in gemeen gebruyek
byna door gantfeh Europa, byfonder by de Duytfchen,
Denen, Noorwegers, Sweden,Engelfchen,Schotten,die
weile en mile, item by de Polen,Bohemers, en andere die
de Slavoenfche tale ghebruyeken, en mila}mile,fe§ghen.
De Spangiaerden en Francoyfen, meten haer diftantien
af by leugas ofte leucas, die de gene leguas en defe lieues
noemen. De Ruften ofte Mofcoviters maken haer af-
deelingen door fpatien,die fy in hare lants tael Vorest oft
Woreß noemen. Dan alle defe verfcheydenheyt \an ma-
temen haer vergelijckingh tegen malkander, lal alder-
beft verftaen worden uyt dufdanigh een tafelken.

Dit ftaet te merc¬

ken, dat by geene
natiën onder haer
felve over al een

feive en ghelijcke
maet ghebruyekt
wort*want de Duyt¬
fchen , uyt oor-
faeck van verfchey-

ir
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60

6 0

80

Dnytjche
Spaenfcke
Franfche
Schotfche
Engelfche
Italiaenfch
Rujfcbe

my len, maken
[een graed op
Aerdrijck.
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den landfchappen, hebben ofte groote,ofte kleyne, ofte
gemeene mylen,der welcker 15- een graed op Aerdrijck
maecken. Defgelijcx der Spangiaerden en Francoyfen
leguas en lieues zijn oock onghelijcj^; op verfcheyden
plaetfen * alfoo op gelijcke wyfe met de mylen van an¬
dere volckeren.

1 OOST
2 Ooft ten zuyden
3 Ooßzuydcofl
4 Zuydooß ten ooßen
y zvydoost
6 Zuydoofi ten zuyden
7 Zuydzuydoofl
8 Zuyden ten ooßen
9 zvyden

10 Zuyden ten wefien
11 Zuydzuydweß
12 Zuydweß ten zuyden
13 zvydwest
14 Zuydweßtenweßen
iy Weß-guydweß
16 Weß ten zuyden

17 west
1 8 Weß ten noorden
19 Weßnoordweß
20 Noordweß ten weßen
21 NOORDWEST
22 Noordweß tennoorden
23 Noordnoordweß
24 Noorden ten weften
2y Noorden
2 6 Noorden ten ooiten

27 Noordnoordooß
2 8 Noordooll ten noorden
29 Noordoost
30 Noordoolt ten ooßen
31 Ooltnoordooli
32 Oost tennoorden.

/t.
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Od de Eeuwige en Almach- ghebruyekt, ofte in't vuyr te niet gewordenen
tige , hebbende in den be- gantfeh verloren zijn? hoe veel ifIer te Gronde
ginne,door fyne wijsheyt,de gegaen met den verhoorden en verdeftrueer-
geheele werelt uyt niet ghe- den Steden? hoe veel heeft de Zee met fcheep-fchapen , heeft de Aerde breken verfionden ? hoe veel is door dermen-
met de Zee in een geheel fchen gierigheyt in de aerde begraven en daerronde kloot alfoo t'famen bedorven ? hoe veel wordt door de hoovaer-

gevoeght, dat alle fwaerheydt der felve,van dige en prachtige menfehen onnuttelijck ver-alle zijden, ruft op haer middelpunt, fulex dat daen ? Sy geeft niet alleen uyt metallen, maer
die, met de lucht omvangen, in't midden des oock menigerleye koftelijcke fteenen van di-
hemels,als fonder eenigh ghewicht,los, fonder verlebe coleuren die men in haer diepte vint,eenighfteunfel hangt en drijft. De Aerde heeft verfcheydene heylfame foo warme als koude
hy boven de wateren verheven, op dat die den wateren,diens quellen nimmermeer van ïoopenmenfehen en aerdfche dieren foude dienen tot ophouden : Item menigerley edel gefteente,
een wooningh en als een moeder , want fy ont- Sout, Berglafuer, Calmey, Aluyn, Salpeter,fanght ons als wy geboren worden, draeght en Spiefglas,en ontallijcke meer andere dingë, die
geneert ons dewijl wy leven, en ftervende ont- fy voortbrenght, en in harén buyck vinden
fanght fy ons weder in haren fchoot,en behoud laet 3 wat een wonderlijcke kracht fteeckt daer
onfè lichamen tot op den jonghften dagh , in in, die jaerlijcx foo grooten menighte koren,welcke fy t'famen met dq zielen in den hemel wijn,olie, andere vruchten , en kruyden voort-fiullen worden genomen, indien fy anders haren brenght, daer van alle dieren en menfehen Ie-
Schepper en verlofler nabehooren erkent heb- ven! Voorwaer, dat is die onuytfpreeckelijckeben. Dat de Aerde befonderlijck als een vrien- goetheyt en fegen des levendigen Gods,die foo
delijcke moeder is tegen den menfehen,blijekt mildelijck fijn hand open doet, en allen creatu-
by alle weghen : Sy en toont teghén haer geen ren foo overvloedelijck haer voedtfèl geeft. De
toorn noch eenige wreetheyt, gelijc de andere Zee,in de diepten,van de Aerde gefcheyden,en Beelinge melementen 3 want het water giet dickwils tegen de felve met hare kromten alomme bevano-en-
ons uyt groote ftaghregen, ftraffe hagelbuyen, de, onderfcheyt en deelt die afin drie befbnde-
en fomtijts geweldige onftuymige vloeden,die re groote deelen, waer van het eerfte is de Ou- Oude,
niemant wederftaen mach. De Locht veran- de wereldt,daer wy in wooneny de tweede de
dert fich menighmael in dicke woleken, daer Nieuwe werelt ofte America 3 en het derde de Nieuwe.
fchrickelijcke en fchadelijcke donder en blixem onbekende werelt,ofte Magellanica, dat is het Onbekende.t
uyt voortkomt. Geene fulcke dingen en doet deel na 't zuyden dat noch niet bekent is, daer
de Aerde, maer dient allen en eenen yegelijc- men als het vierde foude mogen toe voegenken goedighlijck en mildelijck. Wat brenght Ardica ofte het noorder deel, gelegen buyten Mica.
fyniet voort? wat druckt fy niet goetwilligh- de andere deelen, onder de noorder Pool.Welc-
lijck uyt haer, tot des menfehen nut en ver- ke deelen des Aerdrijcx, oftepun&jen, als het
maeck ? allerhande welrieckende dingen, wel- fommighe niet oneygentlijck noemen,ten aen-
fmaeckende fpyfèn, ontallijcke goede lieflijeke fien van de werelt, onfer aller woonplaets is, en
fapen en vettigheden , menigerleye fchoone de eenige ftof van alle onfè ydele glorie. Hier
verwen, en waer haer yet wat wordt toever- is het dat wy foecken door allerley wegen tot
trout,geeft fy met grooten woecker wederom, ampten en ftaten te fteygeren, geit en goet byWie mach hare rijekdom en mildheyt uytfpre- een te fchrapen en vergaderen, gebiet over an¬
ken,en wie kan haer vruchtbaerheyt begrijpen deren te hebben. Hier is het dat het menfehe-
ofte nadencken , befonder foo men daer op lijck gheflacht fulcke fchrickelijcke beroerten
acht, hoe veel en menigerley metallen , fulcke eh bloedige oorlogen maeckt,oock hurgerlijc-
menighte van eeuwen, foo voor als na Chrifti ke ofte verweckt ofte ftijft, en met onderlinge
geboorte, daer uyt getogen zijn, en noch huy- moorden ende dootflagen elck voor fich de we¬den-ten dage, fonder ophouden , daer uytghe- relt ruymer foeckt te maecken. En op dat icktrocken worden, hoe die tot in haer binnenfte voorbygae de ghemeene rafèrnijen en dolüg-vo! menfehen krielt, die het gout, filver,en an- heden der volckeren 3 dit is de plaets,in welcke
dere metalen met foo grooten ernft geftadigh wy onfè nabuyren foecken te verdrijven, verja-
najaghen; hoe veel gout,filver,tin en yfer is uyt gen, en dieflijck een kiuyt aerde onfèn lande
de Aerde getogen geworden, die wederom af- aen,en onfes naeftens af te graven. En waerom

A doch ?
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doch ? öp dat hy, die 't meefte landt befit, en trent. Eenige noemen't Antarctica, om dat het

j, fijn gebueren verdreven heeft, met lbo een het is gelegen recht tegenover het noorder deel >hoe-weynigft deeltjen des aerdrijcx fich mach dat begrijpt alle de landen, die niet alleen on¬
verblijden en vrolijck maken ? ofte,als hyfe al der de koude Zona om de zuyderpolus leggen,
tot de uyterfte maet van fijn gierigheydt heeft maer die fich wijdt en breedt onder de zuyder-
uytgebreyt, doot zijnde, fich daer mede beter Iche getemperde mogen uytftrecken, oock ec~
fal können bedecken ? nige onder de heete ofte verlengde aen lommf

j Oude wc* De oude werelt is van alle oude tijden in drie ge plaetlen tot byna aen de middellijn, en mo-
'Tl dXW ^ee'en ^fgedeelt ? welcker namen zijn Europa, gelijck in groote,Europa en Africa te famen ge-Afia, en Africa,- vvelcke deelinge gelooft wordt nomen,verre overtreffen. Het is fonder twijfel

van't getal der drie lonen Noachs voortgeko- daer voor te houden , dat vele treffelijcke en
men te zijn, en dat Afia aen Schern, Africa aen vruchtbare landen aldaer gelegen zijn, niet al-

4 Cham, en Europa aen laphet toegevallen is, leen om het ghetuygenis van Pedro Fernando
* hoewel de eerftc limiten der felve uyt de ver- de Quir Spangiaert, die daer van een groot
j fcheydenheyt der rijcken die daer uyt ontftaen deel leyt befeyit en gefien te hebben, maer dat* zijn,ofte na het goetvinden der Lantbefchry- lulcx licht is te oordeelenuyt hare ghelegent-
J vers verandert,lomtijdts vermeerdert,lbmtijds heyt, als vele daer van leggende onder een loet
fk. vermindert, zijn geworden; alloo dat de deelen climaet en toegeneyghden hemel.
I van Cham en laphet den naerkomelingen van Tot het noorder deel Arßica mogen gere-^#^.
n in twee Schern toeghekomen zijn. Eenige hebbende kent worden i. het onbekende onder de noor-

deelen. OU(]e werelt alleen in tween gedeelt, in Afia en der polum, 2. Groenlandt, 3. Spitsbergh ofte
Europa, reeckenende Africa aen Europa, als een Nieulandt, 4. Yflandtydat nu is onder de Co-

Ideel van Spangien, daer het wel eertijdts aen ninc van Denemarcken en Noorwegen, 5. No-vaft loude zijn geweeft, maer naderhant, by de va Zembla met de noorderfche bevrolèn ys-
bergen Calpe en Abyla door de Strået van Gi- zee, en de twee Straten geheten Waygats en
braltar met gewelt deurgebroken, afgefcheurt. van Davis, door de welcke tot noch toe te ver-

i invierdee- Andere hebben die gedeelt in vieren, te we- geefs de Hollanders en Enghellchen ghetracht
kn' ten in Europa, Afia, ^Egypten, en Africa. Som- hebben een wegh door't noorden na Indien te

• mighe, diele deelen in Europa, Afia, en Africa, openen,de Hollanders door Waygats,en deEn-
féjj hebben de Nijl tot een fcheydfel tulfchen Afia gelfchen door die van Davis,
jjy en Africa geftelt, en alfoo ZEgypten Afia toe- De groote Zee,de Aerde alomme bevangen- Zeen.
™ gefchreven; maer de nieuwe, en 'twelck by gende, ende aen alle zijden de Inwijeken der

yeder huyden ten dage gevolght wordt,Hellen felve vervullende , wordt met eenen gemee-
de Arabilche Zee tot een pael tulfchen Afia en nen naem de Oceanus ghenoemt. Diens ver-
Africa. Icheyden deelen, worden wederom verfchey-

^'""idt America, dat eenldeels om fyne groot- denen bynaontallijckenamentoegelchreven,
W: utn l' heyt en wijdtftreckenheyt, anderdeels om dat lbo na hare verfcheyden geweften, als na de di¬
ll het onlangs aen die van Europa eerft is bekent verfche landen en kuften daer ly teghen ftoot,geworden , wordt geheten deNieuype Werelt, be- ten eerften na de vier hoofthoecken der we-
8 grijpt alle de landen die weftwaert van Europa relt, als van het Ooft de Ooftzee,van het Weft
fff en Africa over de groote zee gelegen zijn. Hier deWeftzee, van het Zuyden de Zuydzee , en
|S van , als van de voorfchreven deelen, lullen wy van het Noorden de Noordzee. Na de landen
m inelcke belchryvingh daer van belbnder bree- diele belpoelt,- (opdat ick van't noorden be-
H der handelen. gin en na den ooften voortgae,) ontmoet eerft

Magellanica ofte het zuyder deel des de Sarmatifche Zee,tuflchen het uyterfte van
Aerdrijcx tot noch toe onbekent, heeft die Noorweghen en de Rivier Obij, langs deLap-
naem daer van ghekregen, dat men langhghe- Iche en Rulfche kuften,- Daer aen volght de
meent heeft, dat het landt bezuyden de Strate Schytilche ofteTartarilche Zee,langs de kuften
van Magellanes, van F. Magellano eerft ont- van Tartarië: Dele beyde zijn noorderlè en be¬
deden na hem fb genoemt, aen 't groote zuy- vrolè Zeen.Daer aen volght zuydwaert de Chi-
der onbekende deel der Aerde valt was,'t welck nelche Zee,en de Archipelagus van S. Lazaro.
naderhant, met het vinden der Strate van Le Daer aen in't zuyden,weftwaert tot aen't eylant
Maire,bevonden is eenige eylanden aen't zuyd- Madagalcar, de Indilche Zee, welckers deelen
eynde van America te zijn. Het wort oock ge- zijn de Golfe van Bengala, de Perfilche ende
noemt het Zuyder lant, om dat het van ons na Arabilche Zeen.Voorder om de Cabo de bona
't zuyden en om den zuyder polus is gelegen: Elperan^a, tulfchen Africa en het zuyder deel
oock het Onbekende lant,om dat niemant van van America, is de ZEthiopifche Zee: daer aen
de Europeers verre daer in gereyft is, maer al- volght de Atlantifche Zee (lbo geheeten van
leen tot weynigh plaetlen aen de kuften be- het geberghte Atlas) ftreckende tot aen C. de
focht, als aen Nova Guinea 't landt van Een- Finifterre, de uyterfte hoeck van Spangien.Van
dracht by de Hollanders ontdeckt, en daer on- daer begint de Franlche Zee,waer van een ge¬deelte,

Onbekende
wereldt.

AERDRYCX B

deelte,om dat hét Cantabria belpoelt,de Can-
"tabrilche,- en een ander gedeelte, dat Aquita-
niam ftrijekt, de Aquitanifche Zee gheheten
wort. Daer aen volgt de Britannilche, tulfchen
Britannien en Vranckrijck : de Yerlche, tuf
Ichen Yerlandt en Britannien : en benoorden
Schotlant, eertijdts Caledohie geheten,de Ca-
ledonilche Zee. Tulfchen Britannia en Dene¬
marcken , om dat die een deel van Duytflandt
belpoelt, heetlè de Duytlè Zee,oock de Noord¬
zee , en ftreckt met die naem noordwaert tot
neven de uyterfte deelen van Noorwegen. Dele
namen hebben de oude Schrijvers aendever-
ïcheyde deelen van den Oceaen gegeven.Maer
allo,voor hondert en weynigh meer jaren,men
oock nae 't weften in de nieuwe werelt gevaren
heeft,hebben de Zeevaerders uyt andere gele-
gentheydt der Zee, den Oceaen in vier belon-
dere groote deelen ghedeelt. Alle de wateren
tuffchen Alien, America en Magellanica, heb¬
ben de Spangiaerden Mar del Zur, dat is de
Zuydzee gheheten. Magellanes gaflè de naem
van Mare Pacificum, dat is de Vredige Zee, om
dat hy, terwijl hy die over zeylde,noyt onwe-
der ontmoetede.DeZee tulfchen America,Eu¬
ropa, en Africa,tot aen de middellijn, heetenlê
Mar delNort, dat is de Noordzee: maer die van
daer nae 't zuyden ftreckt tulfchen America,
Africa en Magellanica, Mar d'jEthiopia, dat is de
dEthiopilche Zee.Ten laetften,de Zee tulfchen
Africa,Afia,en het Zuyden,noemenfe Afizrd'Iw-
dia, dat is, de Indilche Zee,- gelijck dat onder-
Icheydelijck in dele generale tafel van den aerd-
kloot te fien is.

Binnen- Behalven de Oceaen ende fijne voorfchre-zecn.
ven Beelen y zijnder noch verfcheyden binnen¬
zeen,ofte groote inwijeken van de lèlve,die ge¬lijck als in de Ichooten van eenige landen leg¬
gen ; als ten eerften de Ooftzee , die met een

groote wijdte en diepte fich ftreckt tuffchen
Denemarcken, Pomeren, Pruylfen enSweden,
tot voorby Lijflant, ooftwaert tot aen de uyter¬fte deelen van Finlandt, en noordwaert door de
noordbodem tot aen Laplant. De tweede,is die
in't midden tulfche Europa, Afia enAfrica,met
een langhe ftreeck tot aen de Meotifche moe-
raflen loopt, en daer over de Middellandtfche
Zee gheheten wordt, eertijdts by de Latinen
Mare Internum, dat is binnen-zee genoemt. Dederde is de Perfiaenlche Inham,die Perfien van
Arabien lcheyt. De vierde is de Arabilche, tuf
Ichen Arabien en Africa, die wordt in de H.
Schriftuer genoemt deRoode Zee,nu ter tijdtMare Roffo, en na Mecca de gheboortftadt vanMahumet Mare di Mecca.De Calpilche ofte Hyr-canilche Zee, vande volckeren eertijdts daer
aen woonende lbo ghenoemt, nu oock Mare de
Saba, hebben eenighe oude mede onder de In-
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wijeken getelt,meynende dat die een uytganckhad noordwaert in de Scythifche Zee, gelijckde Perfifche en Arabilche zuydwaert in de In-Iche ende Arabilche. Maer Herodotus, Arifto-
teles, en Diodorus Siculus, hèbben't met recht
een belloten zee gehetenjlulcx dat Ptolemasus,
om datmen't rondomme begaen kan,dat liever
een Lac als een zee heeft willen noemen. By de
voorgaende loude men mogen voegen dcGolfode Mexico, en de Mare Vertneio, d'een beooften,d'ander bewerten Nieu Spangien, in America
gelegen.

De omloop van de zeekuften des oude we- Omlooprelts is dele: Van Waigats tot de Caep Cande- d^s°u^snoes leght Rulfen ofte Sarmatia van Europa, ce
van C. Candenoes tot de Noordkaep,Laplant.Van daer tot de mont van de Belt,Finmarcken
en Noorweghen. Van daer voort tot den uyt¬ganck van de Elve, is Denemarcken. Vande
Elve tot den uytganck van de Rhijn,is de Duyt-Iche zeekuft.Van dele tot Bayone de Francé,die
verlcheyden namen heeft,als de Vlaemlche,de
Normandilche, Britannilche, Xantoinlche, en
Aquitanilche. Van Bayona tot Caep de Finis-
terre,den uyterften hoeck van Spangien, leghtde kuft van Bilcayen voort die van Portugal enBetica ofte Andalufia, tot aen de Strate van Gi¬
braltar. Van daer tot aen de Cabo Verde, en
voorder tot aen Sierra Liona, leyt de Cuft van
Africa. Daer aen volght Guinea en der Nigri-
ten lant,voort Congo,Angola,en, aen de Cabo
de bona Elperance,Zanzibar.Daer na de kuften
van Monomotapa, Caffres,Zoffala en Mozam¬
bique. Voort die van Quiloa,Melinde,en Ma-
gadoxo, tot aen de C. de Guardafu, nevens dé
Inwijck van Arabien ofte Roode Zee.Daer aen

volgen de Cuften van Arabien, Perfien, Indien,
en aen't uyterfte van Alien,de Cuften van Chi¬
na , en van daer weder noordwaert de Tartari-
Iche Cuft tot aen de Strået van Nalfou ofte
Waygats.

De twee voornaemfte Straten ofte enghden Straten <>f-
van den Oceaen zijn die van Gibraltar ende de
Magellaeniche, van welcke de eerfte oock by oceaen,de oude Schryvers beroemt is,de andere alleen
by de nieuwe. Voor de derde mach met recht
daer byghevoeght worden, de Strået Le Mail*,
waer door men lichtelijck en in korten tijdt in
de Mar del Zur mach varen: die is in't Iaer 1615
gevonden van Capiteyn Iacob le Maire Amfter-
dammer,en na hem alloo genoemt.

Wat belanght die Ingangen in't noorder deel
van America, die men de Straten van Davis en
Hudlon noemt, alloo tot noch toe geen door-
gangh in geen van die beyde en is ghevonden,
mach men die met meerder recht onder de In¬
wijeken als Straten tellen*
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Hemerckt de Aerdkloot niet alleen be- Arabien bekent geworden is, door de vi&orien
ftaet uyt de Aerde , maer oock uyt de van Alexander de Groote: ende dat Hanno van
Zee, en fal 't niet buyten propooft zijn Carthago ghevaren heeft van Gades,ofte den

oock wat te leggen van de lchipvaert,loo oude mont van de Middellantlche Zee, tot aen Ara-
Onde[chip- als nieuwe. Wat de oude belangt; de H.Schrif- bien: ende ter contrarien, lbo Cornelius Ne-
vaert. tuere verhaelt, dat, in de oude tyden, de men- pos getuyght, Eudoxus Cyzicenus, vluchtende

fchen,niet te vreden met hare palen ,gelocht en voor den Coninck Lathyrus, uyt de Arabilèhe
ghevonden hebben verre landen over de zee zee tot Gades gekomen is:Hy feyt ooc,dat Om¬
gelegen, daer ly Ichrijft van de Icheepvaert der lius Antipater lchrijft,eenen gelien te hebben,

Naer in* Arabiers naer Indien, in de hiftorie van lob,en- die met koopmanfehap uyt Spagnien over de
Sen* de der Coningen van Iuda ende Ifrael, als Salo- zee in zEthiopien gekomen was 5 ende dat de

mon,ïolaphat,Ochofias,ende andere. Sommi- lèlve Nepos verhaelt, dat aen Metellus Celer,
ghe meynen, datmen doen ter tijdt oock naer Proconlul, dat is Stadhouder van Vranckrijck,

Naermß- Weft-Indien gevaren heeft, om dat in't 3 cap. gefchoncken zijn van de Coninck der Swaven
Indien. van't 2 boeck Paralip, mentie gemaeckt wordt eenige Indianen, die uyt haèr vaderlandt om te

van 't goudt van Parvaim, alwaer van Salomon koopmärilchappen gevaren waren, ende door
ghefeyt wordt: Ende hy beeft het huys gedeckt mel het onweder in Duytflandt gedreven door den
koftelijckenfleen tot Dercieringe , ende't goudt, wj goudt Oofterlèhen ende Noordfehen Ocean.
Dan Parvaim. Daer wordt oock vermaent van 't Aengaende de Ichipvaert der Nieuwe, en de
goudt van Ophir, welck fy meynen 't felve te kennilfe daer van, die is nu ter tijdt door mz-fchipvaert.
zijn met het goudt van Peru. In't 28 cap. van nighvuldige nieuwe vonden, belonder door het
't boeck lob ftaet: De wijsheydt fal niet vergeleken Compas, een wonderwerek der natuyr 't welck
worden met'tgout van Ophir, met den koflelijcken Onych den Ouden onbekent is geweeft, tot lo hoogen
ende Sapphir. Ifaim in't 13 cap. leeftmen : lók fal graedt geftegen, en daer door de ftoutheyt der
den man weerdiger maecken alsfijngoudt, ende den men- zeevaerders loo groot geworden, dat ly alle ge-
fche als een klont goudts <van Ophir. Wat van Ophir varen der zee als niet achtende, geene plaetlèn
te gevoelen is,laten wy andere onderloecken. des Aerdrijcx uyt vreele onbelocht laten, en

Strabo ghetuyght oock de neerftigheyt der byna aen alle oirten der Aerde hare vlagghen
Oude in de Ichipvaert, ende lèydt in fijn eerfte waeyen,en de teeckenen van haer onvertlaegt-
boeck, dat men ten tyde van Homerus oock heyt fien hebben laten. Onder de eerfte heb-
naer Indien gevaren heeft. Plinius Ichrijft in't ben die van Venetien hierin groote eere be- DerVenc*
67 cap. van fijn 2 boeck, dat in fijnen tijdt de haelt boven alle andere in Europa; wanneerle,ttanen'

Lanqs de gejieeie Wefterlche kuft bevaren is, van Gades ten tyde van onlè voorouderen, uyt de Adriati-
Jj^ß e ende Hercules colommen af,rontom Vranck- Iche door de Middellantlche Zee zijn gevaren Door de
De Noord-rïjck: en het meefte deel van de Noordlche tot Alexandrien in ^Egypten, en van daer een
/cheZee. z,ee?cIoor bevel van Keylèr Auguftus, tot de ftuck weeghste lande tot aen de Roode Zee, *

Cimberlche kaep,nu Schagen genaemt ,* ende hebben daer langs naer Indien beginnen te va- inde Roods
De Schyti- dat van daer tot aen de Schytilche kuft, eenff ren. Maer alloo die wegh om de macht van ^ nAIn~
febekfiß. deels gefien , en eenfdeels door den gemeynen de Sultan van ^Egypten , voor de koopluyden

roep bekent is geweeft: een groote zee:ende dat niet heel veyligh was, zijnlè naer Aleppo een Over A-
in't ooften onder de regeringe der Coningen vermaerde koopftadt, en het hooft van Syrien^*
Seleucus ende Antiochus , door de wapenen ghevaren > van daer te lande na Baflora, by
der Macedoniers ontdeckt is 't geheele deel dat den uytganck van de Rivier Erat ofte Euphra-

De indi- van de Indiaenlche Zee tot de Calpilche ftreëi. tes; van daer langs de Perfilche zee naer Or- tn lanphs
aenfche f|y £yt oock, datter ontrent de Calpilche Zee mus een treffelijcke koopftadt ,- en van daer^^^

veel kuften van den Ocean gevonden zijn, lbo voort door de lèlve zee na verfcheyden plaet-
dat de heele Noorder ftreeck van beyde zyden fen van Indien. Dele wegh is niet alleen kor-
naer den Wellen enOoften gheopent was. Hy ter als die overzee van de Portugelèn ghe-
voeghtdaer by,dat in lynen tijdt van de andere vonden is, en by haer en de Hollanders, en
zijde van Gades, 00c van de Wellen, een groot andere natiën ghebruyekt wordt, maer oock

DeMïd- deel van de Middellantlche Zee bevaren wierde luftigher ende ghemackelijcker ,• Luftigher,
deiimfche langes Mauritanien: ende noch grooter deel om dat men daer langhs tot vele plaetlèn veel

van 't lèlvige, als oock van den Ooften, tot aen overblijflèlen en ghedenckteeckenen liet van
ver-
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verfcheydenlieden en plaetfen , daerdeoude In den jare iyip is Ferdinandus Mageilanes OmdeweInftonen van fchryven, oock de verfcheyden een Portugees uyt Spangien langs America nae reldf-zeden en manieren van fo veelderhande volc- 't zuyden gevaren,en op de zuyc?er breedte vankeren: Gemackelijcker, om dat men langs dien 54 graden een enge openinge nae 't wellen ge-daghelijcx nieuwe ververffchingh van koft en vonden, die hy met een groote moedigheytdranck heeft, daer die ter zee door de langh- doorgevaren, tot in de groote zuydzee olie-duyrigheyt dickwils bederft, waer uytmenigh- komen is: die engde,na fynen naem,de Staatemael groote fieckten en fterften onder de men- van Mageilanes , tot fijn onfterflijeke gedach-fchen voortkomen ,• behalven dat fy het onwe- tenis, gegeven hébbende, is hy voort over deder , de menighvuldige ftormen en periculen zuydzee ghefeylt tot acn de Molucfche eylan-der zee niet onderworpen zijn. Alleen om dat den,daer hy in een llagh tegen de Barbaren hetdie over zee van minder koften en de profij- leven liet. Syne medegefellen, zijn voort langstelijckfte is, de menfehen, door de gierigheyt de kuften van Alien en Afrijeken , na datlè de

gedreven,Hellen alle die fwarigheden en perijc- eerfte van alle menfehen den geheelen Aerd-kelen te rugge, kiefen defen, en laten den an- kloot hadden omgefeylt met haer fchip, nietderen varen. fonder eenigh goedt voorlpoock de Vi&orié
Na bet weil heeft aldereerft Chriftophorus genaemt, t'huys gekomen. Naderhant hebben

Columbus een Genuees, de groote Atlantilche de Engellchen dat tweemael gedaen, te weten
Zee met een Herculifch beftaen dorven over- Fran^ois Draeck, en Thomas Candilèh^ maer
varen. Defe,hebbende van Ferdinandus en Ha- deFIollanders eens meer als die beyde natiën,
bella,fijn gemalinne,Coningen van Caftilië, ee- Olivier van Noort,loris van Spilberge,Iacob le
nige fchepen en volck gekregen,om 1b gewich- Maire, en l'Hermite, waer van de twee laetfte
tigh een laeck te proeven,heeft in den jare on- op de wegh geftorven, doch de fchepen wederles Heeren 1492, over d'ander zyde der Zee, t'huys gekomen zijn.
eerft gevonden de eylanden Cuba, Hilpaniola, De menlchelijcke nieusgierigheydt niet té Naden
en meer andere, oóck eenige deelen van't vafte vreden zijnde, datlè de landen in't Ooft ende 'Noo^n-
landt. Na defen heeft Americus Velputius een Weil gevonden hadde, heeft oock andere we-
Florentijn anno 1497 het vafte lant wyder ont- gen na den Noorden gelocht. Als Galpar Cor-deckt,en na lynen naem America genoemt. tefius,in't jaer 1 joo,een ftraet lochte om door

. In't lèlve jaer is Valèo de Gama Portugees te varen, heeft hy op de hooghte van 60 gra-
uyt Portugael langs Africa nae 't zuyden geva- den een rivier gevonden, ende na dat hy t'huys
ren,en daer langs om de Cabo de bona Speran- gekomen was,en het naefte jaer door hope van
cä eerft een wegh over zee na Indien gevonden, beter uy tkomfte derwaerts trock, is hy geble-

? AlsnutuffchendePortugefenenCaftilianen ven. Naderhandt heeft fijn broeder Michael
gelchil rees, door dien elck om ftrijdt de palen Cortefius defe reylè begoft met ghelijcke for-
vanhare Coningen locht wyder uyt te brey- tuyn, Anno 1^07 heeft Sebaftianus Gabottus,
den: Soo is in't jaer 1493, door autoriteyt van een Venetiaen door bevel van Henrick de viiï
Paus Alexander de v 1, om datlè malkanderen Coninck van Engelant, door den Noorden ee¬
niet louden hindere,defe nieuwe werelt,en dien nen wegh ghefocht na de Molucken ende Sina,
volgens de geheele Aerdkloot door een meri- maer als hy den ftreeck langs Terra noDa ont-diaen gelegen 100 mylen weftwaert van de ey- deckt hadde, en de zee doorreyft tot op delanden van Cabo Verde, oft van de Vlaemlèhe hooghte van 67 graden, is hy gedwongen in
eylande Alores genoemt,^verdeelden geordon- Engelant te keeren, door dien het ys, dat veel
neert, dat alle 't gene loude gevonden worden ende dick in het enghfte van de Zee lagh, hem
van daer ooftwaert, den Portugefen , en well- belette voorder te varen. Als Iohannes Vera-
waert den Caftilianen loude toebehooren.Maer fanus in't jaer 1524, uyt de naem van Francit
is in den jare 15 24. door nieuwe gerelène ghe- cus de I, Conidck van Vrancrijck, hetlèlfde
Ichillen, tuffchen die twee natiën,wyder uytge- proefde, ende by de Britannilche Caep landen,
Helt, te weten 370 mylen buyten die voorlèyde is hy van de Barbaren in ftucken geruckt. Se-
eylanden; lïilcx dat daer door Brafilien en In- baftianus Gomezius een Spangiaert heeft dit
dien na den ooften den Portugelèn,de refte van oock te vergeefs begoft. Na delè hebben fom-
America na den wellen, den Caftilianen om te mige Engellèhe delè vaert by der handt geno-
ontdecken en conquefteren is te beurte geval- men, eerft Hugo Willougbasus Ridder, die an-
len,waer in ly lbo dapper voortgegaen zijn, dat no 1553? na dat hy eenighe landen ghevon-
de Portugefen, van Cales af,byna alle de zeeku- den hadde,op de hooghte van 72 graden,door
ftenvan Africa en Alien, tot aen China toe, en koude en ongemack geftorven is.In't jaer 1
menighte eylanden; de Caftilianen byna ge- heeft Stephanus Borrov^us een Engelfchman
heel America haer onderdanigh gemaeckt de lèlve reylè beftaen, ende ontdeckt de eylan-
bebben. den Colgoj a. Nova Sembla, ende andere, ende
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Wierde van de koude, ys,onweer,en andere on- accordeerden, ende niet geraden vonden doof
«hemacken, gheduyrighlijck gequelt. Delè zijn de Tartarifche Zee te varen, zijnfe naer Hol-
uyt de felve natie gevolght Martinus Forbishe- landt gekeert, en in de vierde maendt de Mafe
rius,Ardlurus Petrarus,Carolus Iachmannus,en- ingeloopen. Ten laetften in't jaer 1^96 heeft
de Ioannes Davifius, die eenigeplaetfen van A- men't geproeft te vinden,met twee fchepen van
merica na 't Noorden gelegen ontdeckt heeft, koopluyden toegeruft, die op de hooghte van
ende de kullen van Groenlandt. Ten laetften 80 graden 1 x minuten gröote kullen gevonden
hebben de Hollanders en Zeeuwen defe noord- hebben, diefe meynden van Groenlandt te we¬
lche reyfe naer Scythien,Cathaia,en China be- fen,om de groente: want het aerdrijck draeght
gönnen,in't jaer 1594, door ordonnantie van daer van felfs gras en kruyden, ende heeft oock
de Heeren Staten der Vereenighde Nederlan- herten en ander gedierte, hoewel dat het daer
den. Ais fy gekomen waren aen Nova Sembla, kouder Ichijnt te wefen, om datlè naby den
welck ten deele te voren van andere gevonden pool light: ter contrarien in Nova Sembla zijn
was, hebben de Amftetdamfche lchepen,daer de velden overal dor ende Ibnder gras,vol bee-
Willem Barentfz ghelagh over hadde, haren ren, voflen, en andere fchadelijckebeeilen, al
kours hooger na den Pool genomen, en de ku- is't datfe verder van den pool is, ende naerder
ften van Nova Sembla op de hooghte van 76 de middellinie en de Son, maer op de hooghte
graden belocht: de andere,een van Enchuylèn, van 76 graden leyt. Den vijftighften dagn na
ende een uy t Zeelant, onder 't gebiedt van Ian haer vertreck zijnlè ghekomen op de hooghte
Hugen van Linfchoten,die feven jaren in In- van7% graden,ende korts daernae metgemey-
dien gewoont hadde,fijn door'tWaygat geva- ne bewilliginge gelcheyden , waer van lom-
ren in een groote en breede zee, tot aen de ver- mighe ghefeylt hebben tot op de hooghte van
maerde Tartarilche rivier Oby, ende, lo lom- 80 graden, ende om de geftadige ftormen en-
mige giften,tot de CaepTabin. Maer als Lin- de onweer behouden met het ïchip gekomen
fchoten meende ghenoech te welen voor de te Cola,een ftadt in Laplandt,en van daer naer
eerfte reylè, datfe de Tartarifche Zee nu ghe- huys ghekeert. De andere, nae datfe op Nova
vonden hadden, ende Willem Barentfz om het Zembla op de breedte van 76 graden verwin-
ys niet voorder konde varen, zijnlè inde derde tert, en veel ellende van 't wilt gedierte, kou-
maent behouden met de fchepen t'huys geko- de,ys,honger,en geduyrige nachten gheleden,
men. Het naefte jaer zijn tot dele reyle vijf ende haer lchip in het ys, ende haren fchipper
fchepen in Hollandt,ende twee in Zeelant toe- Willem Barentfz, die daer geftorven was,ach-
gheruft, die wederom door Waigats gevaren ter ghelaten hadden , zijn met twee kleyne
zijn, ende van de Ruffen verftaen hebben, dat fchuyten 400 mylen door de Zee gevaren, en
men op fekeren tijdt des jaers door dele Strået het volgende jaer oock te Cola gekomen, en
konde varen,ende dat vijf daghreylèn van daer by groot geval haer medegelèllen van't voorle-
na 'tNoorden een Caepwas, ende achter de den, doen daer weder gekomen, gevonden, en
felve een groote en wyde Zee. Maer als ly niet met die in Hollant gekeert anno x 5 97.

/

E V R O P A.

L in oude tyden, is Europa Euftathii. Wy laten yèder fijn bordeel vry, en-
om veel redenen meer ghe- de is ons voornemen niet defe dichtfèlen tot de
acht geweeft,als Afia oft A- waerheyt der hiftorie felis te brenghen.
frica. Plinius noemt het een Wt Theocrito blijckt, dat het eertij ds oock Andere
yoedtfter van het volck dat Tyria was gheheeten, naer de moeder,ofte fo namn Vt*
alle natiën verwonnë heeft, eenighe fègghen, het vaderlandt van Europa. Eiiro^
ende het fchoonfte van alle Vele van de oude heylige Scribenten, hebben

landen. Want het overtreft de andere deelen het Iapetia ghenaemt naer Iaphet. Ptolomams
des werelts,foo in ghetempertheyt des lochts, in het tweede boeck van fijn groote werck,

. natuere des aerdtrijcx, als oock in menighte, noemt het Celtica, naer de volckeren die daer
beleeftheydt, goede manieren, en kloecke da- in woonden. Soo yemant vraeght waer de Cel¬
den der inwoonderen. Afia heeft drie voorna- tx in Europa ghewoont hebben, dien ant-
me fteden gehad,Babylonien,Ninive,ende Ie- woorden wy:Gver al.Want in wat deel van Eu-
rufalem: Africamaer een,Carthago: Ameri- ropa zijnfè eertijts niet gheweeft ? Befiet Span-
ca heeft nu ter tijdt twee, Mexico ende Cufco. gien; Strabo noemt de volckeren aen de B^e-
Maer wat is dit elck byfonder,oft altemael t'fa- tis,Celten,- Ptolem^us oock de Portugefen;He¬
men by Europa te verghelijcken ? in compa- rodotus, alle die aen de weftelijckfte deelen
ratie van welcke alle de andere onbewoont en- woonen ,• Plinius, de alderooftelijckfte ; Pom-
de woeft fchijnen.Want behalven dat het veel ponius,die ontrent de Cabo de Finifterr^welc-
groote ende heerlijcke fteden heeft, vol ber- ke Promontorium Celticum daer van gheheeten
ghen ende rivieren is, en van alles verfien, dat wordt. Dio en Xiphilinus, de Cantabers endé
tot onderhoudt des menfchen noodigh is, foo Afturien,- Hifpania Tarraconenfis wort oock
moet het oock geprefën worden,om dat het de Celtiberia ghenaemt. Wilt men Vranckrijck en-
moeder ende voedtfter is van alle ambachten, de Duytfiandt befien; De oude Hiftori-fchry-
vrye konften,gheleertheydt,ende wetenlchap; vers noemen defè volckeren, alle uyt eenen
ende boven al om de waerdigheyt der Chrifte- mont,Celten. Derhalven wy hier de particu-
lijcke religie, die hier meeft bloeyt,als oock de liere deelen daer van voorby gaen aen te wy-
goede rechten, wetten, en policie , waer mede fen. Wt Vranckrijck over de Alpes in Italieri
het gheregeert wordt, de loffelijcken krijghs- komende, daer fal men oock vinden de naem
handel,de macht der Coningen, Princen,ende van Celten: door gantfch Lombardijen langhs
vrije Republijcken, die nu foo groot is, dat die de Po: in Illyrien,Thracien,ende aen den mont
van America, Afien, ende Africa, haer onder- van de Boryfthenes, waren oock de Celten;
worpen zijn,oft vreefèn. fèlfs in Scythia: ende de Noordfche volcke-

Nnem. Herodotus feyt in fijn vierde boeck,dat nie- ren van Europa, zijn oock Celten ghenaemt
mandt weet den rechten oorfpronck van de gheweeft.
naem van Europa, alhoewel fommighe willen De palen daer het in't ooften vati Afien mede
fègghen datfèkomt van Europa, dochter van ghefcheyden wordt,zijn by de oudefchrijvers
Agenor Coningh vanPhoenicien,den welcken niet heelfeecker. Want die ftellen dat de ri-
lupiter, op haer verlieft, ende in een witten vier Tanais, nu Don gheheeten, het van Afien
Stier verandert zijnde, op fijn rugghe uyt Si- deelt, hebben door een groot mifverftandt fij-
don in Creta ofte Cyprus wechgevoert heeft, nen oorfpronck oft fonteyn geftelt in't Riphei-
ghelijck de Poëten dichten en verfieren. An- fche gheberght, daer de riviere Petzora door-
dere houden dit voor fabulen, ende meenen loopt,niet verre van de Sarmatilche zee.Ande-

v dat een Cretenfèr, die Taurus, dat is een Stier re, die den Ifthmus tuffchen de Swarte en Cafi
te fègghen, ghenoemt was, Europa des Co- pifche zee ghelegen, voor frontieren van Afieii
ninghs dochter, met eenighe andere dochte- fetten,hebben ghemeent, dat de Caipifche zee
ren gherooft heeft. Andere wederom houden een deel oft inham was van de Noort-zee, loo-
het daer voor, dat het fchip waer mede hy pende in dat gewefte, daer de wijden uytganck
haer nam,Taurus heette. Andron Tejusfèyt, van de riviere Obi is. Op datmen dan de fè-
dat de Ocean twee Nymphen getrout hadde, kere palen tuffchen Europa ende Afieii mach
by welcker eene hy wan twee doch teren, Afia, vinden,moetmen, nae de yEgeifche zee, Helle¬
en Africa ghenaemt, by den anderen Europa, fpontus, Propon tis, Bolphorus in Thracien, de
welcke aen de drie deelen van de werelt hare Swarte zee, Bolphorus Cimmerius, ende hei
namen ghegheven ende naer-gelaten hebben. Maeotilche lac, aldereerft ftellen de mont van
Het Ichijnt oock fommigen, dat het den naem de rivier Tanais ofte Dort, en langhs den lèl-
bekomen heeft van eenen Europus, die eer- Ven gaen opwaerts teghen ftroom,tot dat men
tijts in dit deel des werelts geregeert heeft,vol- komt , daer hy hem keert by de ftadt Ta ja;
ghende 't ghetuygeniffe Pompeji Trogi,ende ende voorts van daer een rechten ftreeck hou-
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E V K Ö P A.
den tot acn den naeften oever van de riviere Hertoghdommen, Prinfdommen, Marquizaet-
Obi, ende alfo door den felven in den Noordt> fehappen, ende Graeffehappen.
zee loopen.Want het gaet väft,dat de gantfche De vermaertfte ende heerlijckfte fteden van Steden.
Noortkuft die van Weft na Ooft ftreckt,tot de Europa zijn, Romen, Conftantinopolen,Wee-
mondt van de riviere Obi toe, onder Sarma- nen, Praegh, Parijs,Londen,Yenetien,Genua,
tien vanEuropa hoort. In't zuyden wordt Eu- Napels, Mylanen, Lisbon, Toledo, Sivilien,
ropa van Africa ghefeheyden met de Middel- Antwerpen, Amfterdam , Dantzick , Ham-
lantfche zee, de Enghde van Gibraltar, en een burgh, Francfurt, Coln, Norimbergh, Augf-
deel van de Atlantifche zee ,• in't weften wordt burgh,&c.
het befpoelt met de Atlantifche oftWeft-zee; De principaelfte rivieren zijn , de Donau, Rivieren.
in't noorden met de Noordt ofte Ys-zee.Haer Rhijn, Elve, Weixel, Boryfthenes, Niper, Ta-
meefie lenghte is tuffchen Cabo de S.Vincen- nais, ofte Don, Mafe, Mofel, Seyne, Garonne,
te,ende den moiit van de riviere Obi, ontrent Loy re, Rhofne, P o, Tyber, Ebro , Guadiana,
800 duytfehe mylen.De grootfte breette is van Tejo,ende de Temfe,&c.
de uyterfte frontieren van Peloponefus tot de De voornaemfte berghen zijn de Alpen en- Bergen.
Caep van Scritofinnen Rutubas, ghemeenlijck de Pyreneen,Apenin,Iura,&c.
Noordt-caep gheheeten 550 duytfehe mijlen. Van de tijden der Macedonianen en Romey-

De landtfchappen van Europa zijn eenfdeels nen is Europa de ftoel der Monarchie geweeft,
vaft landt, eenfdeels half-eylanden, eenfdeels en naer Chrifti geboorte de woonplaetfe van 't
eylanden.Vaftelanden zijn,Vrancrijck,Duyts- ware gheloove^ Sy wordt hedenfdaeghs van
landt, Slavonien, Grieckenlant, Hungaren,Po- verfeheyden Heeren gheregeert. Carolus,foon
len,met Littau ende Pruylfen,Ruften met Mof- van Iacobus Stuart,is Coninck van Enghelant,
covien. De voornaemfte Half-eylanden zijn, Schotlant,ende\ rlant.In Spaengien,Philippus
Spangien,Italien, Norweghen met Sweden en deiv, fcon van Philips de 111, neve van Philips
Gothen.De principaelfte eylanden in de Ocean de 11, die foon was van Keyfer Carel de V.
zijn,Engelant met Schotlant,Yrlant,en lommi- Vranckrijck is onder t ghebiedt van Coninck
ge kleyne,als dertigh,diemenOrcades noemt, Louis de xm, fone vanHenrick de Groote.
de vier-en-tfeftigh Hebrides gheheeten, ende Duytflandt onder Keyfer Ferdinandus de II,-
ontrent Enghelandt Mona ofte Anglefey,en- Aertz-Hertogh van Ooftenrijck. Norwegen en
de Wicht;ende ontrent de Franfche kuften Ier- Denemarck onder Coninck Chriftianusde iv,
fey ende Gernefey. In de Middellantfche zee Fredericks fone.Sueden onder Chriftina,doch-
ligghen, Sicilien, Sardinien, Corfica, Creta nu ter van Guftavus Adolphus, die onlanghs in de
Candien ghenoemt, Majorca, Minorca, ende Duytfehe oorlogh ghebleven is. Polen en Lit-
veel andere kleyne in de dEgeifche Zee , nu thau onder Vladiflaus, fone van Sigifmundus.
ghemeenlijck de Archipelago ghenaemt. Bohemen, Dalmatien, Croatien, en Slavonien

De vermaerde Ptolomaeus heeft Europa in onder Keyfer Ferdinandus. Hungaren, onder
thien kaerten befchreven, beginnende in het Ferdinandus Erneftus, fone van Keyfer Ferdi-
weften, ende voortgaende na 't ooften. De eer- nandus. Griecken,Thracien, en Bulgarien,be¬
fte kaerte begrijpt Yrlandt ende Enghelandt, fit de Turckfche Keyfer Amurath. De landen
met de mindere bylegghende eylanden. De naeft Aften} hebben de Ruffen en Tartaren,
tweede,Spaengien: De derde,Vranckrijck: De Een deel van Nederlandt, regeren de Staten,
vierde, Groot-duytflant: De vijfde Rhaetien, wiens Generale Veldt-overfte is , Frederick
Nortgouw, Opperen Neder-Hungaren, ende Henrick , Prince van Orangien; Het deel dat
Illyrien. De fefte kaerte begrijpt Italien ende onderden Coninck van Spangien ftaet, heeft
het eylandt Corfica: De fevenfte,de eylanden nu voor Gouverneur Don Ferdinand Cardinal
Sardinien,ende Sicilien: De achtfte, Sarmatien Infante,broeder van de Coningh Philips de 1 v.
in Europa gheleghen, en de Taurifche Cherfo- De Conincrijcken Napels ende Sicilien, 'tHer-
nefus: De neghenfte, Dacien, Myfien, ende toghdom Milanen , ende andere meer, ftaen
Thracien: De thiende,Grieckenlant. onder den Coninck van Spangien. Deande-

Europais nu ter tijdt in veel Coninckrijcken re principaelfte Heeren in Italien zijn, de Paus
ende mindere Heerlijckheden ghedeelt. De van Roomen, de Hertoghen van Florentia en
principaelfte zijn, Spaengien, Vranckrijck, Mantua. De Switfers regeren hare Cantons oft
Enghelandt, Schotlandt, Yrlant, Norweghen, dorpen Republijcks ofte Staets-wijfe, ghelijck
Sweden,Denemarcken, Duytflandt, Polen,Bo- oock de Venetianen, Genuefen , endeLuke-
hemen,Hungaren,Slavonien,Croatien,Dalma- fen hare landen doen.
tien, Bofoia, Servien, Bulgarien, kleyn Tar- De Religie is door heel Europa niet eender-
tarien, Napels, ende Sicilien. Daer is een ley. De Catholijcke religie volgen alle de Prin- -
Aertz-Hertoghdom, te weten, Ooftenrijck. een van Italien, de Coningen van Vranckrijck
Drie Groot-vorftendommen, Mofcovien, Li- en Spaengien,in Duytflant de Keyfer: De Her-
thuanien, ende Tufcien ofte Tofcanen. Veel toghen van Savoyen, Lothringhen, Beyeren,
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en de Geeftelijcke Cheurvorften. De Coninck Woordt alhier (lellen,dat ghemeen is met talen
van Enghelant, Schotlant, ende Yrlant, heeft die daer van fpruyten, ende na welck woort wy
de religje, diemen de Ghereformeerde noemt, de moeder-tael haren naem feilen gheven. Wy
Norwegen,Denemarcken, en Sweden, de Lu- ftellen dan defe vier woorden: Deus, ©N, Gcdty
therfche. In Polen ende Lithau,is de Coninck Boge, als exempelen en teeckenen van de vier
met veel Heeren Catholijck; de andere reli- groote moeder-talen, te weten, de Latijnfche,
gien,te weten, de Lutherfche ,^Calvinifche,A- Grieckfche, Duytfehe,en Slavonifche. De tale suvot^
riaenfche, Samoteniaenfehe, en Ioodfehe wor- Boge,dat is, Slavonifche, wordt met tweederley fit**
den daer toegelaten,ende in't openbaer geoef- letteren gefehreven, te weten, Ruffehe ofMof
fent. Bohemen volght nu de Catholijcke reli- covifche, welck bedorve Grieckfche letteren
gie, hoewel datter oock Huffiten , Waldenfen, zijn,van't felfde getal, en bynae gelijck fatfoen,
ende Luterfche zijn. In Moravien en Slefien daer weynighe barbarifehe by ghedaenzijn:
zijn oock Menniften oft Herdoopers. Alle de ende met Dalmatifche, diemen oock Hierony-
Nederlantfehe Provinciën, die onderden Co- miaenfche noemt, die de felfde pronuntiatie,
ninck van Spaengien hooren, zijn Catholijck: dat is uytfprake, met de Ruffehe letteren heb-
maer de Vereenigde Nederlanden,hebben de ben, ende ghelijck van ghetal zijn, maer van
Gereformeerde religie aengenomen, nochtans heel ander fatfoen. In defe tale is tweederley
Jatenfe publijckelick in veel fteden toe de exer- overfettinghe van den Bybel, de nieuwe met
citie van de Luterfche,Menniften, Puriteynen, Ruffche letteren, en de oude met Dalmatifche
Bruniften, ende in weynigh fteden oock de oft Hieronymiaenfehe. De moeder-tale Boge is
loden. In Switferlant zijn fommighe Dorpen,of in veel andere verdeelt, als de Ruffche , Pool-
Cantons,Catholijck, als Lucern, Zugen,Suitz, fche, Beemfehe,Illyrifche,Dalmatifche,Windi-
Onderwalt,Solodoren,Friburgh,ende Vr:fom- fche, ende andere. Van de moeder-tael Godt, Duytfhc.
mige Zwingels ofCalvinift, als Zürich en Bern. dat is, de Duytfehe, zijn drie principale fpruy-
In Turckijen zijn de Mahumetanen, en Griec- ten oft talen, de Thuytfche, Saxfche, ende Deenfibe.
fche Schifmatijcken, dat is, die haer van de De Thuytjcbs wordt weder in tween ghedeelt,als
Roomfche kereke afghefondert hebben, ende in de Hoogbthuytfche, die wy hier by exempel Waf*
nochtans Catholijck willen wefen. In Ruffen fer heeten; ende Nederduytfche, die wy by exem-
hebbenfe de Grieckfche ende Armenifche Re- pel Water noemen: Daer zijn noch twee Ipruy-
ligie,hoewel dat ter oock Heydenen zijn, ten oft talen, Water, maer fy (pruyten van de

Tale». De talen diemen in Europa ghebruyckt,zijn Saxfehe,te weten,der Nord-Albingeren, Vrie-
moeder-talen, (diemen oock grondt en hooft- fen, ende Enghelfchen; de tale nochtans der
talen mach noemen) ofte die daer van fpruy-. oude Nord-Albingeren ende Duringeren, was
ten. Wy heeten moeder-talen, die van gheen Enghelfeh ende Schots. De Dcenfche is drieder-
andere voortkomen, maer van welcke veel an- ley : te weten, de tale van die op de grenfen
dereharen oorfpronck hebben. Defpraken die woonen, die men eyghentlijck Denemarckers
van een moeder-tael komen,hebben met mal- noemt: van die in't ooften woonen, en daer-
kanderen eenighe ghemeenfchap ende gelijc- om Sweden geheten : ten laetften,van die in't
keniffe: maer de moeder-talen met malkande- noorden woonen , ende Normannen oft Nor¬
ren gheen altoos.Sulcke zijnder nu ter tijdt elf wegers ghenoemt gheworden: van wiens tale
in Europa,waer van vier de voornaemfte zijn: de hedenfdaeghfche Yrlantfehe ghefproten is,
daerom feilen wy hier de vier voornaemfte de welcke van de Norweghers foo wel verftaen
groote moeder-talen noemen, en de andere fe- wordt, als de Italiaenfche van de Fran^oyfen,
ven,de kleyne moeder-talen. De felfde woor- en de Hollantfche van de Duytfchen. De moe- Latijnfche.
den fchynen een tael te wefen,maer de verfiel- der-tale Deus, dat is de Latijnfche,heeft voort-
linghe, veranderinghe,verdraeyinge der lette- ghebracht de Italiaenfche, Spaenfche, ende
ren in de felfde woorden maeckt de verfchey- Franfche, die altemael Romanß, dat is, Rcom-
denheyt, ais verfeheyden fpruyten van eenen fche ghenoemt worden, wekken naem de Bar-
wijngaert-ftam oft boom.Alfoo noemen wy de baren defe talen ghegheven hebben,nae datfe
Italiaenfche, Spaenfche, ende Franfche tale, de de landen ghewonnen hadden. Want in haer
Latijnfche ; om de Latijnfche woorden,die in wetten is tweederley conditie van de vry-ghe-
die drie talen,op verfcheyde manieren veran- boren, dat is,van die gheen (laven waren, waer
dert zijn. By exempel, dat de Latiniften Gener van de flechtfte der Romeynen was, ghelijck
heeten, noemen de Italianen Generöse Spaen- eertij ts der Latijnfche te Roomen. In Vranck-
giaerden Terno, en de Fran^oyfen Gendre. Oor- rijck wierden in vorighe tijden de Fran^oyfen
ïpronckelijck zijn't latijnfche woorden,- maer endeBurgoignons,- in Italien,deLongobarden^
de verfeheyden veranderinghe maeckt de drie in Spaengien, de Gothen van de Romeynen
andere talen. onderfcheyden, ghelijck eertijdts de Quirites,

Om dit wat klaerder te beduyden, feilen wy oft Roomfche borgheren, van de Latijnfche
van elck der vier groote moeder-talen een borgheren. Daerom onderfcheydt Luitpran-
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Rushet Tiothilch Vranckrijck van't Rooms.
Grieex* Van de moeder-tael dat is de Grieckfche,
fihe. zijnder vele talen , welck niet wonder is, ghe-

merckt de fclve meelt ghebruyckt wordt in ve¬
le eylanden die verre van malkanderen lcg-
ghen.

De (even kleyne moeder-talen zijn dele: De
Bpirotifiche, diemen de Albaenfche noemt, ende
in't gheberghte van Epirus ghebruyckt wordt,
daer een kloeck volck woont,in de oorlogh er¬
varen , ende van welck men niet fckerlijck kan
fegghen offc daer ghelproten zijn, oft van an-

Captcfche. dere landen ghekomen. D e tweede,de Cafacfche
ende Pmcopienficke oft Tartarifche. De derde is,de
Hungerfiche , die de wreede Hunnen ende Ava¬
ren uy t Alien in Europa ghebracht hebben. De

Bmifcht. vierde is de Finnifiche , waer van de Lappifche
komt, diemen in denooftfche deele vanScan-

Yriantfche. dinavien,dat onder Sweden is,lpreeckt. De Tr-
lantjche, is de vijfde, waer van ghefproten is de
taeljdie nu de wilde Schotten gebruycken. De

OiideBri- oude Britanni/che , is de leite, die de Enghellche
umifche. jn't geberght Ipreken, en de Fran^oylen in Bre-

taigne, diele oock Britonfche noemen. De le¬
vende is, die de Cantabri ghebruycken, welcke

Bifcawße.dt Franfoyfèn en Spaengiaerts Bilchainen noe¬
men ,* ende zijn overblijfielen van oudt Spaen-
gien. Haer landt leyt over dele ende ghene
zyde der Pyreneen , beginnende van Bajona,
welcken ftreeck Sidonius, ende andere oude
fchrijvers, der Layurdenfen heeten. Dit zijn
de elfmoeder-talen van Europa, die gheen ge-
meenfchap rriet malkanderen hebben : van
de Roomfche ende Conftantinopelfche kerc-
ken onder malkanderen gedeelt: ende die met
vijf lborten van letteren ghelchreven worden,
te weten, Latijnfche, Grieckfche, Hieronymi-
niaenfche,Ruffche,ende Gotlche. Want de ou-

O P A*
de Gotthen hebben haer eyghen letteren, en¬
de doen haren Godtsdienll öp de Griecklche
wijle in de oude Gothfche tale , maer in haren
ghemeenen handel Iprekenfc meelt Duyts.

Van dele moeder-talén wordt de Latijnfche
in't weiterlebe deel van Europa nae ?t zuyden
meelt ghebruyckt, die oock de Italianen, Span-
giarden, ende Fran^oyfen Ipreken, loo wy hier
boven ghefcyt hebben,maeropdiverfche ma¬
nieren verandert. Naer de noorden,de Thuyt-
fche, waêr van dé Dèenfche komt. De eerite
Ipreecktmen in Hoogfa ende Neder-duytllant,
nochtans met groot onderfcheyt. De andere,
by de Denemarckers, Sweden, eude Noorwe-
ghers, by elck op een verfcheyden maniere.
Hier by komt de bylöndere Finlandtfche,daer
die van Laplandt af Ipruyt. In't oolterdeel van
Europa naer de noorden, is de Slavoenfche tale
in 't ghebruyck, die in veel landen verlpreydt
is ,• want die wordt ghelproocken in Oppcr en
Neder-Meyflen, Opper en Neder-Hungaren,
Polen,Tranfilvanien, Walachien,Lijflandt,Li-
thau, Podolien, Moldavien, Bulgarien* ende
meer andere landen.

Den lofvan Europa heeft Strabo in lijn der¬
de boeck,en defcven naelt-volgende,heerlijck
befchreven. Ende onder de nieuwe fchryvers,
Volaterranus, Munlterus, Dominicus Niger,
Georgius Rithaymerus ,• ende alderbeft iEnatas
Silvius, die daernaer gheworden is Paus van
Roomen,Pius de 11 ghenaemt, Chriltophorus
ende Anfclmus Cella. De reyfcn oft boecken
om door heel Europa te reyfcn, hebben be¬
fchreven Cherubinus Stella, IohannesHerba-
ceus, Georgius Mayerus, ende Guilielmus Gra-
torolus, in 't eynde van het boeck, ghenaemt
Het gouvernement van den reyfcnden man.

3.

LAND

Kue?n.

Lucht.

Vruchten,

Dieren.

Legcerwge

Wandt, zijnde onder ver¬
fcheyden eylanden van de
Weiterlebe Zee , ende die
den Coninck van Norwe¬

gen liibjeót zijn, hetgroot-
Ite, heeft lijnen naem van
het Ys, daer mede het altijt

gequelt is 3 wordt oock Snee-lant genoemt,van
wegen den Ihee: Gardartholm, na het eylandt
Gardart. Vele houden dat dit het eylant is, van
de Ouden Thüle geheeten.Solinus ftelt het vijf
dagen en nachten feylens van de Orcades; en-
de foo oyt eenigh eylant by den Poëten is ver-
maert geweelt,is het dit,- want fo dicwils ly van
een wijt-gelegene plaetfe wilden mentie maec-
ken,hebben dit eylant,ofte Thüle genoemt,als
aen'tuyterfce eynde der werelt gelegen 3 ghe-
lijck Virgilius: Tibifiefviat ultima Thüle, V diene
het verlt-gelegene Thüle.Doch ofdaer eenigh
Thüle zy geweelt,twijfielt Synelius: ende Gi-
raldus fchrijft,datmen't nergens vindt; derhal-
ven oock de aldergheleertlte ende ervarenlte
niet fckers daer van können leggen. Sommige
willen dat Yflant eertijts Thüle zy genoemtge-
weelt,gelijck wy boven ghefcyt hebben, doch
de fclve weder-lpreeckt Saxo Grammaticus,
Crantzius,Müius,Iovius,endePeucerus.

Hier is een ongetemperde locht,daerom het
lant 00c meeftendeels onbewoont blijft, infon-
derheyt na ?t noorden,van wegen den flrengen
noorden windt,welcke, ghelijck Olaus fchrijft,
verhindert, dat daer geen ftruyeken of heyfte-
ren in de hooghte können opwaflen. Oock is
het aerdtrijck gantfch onbequaem om in te
zaeyen, brenght oock gheen vruchten voort,
doch is van gras ende weyden vruchtbaerder,
gelijeklulex betuygen, die daer van gefchreven
hebben. Ionas een Yllander bekent,datter an¬
ders geen veeis, alspaerden ende runderen,-en¬
de zijn de offen, ende koeyen,londer hoornen,
doch niet de fchapen: Daer zijn witte honde¬
kens, daerfe veel wercks van maken, oock fcer
veel witte valcken, ende witte ravens, die fcer
graegh zijn op de jonge lammeren ende vere¬
kens: Men vindt daer oock witte beeren ende
halen,ende (gelijck onfc voornoemde Yflander
verhaelt) arenden met witte ftaerten, de welc¬
ke Plinius Pjgargos noemt. Vellejus ghetuyght,
dat dit eylant anders geen boomen en draeght,
als Bereken ende Genever-boomen, waerom
daer groot gebreck van hout is.Sedert het jaer

. i y 20, is dit eylandt den Coninck van Nor-
weghen onderworpen : Daerom de Coninck
van Denemarcken , als Coninck van Nor-
weghen , jaerlijcks aldaer een ftadthouder
fcndt, die lijn Hofhoudt in het Slot Bellede,
aen wien ly gehoorfamen, ghelijckfe in voortij¬
den deden haren Biffchoppen,van welcke ly tot

het Chriltelijcke gheloove bekeert zijn onder
Adelbert.

Daer zijnder van opinie,dat dit eylandt eerfi:
zy bewoont gheworden, ten tijden van Harald
met het Ichoone liair , eerite monarch van
Norwegen, als hy verdreven hadde de menich-
te der kleyne Coningskens ende Heeren uyt
Norwegen, de welcke wederom nieuwe woon-
plaetfen Ibeckende, lieh hier nederghellagen
hebben met hare huys-ghelïnnen, ende geen
begheerte meer hebbende in haer vaderlandt
wederom te keeren, louden alib hier verbleven
zijn. Het is waerfchijnlijck, dat dit ghefchiet is
ontrent den jare Chrifti 1000 -y hoewel lonas
de Yllander fchrijft, dat het was in't jaer 874,
de welcke oock verhaelt alle de namen der Bifc
fchoppen, ende hoe ly malkanderen in de re-
geeringh gevolght hebben.

Dit eylandt wordt in vier deelen af-gedeelt; Dselinfih
Het ooiter deel noemenfc Aufllendinga fiordungi
het weiter, Weftlendwgafiordung,- het deel nae't
noorden, Hortlendinga fiordung,- ende na het zuy~
den jZuydlendingafiordung.

Hier is een fonteyn,die door de boofc eygen- Watem*
fchap hares rokenden waters, den oorlpronck,
groeyen ende wallen van alle dingL verderft*
ende al het ghene dat door defcn damp be-
Iprenght wordt,verandert in Iteenachtige har-
digheyt, behoudende fijn vorige forme.Daer is
oock een fonteyn,welckers water lo vergiftigh
is , dat wie daer van drinckt, lal neder-florten*
als ofhy fenijn inghenomen hadde. Daer zijn
oock wateren,die bynae als bier Irnaecken. De
noord-zee,in de welcke dit eylandt leght,is al¬
daer lo vifch-rijek, ende voor defc inwoonders
foo profitabel, dat het de welvaert van 't ghe-
heele eylant is, want hier van leven ende gene¬
ren ly lieh.

In Yllant, ghelijck getuyght Georgius Agri- Berglmu
cola,zijn drie bergen,lbo hoogh,datie door de
woleken fchijnen te dringhen, welcker üpitfèn
geduerighlijcken van Ineeu blincken, ende be¬
neden gheltadigh vyer uytwerpen. De eerlle
wordt Hecla ghenaemt, de tweede de Cruys-
bergh, de derde Helga y 't welck heyligh te fcg-
ghen is. Niet wijdt van Hecla zijn fwevel-mij- Mjm,
nen, uyt de welcke groote koophandel, tol en-
de inkomen defes eylandts beltaet, want de
kooplieden heele fchepen vol daer van wech
voeren. Als defc bergh begint te woeden,
maeckt hy lulck een gheraes ende getier, als of
het fchrickelijcke donder-flagen waren, werpt
uyt geweldige lleenen,ende fpouwt uyt Iwevel*
a lies rond tk)mme met afiche lbo vervullende,
dat de aerde niet kan bebout worden op twin-
tigh Heen-werpen weeghs daer ontrent. De
gene die (ich onderltaen uyt curieusheydt de^
lèn bergh te naerderen, ende denatuere ofte
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Y S L A N D T.
ooiTake van (oodanigen brant te befchouwen, wel eer in iieylige eenvoudigheyt, niet anders
worden lichtelijck levendigh. in-geflockt door loeckende ofte begheerende, dan haer de na-
verborgen diepe putten,die daer vele zijn,ende tuere verleende. Doch hebben de Engheftche
liggen met aflche (o bedeckt, datmen (ich qua- ende Deen(che kooplieden haer in de(è rufte
lijck daer voor hoeden kan. Daerom oock defe ende vergenoeghfaemheyt niet te vreden ge-
plaetfe een ghevanckenifte der vuyle ende be- laten,want frequenterende dit eylant, principa-
fmette zielen gheheeten wordt ; hier toe komt lijck om het vilch-werck daer van te voeren,
noch , dat, als het ys van malkanderen ghe- hebben daer-en-tegen met hare menigerhan-
fcheurt is,ende acht geheele maenden de fchol- de waren, oock hare ghebreken daer in ghe-
len gelijck bergen tegens de oevers gheftooten bracht.
ende gheperft worden, 't felve foo een fchric- De gefchiedeniflen en daden harer voor-ou- inwoonde*
kelijck geluydt ende kraken van fich geeft, dat deren,finge fy rijms-wijfe vervatet,ofte houwenYmmdu
de inwoonders leggen,fulcx te zijn het karmen die felve in fteen-klippen, om alfoo in eeuwiger
ende klagen der arme fielen. Even van (ulcke memorie die te bewaren.Sy leven meeftendeels
natuere is oock de bergh Helga, de welcke in't van de viflchen, de welcke fy oock in plaetfe
jaer 1581,gelijck Ionas getuyght,met lulck een van broot aen den tafel gebruycken, die eerft
kraecken ende donderen heeft uytgheworpen drooghende ende tot meel vermalende; doch
vyer ende fteenen, dat 80 mijlen weeghs men die wat rijcker zijn,eten tweeback. Eertijts was
anders niet ghemeent en heeft, als of de alder- water haren dranck, ende melck voor de rijc-
grootfte ftucken hadden afgefchoten geweeft. ken ; maer teghenwoordigh hebbenfe een af-
Crantziusfchrijft, dat de Yftanders doorgaens keer van flecht water te drincken, weten nu
in (peloncken ende holen woonen, welcke fy oock wel het kooren te vermengen, van die tij t
aen de fijden der bergen felfs uytholen, 31welck dat fy met de uytlantfche hebben begonnen te
Olaus beveftight,(eggende,dat principalijcken negotieren; want de Lübeckers, Hamborgers,
in het hardtfte.van de winter, fyfichdaerin endeRoftockers jaerlijcxdit eylandt met hare
behelpen. Hier tegens feyt Ionas, datter tem- (chepen befoeckende, brenghen aldaer meel,
pelen ende veel huyfen gevonden worden van broodt, bier, meede, wijn,Engels laecken,lijn¬
hout,(oden,ende fteenen,redelijck wel gebout. waed,yfer, ftael,gout,filver,en andere cierlijck-

Biflom- Dit eylandt heeft twee voorneme Bifdom- heden, oock hout tot het gebruyck ende tim-
men , namentlijck Holam, onder 't welcke be- meragie der huyfen ende (chepen; hier teghens
hooren de klooftersPingora, Remefted, Mo- voeren fy wederom uyt , Yflandifeh doeck,
dur , Munkeniere; ende Scalholt, waer onder 51 welck fy Wutman noemen , groote hoopen
ftaen de kloofters, Videji,Pimebar,Kirckebar, (wevel, ghedrooghde viflchen, boter , (meer,
ende Skirda; Nochtans uyt de (chriften Yellei, vluyfen,vellen van wilde gedierten,voflen,witte
blijckt, datter zijn 9 kloofters, ende 329 kerc- valcken,paerden,en diergelijcke waren. Infon-
ken. De Biflchoppen worden uyt de Vniverfi- derheyt is hier (iilck een groote menighte van
teyt van Coppenhagen aldaer gefonden, waer vifch-werck, datfe daer van groote hooge hoo-
van de eene 31 gebiedt heeft over het noorde- pen ende ftapels maken onder den blauwen he-
lijckfte deel van 31 eylandt, de andere over het mel, ende alfoo te koop ende ten toone (lellen,
zuydelijckfte ; ende heeft een yeder van bey- zijnde de felve (omtijts hoogher als de huyien
den een publijcke (chole aldernaeft fijne woo- (elfs.Daer is oock een lilleken overvloet van ge-
ninghe,in de welcke hy op fijne koften onder- foute boter, datfe den (elven, behalven de ge¬
houden ende onderwijlen moet vier en twin- woonlijcke tonnen , in wel-rieckende kiften
tigh jonghers. De inwoonders behelpen fich doen.
met het vee onder een gemeen dack, levende

Het Koninckrijck
S W E D E N.

fche wereld.

Talen.

Inwoon-
deren.

tijdt, noemen de landen die nae
't noorden ftrecken deNoord-
fche wereldt. Defe wordt ghe-
deylt in Scandien ende Dene-
mareken. Scandien ofte Scandi-
navien,het welcke Plinius een ey-
land van onbekende grootheydt
noemt, (luyt de noord-fijde van
Europa.

Het is een wijdt landt , en paelt in't zuyden aen De-
nemareken ende Duytflandt, in't noorden ende weiten
aen de Duytfche zee, ende in't ooften aen Ruffèn. In
de zuyderfte deelen is een harde locht,maer het aerdN
rijck vruchtbaer, infonderheydt daer gheen boflehen
lijn, ende meelt nae 't ooiten. In de uyterfte deelen na
het noorden walt gheen koren, maer lijn tot onder¬
houdt der inwoonderen veele en verfcheyden viflchen
in de rivieren, meyren,ende baeyen, en wildt-braedt in
de boflehen.

Scandien is eertijdts volck-rijcker gheweelt als het
't welck ghetuyghen de menichvuldighe toch-1 r . • « * « • -

nu is

Scandina-

en Noor-

weghen.
Sweden.

w * KS O

ten van defe natiën nae andere landen, by de Hiftori-
fchrijvers verhaelt, als oock de hoopen van de fteenen
in de boflehen. Vyt dit landt lijn ghekomen de ftrijd-
bare Sweden, Normannen, Wenden , de Weiter en

Oofter-Gothen die de wereldt verfchrickt en verwon¬
nen hebben,en ten laetften Spanjen bemachtight,daer-
fe noch ter tijdt regneren.

Scandinavien wordtin twee Rijeken ghedeylt,te
vien gedeelt weten Sweden ende Norweghen. Het Koninckrijckin Sweden Sweden, (oo de Hiftorien ghetuyghen, is 't oudtfte,

van wiens Koninghen de oude ghellachten der Sweedt-
fcheen Deenfche Koninghen ghefproten fijn. Want
Dan de eerfte Köninck der Denen, van wien Dene-
marek dennaem heeft, is de loon van Humblus ghe¬
weelt , de feftiende Köninck der Sweden. De Norwe*
gers tellen in haer Chronijcken 25- Sweedtfche Konin¬
ghen , die haer gheregeert hebben, eer fy eenen uyt
haer eyghen volck hadden.Van defe is ghekomen Hal-
danus oft Hwitben , die van lijn moeders weghen ghe¬
lproten is van Solvone, een Prince in Norweghen , die
hem in de regeringhe ghevolcht is, en daernaer vele
landen verwonnen en lijn erfghenamen naeghelaten
heeft, wiens neve in de derde graet Haraldus Harfager
alle de Princen van Norweghen verwonnen heeft, ende
aldereerft daer een Monarchie ghefticht, ghelijck de
oude Chronijck van Norweghen verhaelt, anno 15-94
in Denemarcken uytghegheven van Meefter Ioannes
Martini van Slangerupe.

Het Koninckrijck Sweden is ettelijcke eeuwen ghe-
luckelijck van lijn eyghen Koninghen gheregeert, totdat Magnus met toenaem Ericfen oft Smeek, geen for-
ghe draghende voor lijn Koninckrijcken Sweden ende
Norweghen, en de Heerlij ckheyd van Scanien,fich tot
welluft ende luyigheydt begaf, ende Stenden des Rijcx
lijns fufters foon Albert, Hertogh van Mecklenburgh
tot Köninck ghekofen hebben. Als defe het Gouver¬
nement den Duytfchen betroude, lijnder vele Sweden
Margareta Coninginne van Denemarck en Norwegen
toeghevallen, die met Albert om het KoninckrijckSweden oorloghde. Daernaer is 't fekeren tijdt, als vandrie Koninckrijcken een ghemaeckt was, onder de re¬
geringhe der Denen ghebleven, tot dat die Koningen
de conditiën in de crooninghe befworen niet onder-

Regeering.

neurs van de kafteelen maeckten. Hierom hebben de
Sweden ende Norweghers, Carel Canuti een ervaren
man, en van den principaelfte Sweedfchen adel, Ko-
ninck vanSweden en Norweghen ghemaeckt. Hier
naer hebben de Norweghers haer onder Denemarc¬
ken begheven,aenghelockt door de beloften van Chrf
ftiernus de I. Den voorfchreven Carel lijn in Swedenals Stadthouders ende Viceroys ghevolght deSturii,
tot dat de groot-vader van Köninck Guftavus de I, ge-(proten uyt het oudt ghellacht der Sweedfche Konin¬
ghen,het rijck t'enemael van de macht der Denen ver-
loft heeft: ende tot een teecken van danckbaerheydt
met fijne wettighemannelijeke naekomelinghen Kö¬ninck van 't Rijck ghemaeckt is.

In het Koninckrijck Sweden fijn fes Standen. De Standen
Erf-Vorlten des rijeks ,f/fteEdelen(|He Gheeftel ij cke, de Rijeks,.
SoldateiirKoop-liiyden^end^lBoeren. De oudtfte foon j/sdes Könincks is erfghenaem in't rijck, de andere fonen Erf-Vor*worden met een Hertoghdom verfien, de dochters fle»*
kryghen haer houwelijcxgoet van deStaten des rijeks,haer by teftament van Köninck Guftavus ghemaeckt,
te weten 100000 Ioachims daelders. Ende hoewel
de Koninghen nu 't rijck erven , nochtans moetenfe in
haer crooninghe fweeren , datfe de Chriften Euangeli-fche religie, de wetten en ordinantiën van de voor-ou-
ders füllen onderhouden , oock de privilegiën van den
Adel; datle mede gheen nieuwe wetten fonder conlent
fullen inftellen, dat anders de onderdanen ontflaghen
fijn van haren eedt, ende een ander uyt het felfde ghe¬
llacht moghen kiefen.

De Adel beftaet in de Graven, Baroenen , Ridders //. Adei
vande guide(poor,endiemenghemeynlijckEdelmans
noemt. De Graven wierden eertijdts lorl ghenoemt,
maer de kinderen erfden den tijtel ofhet Graeffchap
niet,gelijcknu ter tijd, Vyt den Adelworden de Raeds-
heeren des Rijeks ghemaeckt, en al de principaelfte
Bevel-hebbers te water en te lande.

Onder defe hebben de meefte macht de Drolfet,
Marsk,Rijeks Admirael, Cantzler,en Thefaurier.

Droflèt is fo veel te fegghen als des Könincks Stadt-
houder. Eertijdts was fijn ampt de Köninck te verma¬
nen,als hy hem te buyten ginck in de wetten des rijeksi
nu ter tijdt is hy Prefident van den Konincklijcken
Raedt, diefe Ijof-rrtttn ende £omm$frtant)t heeten.

Het officie van de <Xijcffens CKaref is, in abfentie van
de Köninck over het heele legher teghebieden. Sijn
voornaemfte medehulpers fijn de Rijckfens Tuych-
meefter, die forghe moet draghen van 't grofgefchut,
alle krijghs-gereetfehap ende amonitie: De Marefchal
van 't veldt, daer de Colonellen, Capiteynen, ende an¬
dere officieren onder ftaen, foo van 't peerdt als voet-
volck, ende door wiens beftier de foldaten in alderley
wapenen gheoeffent worden, ende gheftraft alfle haer
qualijck draghen.

De derde der voornaemfte officieren is des Rijeks
Admirael, die over des rijeks fchepen bevel heeft,
ende draeght forghe datfe bequaem, ghetrouwelijck,
ende in tijdts ghemaeckt worden , ende met ervaren
piloten, ftuermans, kapiteynen,ghefchut,ende alle noo-
dighe amonitie verfien.

De Cantzler moet forghen, dat niet alleen de lede¬
maten des rijeks,dat is, de Staten met malkanderen ac¬
corderen, ende een wel ghemaeckt politijcklichaem
blyven, maer oock acht nemen hoe des Republijcks

E ghele-



I ^ SuctickcU

DATSTIAJET TSTORVEGIA

Regna Europae Septentrionalia.
Inxta ArchetyjJiim Andrea Burai de Boo,

G Secretary Regij\ et fupremi Reutti Suecia i
Architect!. .

OlÜUn

lOate T. Soden %Kyte

Sirkiflucht
L Cajanfalme
Aaanfclkdy
Ä ÏV

um
\SLortejST-

.Marck/d A.
Stvj>cnvp
-. €té$

\Suchfyoki

Qrlctzz

fkiffel Sk.are t
Und Skaren.

mAfs»«
YchoonftiiuL

Vrundoon. •Rotxtnjem \
'Kiendajervt ■ . f

fanden k

1 'Pifhtjoki

-Vo«3'rt'

} Sntya o1

Senisjcrvi
AAoltulc

Cp 'VlarjÏÏ0
k VLtIfdó%

Griffa*
Siltnarfund^

JUaliavcßiOf t ken AHontutvcfi
Sotktu&d1

'Jlaadd\

S-ALicbaelis
>A jfutrun^

O 'Vit*SrcL
* Serna

-TUrrfffl
viLornutyaw
refiej rundet
Store Iunfvut
lUicwcn

"Werhus Vä I.adoera Lacus

{% ;
a '■Jjadäßip OzereOk/ebeS O

lafkrhamgn

'V'ksmMj£uidittfo<
~j£afsßori
rjfujefr SI

Obcrfia

f^vs Fl»*^
. .«aO v

JOLW

fy^w oK#, ^ -
'*^v■ Ofpldt/k* <éj

5 to ek

Q1 o ^ o JCW"*
^^JV^cia-X re- J

Sibbert Novo K gosrodt
"Weftfkot
'"Welikia-

Odermalen
Z*se 1?ellin

%2LQUS'-KoJtn
q .Xy/odn
0STR0o
H'V

Ukna ® %rs^
^TPskowa

TFalleko^ nicxe OfScholona'.
SjraU q /Körchow

r' \ ^Wertum I C
"Wéttluiel /
SucnslZrj, XA-r-J/I» ° Scbolona

Lac.

HfTjfolker
lOStrantby i »dtaddech

Urdrwa.

%C «RVordW
^ aS«/ efr/~^

^ IutlandK r.irhus
jjg uw/c„s °

<Sy Tt<f// o

Sackem

Qiielba

\q)ubenavoity* . v

bycania
'

o)Lund , K
J&**ff O
'TrelleVborj

1°^. landia
SMoj

i Iutlandh,
"ffboUna.

Rorni
Sfa&ter
9 O.V//X,T -

SkiruU

vo 1'te'hiHL tVag-ria
*'"5^ TIA. O Sejd'V'

tlao^0*^V—Aä" Ii XI ilOc k

,i'v,
III - lllllllllllllllllj illBllllllllllillllll|

rtcrdatn.

G E R M A R I C VM

Miliaria JDaUca..-
lOefayediica.- - - -

VphnJira ypefinamticaSu.:
tUrtrumnica et Oflrqpothua ■ f
Germanica et SmalanJ.. 4

Scala mili;
51

I



tyß. S W E
ghelegentheydc is, ten opficht van de naeftligghende
landen: op datfe van de felve door bequame middelen
profijt mach ghenieten, en de onheylen, die van de fel¬
ve fouden ontftaen, beletten.

De laetfte van de vijfgroote raeds-heeren des rijeks
is de Thefaurier. Defe beneerftight dat de renten en
tollen op haren behoorlijeken tijdt ontfanghen,wel be-
waert, ende uytghegheven worden, ende goede reke-
ninghe van alles ghefchiede.

III.Ghee- De Geeflelijcken ftaet begrijpt den Aertz-bifTchop
fielijeke. van Vbfal , de Biffchoppen van Lincopen , Scaren,

Strengnes, Arofien, Vexien, ende Abo , waer by ghe-
voeght worden de Superintendenten van Calmar, Wi-
burgh,Revel,Marieftadt,en Gotteburgh. Defe befaten
eertijdts vele floten ende goederen , die Guftavus fc&er
meeftendeel ghenomen en den Adel ghegheven heeft,
fegghende datfe teghen hem wilden rebelleren. Sy
plachten oock de principaelfte in des Könincks Raedt
te fijn,maer naer dat de Luterfche Religie daer inghe-
voert is,worden fulcke officien,van predicanten, koop-
mans,en boeren fönen bedient.

/III. Sol- ßaet der foldaten begrijpthet peerdt ende voet-
daten. volck, doch alleen inlandtfche.De voet-knechten wor¬

den uytjonghe borften tot den oorlogh bequaem ghe¬
nomen , ende van thien een ghekofen , die foo langhe
fy dienen gheen fchattingh van hare landen gheven,
ende foldy van den Köninck ontfanghen. Defe doet
de Köninck eenige jaren, eer fy te velde trecken,in alle
krijghs-handel leeren, ende gebruyekt daerentuffchen
de oude: Soo dat het rijck ghenoch befchermt wordt,
al is 't dat het vele foldaten tegen den vyandt fendt,ge-
lijckvoor fommighejaren, als 'tmet de Mofcoviten,
Polen, en Denemarckers op eene tijdt oorloghde. De
ruyters fijn tweederley , Edel-luyden , ende ghe-
meyne borghers, oft boeren. Want de Edel-luyden,
nae datfe rijck van ackers en renten fijn , houden
ruyters tot befcherminghe des vader-landts : en de
ghemeyne man, die vele ende goede ackers heeft,
dient oock te peerde, om de felve tolvry te houden.

V. Koop- De koopmans handelen in fteden ende vlecken met
luyden, de inwoonderen des Rijcks , ende koopen alderhande

waren , diefe in vreemde landen voeren, oft aen de
vreemdelinghen, die daer komen , verkoopen. Alle de
fteden hebben hare befondere vryheden ende wetten,
waer-mede eertijdts gheordineert was, dat de zee-fte-
den met de uytlandtfche, en de binnen-landtfe met de
zee-fteden ende inwoonders des Rijcks fouden koop-
manfehappen, op dat elck wat winfte foude ghenieten,
ende malkanderen gheen achterdeel doen.

VI.Bceren. Daer fijn tweederley foorten van boeren. De eerfte
heeten Schat-bonders, die eyghen en erflanden heb¬
ben , van welcke fy jaerlijcks den Köninck eenighe
fchattinghe betalen,behalven als fy,oft hare fonen,den
Köninck met haer eyghen peert ende wapenen in de
oorlogh dienen : Onder defe worden oock gherekent,
diefe Berghfman noemen, om datfe in de berghen wo¬
nen , de metalen uytgraven , ende verfcheyden werc-
ken daer van maken. De andere woonen op de goede¬
ren van de Köninck, Geeftelijcke, en Edelen, dieghe-
houden fijnjaerlijckfche renten te betalen,ende fekere
dienften te doen.

mttenl In vorighe tijden had elcke Provincie fijne befonde¬
re wetten, uyt de welcke de Biffchoppen ende Raedts-
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heeren des rijcks voor 270 jaren de generale wetten,
diemen het heel rijck door ghebruyekt,vergadert heb¬
ben, welcke met de natuerlijcke ende Keyferlijcke
meeft over een komen.

De oude Sweden hadden in vorighe tyden haer ey- weten-
ghen letteren, die fy Runas, en de uytheemfche Goti- flappen.
fche letteren noemden : welcke de leeraers van de
Chriften religie uytgheroeyt hebben, om met eenen de
Afgoderye, die daer mede befchreven was, te niet te
doen.Maer het ware te wenfehen datfe fommighe goe¬
de boecken bewaert hadden,uyt welcke men vele kon-
ften en wetenfehappen foude hebben, die nu met defe
letteren vergaen fijn. Want ghemerekt dat de letteren
alle konftenen wetenfehappen bewaren ende voort-
teelen, foo is 't waerfchijnlijck, dat de Sweden boven
alle noordfche natiën de konften niet minder bemindt
ende gheoffent hebben, als de letteren. By de Grieck-
fche en latijnfche Philofophen fijnfe oock meerder ge¬
acht gheweeft als andere natiën, om datfe de onfterffe-
lijckheydt der fielen vafteiijck gheloofden: ghelijck-
men fulcks ghenoch fpeuren kan uyt de opfchriften die
noch op groote rotfen, en graffteenen, met Ruffche
letteren ghehouwen ftaen: daer in't laetfte meeft by-
ghevoeght wordt; Godt helpe fijn fiele. De boeren
hebben noch hedenfdaeghs in hare flocken de kalen¬
ders met Ruffche en Gotiche letteren gefneden,daerfe
de tijden desjaers, de nieuwe en volle maen, de fchric-
kel-jaren, het gulden ghetal, de fondaeghfche letteren
ende dierghelijcke,perfedt uyt rekenen können, welck
een klaer bewijs is , dat de Sweden en Gothen de vrye
konften gheleert hebben.

Adamus Bremenfis fchrijft, dat alle de Noordtfche Inwoon-
volckeren gaftvry fijn , infonderheydt de Sweden , die deren aeYt.
voor groote fchande houden, den reyfenden man her-
berghe te weygheren. Hy voechter by, datfe beleeft,
openhartigh, ende oprecht fijn , foo dat de vreemde¬
linghen haer verwonderen van het kleyn ghetal der
moordenaren, die in fo vele boffchen fijn. De inwoon¬
ders aen de zee generen haer met viffchen, die binnen
in't landt met landt bouwen ende beeften weyen.

Dit Koninckrijck is vruchtbaer van koren ende ho- Vrncht-
ningh,vol vee,wildt-braedt, ende viffchen,diemen over kaerheydt.
al in de meyren vindt, waer van de principaelfte fijn,
Meier, Vener, Veter,Hieimer, Sirian,Aava, Lulatresk, Meyren.
Tornetresk, Eneratresk, Vlatresk, Pejende, Ladoga,
ende andere. Vyt welcke de voornaemfte rivieren ha- Rivieren.
ren oorfpronek hebben , te weten Dalacarlus, Saga,
Vla, Ångerman, Titalida, Nos, Eda, Vsk, Niska,Laga,
Helga,Marboa, Aam,Cumoelf, Cimielf, Hoelf,Vlaelf,
Voxen, Prinfioki, Poventz, Nieva. Het aerdtrijck is
in't wellen ende noorden vol berghen ende bofïchen.
De zee-kuften fijn met klippen en fteyle fteen-rotfen
befet, foo dat niemandt fonder een ervaren piloot in't
landt kan komen.

De principaelfte fladt van het heel Coninckrijck is Hooft-
Stocholm, daer de Cöïiinck fijn refidentie heeft. Hier fl*dt.
is grooten koophandel van koper, yfer, tarwe, rogghe,
haver, gerft, boter, kaes, vleefch, vellen, huyden, ho-
ningh, was, en andere waren, die alle in vreemde lan¬
den ghevoert worden:Hier teghen komt daer over zee
alderhande fpecerye, als fuyeker, peper, naghelen, no-
ten-mufcaet, gember Scc. wijn, zout, olie, fijdeenwol-
le-lakenen, lynendoeck, ende meer andere waren.

Het Konincrijck
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Enemarcken is groot ende volck- ghehadt hare Koninghen te kiefen , ghelijck fy noch,rijck, wordtghemeynlijcken ge- hebben,doch plachten ghemeynlijck des Könincks
naemt Danemarchia , dat is het oudtften foon daer toe te nemen, 't en ware dat fulcks
land der Denen. Der Denen oor- wichtighe oorfaecken verhinderden, doch fijnfe vanfpronck deduceren fommige van de Konincklijcke flamme noyt geweecken. Sy hebbenharen eerften Köninck Dano; an- oock het Rijck noyt willen deelen , dan daer toe glie¬dere van de Dahis in Afia. Du- dwonghen door inlandtfchen oorlogh. De jonghftedo van S. Quintin , een oudt foonen ofte broeders der Koninghen, dewijlfe aen het
Schrijver ( ghelijck Camdenus Rijck gheen deel konden hebben, fijn dickmaels in an-ghetuyght) feght datfe uyt Scandia gekomen fijn in de dere Provinciën verfonden.

oude woon-fteden der Cimbren.Hetfchijnt oock datfe Om dat defe natie voick-rijck is , ende niet alle indefen naem hebben van de wateren, naer dien Aha by haer landt met officien konden verfien worden, heb-
haer te fegghen is een riviere, ende fy haer felfs oock benfe dick wils vreemde landen inghenomen en de in-
Daneman noemen,'t welck een Water-man beduydt. woonderen verjaecht,omfooharenftaet teverbete-

Deelingh. Denemarcken is als een Peninfula ofhalfeylandt; en- ren. Sy leven langh, fijn fchoon, ende groot van fta-
de wordt ghedeelt in 184 ampten ofvooghdyen, die fy tuere, fcherpfinnich,ende ghetrouw.
Hered noemen. De Konincklijcke weerdigheydt be- In de Deenfche regeringhe fijn vijfderley Staten. $tatcn
ftaet meer in de keur der Stenden, als in de fucceffie. De eerfte is het Konincklijcke gheflacht;de tweede de

Regeringh. De oude maniere van de Koninghen te kiefen, was Adel, fonder onderfcheyt van tijtelen ; fy bewijfen alle
defe : Alsmen Hemmen foude, begaven fy fich in het haren Adel van oudts, hebben flechte wapenen,welcke
open velt, ftonden op feeckere fteenen, toonende,door foo fyfe veranderden of vermeerdeeren, fouden mey-
de onbeweeghlijckheydt der fteenen , de ftandvaftig- nen dat het deoudtheydt van haer gheflacht te nae
heydt der verkiefinghe. Doch worden hedenfdaeghs foude gaen. Daer fijn noch eenighe familien, die over
de Koninghen te Coppenhaghen ghekoren, en van de het traólaet gheftaen hebben, 't welcke ghemaeckt is
Rijcks-Raden , inonfer L. Vrouwe kereke voor den op de riviere Eydor , tuïïchen Carolus Magnus, ende
altaer gheleydt, ende de Konincklijcke tekenen voor Hemmingius Deenfche Köninck, ghelijck de Vren,
haer ghedraghen , te weten, het fweert, de appel ofte ende andere meer.De Edelen voornoemt befitten haer
wereldt, ende de Croone. Daernaer moet de Köninck goederen met hoogh en laegh ghericht, moghen op de
fweeren , de articulen, die voor langhen tijdt in ghe- felve vryelijckjaghen, ghelijck de Graven in Duytfch-
bruyek fijn gheweeft, ftricktelijck te willen onderhou- landt; wantfe gheen leen-goederen, maer allodiale en¬
den , de Chriftelijcke Religie, alle rechten ende ufan- de erftelijcke fijn. Alle de Hoten, meyerijen ende foo
tien des Rijcks te fullen hand-haven ende befchermen. meuble als immeuble goederen , van de ouders nae-
Hier op wordt hy van de BilTchop van Rofchild ghe- ghelaten, worden ghelijckelijck onder de broeders ge-
falft, ende van alle de Rijcks-raden eerft de Croone op- deelt; en door fpeciale privilegie de fufters oock gead-
ghefet, die hare Majefteyt dan oock fweeren , indien mitteert, met conditie, dat de broeder ontfanght twee
fulcks voor de croonïnghe niet ghefchiet is. Daernaer deelen, en de fufter maer een: de kafteelen ende floten
flaet de Köninck met het aen-roeren des blooten oock den broeders blyvende. Vyt defe Ridders, oft
fweerts, eenighe van den Adeldom ende voornaemfte Adels-ftandt, worden de Rijcks-raden ghekoren,welc-
Heeren,die fich vromelijck,fo in tijde van pays als oor- ker ghetal feldenmeer is als acht entwintigh. Defen
loghe, ghequeten hebben,tot Ridders. allen wordt, van de Köninck ende het Rijck, eerlijck

De Denen hebben hare Monarchie ende politijeken onderhoudt verordineert; want een yeder der felver
ftandt foo beveftight, dat noyt eenighe natie haer ghe- heeft fijne floten (foo langhe fy Raedts-Heeren fijn )
heelijck heeft können fubjugeren, ofte van hare fta- waer van fy de inkomften alleen ghenieten, daer voor
tuten ende privilegiën berooven. Iae men heeft ter fy eenighe ruyteren onderhouden moeten , fo in vrede
contrarien ghefien , dat de Noordfche volckeren, als als oorloghe, die, als de noot vereyfcht,en de Köninck
Deenen, Sweeden,ende Noorweghers, bykans gheheel fulcks begeert, op haer eyghen koften , den Köninck
Europam verwoeft, ende aen fommighe plaetfen oock in't Rijck ten dienfte ftaen. De andere Edelen hebben
Koninckrijcken op-ghericht hebben; want by alle Hi- oock eerlij ck onderhoudt van de Köninck , 't fy datfe
ftorie-fchryvers is ghenoch bekent der Cymbren heyr- aen't Hof dienen, ofbuyten't felve leven. Want de
tocht in Italien, het innemen van Spanjen der Gothen; Köninck heeft byfonderepradta ofmeyerijen,op Deen¬
der Longobarden op-gherichte Koninckrijck inlta- fche fprake genoemt,met welckehyvoor-
lien,der Normanniers wooninghe in Vranckrijck; ende liet de ghene, die het aen fijn perfoon ofhet Rijck ver-
het oprichten des Neapolitaenfchen ende Siciliaen- dient hebben, ende dat voor eenighe jaren, en fom-
fchen Koninckrijcks; des Gothfridi inval in Vrieflandt tijdts haer leven lanck. Hierop moeten fy eenighe
teghen Carolum Magnum, en het langh-duerigh ghe- ruyteren onderhouden, en jaerlijcks een leker fomme
biedt over Enghelandt. Canuto Magnus, heeft over ghelts in des landts reken-kamer leveren, fo datfe voor
vijfRijcken gheheerfoht;want hy is gheweeft Köninck haer moeyte ende dienften, wat können over-houden.
van Denemarcken, Sweeden,Noorweghen, Engeland, De Köninck mach van de Edelen glieene onroerende
ende Normandien , ende fchoon-vader des Keyfors goederen koopen, op datter gheen verfchil ofte twift
Henrici des III. Hier uyt blijekt ghenoeghfaem ( als foude ontftaen tuffchen den Köninck ende de Staten
oock uyt de oorloghen, die de Koninghen uyt den Ol- des Rijcks. Doch is het den Köninck geoor!oft,te mo-
denburghfehen ftam, gheluckelijck ghevoert hebben) ghen mangelen eenighe goederen met de Edelen: het
dat dit een ftrij dbare ende volck-rij cke natie is. en ftaet den Edelen oock niet toe, eenighe goederen te

. Rijcks De voornaemfte Heeren ende Rijcks-Raden heb- koopen van des Könincks boeren;want eenighe der fei-Rttden. ben tot allen tij den een vrye, ende onbepaelde macht ver, oock vrye erfgoederen befitten.
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HSduakteu. Be namen der voornäemfter Adelijcke gheflachten van Lunden, de Biflchop van Rofchild, Odenfee irX

m Denemarcken, fijn defe: van Kaas, Guldenftern, Fuinen,Ripen, Wyburgh,Arhufen, ende van Slefwijck;
Munck , Rofenkrantz, Grabbe, Walkendorp, Brahe, tot welcken ftandt ooek hooren de Canonici ofte
Schram, Pasbergh , Hardenbergh, Vlftandt, Bingh, Dom-Heeren. Defe ghenieten de thienden in't Rijck,
Bilouw, Wipfert, Goe , Schevelt, Ranzou, Schelen, welcke nochtans in verfcheyde Provinciën, op ver-
Eriefen, Tul, Biide , Dreflelbergh, Green , Brockenhu- fcheyden wijfe worden verdeylt ; want de helft voor
fen, Holcke , Trolle, Knutzen, Biörn , Seheftede, len- den Köninck is, een deel ftrijcken de Canonici ende
femStuege, Mattieflen, Lunge,Banner, Luck,Raftorp, Priefters, een deel is tot het op-bouwen ende onder-
Krufen, Faffi, Lindeman, Suvon, Sandbeke, Quirrow, houdt der kercken. Wat belanght het jus Canonicum of
Lange, Gelfchut, Glambeke, Krabbe, Marizer, Krag- Geeftelijck recht ; is altijdt in dit Rijck, als oock in
ge, Achfel, Beck, Ruthede, Negel, Witfeld, Split,Of- Vranckrijck,gebruyckelijck geweeft,dat de Koningen
ren, Appelgard , Iuenam, Podeflen, Reuter , Podebuf- felfs de Prelaetfchappen ende Bifdommen hebben uyt-
fen , welcke voor defen vry-Heeren fijn gheweeft, in't ghedeylt, ende daer toe ghenomineert, die het haer
Hertoghdom Pomeren ; van welck gheilacht noch al- beliefde. Gelijck Carolus V verboden heeft,dat voort-
daer ghevonden worden : die van Vren , die ten tijden aen gheen Gheeftelijcke perfoonen meer fouden
van Carolus Magnus gheleeft hebben , die van Blick, moghen koopen immeuble goederen, fonder confent
Galle , Wogerfen, Baffi , Solle , Daac, Bax, Bafelich, hares Princen; foo oock Chriftianus de 111. Doch fijn
Wenfterman, Hoken, Lindou, Bille, Ruten, Hondert- de Geeftelijcke, in dit gheheele Rijck, wel verfien van
marck , Heyderftorper, Wolde , Papenheym, Spar, hem. In hetgantfche Rijck is maer een Vniverfiteyt, Vnivtrfteyt
Fahler, Narbu, Worm, Bilde, Bockholt, Budde, Swa- te Coppenhaghen , ghefondeert van Chriftierno den I,
ben, Sandbargh, Gram, Lutken, Vhrup, Spegel, Barn- door toelatinghe des Paus Sixti, in't jaer Chrifti 1478,
melbergh, Rofenfpart, Duve, Hube, Schawgard,Muft, welcken Fridericus de 11 feer verbetert heeft, en het
Gris, Falke, Brune , Laxman, Duram , Baggen ; Nor- inkomen met 60000 daelders vermeerdert,
man, Gofz, Matre, Rofengard , Totten, Ronnou ende De. vierde ftandt is der burgheren ende koop-luy- / y. Bur-

Hofmeejler Krampen. Vyt defen Adel wordt ghekoren de Stadt- den 5 defe hebben hare befondere privilegiën daer fy geren.
houder ofHof-meefter , welck bykans foodanigh offi- haer nae reguleren. Vyt defe, als oock uyt de kinde-
cie,als de Major Domus in Vranckrijck is; defe refideert ren der boeren, worden ghekofen de Biflchoppen, Ca-
ghemeynlij eken te Coppenhaghen als Konincklijcke nonicken, Priefters ende Raeds-Heeren der fteden,
Stadt-houder,ende dirigeert de faken,die hem van den de fchryvers in de Cafteelen ende floten, de Regeer-

Maer- Köninck worden bevolen. Naer defen volght de Maer- ders der fchepen ; eenighe der felve worden oock ver-
fchdc\. fchalck,welcke befchickt het gene dient tot de krijghs- ordineert tot de tollen : met defe worden oock alle
Admiracl. ruftinghe ende heyr-leghers. Des Admiraels officie is, kleyne rechts-bancken bekleet, over welcke fomtijdts

fchepen te laten timmeren,reftaureren,ende ordineren, een uyt de Ridderfchap prefideert.
wat tot befcherminghe der zee, ende krijghs-ruftinghe De vijfde ftandt is der boeren; defe fijn van twee V, Boeren.
te water vannoode is. Defe heeft noch een anderen foorten , d'eene wordt ghenaemt JretöuntKn / 't welck
Admirael onder hem, ende op een yeder fchip wordt is te fegghen vrye boeren, befittende ërffelijcke goe-

Rijch een,uyt de Ridder-ftandt,tot Commandeur ghefteldt. deren, doch moeten jaerlijcks yetwes daer van geven;
CantAer. Aen des Rijcks Cantzler, wordt gheappelleert van jtfle defe begheven fichoock op de koopmanfehap ende

de Provinciën ende eylanden , van wekken wederom viflcherye; worden met gheen fervile dienften of tri¬
appel valt aen den Köninck ende Rijcks-Raden. buyten befwaert, dan met konfent der Rij cks-Raden,

Deelt h Een Yeder Provincie wordt ghedeylt in Harret, ghe- De andere foorte is der ghener , die gheen erffelijcke
der provin- lijckmenfe noemt,ofte Bifdommen, onder welcke vele goederen befitten , maer hueren de felve van de Ko-ciJ. Prochie-kereken hooren. Aldaer wordt eerft de jure ninck, ofte van de Edelen,ende Geeftelij eken.

ghedifputeert, alfler twift tuflehen eenighe ontftaet; De hooghfte digniteyt in Denemarcken is de Rid- Ridder-
ende van hier machmen appelleren aen den Rechter derfchap , welcke men van weghen hare ornementen, fchap.
van de felvighe plaetfe,daernae aen den Cantzler,ende die fy draghen , Auratos heet, by ons Ridders met de

Rechen, eyndelijcken aen den Köninck en de Rijcks-Raden.Sy gulde fpooren , doch wordt niemandt met defe eere
hebben haer befchreven recht, by een vergadert ende verfien, ten ware hy , ten tijde van oorlogh ofte pays,
gheftelt door Woldemarum den I, ende door de Bif- fulcks aen 't Rijck verdient hadde. Over dit bloeyen-
fchoppen endeRaden. By foo verre de eerfte rechters de Rijck, regeert by onfe tijden Chriftianus de IV,
een onrecht oordeel vellen, worden fy gecondemneert wiens oudtfte fone Chriftianus ghekoren Köninck van
in de helft van de goederen,waer van de Köninck com- Denemarcken, den 16 Auguftus 1634^ Coppenhaven
peteert de eene helft, ende de ghene over welcke het ghetrout is met Magdalena Sibylla, dochter van de
onrechtveerdighe vonnifle ghegaen is , ghenieten de doorluchtige Cheurvorft van Saxen,Ioannes Georgius.

Könincks ander helft. Naer de R ij cks Cantzler, volght des Ko~ De overvloet der zee (als een wel-geftoflfeerde keuc-
Cmtder. nincks Cantzler, welcke ghemeynlijck den Köninck te ken) voedt de Denemarckers met het grootfte deel

Hove volght; hem fijn by-ghevoeght fevenof acht van Europa;jae de natuere heeft de Denemarckers alle
edelen tot Secretarifen. Alle faken worden van den het ghene verleent, 't welck tot onderhout des men-
Koninck felfs verricht ; doch indiender yet fwaers fchelijcken leven vannoode is,
voor-valt, als van peys ofoorlogh, van nieuwe verbon- Van 't ghebiedt harer voor-ouderen fchrijft Munfte-
den te maken, frontieren befchermen, &c. dan be- rus, dat Danus eenighe hondert jaren voor Chrifti ge-
fchrijft de Köninck des Rijcks-Raden. Hetftaetden boorte, het Koninckrij ckDanemareken eerftmaelbe-
Koninck oock niet vry, fonder bewillinghe der Staten, fèten heeft.
het Koninckrijck, oft der Edelen boeren ende onder- Denemarcken is maer op twee plaetfen aen 't vafte
danen, te befwaren met eenighe fchattinghen. Des landt ghevoeght, ende leght in't weften aen de Noord-

Rentmeefer Rijcks Rentmeefter ontfanght alle des Rij cks inko- zee; In 't ooften aen de Balthifche zee; noordwaerts is
men, fo van de Cafteelen als meyerien, tollen te water Norweghen , Sweeden; ende zuydwaerts, Holfteyn,
en te lande, verhoort alle rekeninghen, examineertfe, Meckelenburgh, ende Pomeren. Het wordt ghedeelt
ende gheeft quitantien aen die betaelt hebben. Defen in veel eylanden , die wijdt van malkanderen verftroyt
fijn twee uyt de Edelen by-ghevoeght, als oock veel ligghen.De locht iflfer ghetempert,foet ende ghefondt. Deelen
fchryvers uyt de gemeente. De voornaemfte deelen fijn Iutlandt, Fionia,Zeeland t, van Dene-

III. Get- Be derde Standt is de Geeftelij cke, in de welcke fe- en Schonen, behalven de andere eylanden ontrent defe mareken,
ßelijcke. ven Biflchoppen fijn gheweeft, als de Aertz-Biflchop. deelen gheleghen. luth-
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iutbUndt, Iuthlandt, 't welck fommighe den naem van Goth-

landt willen gheven , eertijdts een woon-plaetfè der
Cymbren, wordt van de Hiftorie-fchryvers ende Geo-
graphis Cimbrica Cberfonnejm genaemt. Dit landt ftreckt
lieh noordwaerts, beginnende van 't landt van Saxen,
ende loopende tuflehen de Ooft ende Noordzee, ghe-
lijck Italia tuflehen twee zeen in de lenghte naer 't zuy-
denfich uyt-ftreckt, ende is gedeelt inZuyder ende
Noorder-Iutlandt.Zuyder-Iutland (in voor-tijden Nor-
dalbingia gheheeten) begrijpt het voortreffelijcke Her¬
toghdom Slefwijck , waer by nu ghevoeght kan wor¬
den het Hertoghdom Holfteyn,befchreven neflfens ha¬
re befondere caerte.

Zeelandt. Zeelandt ofte Sialandt, is het grootfte van alle de
Denemarckfche eylanden , wordt van Mela Codanonia
ghenaemt, ghelijck Olivarius ende Ortelius fegghen;
van andere Zeelandt, als een landt van de zee , 0111 dat
het rontfomme met de zee omringht is; Sommighe wil¬
len het Saylandt noemen, als een landt ofte aerde des
fayens, dewijl dit landt van felfs alderhande faet ende
vruchten voort-brenght, fonder datmen 't allejaer be¬
hoeft te meflen. Het begrijpt 15 fteden ende 12 Ko¬
nincklijcke Cafteelen.

Coppen- Onder de fteden is Hafnia ofte Coppenhaghen de
haghen. principaelfte en de Hooft-ftad van gantfeh Denemarc¬

ken, foo van weghen hare grootte, rijekdom, ende be-
quame haven, den welcken de diepte, ende het teghen
over-gheleghen eylandt Amagger noch veel fek.rder
maken. Vyt defe ftadt, als een gheduerigh Seminario,
wordende Koninckrij eken Denemarcken ende Nor¬
weghen, met Doótoren,Predicanten,ende andere ghe-
leerde luyden verfien. Boven Coppenhaghen leydt
Helfingor , ende daer by het Konincklijcke flot Cro-
nenhurgh , op 't welcke refpondeert het flot met de
ftadt Helfinburgh,gheleghen aen d ander fijde over dé
zee: aldaer naerderen haer Zeelandt ende Schonen fo
dicht met hare uytftekende hoofden,datfe door de zee
naulijcks een kleyne mijle vanaiialkanderen ghefepa-
reert fijn, welcke enghte de Sund ghenaemt wordr.
Hier moéten alle de fchepen , die naer ooften willen,

Rofchild. aen den Köninck den tol betalen. Rofchild, was eer¬
tijdts een Biflchoplijcke refidentie; hier worden veler
Koninghen ende Hertoghen begraefniflfen ghefien,die
feer fchoon fijn, doch is nu wat vervallen. Onder Zee¬
land hooren de eylanden,Amagger,Huena ofte Ween,
Moen, waer in de ftadt Stegoa is, ende andere meer.

Schonen is onder de Denemarckfche Provinciën
äen grootte ende rijekdom niet de gheringhfte, is een
vaft landt aen Sweeden palende. Eenighe hebben 't ge-

Schonen. noemt Scandinaviam ofte Scondaniam, 't welck foo veel
als Schoon Dannemarck te fegghen is; andere Scaniam,
ende fommighe heeten 't Sconingiam, ofte gemeynlijck
Sconen. Plinius noemtfe Scandiam, oock Scandinaviam,
maer is bedroghen,dat hy meent dat het een groot ey-
landt is, Ortelius is van ghevoelen , dat Plinii Scandia
ende Scandinavia,<gheenfins Scania is, maer de Peninfula,
welcke hedenfdaeghs de machtighe Koninckrijeken
Norwegen, Sweeden,Gothlaiidt, en andere landen be¬
grijpt. Schonen is over al met de zee omringht, behal¬
ven dat deel, 't welck fich als een arm uyt-reyekt
naer het noorden,ende kromt fich daernae om in't oo¬

ften , alwaer het aen Sweden grenft ; doch körnender
Schonens tuflehen beyden fulcke diepe dalen ende fteyle klip-

ghelegent- pen , de welcke den wegh uyt Schonen in Gothlandt
heydt. ende Sweden foo onwandelbaer maken , dat het veel

lichter te zee, als te lande te reyfen is.
Dit landt mach met recht by de befte vergheleken

worden, foo om de ghefonde locht, vruchtbaerheydt
des aerdrijcks,bequaemheydt der havenen ende koop¬
lieden j rijekdom der zee , treffelijeke meyren ende ri-

Prucht- vieren, övervloedighe viflcheryen, ende menighte van
baerheydt. wilde ghedierten 5 als oock van weghen de onuytput-
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telijcke mijnen van goudt, filver, kooper, yfer, endè
loot, groot ghetal der fteden ende goede regeringh.
Daeromme het den naem van Schondia behouden
heeft, nae het ghetuyghenifle van Munfterus;

In vorighe tijden is het in twee Hertoghdommen Deelingk
ghedeylt gheweeft , als Halland ende Bleking; nu be¬
grijpt het 23 vooghdyenof ampten , ende 15 fteden,
waer van Londa ofte Londia de Hooft-ftadt is, alwaer
de Aerds-biftchop van het Rijck fijne refidentie heeft»
Malmogia ('t welck oock Elleboghen ghenaemt word)
is oock een fchoone koop-ftadt,en de principaelfte de-
fes landts, van weghen de jaermärckten ende grooteti
handel,die de inwoonders aldaer dryven. In Hallandia
is het flot Warburgh,gheleghen op fteyle hooghe klip¬
pen ; welck in't jaer 15-65- van de Sweeden is ingheno-
men, ende met garnifoen verfterekt, maer wederom
hart belegert anno 15-69 door Daniel Ranzou , uyt be¬
vel des Könincks van Denemarcken Friderici de II;
foo dat het fich eyndelijcken moeite overgheven, daer
den voornoemden Ranzou,die een wel-geoeftent ende
ervaren krijghs-man was, met een koghel het hooft af-
ghefchoten wierdt.

De eylanden die ontrent dit landt ligghen, fijn Lan- Eylandeh
doe, Hanaoe ende Bornholm, 't welck vermaert is, en ontrent
wordt in vier vooghdyen ghedeylt, heeft drie fteden Schonen.
ende een Cafteel. Onder defe wordt oock gherekent
Gothland , waer in leydt de oude koop-ftadt Wisbuy,
in ouden tijden feer florerende.

Dit landt Schonen, behalven kooren, kaes, boter
ende verfcheyden pelteryen, gheeft oock veel danne-
boomen, bequaem om fcheeps-maften te maken, oock
fteenen om te timmeren, ende feer veel kalcks.

Fionia ofte Fuynen, is naeft Zeelandt het voornaem- Fuynen0
fte eylandt in de Belt. Het heeft defen naem van fijn
ofte fchoonheydt; want het in ghedaente ende ghe-
neuchlijcke ghelegentheydt uytmunt. Het wordt van
't vafte landt van Denemarcken ghefcheyden, door
fuleken engen kil ofte ftrate (01U1( ghe-
noemt) dattet bykans vaft landt met de refte fchijnt.
Ende om dat het in't weften grenft aen Iutlandt, ende
in't ooften recht teghen over Zeelandt leydt, word het
voor 't midden van Denemarcken ghehoüden.

Dit landt is fo rij ck van koren, dat het jaerlijcks veel VmcFu
in vreemde landen verfendt, byfonder rogh en garfte, baerheydt.
ende al is 't dat de ackers foo vruchtbaer fijn,wordenfe
nochtans nimmermeer gemeft,hierom is 't datmen een
vuylen flanck altoos voor de fteden vindt, want de
meft-hoopen daer by menighte ligghen , ende nergens
toe ghebruyekt worden, ghelijck Munfterus fchrijft.
Van oflen, koeyen ende peerden, is hier oock fulcken
overvloet, dat bykans gheheel Duyflandt jaerlijcks
daer mede voorfien word; daer ghebreeckt mede geen
jacht van herten, hinden, hafen , ende vollen , van we¬
ghen de menighte derboflchagien.In het midden 't ey-
land is de Hooft-ftad Ottonia ofte Ottenfehee,en BijP
fchoplijcke ftadt, van Otto den eerften ghefondeert,
ontrent die tijdt, als hy den Köninck Hiraldus dwanck
aen te nemen het Chriftelijcke gheloove. Het is oock
een koop-ftadt, alwaer jaerlijcks, ontrent drie Konin-
ghen-dagh,een groote vergaderinge ghehoüden word,
foo van de inwoonders, als van den Adel, ghelijck te
Kyl in Holfteyn. Fuynen wordt ghedeylt in 24 voogh¬
dyen, 26 fteden, ende fes Konincklijcke Cafteelen.

Onder Fuynen hooren 90 andere eylanden, gelegen
in't zuyden,ende meeftendeels bewoont,van welcke de
voornaemfte fijn, Lageland,Laland, Falfter, Aria,Alfa;
Tofinga, Aroe.

Huena, gheleghen in de Sund, is dat eylandt, alwaer v/eem*
de vermaerde Tycho Brahe ghebout hadde het flot
Vraniburgh, en alderhande Måthematifche inftrumen-
ten toegheruft, met welcke hy die treflijeke obferva-
tien ghedaen heeft,
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Noordß
wereldt,

Deelinghe.

Norwegen,

Talen,

Deelingh,

Bahus,

Agg«-
hufen.

E noordfche wereldt, hebben de
ouden Scandiam ende Scandina-
viam, ende Plinius een winckel
veler volckeren, een fcheyde van
verfcheyden natiën,ende van een
onmetelij eke groote, ghefeydt te
wefen. Sy is gheleghen aen de
uyterfte noordfche kuften van
Duytflandt, ende voor vele hon-

dert jaren in drie Koninckrijcken,als Norweghen,Swe-
den,ende Denemarcken, ghedeelt.

Noorweghen heeft defen naemvan Noord, ende
Wegh.

Dit Koninckrijck grenft in't zuyden aen Denemarc¬
ken, in't weiten aen de groote zee, naer het ooften aen
Sweden; ende aen Laplandt noordwaerds. Van welcke
Janden het ghefepareert wordt,door hooghe ende rou¬
we berghen , die altijt met fneeuw bedeckt ligghen.
De gheheelen ftreeck nae 't weiten, is van weghen de
fcherpe Iteen-ktippen gantfeh onbebaent, ende nae
liet zuyden fteenachtigh,principalijck in de contreyen,
die recht teghen over lutlandt ligghen. De ftreeck, fo
teghen het weiten als zuyden , is met een milde locht
begaeft, want de zee daer niet bevrieft, oock en duert
defneeu niet langh , evenwel is het aerdrijck aldaer
niet vruchtbaer ghenoegh , om de inwoonders te ghe-
neren. Dit landt is overvloedigh in beftiael ende wilde
dieren , onder welcke lijn witte beeren, oock bevers,
ende veel andere foorten.

Noorweghen is voor defen langhe tijdt in goeden
fleur gheweeft, heeft lijn ghebiedt over Denemarc¬
ken ghehadt, en de eylanden der zee , tot dat het in-
heemfche ghebiedt door erffelijcke fucceflie is be¬
dient ; Als 't daernae fonder Köninck was, is, door be-
williginghe der voornaemfte Heeren , een ftatuyt ghe-
maeckt, dat de Koninghen voortaen fouden ghekoren
worden, ende hebben alloo van Suibdagero de 11, tot
op Chriftiernum den laetften, 45- Koninghen nae mal¬
kanderen gheregeert; nu ter tijdt is het onder 't ghe¬
biedt der Deenfche Koningen.Het heeft vijf Koninck-
lijcke floten, ende fo veel voorname vooghdyen.

Het eerfte flot is Bahus,liggende in de uyterfte limi¬
ten naer het zuyden , hier onder hooren de fteden Ma-
ftrandt, gheleghen in een klipachtigh halfeylandt, al-
waer goeden haringh-vanck is ; Koengeef , Congel,
mogelijck het felve dat by Bahus ende Oddewolt leyd,
ofveel eer Odwad.

Het ander Konincklijcke flot is Aggerhufen,in wek¬
ker Provincie hooghe maft-boomen lijn ,eyeken, en
vuyren-plancken, ende alderley timmer-hout, 't welck
met groote menighte naer Spanjen ende in andere ge-
weften vervoert word. De fteden ende plaetlen die hier
onder hooren, lijn Anlzloo,een Biflchoplijcke lït-plaet-
fe,die van de uytlandfche feer gerefpeóteert word, van
weghen hetHof-ghericht aldaer,waer onder alle wich-
tighe faken van gheheel Norweghen reforteren; Tons-
bergh of Koninghsbergh, Fridrichftadt, Saltzburgh,
Schin ofte Schon, daer koper ende yfer-mijnen lijn,

Groot ende Kleyn Humaria, voor defen Biflchoplijc¬
ke landen, nu onder 't ghebiet van Anfzloo, ende door
den Moliaenfchen inham ghedeelt.

Het derde flot is Bergerhufen, waer onder hooren Berger-
depteden Bergen ende Staftanger. Berghen is de prin- büßen.
cipaelfte ende treffelijckfte koop-ftadt van gantfeh^ *
Norweghen , een koorn-fchuere des felvighen landts,
ende een refidentie des Konincklij eken ftadt-houders
ende Biflchops. Daer ontrent,op de kufte van Norwe¬
gen, wordt de ftock-vifch in groote menighte ghevan-
gen ende gedrooght,die Berger-vifch ghenaemt word,
om dat hy van daer door de koop-luyden in verfchey¬
den landen ghevoert ende verkoft wordt. Hier lijn
oock de dienaersofte faótorender Wendifche ende
Hanze-fteden , die daerjaer en dach om haren handel
te drijven blyven,ende hebben een deel der ftadtin
haer belit, het welcke de inwoonders de Brugge, maer
de uytlandfche Tabularium noemen. Hier is oock een
feer bequame haven. Hoe-wel de ftadt Stafanger met
Bergen onder eenen Stadt-houder ftaet, heeftfe doch
haren eyghen Biflchop aldaer relicferende.

Het vierde flot is Nidrolia, van de rkiere Nidro, en Nidroßa.
Rofa,'t welck de name van de kerek is, alfo ghenaemt;
ghemeynlij ck nu TruntheimeertijdtsTrondon ge- Drom!
heeten, doenfe de Hooft-ftadt van gheheel Norwegen
was, maer nu ilfe in een dorp verandert. In vorighen
tijdt wafle oock de ftoel des Aerts-Biflchops ende
des Rijcks; 't gebiedt daer van verfpreyt lich feer wijt;
alhier wordt veel vifch ghevanghen ende nae Bergen
ghevoert, oock vallen hier veel koftelijcke vellen. De
Hooft-kercke is noch in wefen, die een bewijs is van
haer oude magnificentie,wekkers gelijcken van groot-
heyd, ende konftelijcke uytghehouwene fteenen, nau-
welijcks in Chriftenrijck te vinden is: 't ghewelf on¬
trent het altaer, is anno 15*30 verbrandt.

Het vijfde ende laetfte flot in't noorden van Norwe- mrdhujs,
ghen is Wardhuys, op een kleyn eylandt Warden ghe¬
leghen , hedenfdaeghs kleyn, ende feer vervallen, met
geen fterekte noch eenighe tooren ofCafteelken ver-
flen,doch daer is annex een kleyn ftedeken, meelt met
viflchers hutten bebout. In dit llot of huys woont fom-
tijdts de Konincklijcke ftadthouder,welcke dien groo-
ten ftreeck van de noordfche kufte, tot aen de fron¬
tieren van Ruflandt, regeert.

De naeftghelegene zee is vifch-rijck, infonderheydt waren
van ftock-viflchen, die van de inwoonders op ftocken van Noor-
uyt-ghereckt, ende in de koude ghedrooght wordt, en weghen.
door alle Koninckrijcken van Europa ghefonden. Den
beften vanck ghefchietin Ianuario,want dan worden fy
lichtelijcken droogh van weghen de koude, ende lijn
oock op het overvloedighfte ende vetfte. Norweghen
heeft oock veel koftelijcke vellen, fmeer, boter, huy-
den, traen, teer, eyeken bakken, maften, ende deelen,
tot groot ghewin ende profijt der verkoopers.

De inwoonders lijn vroom, eenvoudigh, de uyt- Inwoon-
landfche feer beminnende, gaft-vry; roovers, dieven derenam.
ende vry-buyters dulden fy niet.
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Vfsia ofte Ruflant, 't welck oock garia;Permia,Viathkia,Bulgaria,&c. Dominateur endé
Roxolania ghenaemt wort,is twee- Grootvorft van Novogrods nederfte lant, Cernigovia,
derley; hetfwarte, ende witte: Rezania, Wolochdia, Rfovia, Bielloja, Roftovia, Iaro-
Het Iwarte paelt aen Polen, ende llavia, Polozkia, Biellozieria, Vdoria, Obdoria, ende
het witte is een deel van Mofco- Condinia, &c.
vien. Mofcovia, heeft onghetwij- Daer lijn gheen Hertoghen ende Graven die vrye Onder-
feit defen naem van de riviere leen-goederen belitten, ende de felve aen hare ervendancn,
Mofcho, welcke oock aen de moghen nalaten. Ende ofwel de Vorft eenighe dorpen
Conincklij cke ftadt, daer door ende ackeren aen fommighe verleent, foo ghebruyckt

ly loopt,zyn naem mede ghedeelt heeft. hy doch der boeren dienlt, ende neemt haer die weder-
Dit landt ftreckt in de lenghte ende breete feer wijt, om als 't hem belieft; foo dat hy heeft een ablolut ghe-

't heeft in 't noorden de ys-zee tot limiten, in 't ooften biet over zyn' onderdanen, in alle dinghen; wordt der¬
de Tartars,in 't zuyden de Tureken ende Polen, ende in halven oock van haer ghe-eert als een godt, ende in al-
't weften de Lijflanders ende den Coninck van Sweden les ghehoorfaemheyt ghetoont, fonder eenigh te<daen-
tot naebuyren. Ipreken ofte weygheringhe.

De locht defes länts is onghetempert ende rou, doch De hooftftadt ende het hooft van 't gheheele rijck,is ^ >
feer ghefont, dat men noyt bevonden heeft dat noord- Mofcovia, ghemeenlij ck Mofcuwa gheheeten: fy is niet ■>
waert ende ooftwaert , aen gheene zyde van den oor- alleen van hare lituatie feer bequaem , als gheleghen in
fpronck der riviere Tanais , de pelt geregneert heeft; het midden van 't landt, maer oock feer vermaert van
hoewel daer oock een lieckte is, de peft niet feer onghe- weghen de veelheyt der rivieren,groot ghetal der huy-
lijck , de welcke fy calorem ofte hitfucht heeten, welcke fen; heeft oock een fterek kafteel, en ftreckt langhs de
het ghedermte ende 't hooft foo quelt, dat die daer van riviere Mofcha,vijfmylen weeghs,met huylcn befet, de
overvallen wordenen weynich daghen fterven. welcke meeft alle van hout ghebout zyn, onderfchey-
Dit geheele lant en brengt genen wijnftock noch olijf- den in zalen, keuekens ende llaepkameren,wekker ge-

boomen voort, oock geen ooft ofvrucht van aengena- talmen wel over de 41000 rekent,ende alle defe hebben
me fmaeck, als meloenen ende kerflen , want de teere bykans een yeder in 't belonder hare hoven. Een yeder
vruchten verdrooghen ende verfchrimpelen meeft gedeelte oft contreye der ftadt heeft lijne kapellekens,
door de noordewint. De ackers draghen allerley graen, Daer zyn oock twee kafteelen, waer van 't eene Kitai-
als tarwe, rogghe,heer fe,ende boeckweyt, ende allerley gorod , het ander Bolligorod ghenaemt wordt, voor¬
korte van erten ende boonén, doch haer meeften ooft by het eene loopt de riviere Mofch, ende voorby het
beftaet in was ende honich, en dryven grooten handel andere de Neglinna.
in peltery,ende allerley bontwerek. Ruflandt begrijpt noch veel meer andere lantfehap- vbldoml-

Tot hier toe ftreckt hem het ofte pen, als het Hertoghdom van Voldomiria, waer vandes.
Sylva Hercynia, vol van allerhande wilde dieren; ende in Grootvorft den tijtel voert, heeft defen naem van de
't ghewefte 't welck naer Pruylfen ftreckt vindt men de voornaemfte ftadt,gheleghen aen de riviere Clefma,die
groote wreede our-oflen , die men Bifontes noemt; als hem in de Volga verlieft : defe Provincie is foo vrucht-
oock elants van ghedaente als een hart, hebbende een baer, dat dickwils een mudde tarwe twintich mudden
vleesachtighe liiuyt ende hooge beenen,diefe niet kon- gheeft.
nen buyghen ; fy worden van de Mofcoviters Iozzi, en- De Provincie Novogrod is van tarwe wat flechter, Novogyü.
de van de Duytfchen Heienes ghenoemt; aldaer vint- doch niet gheringher in vruchtbaerheydt der ackeren,
men oock beeren van onghelooflijcke groote , ende heeft een houten ftadt, van de felve name met het Her-
feer groote vreeflelijcke iwarte wolven; ter werelt is toghdom Novogrod, light daer de rivieren Volga ende
nerghens beterjacht ofte voghel-vanck, als daer; ende Occa te famen loopen. Defe ftadt is altoos in grooter
de vakken (welcke feer goet in de Provincie Pecerra waerde gheweeft , van weghen het onghelooflijck getal
ghevonden worden) weten de inwoonders fo te leeren , van huyfen, als oock om de groote ende vifchrijckedat fy niet alleen phafanten, ende enden , maer oock meeren, ende infonderheydt om den ouden ende be-
fwanen ende kranen vangen. roemden Tempel,welcke ontrent vyfhondert jaren ge-De landen van Ruflïen ende Mofcovien zyn feer leden S. Sophias is toe-gheeyghent , daer in men nae-
groot,en alle de fteden, vlecken, kaftelen, dorpen, bol- ghevolght heeft de Keyferen van Conftantinopolen.fchen,velden,meeren,ende rivieren,zyn 't ghebiet ende Alhier is oock een feer vermaert kafteel, van den Her-
heerfchappye eenes Vorften onderworpen, wekken de togh Bafilio met groote onkoften, van fteen, op een
inwoonders den grooten Czar , het welck is Köninck klippe ghebout. Defe ftadt is van Mofcovia gheleghenoft Keyler , noemen , ende alles wat yets profijta- hondert Poolfche mylen,ende van Riga, de naeftczec-belende vorderlyck is, wordt t'lamen vergadertin haven,niet veel weynigher als vyfhondert mylen.de fchatkamer van de Grootvorft.? die defen tijtel De Provincie Rhezan , gheleghen tuflehen deri-Rhézan.
ghebruyckt ; Den grooten Heere N. door Godes vieren Occa ende Don, is in tarwe,honigh, viflchen en-ghenaden , Keyfer ende Heer van gantfeh Ruflandt. de voghelen feer vruchtbaer; de fteden van hout ghe-ende Grootvorft van Wolodemiria, Mofcovien , van bout,zyn Rhezan, gelegë aen de riviere Occa, Coriita,
groot Novogrod,van Pskonia,Smoleusko3 Thweria, Iu- Colluga, en Tulla,by welck de riviere Tanais ontlpringt.
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PeresLwThomas oWakovtiis 1 tttßia Lrthuatttas Fabula, Pltowjub latitud, rjopr. to tttiu. Ä
CeirkasßJadpppr.pofuit: etOczakow wiliarïbid versus Metidiema Czvrcasß wj
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M O S C O V I Ë N.
Het Hertoghdom Worotin heeft drie mylen van Mofcovien door, alle van eene kleedinghe ende orden,Colluga een ftadt ende kafteel des felvigen naems. (wacr van fy fegghen dat de heylighe Bafiiius de ftich-Severia is een groot Hertoghdom, ende abondant in ter is) daer zyn Biffchoppen door gants Mofcovien,diealle dinghen, heeft feer groote ende woefte velden, en- fy Wladiccas noemen, 'twelck in haer Iprake te feg-de veel fteden, van welcke de principaelfte zyn Staro- ghen is, Oeconomi, difpenfiers; hare priefters ende papendub,Novogrod,Sieviersky ende Czernigouw. De bof* heeten fy Poppos of Archipoppos. De Metropolita ofte Pa-cagien zyn vol hermelkens ende marters. Van de byen triarch,heeft zyn refidentie in de ftadt Moskouw,plachtbekomen fy een groote menichte honighs. De inwoon- in vorighe tijden vande Patriarch van Conftantino-ders zyn alhier, van weghende continuele oorloghen pelen beveftight te worden, wordt nu ter tij dt van demet de 1 ar tåren, feer ftrijdbaer ende rafch ter hant. Grootvorft alleen ghekofen , ende door twee ofte drie

i Het Hertoghdom Smolensko, aen den Borifthenes Bifïchoppen gewijt, ende als 't den Prince goet duncktgheleghen, heeft een ftadt van de felve naem, met de fet hy hem af Onder defen ftaen twee Aertz-biffchop-eene zyde aen de riviere Borifthenes ofte Neper, op de pen, die van Groot-Novogrod, aen de riviere Louwta,andere zyde is fy befloten met diepe graften ende ende die van Roftovia. In gantfeh Mofcovien wordenfpitfe palen. In 't jaer 1633 heeft Vladiflaus Coninck geen Vniverfiteyten oft collegien gevonden. De religie Miok.van Polen de ftadt Smolensko, die van de Grootvorft der Mofcoviten is de Grieckfche, die fy in 't jaer 987van Mofcovien beleghert was , ontfet, ende het gant- eerft aenghenomen hebben. Sy meynen dat de Heyli-fche Mofcovitifche legher foo benout , dat zy hebben ghe Gheeft, de derde perfoon van de Heylighe Drie-moeten alle de wapenen en amonitie overgheven. vuldicheyt,alleenlij ck van de Vader voortkomt; fy ghe-Voorts zynder noch de Hertoghdommen ende Pro- bruyeken het Sacrament des Avontmaels met ghedeef-v incicn,Mifaiskia,BieIskia,Rufchovia,Tweria, Pskovia, fernt broot , toelatende het ghemeene volck 'tghe-Vodzka, Corrella, Bielejeziero, Wolochda, Vftiuga,Ia- bruyek des bekers. Sy lefen de H. Schrift in haer ey-roftavia, Roftow, Dwina, Sufdali, Wiathka,Permia, Si- ghen fpraecke, ende verbieden den leken niet het le-bior, Iugra , Petzora, ende Groot-Novogrod, datfy len der felvigher. Sy hebben de Outvaders, Am-Nowogrod Wielki noemen,in het welcke leyt een ftadt brofium, Auguftinum, Hierönymum,ende Gregroriummet den fclvighen naem, R oomen in grootheydt te bo- in de Slavoenfche fprake overghefet: uy t de felve, ofte
ven gående. Petzora heeft den naem van de riviere, uyt Chryfoftomo, Bafilio, ende Nazianzeno, lefen dewelcke op beyde zyden met berghen ende fteenrotzen Priefters in de vergaderinghe het volck eenighe fermo-befet is. Behalven defe, zyn daer noch andere Provin- nen voor; want fy niet toe laten , het volck van god-cien, die aen den Grootvorft tinsbaer zyn , de welcke delycke dinghen al te eergierichlijcken ende fubtijl tehaer noordwaerts ftrecken met een lange ftreeck; als de predicken; meynende dat het ghemoet der onervareneI iovincie Obdora, alwaer de afgod Zolota Baba is , 't meer met eenvoudighe leeringhe,als met verklaringenwelck is te fegghen, het guide out-wijf, Condara, Luco- van hooghe verborghentheden ende fcherpfinnighemoria, ende Lappia. difputatien, tot een heylich ende godfalich leven ghe-

^ In Mofcovien zyn veel groote meeren, als Ilmen, van bracht kan worden.
ae Ruffen Ilmer gheheeten, Ladoga, het witte meer, De Mofcoviters zyn een arch ende bedrieghelijck vblcx\ an de inwoonders Beilejezjoro ghenoemt. volck, meer tot flavernye als tot vryheydt ghewent; aert.Daer zyn oock vele ende groote rivieren,als de Bory- fy bekennen haer alle flaven te zyn hares Princen. In ha-fthenes, gemeynlijcken Nieper ende Nefter ghenaemt, re huyfen leven fy leckerlijck ende wel,want alle de lec-oock Dnieper ende Dnefter. De ghene die Ptolomasus kernye die van de welluftichfte menfehen foude be-
T'urunta* heet, wort, van Sigifmund Herberftein,Rubo, gheert können worden, koopen fy 0111 een gheringhende van de inwoonders Duino , ghenoemt. Die van ghelt, namelijck een hoen ofeende, voor een kleynenPtolomasus Rha gheheeten is, wort nu Volga ende Edel lilveren penningh;de treffelijckfte fpijfe bekomen fy opghenoemt. 1 anais wordt van de Italianen Tam, ende dejacht, ende met voghel vanghen , ghelijck by onsvan de ingheborene Don gheheeten. Het begin van de oock ghefchiet. Sy hebben gantfeh ghenen inlantfchenriviere Occa is in de Provincie Mfezeneck. wijn,maer ghebruyeken die van buyten gebracht wort,De Montes Riphü worden alleen in Mofcovien ghe- doch alleen öp har e feeftdagen ende gatteryen. Sy heb-fien,welcke, om datfe fteets met fneeu ende ys bedeckt ben oock bier , het welck fy des fomers met ftucken
zyn,niet wel mogelij ck fyn te pafïèeren,waer van beftet ys fdie fy daer in werpen) verkoelen. Sommighe heb-Piiniumin 14 b. 12 c.Melain't 3 b.ende den Baron van ben oock een fonderlinghen luft met uytgiiedrucktPIcrberftein in fijn befchrijvinghe van Mofcovien. fap van fure kerfïen, die 't coleur van feer heldere ende

De Hercynia Sylva, ofte ende bc- purpur-verwighe wijn, ende lieffelijckenfiïiaeck heeft,flaet een groot deel van Mofcovien,wort oock hier en- De Mofcoviters fenden oock in alle gheweften van Eu-de daer met huyfen befet, ende bewoont, is nu ter tijdt ropa feer koftelijck vlas, hennip tot tou-werek , veel
wat dunder ghemaeckt door der inwoonderen groo- ofïenhuyden,ende groote was-fchijven.ten arbeyt, ende niet meer, als fommighe meynen, foo De naem der Mofcoviters is jonck ende verfch, hoe- Mofa«fchrickelijck,dicht,onganckbaer. vvel Lucanus in Pharfalicis mentie maeckt van de Mof- via eygent-Mofcovien heeft oock ontallijcke veelkoftelijcke coviters, ghebueren der Sarmaten; ende Plinius de Mo-kercken,ende feer veel kloofteren. De regeeringhe des fchos ftelt,daer de riviere Phafis begint,boven Euximrnlandts ende adminiftratie van de juftitie is aen twaelf naer het ooften. Der felver landt wort hier uyt oheleytRaetsheeren, die ghedurich te Hove zyn , van den ende alleen befchreven, 't ghene in 't voorgaende nietHertogh bevolen: onder defe zyn alle de Gouverne- gheroert is.
menten van fteden ende kafteelen in 't gheheele Mof- Dit landt is meeftendeel effen velt, heeft veel wey- Vrucht*covifche ghebiet verdeelt, welcke oock alle brieven den,maer des fomers is het feer moraffigh ende broeck- baerheyt.ende requeften,aen den Vorft ghefchreven,ontfangen, achtigh. Vanhonighisdaer fulckenovervloet,datmenende in zynen name beantwoorden. Want de Vorft in de beliehen, fpeloncken, ende uytgheholde boo-felfs gheen brieven ontfanght,noch onderteeckent, die men , die men in fulcke menighte vint, ofhet berghs-aen zyn' onderdanen oft vreemde Princen ghefchreven kens van honigh waren; ende 't ghebeurt altemet, dat
W°T^Cl,V rr, , . . menfehen ende ghedierten onverfiens in de honigh-De Bifïchoppen worden uyt de monicken (als voe- moraffèn ofte meeren vallende,perijckel loopen,als eenrende een heyligher leven dan andere menfehen] ghe- muys die in 't teer ghevallen is ; 't welck uyt Pauli loviikofen ; van welcke men feer vele kloofters vint heel Mofcovien, klaerlijck blijckhDe felve verhaelt,dat een
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Demetrius, Mofcovitifche Ambaffadeur, placht niet Om dat dan de andere niet bedorven fouden worden,
• fonder lacchen van yeder een te vertellen ; dat een waert datfe met haer omginghen, fijnfe van de ande-
boer, uyt gående om honigh te foecken, ghefpronghen re afghefondert. Aen het begin van de ftadt loopt
was in eenen hollen boom van boven nederwaerts,ende het rivierken Neglima in de riviere Mofcho , maeckt
tot de borft toe in den honigh ghefoncken, ende alfoo een halfeylandt, ende drijft de korenmeulens om , op
twee daghen zyn leven alleen met honigh onderhou- welcks uyterften hoeck light het kafteel,met torens en¬
den , dewijle hemniemandt konde hooren roepen in de bolwercken, nae de maniere der Italiaenfche archi-
defe wildernifïe, ende dat hy eyndelij eken , als hy den te&ure feer konftigh ende fraey gebout:welck fo groot
moet verloren ghegheven hadde, om daer uyt te ghe- is dat niet alleen de Grootvorft , maer oock de Metro-
raecken, wonderbaerlijck daer uyt ghetrocken is, door polit, de broeder van de Vorft, Hovelinghen,en andere
hulpe van een wilden beer, die, als hy meynde met groote wooninghen hebben. Het wort aen de een fyde
zyn achterfte voeten hem nederwaerts in defen hol- metdeMofcua, en aen de andere met de riviere Neg-
ien boom te begheven, om honigh te eten, heeft de- linna befpoelt. Defe heeft haren oorfpronck uyt fekere
fen boer hemby de voeten ghegrepen,waer op terftont morafïchen, en wort aen het bovenfte deel van de ftadt
de beer,foo door vervaertheydt,als oock door het krij- foo gheftopt, datfe het fatfoen van een meer krijght,
ten van den boer, wederom te rugghe uyt ghefprongen ende van daer loopende valt in de graften van 't kafteel,
is, den boer met hem treckende. Van hennep ende vlas en loopt daer dicht by in de Mofcho.
is dit lant feer rijek. Daer en fijn gheen filver ofte gout- In de velden ontrent de ftadt , is een groote me»
mijnen,ofte van eenigh ander metael,als yfer. Men vint nichte boexkens ende hafen , welcke niemandt met
oock in 't gheheele landt gheen edel-ghefteenten. Van netten ofte honden vanghen mach, ten ware de Prince
wilde dieren ende voghelen , is daer gheen ghebreck. fulex toe liet, ende vergunde fijne favorijten ofte uyt*
Onder andere wort daer een voghel ghevanghen,fwart- lantfche ghefimten. De drie deelen van de ftadt worden
achtigh van coleur, met purper verwe wijnbraeuwen, met twee rivieren befpoelt, de refte meteen diepe
van de groote als een ganfe , vanfmaeck beter als de water graft omringht. Teghens over de ftadt loopt
Phafanten, hy wordt in de Mofcovifche fprake Tetroa een andere riviere , Laufa ghenaemt , die de ftadt
ghenoemt, ende by Plinius Erythratao; de volckeren in oock verfterekt, ende valt in de Mosko een weynigh
de Alpifche gheberghten, ende den Grifons wel be- beneden de ftadt. Defe ftadt is drie hondert en twintigh
kent# mylen gheleghen van Cracouw, de hooftftadt van Po-

Macht De Grootvorft van Mofcovien heeft abfolute macht len. De Tartan Prxcopenfes hebbenfe in 'tj aer 15-8 r, op
des Groot- over 't leven ende doodt van fijn onderdanen, die haers Hemelvaerts dach, gheheelijcken verbrant, voor defen
wrßs. Princen opinie in de religie , voor een onveranderlij eke brant waren daer 41^00 huyfen.

wet houden , want des Princen wille wordt gheacht als Behalven defe hooftftadt, fijnder in Mofcovien twee Acrtz^
Gods wille , ende wordt de felve gheeftimeert als een fteden,verciert met Aerts-biftchoplijcke digniteyt, en- bifdommh
fleutel-dragher, kamerlinck, ende een uyt-voerder des de achthien andere , daer Bifïchoppen refideren. De
Goddelijckens wils; derhalven en derfniemandt fijnen Aertz-biffchoplijcke fteden zynRofloviaoïtc Roftouw,
wille weder-ftaen,al waert dat hy wifte, 't felvighe hem, ende Novogrodia; defe is voor weynigh jaren het hooft
ja't gantfchelandthinderlijcktezyn;aenbidden,jaom- gheweeft van gheheel Mofcovien.
hellen fijne woorden ende wereken, hoedanigh die De Biffchoplijcke fteden in Mofcovien fijn Corfita, Bifdorn*
oock meghen fijn , om dat hy foo wel de gheeftelijcke Rezania, Columna, Sufdalia, Cafanum (Cazan) aen de rnen.
als wereltlijcke met fware flavernie onderdruckt hout. riviere Volga, waer van de Cazanier Horde den name
Ende als de fèlve Grootvorft een wijfwil trouwen, doet heeft, fy light vyfhondert duyïent treden van de mont
hy by een vergaderen defchoonfte maeghden van't der riviere Volga,ende de Cafpifche zee. Voorts fyn der
gantfche rijck, daer uyt kiefende die hem beft behaegt, de fteden Volochda,Tweria,Smolensko, Pleskovia, Sta¬
de andere befteet hy aen de Vorften ende Edelen. ritia, Sloboda, Iaroflavia , Wolodimiria, welcke ftadt

Moskou. Hoe wel wy-hier boven wat van de ftadt Mofcho ge- oock den naem van den Conincklijcken ftoel ghekre-
feyt hebben, nochtans om de vermaertheyt van de fel- ghen heeft, ende leydt meer dan twee hondert mylen
ve,füllen hier noch wat by voeghen. Onder alle de fte- van der Moskouw na 't ooften; ende is alhier eertydts
den van Mofcovien is Moskua ofte Mofco de treffe- de fit-plaetfe des Keyfers gheweeft, om te beter de in-
lijckfte ; de ftoel ende refidentie der Grootvorften vallen der Tartaren te beletten.
ende Patriarchen. Het is waerfchijnelijck datfe defen Noch is daer de ftadt Mofaysko,S.Nicolaus,Sugana, Koopfieén«
naem van de rivier Mofcho heeft, want al is 't datfe eer- Vftingh, en Gargapolia, de principaelfte kooplieden
tijts 't hooft van 't landt niet gheweeft is,fo is 't evenwel van 't gheheele rijck zyn Aftrachan aen de Cafpifche
keniijck,dat de naemMofcho den ouden fchrijvers niet zee, een ftapel van de Perfiaenfche ende Armenifche
onbekent is. De rivier Mofcho ontfpringht in het landt waren5ende de ftadt S. Nicolaus,alwaer de Enghelfchen
Tweren, ontrent tfeventich mylen boven de ftadt Mo- ende Hollanders veel met hare fchepen komen, bren-
fcua niet verre van Olefchno, van daer komtfe aen de ghende lakenen ende andere waren, de welcke van hier
ftadt Mofcho, alffe eerft tneghentich mylen gheloopen naer Vologda vervoert worden. Hondert ende vyftigh
heeft, ende met fommighe rivieren vermeerdert, vaitle mylen boven Cazan, daer de rivier Sura begint, is de
naer den ooften in de rivier Occa. Ses mylen boven der ftadt Surcicum, ghefondeert van Bafilio, ten dienft van
Mofcua wordtfe eerft bequaem tot de fchipvaert. De de koop-lieden ende reyfende man, op dat de felvighe
ftraten van defe ftadt worden op fommighe plaetfen in in die woeftijne een fekeren toevlucht fouden hebben,
'tbeginfel vandenavontmetbalckentoeghefloten,en- ende de Gouverneurs vande frontieren beter onder*
de met wacht befet, datter niemant door mach. De huy- rechten van de Tartaren ende haren inval. Daer zyn
fen hebben van binnen gheen trappen, maer van buy- veel meer andere kleyqefyeden, die ick om kortheydts
ten. Naer haer groote iffe oock flijkich,daerom fijn der wille achter late. \
over al in de ftraten brugghen. Over de rivier fijn ho- De rivieren van Mofcovien,zyn fèer veel,van welcke Rorjßhe«
ven, daer de Vorft Bafiiius voor eenighe jaren voor fijn de principaelfte is Boryfthenes, welckers oorfpronck nes.
trawanten oft lijfwacht een ftadt heeft doen maecken, (hoe wel Herodoto onbekentj te vinden is in het dorp
nieu Nali ghenoemt, (welck op de Mofchovifche tale Dniepersko , in het bofch Wolkonski, van daer hy

* Stortin te fegghen is) om dat andere Ruffen verboden voorts loopt door Littauwen endeRuflant, ende foo
is wijn endemee te drincken, behalven op luttel dagen, voorby de ftadt Smolensko ende Kiovia; daer nae on-
en die oorlof van de Vorft hebben om fulex te doen. trent Chmielnicco, ontfanghtfe de riviere Bogh, ende
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MOSCOVIEN.

verlieft- hem eyndelijcken in Pontus Euxinus ; die nu de valt beneden Neder-Novogrod in de Volga,
fwarte zee ghefnoemt wort, de lenghte daer van is over De Mofcoviters ghebruycken de Slavonifche fprake
de 300 duytfche mylen. ende letters, gelijck oock de Slavoenen,Dalmatiers,Be*

Prnu. De ftroom Turuntus, de weleke oock Rubo ende men, Polen, ende Littouwers; defefpraecke fpreyt haer
Duna heet, neemt zyn begin niet wyt van den oor- wijt, ende is in het Ottomannifche Hof te Conftantino-
fpronck van de Boryfthenes , ende loopt by Riga in polen feer ghemeyn; In defe fpraecke zyn oock veel

Volga. de ooftzee. De Rha, welcke oock Voiga ende Edel heylighe boecken overghefet, meeft door de neerftig-
heet, neemt fijnen oorfpronck uyt het meer 't welck heyt van S. Hieronymus ende Cyrillus. Sy tellen de ja¬
den felven naem heeft, het welcke vyfentwintich my- ren niet van de gheboorte Chrifti, maer van het begin
len van Mofcou gheleghenis, naer de frontieren van deswerelts beginnen 't jaer oock niet van lanuario ,

Littauwen; defe feer krom loopende, ende veel andere maer van September. Sy hebben 't gheheele rijck door
rivieren ontfangende, ftort hem eyndelijck in de Ca- flechte ende eenvoudighe wetten, vande Princen ende
fpifche zee, met tfeventich monden ofte uytganghen. rechtveerdighe menfehen met groote billijckheyt ghe-

Tams, Tanais,ghemeynlijck de Don ghenaemt, komt uyt het maeckt, die het volck feer nut zyn, want fy die niet uyt-
noorden ruyfchen met een groot ghetier, light by naer gheleyt ende verkeert willen hebben door de Advoca-
op de lenghte van Nilus in ^Egypten, fcheyt Afien van ten ende voor-fpraken.Sy ftraffen de dieven ende moor-
Europa , ghelij ck van Africa. Den oorfpronck daer af, denaers ; ende als fy de mifdadighers willen pij nighen,
ftelt Herodotus in de moraflchen, Mela ende Lucanus begieten fy die van boven neder met veel kout waters,
in'tRypheifchegheberghte. Daerzynder, dieghe- 't welcke fyfègghen dat een onverdraghelijcke pijne
meynt hebben, dat hy fijnen loop door de Cafpifche is: de ghene die men tot gheen bekennen kan brengen,
zee heeft,die Dionyfius in fijnPeriegefi volght;doch fy flaenfe houten beytelkens tuffchen de naghels van de
dwalen alle feer; want daer gheen riviere uyt de Cafpi- vingheren. De Mofcoviten draghen langhe rocken
fche zee in Maotidem paludem, ofte Fontum Euxinum fonder vouwen,met korte enghe mouwen,bykans op de
loopt. Soo ontfpringht dan de Tanais niet in 't Ryphei- Hongherfche wijle: fy draghen meeft korte roode leer-
fche gheberchte, maer uyt een feer groot meer in een fen, nerghens nae aen de knien raeckende, waer van de
bofcagie, van de inwoonders Iwanowo Iezioro ghe- folen met yfere naghelen zyn beflaghen; den buyck
naemt,niet wijt van de ftadt Tulla,uyt welck meer oock houden fy met gorden in ghenen dwanck, maer wel de
fpruyt de rivier Scad naer' t wellen loopende. heupen, tot aen het bovenfte deel, daer fy den gordel

Occa. f)e riviere Occa loopt langhs vele fteden ende aen doen,op dat te beter uyt fteke ende over hanghe.

Taurica Cherfonefus,
Ofte

precopenser tartarie.

E naem van Taurica Cher- daernae den Ifthmum van Taurica doorgegra-
fonefus, welck een lantfehap ven, endeghelijck een eylant ghemaeckt, by
der Scythen is, komt van de die graft een ftadt gefondeert, dien fy Pnecop
Tauris, volckeren van Scy- noemden,ende aldaer den konincklijcken ftoel

Nthia Europan Ptolomgus gefielt, daerfè Precopenfer Tartaren van hee-
noemt het Taurica,en Stra- ten.Defèr Tartaren Coninck, ftaende in't ver-
bo Scythica. Plinius in fijn bont met de Turcken, als hy fijn eygen broe-

2 boeck,c.^6yTauroru Peninßla> Appianus in Mi- ders, daer hy tegen oorloghde, door ophitfen
thridaticis, Cherfonefus Pontica > Paulus Diaconus> der Turcken, omghebracht hadde, ende Ca-
Cherfena; Hedenfdaeghs wordt het Perocopska pham belegherde, is hy van fijn eygen Raets-
ende Gefara by Antonium Pinetum, ende van heeren (die met groote fchenckagien daer toé
andere Prsecop, ende kleyn Tartarijen gehe- gekoft waren) met fijne 2 foontjens, in ftucken
ten. Het is een groot ende ruym half-eyiandt, gehouwen , ende heeft alfbo geftreckt tot een
tuffchen den Pontum Euxinum, endeMaeoti- ongheluckigh exempel der Ottomannifcher
dem Paludem, tot aen den Bofphorum Cim- vrientfehap. Want nae fijn doodt,zijn de Tar-
merium (welcke Europam van Afien fepareert) ters, (die tot noch toe vry waren) van bontge-
na ?t ooften gelegen, lanck z4 mijlen, ende 1 y noten ende broeders, tot (laven der Turcken
breedt. gemaeckt.

Lucht. De Peninfula, welcke van 't ooften ende zuy- Behalven defe Precopenfers en Cazan, etide Andere
den de middelfte van Pericopia is, heeft een Aftrachan/Comnckrijcken der Tartaren, elc- Tmmm
fachten winter, ende ghetemperde ghefonde ker inwoonderen hare landen bouwen, ende iri
locht,- wantin 'teynde van December begint huyfen woonen, ende nu onder 't gebiedt des
daer de winter , in 't midden van Februarius Mofcoviters ftaen,zijnder noch andere Tarta-
is hy op 9t heftighfte , mede brenghende veel ren , die met hoopen in de velden ftvermen*
fheeus, doch duert gemeenlijck maer drie da- geen vafte woninge hebbende, en zijn in hor¬
gen, ende eyndicht in 't begin van Martio. den, als in provinciën verdeelt, waer van (y

Vrucht- Dit gantfche landt is koorenrijck, ende be- den naem hebben.
baerheydt. quaem om Vee te weyden; ende alhoewel de In dat deel van kleyn Tartarien, \ welck in ?t tavLJê

aerdbodem vruchtbaer is, wort doch weynich zuyden leght, is Capha de hooftftadt, eertijdts hoofifiadt.
bebout ende gefaeyt. Paerden, Kameelen,Ofi- Theodofia gheheten, een treflijeke koopftadt,
fen,Koeyen,Schapen,ende andere beeilen,zijn ende oude colonie ofte voortplantinge der Ge-
hier in overvloet, waer van de inwoonders fich nuelèn, gheleghen aen de zee, ende heeft tot
generen: daer is oock een groote menichte noch, toe een bequame haven ghehadt. Sy is
van delicate vogelen, welcke de Chriftenen of- rijck ende populeus geweeft, doen de Genue-
te Turcken fomtijdts, maer de Polen weynich, fèn daer over ?t gebiedt hadden , doch na dat
plachten te vangen. De jachten van Herten, de Turcken,voor 100 jaren,die genomenheb-
wilde Geyten, Swijnen, ende Hafen, zijn ghe- ben,zijn deItaliaenfche Chriftenen daer fo ge-
meyn in Tartarie na deTurckfche zee toe. De- mindert, datter weynigh meer te vinden zijn,

jDeden, fèn Cherfonefum deylen die fèer fchrickelijcke fbo dat dele ftadt hare oude heerlij ckheyt ende
rouwe berghen midden van malkanderen in 't cieraedt meeftendeels verloren heeft,* want de
noorden ende zuyden , gelijck den Apenninus kereken der Roomfche Chriftenen liggen ver-
Italien. vallen,de huyfen,mueren, ende torens, in weic¬

ht Zuyder deel, waer van Capha de hooft- ke men noch vele wapenen ende latijnfche op-
ftadt is, heeft Mahomet in't jaer 1475 ingeno- fchriften ziet, verdeftrueert. Sy wordt he¬
men j maer in't noordelijckfte deel, hebben denfdaeghs van Turcken, Armeniers, loden,
de Crim Tartars voor 400 jaren in de ftadt Italianen , ende Griecklche Chriftenen be-
Crim haren Conincklijcken ftoel geplant,waer woont, doch heeft weynigh inwoonders; is an-
van fy den naem van CrimeifcheTarters heb- ders van weghen den koophandel endetreffe-
ben, gelegen op de wijde ende ruyme velden lijeken haven,beroemt,
tuffchen den Borifthenes ende Tanais, daer Wijnwaft daer in overvloet 5 boomgaerden
fy fomtijds, der weyden halven,van plaetfè tot ende fchoone tuynen zijnder ontallijck. ^ndérèiït
plaetfè haer woninge veranderen. Defè hebben Daer zijn noch andere fteden, als Perccopia,^

Hz by den



Hudarna

..a A.
jtl"

,;. sé* *i.*, / Tavrica Chersonesvs'
Noilra setzte

I Przecopsca,
fe et G AZARA dicitui".

yrtvo

H\h'Tjtif
i*-

^ JLA

yMohtlow,

'fZJ'CZoiV

l£T<1 jl".
karolin

5^
~^ßzenek:dd<Jk^^ C

.cav^ •"-*- """

UjlS-

CzcrnalA i

JVaburs t?lÅaubarts \

uj« jxlSAft*«

(jiroy£rtekkijrrewos
maj/nus^

K\-tratéAus ■ '

yVreeiaflaw
•cdttymirasv
'S)omJhw t

SarJiLjlu. ^
mantes

«to «Jk

<$inkael flu
'Paktes anutra•\auharvi

Tagt
I vmtua

Cumania y "<v,
Lena te Ifål jZ

I Combra. m Sgt JiXCKäfljM1

ivbm. 'te~ohut kiem,

(pjjcirtb^'
lcatn

Cherflnflu
'Vberta-

'JPcmhee

Maure tenaflßn-c Maure
Zichia ,

Calanulla

%--S O K E S TS
(•iiuente -^sT' , r~~- .M

tui5 Jkixinus, ^«jw Axcnos
uL ejl inho piiabilij dichis, teße 'Tlinw-

teililliar>tas me-fidieis

2^££c.d]»j.M
MlktrndbUéJeaUrn
(ßßyUa^rv^

<rtf£

t*#

2Mb
JJS)a flUthU

<7
tyVj\A~tyx^ CXA-*HA^

t fat »

nievl
z/

iCUfll

dKterruabrrr^ teeijoS**—
i.7Jsnfjflf^r
/- T
tmcUt*hd*fb«y -j

tfCioV i* ti
IfpfVtnfledteuJofy
ifuflLa nß/fldtefUd-J^4rf fövßßsurMflf *ßf:
om "ja^e-n. pa-ZJ damnar.
uyffufnsxs*
Vt>Jt IjXAtejlOf,

voycyt •iv'tßf'V/<**'
Wdl'- éot&'-l'JQÓ■
adUtte, ■

%f 14.

-4-VulkoAsa*, fl
,

m+W* ^, Ja*. b^jLJr.,
o^a-wfnifa^é oj i^yjicu-'7dlbmafl^eMUn- $ bx^s-m.^
floitexMr \OÓOO sfliteun-teoda- e^ßto uo iay iuev/ boo huAraM. ^aa-frvta-/ tJSuafl/ rfla-nd^.^.
SdXirjfl'LateZbe+rtcia, <fl U/c-ctei^ Aéufcv t <**j aa~t iÅXtryv



TAVRICA. CHERSONESVS.
by den ouden Griecken Eupatoria ghenaemt; die daer quamen, dooden. Den namePontm
Pompejopolis, Sacer Lucus,Dromon of Curfos heeft defe zee bekomen, als zijnde bynae een
Achillis, ofte Gravida, Heracleum ofte Hera- tweeden Oceanus ; want doe ter tijd t meende-*clea,Coflovia een vermaerde koopftadt. Inger- men dat die defe zee overvoeren, yets mercke-
menum heeft een kafteel van fteen gebout,en- lijcx verricht hadden; hebben hem defwegen*de een kercke tegen over 't fèlvige: onder ?t ka- als Strabo verhaelt, door uytnementheyt Pon-Red zijn holen konftlijck in de fteenen uytge- tum, 't welck een zee te leggen is,genoemt.houwen; in vorigen tijden was 't een heerlijcke In dit Kleyn Tartarien, zijn vreellijcke ende Bagen.ende rijeke ftadt. rouwe berghen,inlbnderhey t, die den Cherlo-

Corfmm. Cherlonelus ofte Corlïmum, is de oudfte ftad nelus midden door klooven. Daer zijn noch ee-
van Taurica, delen hebben de Tureken Sacri nige andere groote en vermaert; op de hoogh-
Germenum genaemt, 't welck lo veel te leggen is, fte van welcke een groot meyr is.
als een geel llot,om dat het aerdrijck, omtrent De policie ende juftitie der Tartaren, wordt Regeeringe.
datgewefte,geelfchijnttezijn. Deoverblijffe- in defteden en vlecken bedient van de Cham,
len ende ruinen betoonen noch hoe prachtich, ende de andere Sultanen, na de Mahometi-
rijck, endecierlijck , dele Griecklche colonie Iche wet: in de dorpen zijn altijdt Cadiz of
eertijdts geweeft is. Richters ende Schouten, die de particuliere in-Balachm Iamboli ofte Balachaium,is een ftad met een jurien verhooren, ende recht daer over Ipre-kafteel. Mancopia ofte Mangutum (gelijck het ken; de hals ofcriminele laken, als moort,dief-
van de Tureken genoemt wort) is een Hot met ftal, oock de gefchillen van onroerende goede-
een ftad; Cercum is oock een llot met een ftad. ren, komen tot kenniffe van den Cham, ende
Cremum van de Tartaren Crim geheten,is een lij ne Raden , waer in ly gheen Procureurs van
ftad ende llot,met een oude ende hooge muyr: doen hebben, want ly altijt verhoort worden,
Sy is in grootheydt ende heerlijckheydt, by de ende verkrijgen daer oock korte expeditie,
andere lieden van Taurica Cberfonefo Mediterranen, De lonen worden van hare jeught in de Ara- Kinderen
niet te verghelijcken: mogelijck is 't die,dien bilche tale onderwefen, en de dochters nietby °lVoecler}*
Ptolomaeus Taphros , ende Plinius Taficas hare ouders, maerby hare naefte verwanten
noemt. opgetrocken; als de lonen wat tothaer jaren

Tanais. In't uyterfte deel defes landts,is Tanais,gele- komen,begeven ly haer in dienft van den Chan
gen aen den uytganck van de riviere Tanais,en ofte Sultanen; ende als de dochters volwaften
wordt van de Ruften Azac geheten: een ver- endehoubaer zijn, wordenfe de voornaemfte
maerde koopftadt, daer veel kooplieden uyt Tartaren,ende Turcken ten houwelijck gege-
verfeheyden geweften komen; door dien yeder ven. In des Princen hof,voeren de Edelen ende
geoorloft is, daer te koopen ende verkoopen. principaelfte Heeren fonderlinge geen uy twen-

Rivieren. In dit landt zijn vele groote rivieren,komen- dighe pracht, maer dragen lieh eerlijck ende
de meeft uyt de bergen loopen, onder welcke cierlijck na haer ftaet.
Boryfthenes, gemeenlijck Nieper genaemt, de De Tartars houden hare wetten in groote Manieren.
principaelfte is,diep,ende foei, nemende fijnen waerde; ly eeren ende aenbidden hare Vorften
loop van het noorden in den inham ofte ftroom als Goden; de richters worden na de Mahome-
Careinitum,ende verlieft fich by Oczacovia in taenfohe wet,voor heylighe,oprechte,ende re-
Pontus Euxinus. De andere rivieren zijn Don, delijeke perlbonen ghehouden; ly onthouden
Ariel, ende Samara. haer van alle twift en tweedracht, calumnien,

Bofphom Bolphorus Cimmerius,tot wekken fich dele vyantfchap,haet, fehande, en van alle overdaeü
C^me' Cherlonelus ftreót, is die engte der zee, welcke in kolt en kleederen. In't Princen hof,noch ooc

Europa van Alien fepareert,door welcke ftrate onder haer,dragen ly geen gheweer,uytgelon-
Palus M^otica in Pontum Euxinum loopt: Ende dert de vreemdelingen, ofte de reyfenden man,
heeft defen naem van deCimmeriis, die het welcke ly alle beleefthey t betoonen, en gaftvry
koutfte deel daer van bewonen; oft van de ftad houden. Der rijeken Ipijfe isbroot envleyfch,
Cimerio,na 't getuygenifle van Volaterranus. ende haer dranck geloden wijn ende mede; de

Talm Mee-- Mxotis Palus is by den uytganck des ftrooms arme gebruyeken in de plaets van broot, ghe-
t otis. Phafidis, ontfangende den Tanaim, ende wort ftooten hierfe met melck en water vermenght,

van de Scythen, de moeder van Ponto ghehe- ?t welck ly Cafta noemen, ende eten kaes; haren
ten,gelijck Dionyfius getuyght, om datter lbo dranck is paerden melck. De kamelen,paerden
groote menighte waters van daer in de Pontus ende often, die niet meer bequaem zijn tot den
loopt,'t welck uyt verfcheyden geweften komt. arbeyt, dooden ende eten ly. Schapen-vleefeh

Tontm jEu- Pontus Euxinus (welcks bovenfte water loet nuttighen ly oock veel. Daer zijn weynigh am-
is, ende ?tonderfte lout)wierde eerft Axenns bachts,ende veel minder kooplieden, want
('twelck lo veel te leggen is,als onbewoont) ge- alle de ambachts ende kooplieden, zijn Chri-
noemt, ofte na Sophocli meeningh Apoxinus, ften Haven, ofte Turcken, Armeniers, loden,
om dat daer noyt fehepen aenquamen, ofom Czircaflen,Petigorenfes, Phyliftinen ofte Cyn-
dat de Barbarifche Scythen de vreemdelingen gani,welcke aldaer feer veracht worden.

xtnm.
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Het Groot-Vorlfcendom

L I T T A V W E

En heeft Lithuanien defen naem worden , gevende fijnen broeder Skirgelloni Littau-
willen gheven a Lituo, 't welck lo wen te regheeren, als opperff Hertogh.
veel te fegghen is, als een jacht- Dit Groot Vorffendom van Littauwen, is nu ter tijd Beelingh
horen, om dat in dat landt de in thien Palatinatus ofte provinciën ghedeylt, waer van
jachten feer gemeen fijn i Wek- Vilna de Hooft-ffadt is , van de inwoonders Vilenfky
ke meyninghe Mathias Michouw ghenaemt , ende van de Duytfche , Sy is
verwerpt, ende gheeft eenen an- anno 1305- van den Hertogh Gedimino byden t'fa-
deren oorljpronck van defen men-loop der wateren Vilia ende Vilna ghebouwt,

naem3 te weten, dat fommighe Italianen , van weghen en is nu de refidentie van den eerffen Palatijn Van Lit-
der Romeynen oneenicheydt, Italien verlatende, haer tauwen, ende des BiflTchops , de welcke, onder de ghe-
alhier nederghellaghen hebben,ende dit landt Italiam, hoorfaemheyd des Roomfchen Hoels, den Aerdts-bif-
ende de inwoonders Italos gheheeten; doch dat het de fchop van Leopolis ende Metropolita van Ruffien luh-
herders daernae, een letter daer by doende, Litaliam jedt is , de welcke noch feven Biffchoppen der Griec-
ende het volck Litalos ghenoemt hebben 3 ende haer fcher Religie onder hem heeft, als van Polocia, Volo-
nabueren de Ruffen ende Polen,delen naem noch meer dimiria, Lucain ,'Volhinia ofte Luczko, Pinfca aen de
veranderende,noemen dit landt noch op den huydigen riviere Pripet, Kiovia, Prsemiflia, ende Leopolis. Vilna

• dach Lithuaniam, ende het volck Lhhuanos. ofte Ter Wilde is een volck-rij eke, groote, ende heer-
Dit is een feer groot landt, naer aen Mofcovien ghe- lij eke ftadt, met mueren omringht, doch haer poorten

Grenfen. leghen, grenft nae 't Ooffen aen dat deel van Rulland, worden niet ghelloten. De kereken fijn meeffendeels
't welck den Grootvorff van Mofcovien onderdanich van Heen ghebouwt, fommighe oock van hout. Daer
is 3 nae 't wellen light Podlachia,Mazovia, Polen 3 ende is een fraey Bernardiner Clooffer, van ghehouwe Hee-
ter lijden nae 't noorden heeft het Pruyflèn voor fron- nem ende een fchoon Rullens Hofofte Slot, in welck
tieren 3 recht in't noorden, leydt Lijfkndt ende Samo- de Rullen hare waren, die fy uyt Mofcovieti brenghen,
gitia3 ende in't zuyden, Podolia ende Volhinia. ten toon Hellen ende verhandelen. De tweede Palati-

De locht is hier ltraf,de winter hart ende rouw.Niet- natus, is de Trocenfis,wekkers Heden fijn Grodno, aen
Lucht. temin is het landt feer overvloedich van was ende ho- de riviere Chronon gheleghen, alwaer Stephanus Ko-

nich, het welcke de wilde byen in de bolfchen maken, ninck van Polen overleden is. Kawno, gheleghen aen
oock vanpeck ende koorn, doch wordt het koorn den t'famen loop van de rivieren Chronon ende Vilia3

Vrucht- lelden recht rijp3 wijn en is daer niet dan die uyt andere Kowno,Lida,ende Vpita. De derde provincie ofte Pa-
baerhejt. landen daer ghebracht wordt 3 oock gheen zout, het latinat, is Minfcenfis, daerin is de Hadt ende Hot Mins-

welcke de Enghelfche daer brenghen. Daer fijn alder- ko , Reidanow, Radoskowice, Borilïbw , Lolloisko,
hande ghedierten , doch kleyn van ghedaente: in de Swislocz, Bobroisko, ende Odruczko. Het vierde Pa-
bolfchen (waer mede bykans 't gantfche landt bedeckt latinat is Novogrodenfis, in het welcke light Nowo-
is) vintmen de ourolfen, elands, wilde oflèn, peerden, grodeck, een groote Hadt van hout ghebouwt,Slonim,
ezels, herten, hinden, boeken, veel fwijnen, beeren, Wolkowiska,Mfczibow,ende andere Heden meer. Bre-
marters, ende andere dierghelijcke wilde dieren 3 oock Hienfis is 't vijfde Palatinat, lbo gheheten van de groo-
veel ghevogelte,belonder vincken. In Littauwen ende tehoute Hadt Breffici, waer oock is de Hadt Pinsk.
Mofcovien is een feer gulfich dier,Rolïomaka ghehee- Het feHe Palatinat is Volhinia, in't welcke is Luczko,
ten,van de groote als een hond, van gelichte een katte een Biffchops refidentie, Volodimiria , Krzemieniec.
niet ongelijck, van lichaem ende Hart als een vos,fwart Het fevenHe Palatinat is Kiovia, wekkers Hadt Kiovia
van verwe. gheleghen aen den BoryHhenes,feer oud is,ende was in

Oude Dit volck is in vorighe jaren, by de Ruffen foo ver- vorighen tijden feer groot, gelijck noch ten huydighenßandt. acht gheweeff,dat de VorHen van Kiovia, tot een teyc- daghe uytwijfen de ruinen daer van, die haer Hrec-
ken van onderdanicheydt,anders niet van haer begeer- ken tot fes mijlen. Daer in fijn noch de Heden Czir-
den als voorfchoten ende korek, van weghen de ar- kalfi,Kaniow,ende Mofer.Het achtHe Palatinat is Mie-
moede ende onvruchtbaerheydt des landts: tot dat ten cillavienfis,gheleghen op de limiten van Mofcovien, by
laetHen Vithenes der Littauwer Hertogh, in macht de rivieren Siham ende BoriHhenem 3 daer in is Mie-
meer ende meer toenemende, delen tribuyt weygerde, cillaw, Dambrowna, Copys , Sklow een Graeffchapende felfs de Rulfifche VorHen hem onderdanigh Mohilow,Bychow,Rzeczijca,Strilïèyn,alle Heden met
maeckte,en dwanck tribuyt te ghevem wiens nakome- CaHeelen. Het neghende Palatinat is Vitebfcienfis,
lingen met veel invallen, de naeHgelegen landen over- daer in leydt de Had Vitebsk aen de riviere Duna,ende
vielen ende verwoeHen, waer door de Cruys-Heeren Oaska aen den BoriHhenes. Het thiende Palatinat is
van de Duytfch-orden, haer hebben begonnen te be- Polocenfis , defen name hebbende van Poloczko , een
oorloghen ende t'onderdrucken, fo lange tot dat defe Hadt gheleghen by het vergaderen der rivieren Po-
landen door vervolgh fijn ghekomen onder 't ghebiet Iota ende Duna, tulfchen Vitehfcka ende Lyflandt3 al-
der Hertoghen Olgerd ende Keifiut i naer wekken is daer worden ghefien defe Heden met floten 3 Dziefna,
Iagello geworden Groot-vorfl van Littauwen, die daer Dryfla ende Druia.
naer Vladiflaus ghenoemt is. Defe , dickwils van de De rivieren Ofcoljugra, en kleyn Tanais, fcheyden Rhieren,
Cruys-Heeren, ende Chriflelijcke Heyr-leghers over- Littauwen van't Ooflerdeel, ende loopenmet meer
wonnen ende hart vervolght lijnde , heeft fich, door andere in de Tanais. In't gebiet van Littauwen, neemt
Godes barmherticheydt, op de fijde van Polen beghe- de BoriHhenes fijnen oorfpronck, in een effen ende Bmfihc-
ven, de ChriHelijcke Religie omhelff, fich laten doo- broeckachtigh landt, ende fijn cours nemende door ms*
pen, ende nemende ten houwelijck Hedwigam Konin- Ruflandt, valt eyndelijck in Pontum Euxinum, diemen
ginne van Polen, is eyntlijeken Köninck van Polen ge- nu de Swartezee noemt. Daer fijn oock de rivieren

I Vilia,

f * +

N.
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Vilia, ende Niemen, defe loopt feer krom, en kanmen
met gheladene fchepen bevaren, heeft fijnen uytganck
in de Ooft-zee; daer is oock de Dwina , ende veel an-

Mceren. dere rivieren meer,daer 't landt vol van is, als oock van
meeren ende ftaende wateren. Alle defe ftromen ende
meeren gheven een ongelooflij cke menighte vilfchen,

:Boßchen. van feer goeden ende aenghenamen fmaeck. Dit landt
fchijnt oock als bedeckt te fijn met bofcagien ende
wilderniflen , de welcke feer groot fijn, als van 10 , jae
oock 15- mijlen.

Nh, onder De Köninck van Polen Sigifmundus Auguftus , heeft
Tolen. op den Lublinenfer Rijcks-dagh,de Palatijns ende Ca-

fteleyns van alle de provinciën van Littauwen, in een
lichaem met het Rijck van Polen ghebracht ende
gheunieert , ende alle de Littaufche Heeren , Bifi-
l'choppen, Palatijns, ende Cafteleyns , hare byfondere
plaets in des Rijcks Raet verordineert} foo dat uyt het
gheheele Koninckrijcke van Polen, met de by-ghe-
voeghde Provinciën, in den Raedt fitten 2 5- Biffchop-
pen, 31 Palatijns,3o groote Cafteleyns ende yo kleyne,
oock de Rijcks-Officialen , te weten des Rijcks ende
des Hofs-Maerfchalck,de Cantzliers ende Vice-cantz-
liers, ende twee Treforiers, waer van in de befchryvin-
ghe van Polen breeder ghehandelt wordt. Den bandt

Manieren. des houwelijcks wordt by de Littauwers feer lichte-
lijck ghebroken,wanneer 't beyde partyen belieft,ende
fy houwelijcken wederom, als het hen goedt dunckt.
Als yemandt ter doot ghecondemneert is, wordt hy
van fijn Heer ghedwonghen, fich felfs te verhanghen,
ende foo hy hem weygerich maeckt, wordt met drey-
ghen ende flaghen daer toe ghedrongen. De rijckdom
van 't landt beftaet meeft infieeften , want de inwoon-
ders haerveel metmelck gheneren. Het ghemeyne
volck behelpt fich met feer fwart broodt, van rogghe
ofte garfte ghebacken, ende met femelen ghemenght,
maer de rijeken laten het felvighe van louter tarwe
backen, 't welck feer wit is. De wijn is by haer feer lut¬
tel, veel drincken bier, ende 't ghemeyne volck water;
haer bier brouwen fy op verfcheyden manieren , ende
uyt veelderhande granen, als tarwe, rogghe, garfte,ha¬
ver, ende heerfe, doch fmaeckt niet wel; Meede is daer
overvloedigh , dick ende dun , op veel manieren ghe-
koockt, daer mede vermaecken fy haer, drincken haer

Lands ge- oock daer indroncken. Aen Littauwen is qualijcken
legentheyt. te komen , 0111 de veelheydt der wateren; maer 's win¬

ters valt de koop-handel met de inwoonders veelbe-
quamer , als de wateren , meeren ende broecken vaft
met ys beleyt fijn, ende met fneeuw bedeckt. De mee-
fte koophandel die aldaer ghedreven wordt, beftaet
in allerley fchoon bont-werek ende vellen, als van vof-
fen, wefeikens, marters, fabelen, ende dierghelijcke;
dit brenght haer een groot ghewin, ghelijck oock het
was, honigh,afch, ende peck. Van daer wordt oock ge¬
bracht het waghenfehot, waer mede in Nederlandt de
huyfen van binnen befchoten worden, ende geftoffeert

V W E IN.
met alderhande huys-raedt, daer van ghemaeckt.

Samogitia,'t welcke in hare fprake het Nederfte- Samogma^
landt te leggen is, ende van den Ruffen Samotzkafenla
ghenaemt wordt, leydt in't noorden, is een feer groot
landt, palende aen Littauwen, met veel rivieren ende
wilderniflen omcinghelt, ftreckt in de lenghte ontrent
yo mijlen; leydt in't noorden naer Lyflandt; in't weften
aen de Ooft-zee, doch keert daer wat naer 't noor¬
den; Pruyffen is daer by gheleghen.

Alhier vintmen in overvloet feer witten ende puyren Lands
honigh, foo dat bykans alle holle boomen daer mede aert-
vervult fijn. Daer fijn gheen fteden ofte floten, de ede¬
len behelpen haer in hutten., de boeren in kotkens.Het Manieren,
volck defes landts is lanck ende fraey van ftature,doch
plomp ende qualijck gemaniert, behelpt fich met wey-
nigh koft, ende drinckt water, want daer feer weynich
bier of meede te bekomen is. Voor onfe tyden heeft-
men daer van gheen goudt, filver,koper, yfer ofte wijn
gheweten.Haer was gheoorloft dat een man veel vrou¬
wen mochte hebben , ende als de vader geftorven was,
mochte de foon fijn ftief-moeder nemen;ende een
broeder fijns verftorven broeders naeghelatene vrouw.
Dit volck is uytermaten feer gheneyght tot waer-fèg-
ghen. Het vyer was in vorighen tijden haren Af-godt,
het welcke fy achteden als heyligh ende eeuwigh-duy-
rende, ende deden daerom 't felvighe, op de fpitfe des
hooghften berghs, gheftadigh met hout onderhouden
door een van hare Priefters.

In Ruflïa, waer by verftaen wordt het zuyder ofte Sivart-
Swart-Ruflènlandt, waer van de principaelfte ftadt is Rußen.
Leopolis , een Koop-ftadt, ende met den Aerdts-bif-
fchoplijcken ftoel verciert. Dit landt begrijpt behalven
het Leopolienfer ghebiet, oock het Halicenfer , Bel-
lenfer ende Prsemillienfer ghewefte.

Volhinia gheleghen tuflehen Littauwen, Podolien, Vblhinia.
ende Ruflien,is van weghen fijne vruchtbaerheydt feer
gheprefen; heeft ftrijdbare endekloecke inwoonders,
ghebruyekt de Ruflifche fprake. Dit landt placht eer¬
tijdts onder het ghebiet van 't Groot-Vorftendom van
Littauwen te ftaen, maer is nu annex aen het Koninck-
rijck Polen. Het wordt in drie provinciën ghedeylt,
Lucenfis, Volodimirienfis ende Cremenecenfis. Heeft
oock drie Provinciale fteden , als Luczko, Wolodimi-
ria ende Krzemenec, de welcke noch veel andere fte¬
den ende fterekten onder haer hebben. Hier lijn veel
meeren ende ftaende wateren, feer vifch-rijck, ende
oock veel boffchen vol wildts.

Podolia light aen de riviere Tyra, welcke men te- j>0dotia.
ghenwoordigh Weiter noemt, is een feer vruchtbaer
landt, als men daer eens faeyt, lo maeytmen wederom
driemael. De weyden fijn daer foo weeiderigh, datmen
lömtijdts de hoornen van de weydende Olfen qualijck
uyt het gras liet fteecken. De voornaemfte fteden daer
van, fijn Kamienick, Bar, Miedzibos, Brezania ende
Braclaw.
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Noem.

Grenßn.

Olen heeft den naem van de
vlacke velden , welcke de in¬
woonders Pole noemen, naede-
mael het landt meeftendeel leer
plat is, en weynich bergen heeft,
fo datmen menichmael veel mij¬
len wechs reyft, fonder een ee-
nighen bergh te fien.

Groote.

Lucht.

Sont.

Bergh

Boffchen.

t ^ ODit Rijck grenft in't noorden aen Pomeren ende
Pruylfen: in't ooften aen Mafovien en Littouw:in't zuy-den aen Hungarien, en in't weften aen de Marck-Bran-
denburgh ende Slefien.

De lenghde van het gantfche land reeckent men op480 mijlen, de breede op 300.
De lucht is luyver en goet, maer feer fcherp, ende's winters heel koudt, welck oorfaeck is datter gheenwijn walt. Anders is 't foo vruchtbaer, van alles dat tot

Vrucht- 's menfehen onderhoudinghe van noode is, dat het
~L-t. oock andere landen,fulcks rijckelijck mede deylt:waerdoor de Polen met verfcheyden natiën grooten handel

drijven, met koorn, gerft, rogghe, boonen, erten, ende
dierghelijcke,als oock was,honigh, pelteryen, hennep,vlas, pot-aflche, vellen, ende meer andere waren. De
groote vette poolfe offen van lieflijcke finaeck, en de
peerden, worden met menichte in andere provinciën
ghefonden ende verkocht. Hier teghens worden haerweder toeghevoert, uyt vreemde landen veele fpece-
ryen , ende menichte verfcheyden koftelijcke wijnen,fijden, fatynen,fluwelen, ende dierghelijcke koopman-fchap , daer in defe prachtighe natie, foo met eten alskleeden haer rijckdom verquift. Door't gantfeh Ko-
ninckrijck vintmen groote putten ofte mijnen, uyt dewelcke 't zout met groote ftucken ghehouwen , ghe¬maeckt,ende tot 's menfehen ghebruyck bereyd word.Niet teghenftaende dat Polen koudt is, draeght hetnochtans allerley fchoone boom-vruchten,als appelen,
peeren, pruymen, perfèn, kerfen, kaftanien,noten, me¬
loenen , &c. waer van de luftighe tuynen over al volfijn. Hier vindtmen oock mijnen vandiverfche meta¬len. Hoewel Polen vruchtbaer ende effen is, is 't noch¬
tans aen de Hungerfche,Slefifche ende Ruflifche gren-fen met groote berghen, en boffchen befet, daer een
onghelooffelijcke menichte van wilde beeften tot de
jacht is, en ghevoghelte van alle foorten: Infonder-
heydt van buffels, beeren, elanden, ende wilde peer¬den, &c.

Hier fijn veel meeren en lacken vol viflchen. De
voornaemfte van de rivieren fijn de Weiffei, oft Vißula,welck uyt de Sarmatifche berghen, tuflehen de Sle-fifche,Moravifche en Hungarifche grenfen ontfpringt,voorts door Polen loopt, ende fich by Dantzick in de
zee ftort. De andere, die met de Weiffel hatt? mengen,fijn San, Bugh, Hypanis ofte Bogus, Pilcza, en fommi-ghe kleene meer. De Warta heeft haren oorfproncktuflehen de Slefifche en Poolfche grenfen, begheeftfich een ftuck weechs door Polen , ende vermenghethem by Cuftrin, in. de Marck-Brandenburgh , met deOder.

Daer fijn geen berghen, als wy boven ghefeydt heb¬ben , behalven teghen 't zuyden , alwaer 't door 't Sar-matifche,en Carpatifche geberchte, welck de inwoon¬ders Tatri noemen, van Hungaren &c. ghefcheydenwordt. Met boffchen is het bykans gheheel overto-

Meeren.
Rivieren

hen.

ghen , welcke deelen fijn van Hercynia Sylva ofte't Swartswaldt.
De Polen fijn eerft uyt Sarmatien, over de Weix- Oudefel hier ghekomen, en de plaetfen inghenomen , daer volckeren.de Venedi ende Wandalen woonden,ende hebben haer

wijdt en breedt uytgheftreckt, ende veel landen onder
haer ghewelt ghebracht. Dit landt is in den eerften ybrflen*langen tijdt van fijn eygen Vorften gheregeert geweeft,welcke den tijtel vanHertogh voerden, tot dat KeyferOtto de derde Boleflaum Chrobrum (ofte Chrabrum,
ofte Chrabri foo eenighe fèggen) in'tjaer 1001 tot eenKöninck verheven heeft, welcke tijtel 27 jaeren daer-naer,als Boleflaus Audax Staniflaum Biffchop van Cra-
couw vermoort hadde,haer door de Paus vanRoomen
benomen is: welcken Premiflaus de 11, Hertogh inGroot-Polen ende Pomeren, in't jaer 1295" wederom
verkreghen heeft; Van welcken tijdt af, tot defen te- Koningen,ghenwoordighen , fefthien Koninghen ghetelt wor¬
den: Premiflaus, Vladiflaus Lodticus, Wenceflaus Bo-
hemus , Vladiflaus Lodticus de 11, Cafimirus Magnus
II, Ludovicus Vngarus , Vladiflus ïagello, Vladiflaus
III, Cafimirus III, Iohannes Albertus, Alexander, Si-
gifinundus I, Henric daer nae Köninck in Vranckrijck,ende laetfte mans Oir uyt het gheflachte van Valois,
Stephanus Batory Vorft van Sevenberghen, Sigifmun¬
dus 11,Sigifmundus III, die onlanghs gheftorvenis,
wiens foone Vladiflaus 1111, nu regeert.

De regeeringhe in Polen beftaet uyt tweederley
ftanden,deGheeftelijckheydt endeden Adel. Over Könincks
de Gheeftelijckheydt heeft de Köninck gants gheen wacht,
ghebiedt. Hy kan oock niet doen dat den Adel aen-
gaet,fonder bewilging deslandt-raets:fonder wiens
confent hy mede van de faken des Rijcks, in'tminfte
niet mach ordinerë,geenoorloch beginnen,noch nieu¬
we tollen en tribuyten invoeren, yet van 't Koninck-
rijck vervreemden,nieuwe wetten ftellen,gheld van fij¬
ne onderdanen boven 't ordinaris inkomen eyffchen,
van de munte handelen, noch oock eenen Succeffeur
int Koninckrijck noemen.Maer dit al moet gefchieden
en befloten worden op de Rijcksdach , die de Polen
Roxofch heeten. Hierom ghelijcken fommighe de re-
geringhe der Polen ,met de oude Lacedemonifche,oft
de teghenwoordighe Republijck van Venetien. De
keur des Könincks is by de 34 Senatores, ofte Palaty-
nen van het Rijck,wiens authoriteyt ende ghefagh
groot is, ende die den Köninck voor Raedtsheeren ge-
gheven worden. Onder welcke fijn drie Cafteleyns, en
een Capiteyn.

De Adel in Polen , is meeft van goet verftandt, Adel
't welck fy met veel reyfen, ende haer te oeffenen in
verfcheyden fpraecken,e n in vreemde Princen hoven
te verkeeren feer vermeerderen. 'tSijn onvervaerde
dappere foldaten, die haren vyandt, hoe fterek hy is,
gheen flach ontfegghen. Haer krijghfmacht beftaet
meeft in ruyterye,daer mede fy fterek te veldt komen,
koftelij ck toegheruft, ende te peerde wel ervaren. Als
fy van yemandt befchadicht fijn, ghebruyckenfe al
hare maghen om haer te wreeken, ende ruften niet eer

fy wraecke, oft felfs de nederlaghe ghekreghen heb¬
ben. Sy verdoen veel ghelts met maeltijden, gefchenc-
ken, veel dienaers en grooten ftaet te houden.

Polen (de andere gheincorporeerde landen uyt- Deelingh
ghefbndert) is in Groot en Kleyn Polen afghedeylt, van Bolen.
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van welcke 't Groot naer 't noorden gheleghen, dooi¬
de riviere Warta;'t Kleyn naer 't zuyden, door de Wei¬
xel bevochticht worden.

Steden in Onder de Heden van Groot-Polen , is Pofna oft Po-
groot Polen, fen de voornaemfte, gheleghen tuffchen twee heuvel-

kens aen de rivier Warta, omcinghelt met een dobbe¬
len meur: heeft groote huyfen van ghebacke ffeenen,
ende aen gheen lij de vande Warta grooteen wijde
voorlieden, met fware dijeken en hoochten van de
natuer verllerckt. Hier lijn twee jaer-merekten, ende
de Biffchoplijcke relidentie: onder haer llaen de He-
dekens, Kollijan gheleghen tuffchen eenige moraffighe
piaetfen: Myedzyriz, wekkers huyfen altemael van
hout lijn , leydt niet wijdt van Silelien ende Pomeren:
Ollrefou op een elfen veldt tuffchen de bolfchen ;

Wfchow, Sremick, Pronetz, ende Rogozno. Calilia is
oock met mueren omringht,light tulfchen fekere mee-
ren. Aen de Profna ligghen Gnezna, Pijzdry, Wartha,
Naetilo, Land, Konijn, Slupeza, en Kolo, alwaer naer
uytwijfen der oude mueren, eertijdts een Hot ghellaen
heeft. Gnefna is mede bemiiert, leydt op een ef¬
fen veld, tulfchen fommighe meeren en heuvelen,ende
is voor alle andere aen de Lech ghebouwt, in de welc¬
ke Boleflaus Chravri vanKeyfer Otto de III, deKo-
nincklijcke kroon ontfangen heeft,die de Koningen nu
noch ghebruyeken. Siradia is een houte lladt met hou-
te wallen omtrocken, onder wiens ghebiet Vielunia,
Sadeck,Petricovia, Rozpniza,en Spicimiria,llaen. Pe-
tricovia leydt by een moralïighe plaetfe. Lanciziais
een lullighe lladt, met een muer en grachten verlien,
ende heeft onder haer Orlow, Piatec,Brefinia,Korna-
zew, Biechow,met lommige andere Heden. De groote
lladt Cujavia ofte Vladillavia, Haet onder BidgoHia,
welck light aen de fchip-rijcke rivier Buda, door
welck de koopmans waren uyt Polen in de Weixfel ge¬
bracht worden. Onder BreHia hooren, Radzieiow,
Crufphicia en Cowalow:Crulphicia is na Gnefna onder
alle Poolfche Heden de voornaemHe,gantfch van hout
ghebouwt,heeft een Hot van ghebacke Heen, leydt aen
de zee Goplo, uyt welcke eertijdts, foomen feydt ,veel
muyfen ghekomen lijn, en Pompilium Hertoch in Po¬
len , die hier ghewoont heeft, uyt fonderlijcke Hraffe
Godts opghegeten hebben. Rava, een houte Hadt,aen
de Rava,heef t gebiedt over de Hedekens Sochaezonia,
GoHinin en Gambin. Ploczko is een Bilfchoplijcke
relidentie op een luHighen heuvel gheleghen , onder
welcke Haen Bielsko, Raczyayaz, Sieperoz, Srensko,
Mlawa, Plonsko,en Radzanow. Dobrinia leydt op een
klip aen de Weixel, hadde voortijdts een fchoon Hot,
welck vande Cruys-heeren vernielt is 5 haer fijnfub-
jecSt de Hedekens Slonsk, Ripin, en Gorzno.

In klep Cracow is de principaelHe Hadt van cleyn Polen,
Polen» gheleghen aen de Weixel, op een effen veldt,welck Pe¬

trus Appianus voor Ptolomei Carradunum houdt:heeft
een dobbelen muer,ffercke wallen, ende op een hooge
klip'tflot Vanel. In defe Hadt hebben de Koninghen
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haer Hofende begraeffniffe. Hier is een hooge fchoof,
rnaer gheen opperlle Advocaet, want de Köninck dit
ampt ièlve bedient. De CaHeleyn van Cracow fit 111
de raedt boven den Palatin : in andere provinciën van
dit Rijck worden de Palatins, voor de CaHeleyns ghe-
fet. By defe Hadt ligghen de Hedekens, Clepardia,
Stradomia,ende Calimiria. Onder kleyn Polen hooren
de Hertoghdommen , van Ofwiecz en Zator ; met de
Heden Biecz, Wonincz, Sandecz, Lelou,Kzyats, ende
Profzonice. Sandomiria, is bemuurt, ende light op een
berghsken aen de Weixel, ontrent 22 mijlen van Cra-
couw, heeft een oudt en Herck CaHeel, op de wijfe lo
de oorloghen doen gevoert wierden ; onder defe Hadt
ghehooren Checiny, gheleghen op een vlackte, door
de mijnen van lazur-lleen ende lilver beroemt 3 Kor-
czin, Wiflicia, Pilzno, Opoczno,Radomia, Polonieck,
Zannich oft Zarnou , ende MalogoH. Lublin is oock
eentreffelijckeHadt, opghene fijde vande Weixel,
met mueren, grachten , meeren, ende een Herck Ca¬
Heel verlien. In de felve lijn drie jaer-merekten, daer
alderhande volckeren komen, namelijck Tureken,Ar¬
meniers , Griecken, Duytfche ,Mofcowiters, Littau-
wers ende andere, de riviere Byflrza lpoelt aen 't Ca¬
Heel. Onder haer lijn de Heden Vrzendow, Lulow,Par-
cow ende Calimiria.

De GheeHelijcke Handt,welcke is het eerffe lidt des Regering,
Konincrijx, beffaet in twee Aertz-biffchoppen,die van
Gnelna ende Leopolis , met de Bilfchoppen van Cra-
couw, Ploczko, Chelma, Vladillavia, Pomefania, Var-
mia, Cuhna, Sambiens, Pofnania, Premillia, Cavenez,
Vilna, Mednicque ende Luceoria. In Lijflandt die van
Riga, Dirpt, Abfel, Revel. Het tweede lidt maken de
Edelen, als de CaHelleyn van Cracouw, de Palatini van
Cracow, Pofnania, Sandomiria, Kalifchi, Siradia, Lan-
cife, BrezeHe, Inowladillavia, Rullia, Podolia, Lublin,
Beize, Plocens, Mozavia, ende Rava. In Littauwen
die van Vilna, Trochi, Poletfcho, Novogrod, Vitellia.
In Pruylfen Culma, Marienborch, Pomezania. De Ca-
Helleyns van Pofnania, Sandomiria, Kalifche, Voinice,
Gneliia, Siradia, Lancife,BrizeHe, Inowladillavia,Leo-
polis, Camenetz, Lublin , Belze, Plocens, Geine, Ra¬
vens, Sandecia, Myedzeris, Viflicia, Biece, RogoHia,
Radom, ZawichoH, Landenfe,Sreme, Zarnowe,Molo-
goH, Vieluna , Premillia, Haine, Sanoe, Chelme, Do-
brine, Polanecie, Premetenfe, Crifwinenfe, Czecovia,
Nakie,Rofpinia,Byerhovia,BydgoHia,Brezezine,Crui-
nicia , Ofwiecz , Camenetz , Spicimiria , Inowlo-
denfe, Revel, Zavoloc, Sochazonia, Vafavia, GoHine,
Vifne,Raciel,Sieprecenfe,Wifogrod, Riprin,Zabroch-
zinenfe , Circhanovia, ende Livenfe. In Littauwen,
die van Vilna ende Trochi; In Pruyflen, van Culma,Eb¬
bing, Pomefania. Onder dit tweede lidt ghehooren
oock de Capiteyns, welcke veel lijn door 't gheheele
Rijck: de twee Maerfchalken, een des Rijcks, de an¬
dere van 't Konincklijcke Ho£

Het Hertoghdom
PRVYSSEN

Naem,
. . Ruyffen, aen 't uyterfte eynde

van Duytllandt gheleghen, heeft
(ghelijck Erafmus Stella fchrijft)
defen naem van de volckeren Bo-
ruflis 5 want als de felve, lo Pto-
lomseus verclaert, haer by het
Ryphseifche gheberghte hadden
ne .er-geflaghen, (ontrent daerfe

naer 't noorden llrecken,niet wijdt van den oorlpronck
der riviere Tanais,) énde dat haer verdroot langer daer
te blyven, lijnfe met menichte in dit landt ghevallen,
ende hebben haer verfpreyt, ende 't geheele landt nae
haren naem Boruffiam genoemt, hedenfdaeghs Pruyf-
fen geheeten.

Halen, Dit landt neemt lijn beginfel in't weffen, aen de ri¬
viere ViHula ofte Weiffel, Hreckt noordwaerts langhs
den inham des Balthifchen zees ; in't ooHen paelt het
aen Littauwen, in't zuyden aen Polen, ende in't weHen
aen Calïuben en Pomeren.

Lucht, De lucht is hier lieflij ck ende ghefondt, maer wat
koudt. 't Geheele landt is feer vruchtbaer ende paf-
feert verre alle andere naeflgelegene provinciën: inlbn-

Vrjicht' derheydt is 't een treffelijck kooren-landt, 't welck inhaerhejd. Zeucht te boven gaet het Poolfche ende Littoufche.
Van honich ende byen is 't fo rijck als eenigh landt in't
noorden gheleghen. Daer is oock overvloedt van vee,
ende treffelijcke jacht inde boffchen , die vol zijn van
xnenigherhande wildt. Behalven de beeren, fwijnen en-
de herten,die daer in menichte gevonden worden, fijn¬
der oock Our-offen , van groote Herckte ende ralïïg-
heydt, ende worden ghemeynlijcken Buffels geheeten;
daer fijn oock Bifontes , 't welck is een foorte van wil¬
de olïèn; en veel wilde Peerden , wiens vleefch de in-
woonders eten; oock elanden ende Marters by me¬
nichte.

Oude ftaet. De Pruylen Hebben meeff Afgoden-dienaers ofHey-
denfeh geweeff,ten tijden van Keyfer Fredericus de 11
onder wiens regeringe de Duytfche Cruys-Heeren in't
jaer 121 j de felve overwonnen,ende in de Chriffelijc-
ke religie onderwefen hebben. Daer nae in't jaer 1419,
hebben haer de provinciën ende Heden van Pruyffen
(door der Cruys-Heeren gierigheydt ende wreetheydt
vergrämt) onder Cafimirum Köninck van Polen bege¬
ven , ende 8 3 j aren daer nae haren afval vernieuwende,
Marienburgh met andere kaffeelen ende Heden, aen
den Köninck voor 476000 guldens verkoft, ende als de
Marienburgers den Köninck niet wilden onderdanich
fijn, heeft de oorloge foo langhe van beyde fijden ghe-
continueert, dat ten laetffen het geheele geweff onder
't ghewelt van Albert van Brandenburgh ghekomen is,
welcke was de laetffe Duytfche-Meeffer, die te Cra¬
couw van Sigifmundo Köninck van Polen, tot een we¬
reld tlijck Vorff ende Ridder ghemaeckt wierdt. Men
feydt, dat de Prince Venedufus dit gheheele landt in
tvvaelf Hertoghdommen ghedeylt heeft, waer van de
namen fijn Sudavia, Sambia, Natangia, Nadravia, Sla-
vonia, Bartonia, Galindia, Warmia, Hogerlandia, Cul-
migeria, Pomefania, ende Michlovia. Onder welcke
Sudavia van de Cruys-Heeren foo verwoeff is, dat van
het geheele Hertoghdom nauwelijcks feven flechte
dorpen,in't gebiet van Luptavia,noch over fijn.In Sam¬
bia fijn veel Heden, als Lebenicht in't jaer 12^6 ghe¬
bouwt ; Kneyback 1380 gefondeert: Konincksbergen
1260 , Fifchhufen 1269; Lechffet 1289 ; Mulmulbergh
1279. In Natangia fijn de Heden Valdonia, Girania,
Centia, Creneburgh, Heilighenbeil,Fridlandia, Schip-

penbeil ende Brandenburgh. In Nadravia fijn naulijcks
eenige boeren-hutjens te vinden, de reffe is verwoeff.
In Slavonia fijn Ragneta, Tilba, Renum, Liccovia,Sa-
lavia, Labia, Tapia, Vintburgia, Chriffaderder, Baytia,
Ceffia, Norbeitia, Venldorff, Angenburg ende Dringo-
fordt. In Bartonia fijn Nordenburgh, Iobansburgh,
ïurgburgh, Inferburgh, Richtenerder, Bartonia ende
Renum. In Galindia fijn Orteleburgh, Raffehburgh,
Neyburgh, Paffenhum, Drefchlovia, Lucia ende Lut-
zenburgh. In Warmia fijn Reflel, Streburgh,Biffchopf-
Heyn, Wartenburgh, Allenffeyn, Melfatia, Helfberg,
Wermeditum ende GuHedia. In Hoogherlandia fijn
Brandenburgh, Tolkiemit, Manhufen, Scharponi ende
Elbinga, de grootffe van allen, ghebouwt aen de zee-
Hrand, feer vermaert door den koop-handel ende rijc-
ke burgherye. In Culmigeria fijn Turunia, een treffe¬
lijcke koop-ffadt aen de Weiffel gheleghen, anno 123 f
ghebouwt; Culmina, Wentflavia, Aldufia, Geandentz,
Gugeleburgh, Schonfa, Stesburgh , Bartonia , Neu-
marekt, Rogofna, Papania, Fridech , Lipno, Leiha,
Golba, Lüben, Reden, Bergelavia, Lantergurgia. Iri
Pomefania is Marieburgh een groote Hadt, anno 1402
gefondeert;Menticha,Stum, Chriffburgh,Prensmarck,
Salfeld,Merinec, Holand,Luhffadt, Qfferroda,Rofen-
burgh, Marienwerder, Garnefiia, Eülonia Germanica,
Lebmulia, Hohenffeyn, Schonenberg, Culenburgh,
Neunburgh ende Salavia. In Michlovia is 't alles verde«
Hrueert ende vernielt, behalven Straburgh.

Hedenfdaeghs wordt Pruyffen ghedeyldt in het Ko- Koninghs
ninghs ende Hertoghs Pruyfièn.De Köninck van Polen Pruyffen,
befit in eyghendom alle de contreye,die aen beyde zy-
denvande Weixel light, tot daer de felve inde zee
loopt,met het eyland,'t welck tuffchen de Weixel ende
Nogato befloten leydt i oock alle de Heden ende ka¬
ffeelen aen den nieuwen inham gheleghen,als Elbingh,
Tolkemit,Frawenbergh ende Brunsbergh,tot den uyt-
ganck der riviere Paflarias. Het gantfche Warmienfer
Bifdom in't zuyden, een groot ende vruchtbaer landt,
vol Heden ende dorpen,'t welcke gelijck het herte, in't
midden van 't Hertoghdom Pruyflen hanght, is oock
in 's Könincks ghebiet alleen. Ende alhoewel dit deel
van Pruyffen, 't welck immediaet den Köninck toebe¬
hoort, alleen met Polen,onder een Rijck begrepen
word;fo heeft het doch een eyghen publij eken R aedt,
befondere Hatuyten, wetten ende rechten, van welcke
men nochtans aen den Köninck appelleren mach;heeft
oock een eyghene fchat-kamer, ende ordere op de
krijghs-faecken*

Daer fijn in Könincks Pruyfen 14 Raets-heeren, na- Tegen-
melijck twee Biffchoppen, Warmienfis die in Brauns- tvoordighen
bergh refideert, ende Culmenfis :drie Palatim, Cul-fiacf3
menfis, Marieburgenfis ende Pomeranicus: drie Caffeh
leyns, Culmenfis,die van Elbingh, ende Dantzick; drie
Subcamerarii of Onder-kamer-heeren , ende de drie
voornaemffe Heden, als Torn,Elbingh,ende Dantzick.
Defe komen alle jaer tweemael te famen om te delibe¬
reren ende Recht te doen, in de Mey-maent te Marien¬
burgh, ende op S. Michiel te Grudent. De Capiteynen
ofte Gouverneurs van de Caffeelen, ende Koninck¬
lijcke inkomffen fijn 18, die van Marienburgh,ende in't
Palatimtu,åie van Stuma,Gneva,Meva ende Stargardia;
In't Pomeranifch Palatinaet, fijn die van Slochovia bo¬
ven Tucholam, by de riviere Bro; die van Sueza, Tu-
chola , Derfania ende Pufci; In't Culmenfer fijn Brod-
nica, Grudenti, Radine ofte Reden, Colba, Regofna,
Rogenhaufen, ende noch drie andere.
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Vam&ck. De voornaemfte ftadt van Pruyfen is Dantzick,gele-
\ gen aen de Weiflel. Eerft was 't een open vleck,die Pri-

millaus Hertogh van Polen met een houten fchutfel
omringht heeft in't jaer 129 5-. Daernaer, alfle in koop¬
handel toegenomen hadde, ifle met een muer befloten
anno 1343, ghehjckmen lien kan uyt de infcriptie die
in de hooft-kercke is, doen ter tijdt ghemaeckt. Nu
ifle de principaelfte koopftadt van al de lieden aen de
Ooft-zee, van waer om de ghelegentheydt, de granen,
ende andere Poolfche goederen , naer Nederlandt,
Vranckrijck, Spanien, ende andere landen ghevoert,
ende van elders verfcheyde waren aldaer ghefonden
worden.

Hertoghs Het Hertoghs Pruyflen, 't welcke in vorighe tijden
Imjjfen. den Cruys-heeren van de Duytfche Orden eygen was,

.js verandert in een erf-Hertoghdom, onder Albert
Marek-Grave van Brandenburgh, Duytfche-Ordens-
Meefter, ende van 't Roomfche Rijck af-ghefcheurt,
ende heeft hem anno 15-2 j onder de befcherminge des
Conincks van Polen begheven. Defe Vorft heeft al-
tijdt in den Raedt, op de landt-daghen ende vergade¬
ringen , de eerfte ende naefte plaetfe by den Köninck.
Soó daer twift tuflchen den Coninck ende Hertogh
ontftaet, die felve wordt neder gheleydt ende gellecht
te Marienburgh ofte Elbinghen, door des Könincks
Raets-heeren, die haer met nieuwen eede moeten ver¬

plichte,datfe een recht vonnis fullen wijfen.De Edelen
en andere,die eenige aótie hebben tegen den Hertogh,
ftellenfe in, voor de leen-mannen, van den Hertogh
daer toe ghedeputeert, van de welcke fy vryelijcken
moghen appelleren aen des Könincks ende Hertoghs
Raden te Marienburgh reliderende. Nochtans moet
een yeder geciteert worden,daer de ftrijdige goederen
liggen , ofte daer de beklaeghde woondt, want hy niet
gehouden is voor een uytlandtle oft vreemt gerechte
te verfchijnen. Het Hof-ghericht wordt van vijfAde-
lijcke perfoonen ende drie Rechts-geleerden bedient.
De richters in de provinciën, worden alfoogeftelt, dat
van dryen,die een yeder provincie nomineert, de Prin-
ce eenen kieft , die felve moet recht Ipreken naer de
Culmenfer rechten, ende de couftuymen van de pro¬
vincie: Indien de Prince yets dede ofte attenteerde te¬
gens de privilegiën, vryheden, rechten ende ufantien,
ende hy op begeeren ende aenhouden der onderdanen
in lijn quaet voornemen niet veranderde, ftaet het den
Standen der provinciën vry (fonder eenighe fchult van
rebellie)haren toevlucht te nemen aen de Konincklijc-
keMajefteyt van Polen, ende uyt kracht vande be-
fcheeden tulïchen den Köninck ende den Hertogh
gemaeckt, de befcherminghe harer privilegiën by den
felven te verlbecken.

Bifdommen In het Hertoghdom Pruyflen lijn twee Biffchoppen,
Sambienlis, die te Konincksbergen, ende Pomefanien-
lis,die in Marienwerder refideert,hebbende volkomene
ende onverhinderde Gheeftelijcke jurifdidtie.

Gelegent' Dit gantfehe landt PruylTen light feer bequaem tot
heydt. het uyt ende invoeren van alderhande koopmanfehap-

pen ende waren, van weghen de menichte der rivieren,
inhammen, ende havens.

Rivieren. De principaelfte rivieren lijn, de Viftula, Nemeni,
Cronen,Nogat, Elbinga, Vufera,Paflaria, Alla,Pregel,
Ofla, Vrebnicz, Lica ende Lavia ; in alle de welcke als
oock in de meyren ende naeftgelegene zee, een onge¬
looflij cke menighte vifch ghevonden wordt. Op de
Pruyflïfche kufte aen de Balthifche zee, wordt het Suc-

jBarn-fteen. cinum vergadert, 't welck de inwoonders Barn-fteen
noemen, om dat hy lichtelijcken brandt 5 wordt oock
Oogh-fteen ghenoemt, om dat hy goet voor de oogen
is. De Griecken hebben 't Eleótrum gheheten,naer de
Son Eleétor, volghende daer in de fabel van Phaethon.
Serviiis feyd datter driederley eleótrum ofte amber ge¬
vonden word,waer van het eene uyt de boomen komt,
fuccimm ghenaemt, het ander uyt de aerde, ende het

S S E N,
derde wordt van drie deelen goudts ende een deel fik
ver ghemaeckt. De Latijnfche hebben 't fuccinum ge-
heeten, foo Solinus ghetuyght, d fucco, van 't fap. Pli-
nius fchrijft dattet de Duytfchen Gleflum noemden,na
het glas , 't welck het niet onghehjek is, lijnde beyde
doorluchtigh ende helder, ende dat dit landt daerom
van de Romeynen Gleffaria ghenaemt is. Defe fuccini
ofte ambers lijn van veelderhande foorten 5 de reuck
van de witte is de befte, was in't eerfte goede koop, en
niet feer geacht; daer nae volghen degeele ende grijfe.
De geelen word meeft geeftimeert, belondér die door-
fchijnigh ende klaer-blinckende is, ende een vyerighe
ghedaente fchijnt te hebben; noch iflèr een foorte die
men Honigh-amber placht te noemen. De kracht ende
't ghebruyck des ambers,is goet tot veele dingen; ende
foolanghe ghewreven dat hy begint warmte worden,
treckt hy ftro-halmen ende dorre bladen, ghehjek de
Magneet-fteen het yfer.

Conincxberghen isoock een treffelijcke ftadtvan Comncx-
Pruylen, ghebout in'tjaer 12^5- van Primiiiaus de 11, berghen,
Köninck inBemen. Eerft laghfe daer nu S. Niclaes
kercke buyten de ftadt is. Maer doen die verbrant was
in't jaer 1260,ifle naerder 't Hot ghebout. In'tjaer 1300
heeft de Commendeur Berthold,een deel daer by ghe¬
maeckt datfe Lebenicht heeten. De Groot-Meefter
Wirrick Knipenrode, heeft op een eylandt het derde
daer by ghevoecht, 't welck Kniphofghenoemt word.
Anno 15-44 heeft Albert Hertogh van Brandenburgh,
hier een Academie ghefticht, ende noch vier kereken
ende een kloofter, de andere twee lijn nu korenfehue- t
ren. Hier is oock een Cafteel. Sy is vermaert door de
koophandel, want van daer Wörden, al de Littoufche
waren op de rivier Pregel gefcheept, ende in verfchey¬
de landen ghevoert.

Dit landt heeft uyter maten groote bofchagien, uyt Boflehen,.
de welcke menichte houts komt, foo om fchepen , als
huyfen te timmeren,van daer komen oock treffelijcke
ronde boomen tot maften, die in verre landen gevoert
worden; defe boflehen hebben noch andere rijekdom-
men, als byen ende wilt, waer van de inwoonders niet
weynich profljts halen.

Van de religie ende ghewoonten der oude Boruflèn, Ouck
vertelt Meletius in lijn thiende briefaen Georgium Sa- Lruyflèn
binum wondere dinghen. Datfe in plaetle der Goden, rnmieren,
de Duyvelen ge-eert hebben. Daer beneffens, plach- ^c%
tenfe allerley onreyne gedierten, als Hangen ende Ade¬
ren , als dienaers ende boden van de Goden, feer reli-
gieufelijck te eeren, die fy voede in hare huyfen, ende
aen haer offerden als Huys-goden; feggende dat de
Goden in de boflehen ende wilderniflen woonden,ende
dat men haer aldaer offeren mofte, om haer te verloe-
nen, ende de Sonne ende regen van haer te verkijghen.
Sy waren oock van gevoelen, dat men alle wilde ghe-
dierten,inlonderheyd de Elanden, die in defe boflehen
haer verhielden, moeite eer bewijfen, als der Goden
knechten, ende datmen hun derhalven geen leet doen.
Sy gheloofden dat de Sonne ende de Mane de voor-
naemfte ende eerfte van alle Goden waren; Sy aenba-
dende donder ende blixem, ghelijck andere Heyde¬
nen, meynden datmen met bidden konde het onweder
af-keeren ende oock verwecken. In hare offerhanden
gebruyekten fy boeken, van wegen defes diers vrucht¬
bare natuyr. Seyden oock dat de Goden hare woon-
plaetfen hielden in heel groote boomen, als eyeken,
vlier-boomen ende andere meer.Daerom fy de felvige
niet afen hieuwen, maer eerden die leer weerdelijck,
als huyfen van de Goden. Sy waren in vorighen tijden
foo barbarifch ende onervaren, dat fy voor onmoghe-
lijck hielden, onder haer malkanderen lijn meyninghe
te können openbaren door brieven. Die meer begeert
te weten, mach door lien het tweede boeck Eralhii
Stellas van de Boruflïfche Antiquiteyten.

DVYTSLANDT

Naem

Germania.

Oogh-Duytflant,van Ptolomaso
Germania CMagna gheheeten , is
't grootfte Landtfchap van Eu¬
ropa , ende nu ter tij thet eenige
cieraet desRoomfchenRijcks.
In 't uytlegghen des naems Ger¬
mania ofte Germanorum > zijn ver¬
fcheyde meyninghen der Scri-

aenten. Sommighe meynen dat Germantes een Düytfch
woordt is,als ofmen wilde fegghen ©arrman,het welck
een gheheelen ofte volkomen man beduyt,van weghen
de kloeckheydt ende ftrijtbaerheyt defer natie. Andere
ontleenen defen naem van de onwanckelbare ghetrou-
wichëydt, die de Duytfchen malcanderen betoonden,
daer door fy een onfterffelijeken naem verkreghen.Sy
radender mede niet qualijcknae , die dien naem van
den loffelijcken krijch deriveren, ende de Duytfche
volckeren, in plaetfe van Geert-mans, Germans noe¬
men. Andere lijn van opinie, datfe van her Latijnfche
woordt Germani 2ds> genuint defen naemdraghen,om dat¬
ter bykans gheen volck is, dat meer behouden heeft de
oude eenvoudicheydt ende oprechticheydt; doch het
fchijnt, dat de autheur van defen droom,defe natie daer
mede heeft willen flatteren, hoewel Strabo ende Livius
oock in dierghelijcke dwalinghe lijn , als fy fegghen dat
defe volckeren billick ende met recht Germani geheeten
zijn van de Romeynen, om datfe de Celtens ofte Gal¬
liërs in feden ende maniere van leven , in lenghte ende
ghedaente van lichamen ende blond hayr/eer ghelijck,
ja als hare broeders fchenen te wefen.Ioannes Goropius
Becanus deduceert het niet onbillick van het woort Ge¬
ren,'t welck te feggen is,dwingen,als ofde Duytfche de
Soldaten beft conden dwingen ende tot lieh trecken;
van welcke meyninge Tacitus oock fchijnt te wefen,als
hy feydt, in lijn traófaet de Morihm Germanorum, dat het
woordt Germania nieu, ende onlanghs voor lijn tijdt ge-
hoort is, dewijl die eerftmaels den R hijn gepafleert zijn,
ende de Gallos verdreven hadden, nu Tungri, dan Ger¬
mani gheheeten worden, lbo dat de naem van de natie,
ende niet van het volck , allengskens opgecomen is,tot
datfe allegader eerft van den overwinner uyt vreefe,
daer naer, den naem Germani, van haer felfs ghevonden,
becomen hebben. Daer zijnder,welcke de Germanos fo
noemen van het woordeken Geren, 'twelck lo veelis als
vergaderen, om dat fy een vreemt ende by-een verga¬
dert volck waren. Eenige deriveren den naem van Ger-
ra ofte Guerra,daer mede te kennen ghevende , dat het
een ftrijtbaer ende krijchs beminnend volck is. Een feer
gheleert man in Saxen,meynt dat de Germani ghenoemt
zijn vande Carmants, volckeren van Alien, welcker Lu-
canusoock ghedenckt, ghelijck vande Sacts, de Saxen
haren naem voeren. Elders, wil hy de Germanos dedu¬
ceren , van het Hebreeufche woordt Gerimani, 't welck
beduyt vreemdelinghen, arme ende behoeftighe. Peu-
cerus feytfe ghenoemt te zijn, Germanos,van 't woordt
Hermenner, 'twelck te fegghen is,mannen in den krijch
ervaren. De welgheleerde Iunius doorlöeckt den oor-
Ipronck defes naems op het alderverfte, ende feydt, dat
hy van den tijdt des Sundvloets komt, als Noe de We-
relt onder fijne drie fönen deylde, ende laphet voor fijn
deel kreech Europam , wiens fone Gomerus gheheeten
heeft, als uyt de fchriften Moyfis te lien is. Defe hadde
oock drie lönen, Afchenaz, Riphat, ende Thogarma.
Van defen Thogarma feydt Iunius , dat de Duytfchen
comen ; hoewel de Rabbinen Afchenaz fulcks toe-
fchrijven. Wantin dit woordt Thogarma ofte Theger-
ma, laet lieh ooghenfchijnlijck fien den oorfpronck
des naems German, als ofmen wilde fegghen, the Ger-

Alemamk mans,de Germani.
Sommighe noemen dit ghedeelte van Europa Ate-

Duytflandt.

mannien, ende de inwoonders Alemannen, met wek¬
ken naem men haer heeft beginnen te noemen, ten tij¬
den als het Roomfche Rijck begon te verlwacken.- Be-
rofus wil, datfe defen naem hebben van Hercule Ale-
manno, die hy fchrijft defe volckeren geregeert te heb¬
ben.Andere willen, datfe fo ghenoemt fijn na Manno ha¬
ren afgodt, fone van Tuifcone. Afinius Quadratus, een
feer geleert en gheloofwaerdich Hiftori-fchrijver, ver-
haelt, datfe Alemannien heeten,om datfe by-een verga¬
derde lieden waren, ende van alle man t'famen geraept.
Die fegghen,dat Alemannia defen naem foude draghen
na den LacU Lemano, weet ick niet met wat recht fy
Duytflandt willen noemen na een Lac ofte Meyr, hét
welcke buyten hare frontieren in Savoyen geleghèn is-
't en ware dat yemandt meynt, dat Lacus <_Acronius ofte
de Boden-Zee is Lacus Lemantes, aen wiens beyde oe¬
vers de Alemanni ghewoont hebben, naer 't ghetuyehe-
nifle van Ammianus in fijn 15- boeck. Ende hoe-wel
fommighe de Germanos ende Alemannos onder een
vermengen,foo is 't nochtans kennelijck,datfe van mal¬
canderen onderfcheyden waren; want Spartianus fchrijft
in 't leven van Mario: Gantfch Alemannia ende gantfeh
Germania met de andere naeftgheleghe volckeren,8tc.
Ende Flavius Vopifcus, in 't leven van Probus; Hier van
zijn ghetuyghen de Francen, welcker wooningen zijii
ontrent de onwechfame moraflèn ende broecken; daer
van zijn oock ghetuyghen de Germani ende Alemanni,
verre van den Rhijn ghelegen.

Wy vinden oock , dat dit Landt van eenighe Teuto- ftdtonu
nia is gheheeten naer een van hare Överiten Teutone.
Andere meynen dat de Teutones (welcke op duytfch

5 van de Italianen Tedefchi ,ofte diele Teuto¬
nia ende haer Landt <£eut jc(}font>S heetenj foo genoemt
zijn van Thuiftone, wekken fommige oock Tuifconem
noemen, die fy ghelooven een Sone van Noach te zyn.
Hier van melt Tacitus met defe woorden: Sy roemen eii
prijfen met oude rytnen (welcke by haer zijn in plaetle
van Hiftori boecken) den Godt Thuiftonem uyt de aer¬
de ghefproten, ende fijnen Sone Mannum , als ftichters
ende oorfpronghen harer natie. Strabo ftelt de felve in
Norico ofte Beyeren. Sommighe zijn van opinie, dat
defe Tuifco ontrent Coln gherefideert heeft, waer van
de plaetfe tegen over gelegen, noch den naem Duytfch
voert. De inwoonders noemen dit Landt hedenfdaechs
<£cutjcftkmDt, de uytheemfchen oéemagna, deSlavoe-
nen Nimiecha, de Griecken Elamags, ende de Turcken
^Alaman&Q Nederlanders fegghen Duytflandt,oft oock
Hoogh-duytflandt. . .

In 't befchryven van de Frontieren ofte limiten ac- -paien
corderen de Scribenten niet:de alder-outfteHiftori-tißtSo
fchrijvers belluyten Duytflandt tuflehen den Rhijn, den
Donau,de groote Zee, de Reviere Tanais, ende Fontum
Euxinum. De navolgende,onder welcke fijn Straho,Pto-
loma2US,Mela,Piimus, ende fommighe andere Griecfche
ende Latijnfche, Hellen den Rhijn ende Weixel tot li¬
miten van Duytflandt. Tacitus fchrijft, dat niet loo leer
de Weixel als de onderlinghe fchrick, ende de berghen,
de Duytfchen vande Dacos ende Sarmatenfcheyden.
Hedenfdaechs worden onder Duytflandt gerekent alle
de Landtfchappen , wekker inwoonderen de Duytfche
fprake ghebrnycken.Derhalven 't felvige,buyten de be-
palinghe van Ptolomteo , ende aen ghene zijde van de
Donau;vervat,Rheticam, Vindeliciam,Ooftenrij ck,en-
de een gedeelte van Illyrico,tot aen 't fluyten van Tren-
ten. Aen de andere zijde des Rhijns hebben de Duyt-
fchen oock bemachticht de Pvomeynfchegarnifoenen
endëPColonien, te weten, Conftantz,Bafel,Straeshurgh,
Spier, Worms, Mentz, Coblentz, Bon,Coln,ende ande¬
re plaetfen,tot aen de Zee. Want ghelijck Amhrofius in
fijn 2 boeck Hexameron ghetuycht, was de Rhijn eer-
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tijts de Frontiere van 't Roömfche Rijcki alwaer aen de
flincker ofte Franfche zijde, de Romeynfche Prefiden-
ten ende Stadthouders, gheduyrichlijck de Duytfchen
beftreden, ten deel om hare ftroperijen te beletten,
ten anderen,datfe felfs altemet eenen inval in Duytflant
deden,ende oock,datfè deDuytfchen,die tothaer over¬
liepen , dies te ghemackelij cker mochten befchermen.
Dit is de oorfake dat/in die plaetfen aen d'eene zijde des
Rhijns foo veel oude lieden gebout zijn,ende aen de an¬
dere zijde bykans gheen 3 ghelijck oock langhs de Do-

Palen nu nau. Hedenfdaeghs worden de Switfers oock onder de
Duytfche gherekent, gelij ck oock gantfch Prayffèn aen
ghene zijde vau de Viftula ofte Weixel, foo dat de Fron¬
tieren van Duytflandt nu fich veel verder ftreeken, als
ten tijden Ptolomaei. Want in 't Wellen pafferen fy den
Rhijn tot aen Picardien ende Burgundien,gedeelten van
Vranckrijck, in 't Zuyden over de Donau tot aen de Al¬
pes, ende in 't Noorden tot aen de groote Zee.

De voornaemfte gedeelten ende Landtfchappen van
Duytflandt, foo groote als kleyne,fijn het Coninckrijck
en Keur-Vorftendom Bohemen: Het Aertz-Hertoch-
dom Van Oollenrijck:De Hertochdommen|zijn, het
Keur-Vorftendom Over-Saxen 3 Holfteyn , Meck-
lenburgh, Pomeren, Lunenburgh,Lauwenburgh,Brunf-
wyck, Meylfen, Slelien, Moravien, Gulick, Cleve, Ber-
ghe , Franckenlandt , Beyeren , Wirtenbergh, Swa-
ben , Keur-Paltz, de Paltz aen den Rhijn : De Landt-
graeffchappen, Hellen,Duringen, Opper en Neder-El-
fafz: De Marck-graeffchappen, het Keur-Vorftendom
Brandenburgh,Baden: De Graeffchappen,Embden,01-
denburgh, Benthem, Lip,Diepholt,Huy,Manffelt,An-
holt,Stolbergh,Tirol,&c.

Hoewel Cornelius Tacitus fchrij ft van de fware
locht,ende Seneca van de geftadige winteren in Duyts-
landt 3 nochtans iflèr nu een andere ghedaente, want
daer een foete ende ghetemperde locht is, hoewel wat
koudachtich, doch makende ghefonde en ftereke men-
fchen.Het aertrijck is feer vruchtbaer van garfte,tarwe,
rogghe, fpelt,gheerfe,haver,ende dierghelijcken meer:
daer zijn oock feer fchoone weyden 3 ende treffelijcke
mijnen van lilver, cooper, yfer,loot ende andere meta¬
len,ende op fommige plaetfen oock van gout.In lomma
dit landt overtreft verre alle andere landen in allerhan¬
de berchwerck ende metalen.Daer zijn oock veel heer¬
lij cke foutmijnen3 edeleghefteenten, als Cadmites,Cal-
laides3koftelijcke cruydeii5 Lufthoven en Ooft-tuy-
nen, van allerley fchoone vreemde en inlandtfche ghe-
waflèm ende feer goede Wijnen3 oock alderhande ghe-
dierten,foo tamme als wilde.

Keyftrijck, De ftoel des H.Roomfchen Rijcks, (die in 't Wellen
in Duyts- en<^e Ooften verdeylt, door verfcheyden invallen ende
landt. overloop veelderhander volckeren verfwackt , ende

door inlandtfche twiften ghefcheurt,)fcheen als met ee¬
nen heelen onderganck ende vernietinge ghedreycht te
worden,heeft Italien verlatende,lijnen eenighen trooft,
heyl, fterekte ende kracht in Duytflandt ghefocht, kie¬
pende tot eenen Keyfer Garolum Magnum, Coninck
van Vranckrijck, gheboren te Ingelheym 2 mijlen van
Mentz,ghelijck verfcheyde Hiftorie-fchrijvers ghetuy-
fhen,alwaer hy een treflick Palays ghebout heeft,welc-ers overblijfielen ende oude muren men aldaer noch
fien kan. Het Rij ck bleefin 't gheflacht Caroli over de
hondert jaren, welcke Hamme uyt-ftervende, wierde
het getranffereert aen Conrad Hertogh van Francken3
nae wekken ghevolcht is Henricus Cduceps, daer naer
drie Ottones, waer van delaetfte , vernemende dat de
Rotfieynen met haren Burghemeefter Crefcentio we¬
derom trachten het Rijck in haer gheweldt te enjghen,
heeft hy een groot heyr vergadert, de Stadt Romen in-
ghenomen, ende van de Paus Gregorius de V vercre-
ghen, dat het recht van kielinghe eens Roomfchen
Keyfers gheduyrichlijck blijven foude by den Duyt^«
fcbë3 met conditie dat de nieugecorene,eerft Roomfch
Coninck, daer naer, hebbende van den Paus de Croon

Vrucht"

baerheydt.
&

ontfangen , Imperator t^Fuguftm foude ghenoemt wor¬
den. Soo dat doen ter tijt 7 Keur-Vorften gefielt wier¬
den , 3 Aertz-biffchoppen ende 4 Wereltlijcke Prin-
cen. Van defe is, nae't overlijden Ottonis , eerft tot
Keyfer ghecoren Henricus Sanéhis. Defe maniere van
eledlie heeft Keyfer Carel de III! daer naer in een
goude Bulle gheftelt, die noch op heden onderhouden
wordt. In navolghende tijden,zij 11 meer Haten ende dig-
niteyten in Duytflandt opghericht, tot vernieerderinge
van 't Rijck. Den tegenwoordighen Handt de's Rijcx,en .
ende crooninghe der Keyferen, lullen wy hier achter
breeder befchryven.

Van der Duytfchen dapperheyt ende Ilrijtbaerheyt3 Duytfchen
ghetuycht Tacitus, die, onder Keyfer Vefpafianus, een dapperheyt,
Prelident in de Nederlanden gheweeft is,daer hy fèydt;
Niemandt heeft de Duytfchen oyt te vergheefs be-
oorloght3 fulcks hebben befocht de 3 overwonnen Le¬
gionen des Keyfers Augufti. Het felve zijn oock ghe-
waer geworden Carbo, Caflius,Scaurus,Aurelius,Servi-
lius,Csepio ende Manlius,alle feer treffelijcke Overften
ende Helden, welcke van de Duytfchen verflagen ofte
verftroyt zijn. üe oude rijmen lijn ghenoech bekent,

im frieg ml ungfucf
g)a fang ^ mit Den ^eutf^enan»
Iofephus noemt defe volckeren Fortes ofte ftereke^

Dionyfius heetfe Martialiften, ende Arrianus ftrijtbare;
Seneca de ira , feydt datter niets moedigher is als een
Duytfche , niets yverigher tot een aenloop, ende nie¬
mandt b gheerlijcker om de wapenen aen te nemen.

Duytflandt is hedenfdaeghs een fo luftich ende glie-
noechlijck Landt, met foo veel heerhjckelchoone Ste¬
den, Galleien, Vleckenende Dorpen bewoont ende ge¬
eiert , dat het Italien , Vranckrijck ofte Spaengien niet .. ,

wijekt. Aldaer rekentmen 84 vrye Rijcks-fteden,onder
welcke lijn Goln , Lübeck, Lunenburch, Franckfort,J
Bremen, Spier, Straesburch, Augsburch,Regensburch,
Wien,Prag, &c. hier naverhaelt.

Dit Landt wordt van foo vele ende groote revieren Rivieren,
doorloopen,dal het hier in,d'aldertrefielijckfte Landen
van Europa ghelijck is, ick fwijghe alle de meeren ende
11101 Ifen,waer van dn oude foo veel mentie maken. De
oorfake van foo véél revieren,fchrij ft ons Seneca in lijn
derde boeck Naturatium JQuaftiönum, daer hy leyt 3 Het
is genoech bekent, dat in Duytflandt,Vranckrijck ende
Italien foo veel revieren ende wateren zijn,om dat daer
de Locht vochtich is,ende in de fomer dickwils regent.
De voornaemfte revieren van Duytflandt zijn, de Do-
nau , Rhijn, Oder, Eems, Mayn, Necker, Elbe, Spree, .

Wefer, Saw, Draw, ende Weixel. De Donau wordt van
Ptolomaso ende meer andere Danubim gheheeten , van
Plinio ende Strabone ißer 3 Strabo Helt defe verande-
ringhe der namen ontrent den mondt der felve 5 Plinius
daerfe Illyricum eerft aenfpoelt, Ptolomseus by de ftadt
Axipolim, ende Appianus by den t'famenloop der Do¬
nau ende Saw , foo dat het bovenlie deel Danubim
het benedenfte Ifter foude heeten. Van Stephano is hy
Mcltoc*4 eertijdtsgenoemt, item Danubis ende Danulis,
ende by Feftum Addubanus. Op de oude medalïen
leeftmen Daunvius. Huydenfdaechs wortfe Done en¬
de Donau geheeten, naer 't ghedruyfch der golven,ge-
lijck Althamerus getuycht. Arrianus in lijn I boeck der
ghefchiedeniflèn Alexandri Magni,noemtfe den groot-
llen van alle andere ftroomen. Defe reviere neemt ha¬
ren oorfpronck in 'tSchwartzwalt,in't dorp Donefchin-
ghen, uyt der äerde bortelende. De oude noemen den
berch daerfe uyt komt Abnöbam, hoewel rontfom een
ure gaens (gelijck Munfterus fchrij ft felfs gelien te heb¬
ben,) geen berch ontrent defen fpronck ofte fonteyn is,
maer feyt, feer naerftelijck daer op gelet te hebben,dat
het water overvloedich fonder ophouden uyt een kleyn
heuvelken,naulijcks iy ofte 16 ellen hooch loopt.De-
fen Fonteyn heeft de Keyfer Tiberius (zijnde ontrent
defe gheweften) begheeren te fien.

Defe

Donau.

DVTT S LANDT.
Defe riviere dan, foo haeft fy uyt haer fonteyn vliet, foo voorts na Rhenen,van Tacito Rinnes geheéten, en^

verfpreytfe haer in eenighe moerafïighe plaetfen, ende de na Wijck te Duerftede. Weynich beneden Rhenen
komt haeft in een Canael wederom by-een, ende door placht hy dicht voor by Wijck te Duerftede door Wt-
andere kleyne beeexkens ende revieren lich vermeer- trecht, Woerden, Leyden,ende by Catwijck ende
derende, loopt naer verfcheyden Landen, als Swaben, 't huys te Britten in zee te loopeu: alwaer door grooten
Beyeren,Ooftenrijck,Vngeren,Walachien ende Bulga- ftorm geflopt zijnde,heeft hy fijn naem daer gelaten en-
garien , tot datle met 60 revieren (waer van de helft de fijnen wegh langhs de Leek ghenomen, makende
fcheeprijck zijn) vermeerdert, eyntlijcken in Pontum een groote revier, van 't ghene eertijdts maer een graft
Luxinum dat is de fwartezee, valt,met 5- monden ofte was. Van hier loopende voorby Culenburgh, Vianen
uytganghen, ghelijck Dionyfius, Strabo ende Herodo- ende Schoonhoven, ftort fich in de Merwe, eer hy den
tus melden3 ofte als Plinius^met 63 ofte nae de opinie van naem van de Mafe krijcht. Het ander ghedeelte des
Ämmianus ende Solinus, met 73 met fulcke ongheftuy- Rhijns wendt fich by Schencken-fchans na de flincker
micheydt, gedruys ende menichte van water, datfe wel zijde,daer 't de Wael genoemt wordt, ende loopt voor-
40 duyfent treden in de zee, tuflehen het bracke water by de oude ftadt Nymmeghen, paflèert voorts met een
haer Ibeticheydt behoudt. Ende'tiskennelick,feght langh rack voor by Tiel , latende Bommel meteen
Ammianus, dat de vifichen hoopfwijfe van de uyterfte krommen omloop aen de flincker hant, ende ontfanght
eynden defes zees, haer na de foete wateren hegheven, niet wijt van Worckum de Mafe 3 daer naer by Gorcum
om aldaer haer kuyt te fchieten, ende te gefonder en- fich met het flille ende facht-vlietende water de Linge
de fonder perijckel hare jongen op te voeden.Over de- vermeerderende,krijcht den naem van deMerwe,na het
fe riviere heeft de^ Keyfer Trajanus Nerva in Moefia oude Cafteel der tMerov<eorum> daer voor by loopende,
een wonderbare konftighe brugghe ghemaeckt, welcke neemt zijnen cours na de treffelij cke ftadt ende Ey landt
daer naer van Adriano is afghebrooken,foo Dio Caflius Dordrecht, ende naer 't ontfanghen van de Leck ende
fchrijft. Van defes riviers oorfpronck ende uytganck Yflel, armen des R hijns, voorby Yffelmondt pafleren-
heeft Dionyfius ghedicht: de, krijcht beneden Rotterdam den naem van de Mafè,

Ahnoha mons Ifiro Potter ett: cadit Ahnohm hiatu ende wordt aldaer breeder, latende met zijnen grooten
Flamen, in Eoos autem convertitur axes, mondt ende uy tganck Schiedam ende Viaerdingen aen
Euxinoque faloprovolvitur: oraper ezqnor de rechter handt liggen,Geervliet ende denBriel aen de
^uinque vomunt amnem. flincker zijde vermengt fich terftont met degroote zee.

Ende Georgius Fabricius in fijn Itinerario: De Eems van Ptoloma^o Amafius,van Strabone Ama- Eems.
r J^ui centum populos fy magnas alluit urbes, fias, ende van Tacito Amifia,van Plinio ende Pomponio

Euxinum irrumpit bis ternoflumine Pontum. Amifius ghenaemt, comt uyt Weftphalen, een weynich
Waer van de fin is: beneden Paderborn, ende keerende fich na 't Noordt-

Die metßnfnelleflroom veelvolcDrengaet aenfehomven, ooften, vliet door Warendorp, Grefen, Rhenen ende
En hondertgrootefteen met volleflroom bedouwen: Lingen , daer naer voor by Meppen ende Nienhus

Daer nae metfterek ghedruys valt in de fwarte Zee, ftort fich in deNoordt zee by Embden, een coop-
En treckt noch tßflieh v loen doorßes uytgangen mee. ftadt der Chaucorum Minorum.

Rhijn. Rhenus, door Csefar ende andere feer vermaert, wort De vierde flroom van Duytflandt, is de Meyn, van Mejn.
hedenfdaeghs de Rhijn ghenoemt. Hy neemt fijnen Plinio Moenus, van Pomponio M^nis,ende van Ämmia-
oorfpronck, na Csefaris ghetuyeheniffe , by de Lepon- no Menus ghenoemt.De Hiftori-fchrijver Regino ende
tios uyt den bergh Adula, eenen arm van de hooghfte andere Schribenten van die tijdt, heeten defe reviere"
Alpen,gemeynlicken Etzel geheeten. Nemende dan de Mogonum,mifTchien lulia, by Velleium Paterculum ge-
Rhijn zijn eerfte begin inde Alpen, in 't Ooften, daerfe heeten,ten ware datmen in plaetfè van lulia,Lupia moll
haer met den berg Adula vereenigen, ende de Lepontii lefen,als lömmighe gheieerde prefiimeren. Defe reviere
woonen, comt uyt twee fonteynen, een dagh reyfe, om neemt haren oorfpronck uyt den Fichtelbergh, loopt
de hooghe berghen,van malcanderen gelegen,waer van voorby Wurtsburgh, Papebergh, Franckfort aen de
de noordelijckfte gemeynlicken van de inwoonders de Meyn,ende vermengt fich by Mentz met den Rhijn; de
Vorder-Rhijn geheeten wort5 de Zuydelijckfte de Hin- Nederduytfchen van de Hooghduytfche affcheydende
der-Rhijn. Defeioopen ten laetften, niet verre vande aen defe zijde des Rhijns. De Grieckfche letteren van
Biflchoplijcke ftadt Chur,te famen,ende wort alfoo uyt den naem defer reviere, brenghen in 't ghetal foo veel
die twee fonteynen eenen Rhijn5 welcke ontrent twaelf cijffers uyt, alfler daghen in 't jaer zijn, namelijck 365-.
mijlen beneden Chur maeckt twee Lacus ofte Meeren, De vijfde is Neccartts ofte de Neccar,waer van de Nee- Neccah
te weten Acronius ofte Conftantienfis, foo ghehee- carfchekoftelijcke wijnen haren naem dragen. Na 'tge-
ten vande Stadt Conftants aen den felven gheleghen, tuyehenifle van Rhenanus, wierdtfe Nicer van de ou-
ghemeynlijcken ghenoemt de Boden-zee, ende het den gheheeten,fy ontfpringht ontrent twee uren van de
vifch-rijcke Lacus Venetus ofte Cellenfis, het Celler Donau, ende loopende door het Wirtembergerlandt,
Meer geheeten na de ftadt Cel. Daerna keert hy naer valt beneden Heydelbergh in den Rhijn.
het Wellen , befpoelende de Steden Diefzenhofen, De Albis ofte Elbe heeft fijnen oorfpronck inBohe-^,
Schafthaufen,Keyferftul,Seckingen,ende Rhijnfvelden, men in het Schwartzwalt,loopt voorby veel treffelijcke
ende houdt den felven ftreeck tot Bafel toe, alwaer hy fteden, en valt eyntlijcken tuflehen de chaueos minores
fich wendt nae 't Noorden, tot dat hy Straesburch be- ende de cimbros ofte Holfteyn in de groote zee. Aen den
reyekt, door-wandelende veel Landen ende Steden,en- oever van defe is Drufo yerfchenen de ghedaente
de met fich fleypende veel groote ende kleyne revie- van een Vrouws-perfoon , grooter als ordinaris, hem
ren, paflèert voorts feer hoogh ende vol voorby Spier, verbiedende verder te trecken , foo Dio en Suetonius
Worms, ende Mentz: van hier naer 't Wellen keerende getuyghen. De Latijnfche fciibenten die in de Barbari-
paflèert Bingen,ende van daer naer't Noord-ooft fijnen iche ongheleerde tijden gheleeft hebben, noemen defe
cours nemende, achter rugghe latende de fteden Cobe- reviere Albiam,ende de duytfchen Elbe3 by de Beemen,
lentz, Bon ende Coln,deylt fich aen het beghin des Agri daerfe haer beginfel heeft,wortfe Labe gheheeten. Fa-
Batavici, ofte de Betuwe (welcke plaetfe nu Cleefs is, bricius,in zijn Meyfnifche Hiftorie, feyt datfe den naem
ende feer vermaert door de fterekte van Schencken- heeft van't ghetal der elffonteynen daerfe uytfpruytj
fchans, op de punt van 's Graven-waert, 't oude Cafteel ofte,gelijck de Bohemen en Saxens feggen,van 't getal
Lobeth, ende het Toihuys) in tween, foo dat het eene der elfrevieren dieder inloopen. Want,gelijck de lelve
deel noch den naem van den Rhijn behoudt,en reghel Fabricius verhaelt, defe reviere neemt haer begin in die
recht na Arnhem de hooft-ftadt van Gelderlandt loopt, ftreeck van het Schwartzwaldt, welcke van de Reufen
ende van daer met veel kromten na Wageninghen,ende den naem heeft, ghemeynlijeken Rifenbergh geheeten,
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'uyt elf fonteynen. , die hy alle met hare namen be-
fchrijft, welcke eyntlijcken te famen loopen, ende de
Elve maken 5 Elve ende Elbe by den Duytfchen fo veel
beduydende als elf.

De reviere Suevus,vanfommighe Viadrus gheheeten,
ende nu ter tij t met eenighe veranderinge van letteren
Odera; om datfe nyt den Oderbergh ontfpringht, by
Moravien, door veel inkopende wateren vermeerdert,
paflëert Franckfort, ghenoemt aen den Oder: ten Jaet-
ften alflè voorby Statijn , een Zee ende Coopftadt,aen
de eene zyde, ende de Biflchoplijcke ftadt Caminum
(daerfe een groot lack maeckt) aen d'ander zyde ghe-
loopen heeft, ftortfehaer in de Ooft-zee.Daerom dwa-
lenfe grootelijcks, die meynen,dat de Spree,een treffe-
lijcke revier voor by de Stad Brandenburgh kopende,
ende by Havelburgh in de Elve valt , is de reviere
Suevus ofte de Oder: van welcke Bilibaldusfchrijft,
dat de Sprea, by de Zee-ftadt Stralfunda, fich in de
groote zeebegeeft.

L^g^ghemeynlijcken de Wefer gheheeten,is ver-
maert door de nederlage van Quintilius Varus,ghelijck
Faterculus fchrijft; fy wordt vanDione xrlxpyos , en-
de van Ovidio Iturgus genoemt, van Ptolomaeo Vifiiri-
gis,van Strabone Bifurgius i in dekerckelijcke Hiftorie
van Adamo Vifurus, ende van Sidonio Vefatis. Defe re¬
viere comtuyt het landt Hellen, loopt langhs Minden,
Verden,Gottingen,Bremen,ende eyndight in de groote
zee.

Viftula ofte Weixel, dien Bilibaldus oock Vandalum
noemt, is de frontiere van Duytflandt, om dat aen de
andere zyde Ptolomeus Sarmatiam Europasam, en Ior-
nandes Scythiam ftellen. Defe reviereneemt haer be¬
gin in 't Sarmatifche geberchte,fpoelt aen Cracauw, de
hooft-ftadt des Coninckrijcks Polen, daer naer groo-
ter door verfcheyden inloopende revieren, verdeylt
haer in drie byfondere uytganghen, waer van de eene
lieh naer de wytvermaerde Coop-ftadt Dantzick be-
gheeft, de ander naer Elbinghen, ende de derde naer
Lockftadt, ende loopt eyntlijcken met hare drie uyt-
gangen in den Sinu Venedico ofte de Pruyfïifche zee.
In Duytflandt zyn noch veel meer andere groote ftroo-
men, die haer loop nemen oft© na de zee, ofte naeeni-
ghen anderen grooten rivier, welcke wy om kort te
zyn achter laten.

De voornaemfte bergen van Duytflandt zyn de Rol-
bergh , de bergh ifidis, Melibocm, Fichtelbergh , Senm,
Suevm, Pfauwenbergh, Rheticus, Sprulius, Vofetim, Vofagm.

Het heeft oock groote menichte van boffchen , van
welcke Hercynia Sylva verre het grootfte is, ende by
alle treffelijcke Scribenten fo Griecfche als Latynfche
vermaert; als by Pomponium Melam, die op de felve
manier daer van fchrijft als Casfar^by Strabonem in zyn
7 boeck,ende by Plinium op verfcheyde plaetfen. Ende
niet teghenftaende dit bofch met fyne hoornen ende
vleughelen fich feer wydt uytfpreyt, foo houdt het fich
nochtans in Duytflandt, foo veel de Weft ende Zuydt-
zyde belangt. Derhalven Glareanus het woudt van Ar¬
dennen voer gheen kuck deffelvighen kent, 't welck
nochtans fommighe by onfe tyden ghedaen hebben: nu
heeft het verfcheyde namen gekregen,want elders wort
het genoeint Nigra Sylva ofte Scliwartzwalt, van wegen
de groote menichte der Pynboomen$elders den Otten-
waldt,na Keyfer Otto, die daer in dickwils placht te ja-
ghen. Het krycht oock eenighe namen van de volcke-
i*en die daer by woonen, als Thüringer ende Bohemer-«
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waldt 5 By de Cherufcos behou dt het noch fyn eyghen
ouden naeni van Hercynia Sylva ofte der Hartzwaldt,van
weghen den hars. Defes boffehes ghedenckt oock Pan*
dulphus Collenutius Pifaurienfis,in de befchrijvinge van
Duytflandt, met defe woorden: Sylva Hercynia heeft,tot
de Walachie ende Sevenberghen toe, veele ende ver¬
fcheyden namen, tot dat het gheraeckt aen de uy terfte
evnden van Tartarye, alwaer het den naem krycht van
het duyfter Waldt, om fijne onbekende ende onbe-
baende weghen, ende menichte der wilde dieren, aen
fommighe oorden fwaerlijck te bereyfen.

Onder de publij eke ende particuliere gebouwen van Gebouwen.
DuytflantXpant de groote kereke van Straesburgh met
die heerlijcke tooren de croone, welck heerlijck werek
met recht het achtfte wonder der werelt geheetê mach
worden. De fondamenten der kereke heeftmen begoft
te leggen in 't jaer onfes Heeren ,1015- ende anno 1277
onder de regeringhe van Biflcliop Conrad van Lichten-
bergh , heeft Eruinus van Steinbach een konftich bou-
meefter,den tooren begönne, diens gelijcken in Duyts-
lant, Italien,ofte Vranckrijck niet gevonden wort, wiens
voltoyinge ontrent 27 laren gheduert heeft.Hy is deur-
gaens van de fundamenten tot boven aen het top , met
fchoone vierkante uytghehouwen fteenen opghetroc-
ken, over al doorluchtichj de opganck, tot aen de op»
perfte dickte , beftaet uyt 4 wentel-trappen, ende van
daer tot op 't hoogfte,uyt 8. De hooghfte knop,die van
beneden ontrent een fchepel groot fchijnt, is foo wyt
ende ruym,datter ghemackelij eken y ofte 6 perfonen
op können ftaen. Defe toora4s'y74 Geometrifche voe¬
ten hooch; daer is oock een feer konftich ende wonder-
lijck fchoon gewrocht uyr-werek.

De Academiën ofte Vniverfiteytenvan Duytflandt Academi'ï.
zyn defe : Bafel, Coln , Dillingen, Mentz, Marpurgh,
Leypfich, Ingolftadt,Heydelbergh,Gripfwalt,Friburgh
in Brifgaw, Franckfort aen den Oder, Erffort, Pragh,
Strafburgh, Altorff,Helmftadt,Iena,Gieflèn, Roftock,
Conincksberghen, Trier , Tubinghen , Wien, Breflau,
Wittenbergh, ende Wurtzburgh , uyt welcke ontallijc-
ke gheleerde luyden ghekomen zijn , in allerhande
konften endefpraken, Latyn, Griecx ende Hebreeufch
ervaren, welfprekende Oratores, fcherpfinnighe difpu-
teerders, volmaeckte Arithmetici, alderkloeckfte Af-
tronomi, aldervolrpaeckfte Geometras ofte Landtme-
ters, Medicijns,Rechtsgheleerden,ende Theologanten.

De Duytfchen zijn fterck,robuft van lijf ende leden, Duytfchen
hebben felle ende Hemels-blaeuwe oogen,blond-root- am.
hayr,groote lichamen,ende tegens geweldt beftandich.
Eer tij ts waren fy plomp van yerftandt,ende onbequaem
tot eenige konftenj maer nu ter tijdt exerceren fy aller¬
hande konften endehandtwerekenmetgrootenroemi
principael van in kooper te gieten, 't felvige te fineden,
te handelen allerhande metalen ende bergh-wereken:
't ghefchut ende uyr-wereken zyn daer ghevonden. In
fomma Duytflandt is als een woon-plaets gheworden
van allerhande konften, diefe oock met fonderlinghe
vlijt ende naerfticheydt verciert, verrijekt, ende verbe¬
tert heeft. Eyntlijcken,Duytflant is niet alleen genoech
verfien met allerhande koftelijcke ware, maer deyltdie
oock overvloedig aen fijnen nabuyren, ende verre gele¬
gen natiën: als wynen, goudt, filver, kooper, tin, loot,
quickfilver, vitriol,aluyn, verfcheyde couleuren, bliek,
koorn,allerley inftrumenten van yfer ende kooper,ende
veelderhande andere waren.

STAN-
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STANDEN
Des H. Roomfchen Rijcx.

WY hebben hier vooren mentie ghemaeckt Van denftandt des H.Roomfchen Rijcx in Duytflandt,om
welck te verftaen heeft ons goet ghedacht den felven
hier by te voegen,ende daer neffens een regifter van de
Gheeftelijcke als Wereltfche Vorften,ende fteden, alfo
die in des Rijcx Conftitutie ende Matricule befchre-
ven, ende huydighes daeghs ghebruyckelijck is.

I D E E L. Het Rij ck is op tweederley wyfe ghedeelt, waer van
de eerfte beftaet in drie Leden (door wekker by-een-
komften van alle des Rijcx faken ghehandelt ende be*
floten wordt.

Eerßeüdt. Het eerfte lidt zijn de 7 Keur-Vorften, onder Paus
Gregorius X eerft ingheftelt, ende daer naer van Key¬
fer Carelde IV gheconfirmeert. Defen alleene com¬
peteert de Keyfers te kiefen.

De Seven Keurvorften zijn
De ^Mertz-Biffchop van CMentz^ Rijcx cHertz-Cantzier door

gantfeb Duytßandt.
De i^dertz-biffchop van Trier, Rijcx i^Hertz-Cantzler door

Vranckrijck ende V Coninckrijck van Arles.
De Aerts-biffchop va GeulenyRijcx Aerts-Cantzier door Italien.
De Coninck van Bohemen,Rijcx Aertz-fihencker.
De Palpj-graef, des Rijcks zMerp^-Truckfes ofte Voorfnyder.
De Hertogh van Saxen, Rijcx Aerpy -rJMaerfeha lek.
De Marck-Graef van Brandenburgh, des Rijcx Aerp^-kamer-

lingh.
Tweeds Het tweede lidt zijn de gheeftelij eke ende wereltlijc-

Lidt. ke Princen, wekker namen hier gheftelt zijn, met ghe-
tallen daer neffens , die beteeckenen onder wekken
Creytz yeder behoort.

De Aertz-biflfchoppen zijn, die van

Maeghdenburgh, Primaet van
Duytflandt. 9

Saltzburgh des Paus Erf-le-
gaet. 2

Bremen. 9

Befanfon. 5"

Vtrccht. 7
Camerijck. 7
Defe volcht de\ grootmoefler

der Duytfcher Orden, die
voor andere Bijfchoppen fit.

De Biflchoppen zijn, die van
Bambergh , defe ftaet onder Toul. y

gheen <_Mertz-biJJchop. i Luyck. 7

Wurtsburgh. i Trenten. 3
Worms. 5 Brixen. 3

Spier. y Sitten oft Wallis. y
Straesburgh. s\ Lofanne. y
Eichßadt. 1 Chur. 4
csfugsburgh. 4 Kempten.
Coftnitz. 4 Gurck oft Gorit^ 3
Hildesheym. 9 Seckau, Segovia. 3
Paderborn. 7 Havandt. y
Ferden. 7 Meiffen. 8

Halberftadt. 9 Naumburgh. 8

Munfter. 7 Camin. 8

Ofenbrugh. 7 Swerin. 9

Paffau. 2 Geneve. y
Frifingen. 2 Merjpurch. 8

Bafel. 5 Labach. 3

Regensburgh. 2 Wien. y
Minden. 7 Brandeburgh. 8

Lübeck. 8.9 Rachenburgh, 9

Kerdun. y Slefwick. 9

. Metz. y Havelburgh. 8

Duytflandt.
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Na de Geeeftelijcke Princen fitten van oude tijden2
De Vorftelijcke Abten, als de

Abt van Tulden. y
Abt van Hirfchvelt. y
Abtvan Murbacb. y
Abt van Kempten. 4
Groot MeePier van Sint lans

Orden. y
Proofl van Elwanghen.

Proofl ende Eertz-Priefler tol
Berchtolfladen oft Berch"
tefgaden. 2

AbtvanCorbey. 7
Abt van Pruyn. y
Abt van Stablen. 7
Abt van Luders,

De Wereltlijeke Vorften ende Graven.
De Hertoghen van Ooflenrijck, welcke tweederley zijn?

De eene diemen eyghentlijck de Ooftenrijckfche heet,
ghefproten uyt Keyfer Ferdinand de I: ende diemen de
Borgundifche noemt,welck komt van fijn broeder Key¬
fer Karei de V. 3.10

Herteghen van Beyeren: Defe zijn oock tweederley , de
eene Beyeren, de andere Paltz-Beyeren ghenaemt. 2
Hertoghen van Saxen , CMarck-Graven van Meyjfen ende

Landt-graven van Duringen. 8
Marek-Graefvan Brandenburgh. 8.1
Hertoch van Brunflvyck ende Lnnenburch, 9
Hertoch van Gulick,Cleefende Bergh. 7
Hertoch van Pomeren. 8
Hertoch van Mecklenburgh. 9
Hertoch van Wurtenberch. 4
Landt-Graefvan Heffen. j
Marck-grave van Bade. 4. y. 7
Hert. Saxen Laurvenburcb. 9
Hertoch taan Holfleyn. 9
Hertoch van Luchtenberch. 2

Hertoch van Savoyen. y
Vorft van cAnhalt. 8

Hertoch van Lo thringen. y
De Groefvan Arenberg is me¬

de van Keyfer Maxmiliaen
de 11 onder de Vorften des
Rijcks ghenomen.

Graefvan Henneberch.
Hertoch van Sweybruck. y
Hertogh van Spanheym. y
Hertoch van Maßa.
Hertoch van Chalon.

De Abten ende Prooften.

Abt van Reichenau. 4
Pr00ft van Weyflfenburch. y
Abt van Wtyngarien. 4
Abt van Salmenflveiler* 4
Abt van Walkenriedt. 8
Abt van Martendal. 4
Abt van Oldenheym. y
Abt van Eelchingen. 4
Proofl van Wettenhaufen.
Abt van Pelenshaufen tot Con-

flantz. 4
Abt van Keyfersheym oft Keyt-

heym.
^Mbt vanS. Heimeranin Re-

ghensburch. 2
GAbt van Minderau oft Weyf

Jenau. 4
i^Abt van Schuffenriedt. 4
K^Sot van Rockenburch. 4
^Abt van Ochfenhaufen. 4
cAbt van Gengenbach. 4
Afbt van MunBer in S.Gre¬

goris dal. $
cAbt van Munchenrode. 4
Abt van S. Cornelü Munfler. 7
Abt va Werden inWeftphale.q
cAbt van Vrsberch ende Aurs-

berch.SS. Vlrici & Afra. 4
Abt van S.vlrich ende Afra tot

^Ausburch.
^Abt van Irfw oft Hierfln. 4
Abt van Creutzelingen. 4
Abt van Schuttren. 4

4
4
8

Abt van Sint Blaflus.
Abt van Maulbrurt.
Abt van Rittershaufen.
Abt zumftein aen den Rhijn. 4
Abt van Schafhaufen. 4
Abt van Kempens Eck. 2
Abt van Wald-Saxen. 2

Abt van Finfldeln. 4
ProoB vanSeit,6
Abt van S. Kilian in Nuren-

berg. 6
Abt van Nuenburg.
Abt van S. Maximin by Trier, G
Abt van Hevelfhanfen.
Abt van S. Ian te Gürtel.
Abt van Konigsbrun. 4
Abt van Rodt oft Roden. 2
Abt van Rochenhaufen.
Abt van S. Pieter in Stpartz*

walt.
Abt van Difidien.
Abt van Berkenhaufen„
Abt van Hentzlingen.
Abt van Vrjfenis.
Abt van Blankenburg.
Abt van Tjfny.
Abt van Pfeffers.
Abt van S. Ian in Thurtal.
ProoB van Camberg.
Abt van Reifcheym.
Abt van Brun.
Abt van Echternaken*
Abt vanHervorden.

4

4
4
2

2

7
7
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De Abdiflen.

S L A N

Graefvan Hardeck»
T.

Abdiffe van Herwerd.
Abdtjfe van Nedermunßer in

Graefvan Dierenlurg ende in
Someraw.

\JbdiffevmSuedletiburg. 8 Abdiffevan Buchow. *\ GraefwBuchlween
Abdiffe van Effert. 7 Abdiffe van Menmmfter by ,ujp Mppr Keurh

Rotweil.

Abdijfe van Heegbach.
Abdijfe van Guttenzel.
Abdiffe van Beindt.
Abdiffe van Analaw
Abdijfe van Ganderfeeim

Abdifje van Over-rnunßer te
RegenJJurg. i

Abdiffe van Lindaw. 4
Abdijfe van Gerenrode. 8

Hoe wel het meeftendee van defe de eere ende Titel
van Princefïen ofte Vorftinnen hebben, nochtans zijnfè
in 't fitten ende ftemrnen niet meer als de andere, die
lilleken Titel niet voeren.

Onder de Prelaten worden oock ghereeckent
de Balleyen.

Land Commenthur VrovinciaeL
Land Commenthur te Coblentz. 6
Land Commenthur dér Balleyen in der Eifas. 4
Land Commenthur der Balleyen in Burgundien.

De Balleyen oft Bailiouwen van Ooftenrijck ende
aen der Edfche in 't gebercht,zijn van de Ertzhertoghen
vry ghemaeckt.

Graven, Baroenen ende Heeren,
Grave van Helffenßein. 4
Grave van Lüpjfen. 4
cJMondfeldt. 4
Baron van Hohengeroltyeck. 4
Grave van Ottingen. 4
Baron van Rupoltyktrch. y
Grave van Sultz. 4
Grave van Hohenyollern. 4
Baron van Waltfurg Erbtruch-

feffen. 4
Grave van Calle1. I

Grave van Hohenloe. 1

Gr.va Limpurg Semperfreyen. 1
Grave van Erbach. 1

Grave van Swartzenburg. 1.8
Grave van Hohenlandsberg.
Gr.van Leiningen Dachsberg, y
Grave van Hanaw. y
Gr.va Naffau enDillenborg. 1.7
Grave van Eichenberch. y
Grave van Solms.
Grave van Salms. y
Baron van Winnenberg. 7
Wild ende Rhein-graffen. y
Grave van Furßenberg. 4
Grave van Zimbern. 4
Grave van Eberßein. 4
Grave van Sayn. 7
Grave van Lengen.
Grave van Tubingen. 4
Grave van CManffeldt. 8
Grave van Stolberg. 8
Grave van Barbey. 8
Grave van Gleichen. 8

Swartzenburg vier Graven des
Rijcx.

Baron van Reuffen.
Grave van Wiedt.
Grave van Oofi-Frießandt. 7
Grave van der Lip. 7
Grave van Oldenburg.
Grave van Waldeck. y
Grave van Benthem, 7

Grave van BrumeckhorH Ba¬

denburg. 7
Grave van Ortenburg. 2
Grave van Sch aumburg. 7.3
Grave van Kirchberg. 4
Heer van Tuffen. 4
Grave van Wtfenßatg. 4
Baron van Gundelfingen. 4
Heer van Stutgart. 4
Heer van luHingen. 4
Heer van Schenflingen.
Baron van ober- Hewen. 4
Baron van Ropelfleyn. y
Baron van Staufen. 2.4
Heervan Hohen Reeffereh. y
Heer van Berietzick.
Heer van Hohen Konig[perg.
Heer van Hohenfelt ende Ti-

poltzkirch.
Heer van Bratdes.
Baron van Sonnenberch.
Graefvan Wartheim.
Graefvan Reineck.
Heer van ReicheIJper r.
Graefvan Luchtenberg.
Graefvan Wifbaden ende II-

flain. y
Graefvan Sarbrucken. y
Graef van Naffauw in Weil¬

burg. y
Graefvan CMerfen.
Graefvan Budingen.
Graefvan Winnenburg.
Graefvan Amjperg. 7
Heer van Falkenfleyn. 4
Heer van Kunfeckerberg. 4
Graefvan Horn. 1 o
Graefvan Vintzlingen.
Graefvan Reyen.
Graefvan Bitfeh. y
Graefvan Veldenty
Graefvan Dengen. 4
Graefvan Rappin. 8

7
8

lüde Heer in Reuch.
Heervan Gerauw.

Graefvan Ries. y
Graefvan Plauwen 8
Graefvan Weda ende Ringel-

berch. 7
Heer van Reichenßeyn.
Graefvan Loewenßein. 4
Graefvan Regenßein.
Graefvan Wefl-Vriefiandt.
Graefvan Oldenborg.
Graefvan Delmenhorst.
Graefvan Hoya.
Graefvan Weftenburch.
Heer van Muntfenburg.
Graefvan Lemgou.
Heer van Lofenßeyn
Graefvan Diepholt.
Graefvan Steinfort.
GraefvanWitgenßein.
Graefvan Spiegelberch
Graefvan Buferdorf
Graefvan Ridberg.
Graefvan Teckelnburg.
Graefvan Dortmund.
Graefvan Winfdorf.

2

8

10

Graefvan Ripperßjoven.
Graefvan Hagen.
Graefvan Hoonfels.
Graefvan Leifeneck.
Graefvan Bergen.
Graefvan Overfultzbefg. 2.
Heervan Somiriß.
Graefvan Reiferfcheyt. 6
Graefvan Egmont ende Tfil-

fleyn.
Heervan Berghen ende Wael-

hem. ro

Graefvan Haber oft Havere. y
Graefvan Wildenfels, oft Wi¬

derfels. 8
Graef van Blanchenbergh> oft

Blanmont. y
Heervan Senßer. 3

Graefvan Roggendorf. 3
Graefvan Künig Fuckerberch.
Graefvan Morfpurg endeBef-

fort. y
Graef van Brandeßein ende

Ranß.
Graefvan Fronfbeck.
Graefvan Falkenßein.
Graefvan VFitten.
Ridder Fridberg.
Ridder Gleickhaufen.

Nochfömmighe Baroenen,
Baron van Schouberg. 8
Baron van Manderfcheyt. 7
Baron van Krieckinghen Co-

ningeck ende Aulendorf. y
Baron va Pirmont ende Wolf

fiein.
Baron van Boomgarden.
Baron van Graveneck.

Baron van Meichfelrein.
Baron van Fugger.
Baron van Fleckßein.
Baron van Seinfheim.
Heer Schenck van Tauten-

berch.
Heer van Virbaen.
Heer van Degenberch.

Het derde Lidt des H. R. Rijcks, zijn
De vrye Rijcks-fteden.

Hl Lidt.

Tot den Rijnfchen Banck
ghehooren

Coln.
Aken.
Worms.

Spier.
Türckheym.
Hagenaw.
FFeiJfenburch.
Straefburch.
öber-Ebenhaim.
Rojfchain.
Schietßadt»
Colmar.
Altach.

Kaifersbergh.
Mulhaufen im Suntgow•
S. Gregorts Munßer.
Metz.

Toul.
Ferdun.
Landaw.
Kauffmans Zarbruck,
Befan^on.
Camerick.

6.8

7
5
S
5
S
S
5
5
5
5
5
5"
5
5
S
y
5
5
5
S
5
7
7

Franckfort.
Fridbergh in derFFetteraw.
Geinhaufen.
FFetzlar.
Arien.
Lübeck.

Hamburgh.
Dortmundt.
Mulhufen in Duringen.
Northaufen in Duringen.
Goßar.
Gottingen.
Brakel.

FFarthurgh.
Lemgow.
Duyfburgh.
Danfßck.
Elbingen.

Swabifche Banck.

y
y
6

y
4
9

9
7
9

9

9
9
7
7
7
7
8
5

Regenfburgh. 2
Nurenbergh 1
Rottenburgh den der Tauher 1
Weijfenburgh in Nortgow. 2
Donawerdy nu om den ban on¬

der den Vorß van Beyeren. 4
YFinsheim.

6$.
D V

FFinsheim. i Fberlingen. 4
Schweinfurt. i Wangen» 4
Wimphen. 4 rfevi. 4
Hailbrun. 4 Leutkirch. 4
Hall in Schwaben. 4 Memmingen. 4
Nordlingen. 4 Kempten. 4
Dinckeljpuel 4 Buchorn. 4
Vim. 4 Ravenfburg. 4

Augffurg. 4 Btbrach. 4

Gengen. 4 Lindaw. 4
Bopfingen. 4 Cöllnitz* 4
Gemundt in Schwaben. 4 Rotweil» 4
Eßingen. 4 Ojfenburck. 4
Reutlingen« 4 Gengenbach. 4
VFeyl. 4 Zel in Haynersbach. 4
pfullendorf. 4 Schafhaufeen. 4
Kauffbeurn. 4 S.Gal. 4
Northaufen. Rluchauw am Federzee. 4

Kreytzen des R. Rijcx.
11 DEhalven defe ordre der drie leden des Rij eks, heeft-

Deelingh. 13 men 't noch in Circuls, diemen Kreytzen noemt,
ghedeylt. Kreytz beduyt een geweft oft ghedeelte des
Rijcks,begrypende fekere Provinciën,wiens principael¬
fte Prelaten,Adel ende Steden met malcanderen op fe¬
kere conditiën verbonden zijn, om de Vyanden des
Rijeks t' famenderhant te wederftaen. Welcke Kreyt¬
zen ghemaeckt zijn,om dat de ftanden van Duytflandt
te gevoechlijcker,op de Rijcxdagen fouden inbrengen,
al 't gene fy meynen tot voordeel des Rijcx,ende haren
Kreytz te zijn. Want in yeder Kreytz is een wereltlijck
Prefident uyt de Vorften , Graven , Baroenen, oft
principaelften Adel, ende vier verftandige Raetfhee-
ren, oock wereltlijcke perfoonen ghekofen, die propo¬
neren , ende met haer Kreytz-Standen alles beraetfla-

Jnfettinghe ghen, refolveren, ende befluyten. Defe infettinghe
der Kreyt- ende deelinge is eerft gefchiet in fes kreytzen te Augf-
tan. bnrgh in 't jaer 1500: daer naer in 't jaer 1 y22,is te Neu¬

renberg het ghetal vermeerdert tot thien, en zijn defe
navolgende:

De I circkel ofte kreyts is die van Franckenlandt.
De 11 de Beyerfche.
De III deOoftenrijckfchei
De IV de Schwabifche.
De V de Rhijnfche.

N De VI der vier Cheur-vorften aen den Rhijn.
De VII Weftphaelfche ofte Nederlantfehe.
De VIII die van Over-Saxen.
De IX die vanNeder-Saxen.
De X de Bourgoenfche.
De leden van yder kreytz ftaen nefFens de Caerten,

daer van fy den naem voeren.

Opper-K amergherecht des
H. R. Rijcks.

ALiefaken onder 't R. Rijck wierden eertijdts in 'tKeyfers hof ende Raedt ghehandelt: daer naer
als de procefïèn vermenigvuldichden,en de Keyfèrsmet
de oorlogen beroerten,ende andere fware faecken belet
waren , ende aeneenyeghelijckgheen recht konden
doen , op dat niemant van fijn recht foude verfteecken

InfteMnghe worden, is een Recht-Camer opghericht van Keyfèr
des Kamer- Maxmiliaende I, ontrent het jaer onfes Heeren 149 y.
merghe- Wekken deKeyfer felve,den laetften Otftober in't

voorfeyde jaer, met fijn teghenwoordicheydt vereert
heeft tot Franckfort in 't huys Braunfels, ende van den
Prefident ende Afïèfïèurs den Eedt genomen van rech-
telijck te oordeelen,en door den Baron Vitumvan Volc-
kenftain treffelijck vermaent ende gherecommandeert

! L A N - T.
alle de rechtsfaken, die voorvallen fbuden, ende bevo¬
len van alle die naemaels in dit loffelijck Camerghe-
recht fouden dienen , den behoorlij eken Eedt te
eyfTchen. De Prefident van dit Camer-gherecht is een
Vorft, Graef, oft Baron , foo verre men een bequaem
daer toe vint. By welcken van Keyfèrlijcke Majefteyt
als medehulpers ghevoecht worden twee Afïèfïeurs oft
Byfitters, die Graven oft Baroenen zijn, twee Rechts¬
geleerde , ende twee uyt de Ridderfchap, van weghen
fijn Erflanden , ende die hy van 't Rijck heeft. Hier by
ftelt yeder Gheur-vorft eene,ende eleken Creytz twee,
waer van de eene helft Rechts-geleerden zijn, ende de
andere uyt de Ridderfchap.

Keur des R. Keyfers.

SOo haeft de Cheur-vorft van Ments verftaet datde Keyfèr gheftorven is, moet hy met opene brie¬
ven 't fèlve aen eleken Cheur-vorft laten weten, ende
ontbieden datfe binnen drie Maenden naer den dach in
de brieven geftelt tot Franckfort aen de Meyn comen,
ofte haer gefanten met volle macht fenden , om eenen
Keyfèr te kiefen. Eick Cheur-vorft wort vergefèlfchapt
van de Princen ende fteden daer toe gheordineert.
Doch mach yder maer met 200 Ruyters binnen de ftad
Franckfort comen, en daer onder niet meer als yo ghe-
wapende. De Raedt van Franckfort fweert datfe nie- Eedt dés
mant füllen in laten als de Cheur-vorften,van wat quali- Magi-
teyt oft digniteyt hy zy , en fo verre fy te voren yemanzßraets tot
inghelaten hebben, datfe den felven terftont füllen doen ^ranckforh
vertrecken: fy fweeren oock de Cheur-vorften voor-
te ftaen ende te befchermen,fo het noodich is. Naer daß
de Cheur-vorften tot Franckfort gecomen zijn, gaenfè
's anderen daegs 's morgens vroegh in S.Bartholomeus
kercke,om Godt te bidden,dat hem ghelieve eenen be-
quamen Keyfer te verleenen: tot wekken eynde wordt
oock Miflè gedaen , dien de Protefterende Cheur-vor¬
ften niet hooren, maer blyven in een Capelle daer on¬
trent. Naer den dienft der Miffe komen de Cheur- Eedt dei
vorften aen den outaer ,daer de felve ghedaen is, alwaer Cheurvor=
de Aerts-BifTchop van Mentz aldereerft fweert, by de ^€n"
Trouw die hy Gode ende 't Rijck fchuldigh is, dat hy
door de hulpe Godts naer fijn difcretie begheert te kie¬
fen eön wereltlijck Hooft voor het Chriftenrijck,dat is>
den Roomfchen Coninck tot een Keyfer, die daer toe
bequaem zy, ende dat hy fulcks wil doen fonder eenigh
compaóf, ghelt, oft belofte. Defen Eedt ghedaen zijn¬
de , neemt hy den felven van de andere Cheur-vorften:
Eerft van Cheur Trier, ende Colen, daer naer van de
Coninck in Beinen, Paltz-graef, Saxen,ende Branden¬
burg. De Gheeftelij cke Cheur-vorften fweeren,met de
handt aen de borft, voor S.Ians Euangelie 5 In 't beginfel
was het Woordt. De Wereltlijcke raecken 'i felvighe met
de handt.
Binnen dertig daghen naer den Eedt moet de keur ge- <fijdt des

daen worden, ofte de Cheurvorften droogh broot eten Keurs.
ènde water drincken ; voor de Keur mach oock nie-
mandt der felver uyt Franckfort trecken: Ende is ghe-
hoech dat de meefte ftemmen ia de Keyfer te kiefen^
over een komen.

Kroninghe des R. Keyfers.

EErtijts plachtmen de Keyfers driemael te kroonen,eerft in Duytflandt door den Aertz-biffchop van
Ceulen, daernaer in Lombardien door den Aertz-bif¬
fchop van Milanen, ten laetften te Romen door den
Paus. Nu is 't gebruyek datfe maer eens van den Aertz^
biffchop van Ceulen ghekroont worden, daerom lullen
wy die hier verhalen, ende de andere voor by gaen. r .; ,
Eerft wordt de Keyfer ghefalft, om te thoonen dat derKrofin-
hy fterek ende kloeck moet wefen in 't werek daer hy

B van
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Kroon,
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van Godt toe gheroepen is, ende oock ghewapent te¬
gen fenijn ende alle uyterlijck ghewelt. Daer naer wort \ande HailZe fteden.
hem een ghefloten Croon op 't hooft ghefet, welck be-
teeckent dat hy in deuchden,ende principael in ycghe- IT] Ertijdts is de wreetheydt der Hunnen ende anderej - - ✓— L J kJ J J

lijck recht te doen, behoort volmaeckt te zijn. Ten JL* Barbarifche volckeren groot gheweeft in Duytfi-
Scepter. derden gheeftmen hem een Scepter in de handt, welck landt te quellen, ende wiert leer ghevreeft,om datfe nu

foo veel is als een roede, om de rebellen des Heylighen ontrent de Zee-cuften van Saxen, Pomeren, Mekeien-
Roomfchen Rijcks , ende andere quaet-doenders te burgh ende Brandenburgh waren. Op wekken tijdt,

Appel, ftraffen. Ten vierden,wort hem een gouden Appel,met foomen feydt,hebben de zee-fteden in Duytflandt,ende
een cruys daer op, ghegheven 5 de Appel beteeckent by de rivieren gheleghen, op fekere conditiën een ver¬
dat hy Heer des Werelts is 5 het cruys, dat hy die feive bont ghemaeckt, teghen 't ftroopender Barbaren,ende
macht van den ghecruyften Chriftus ontfanghen heeft, tot profijt des Coophandels. In dit verbont zijn de Naemsoor-
wiens eere hy ghehouden is voor te ftaen. Ten laetften voornaemfte fteden van de Finnifchen inwij ck in 't uy- fpronch

Kleedt, krijght hy het kleet dat de Magiftraet van Neurenberg terfte van de ooft-zee tot den mont des Rhijnsrdie haer
bewaert, ende met groote eerbiedinghe ende folemni- ghenoemt hebben de Anze-fteden, om datfe aen de

ghecroont te worden, tot Carel de V incluys. oft, foo andere meynen, van 't verbondt ende t' iamen-
Keyfers De Keyfer doet tweederley Eedt,een voor,ende een koemfte,welck de oude Duytfchen Hanfïè heeten, om

Eeedt voor naer de Crooninghe. Voor de Crooninghe ende falvin- welck thoonen fy een plaets uyt het oude Teftament
deKroo- ghe vraechthemde Aerts-bifTchop van Ceulen: Oft voorts brenghen, want daer de LatijnfchenTextfeyt;ningh. Catholijck gheloof met de goede wercken wil Sy hebben een Concilium, dat is, vergaderinghe ghe-

bewaren? Befchermer van de kercken zijn > Het Rijck maeckt: leeft de Hooghduytfche ; 0tC jja&m .Ljanfcn
teghen de ongerechtigneydtbefchermen? Eenen goe- gewacht. De felve worden oock Frije Hanffen ghe-
dertieren voorftander ende rechter zijn van weduwen noemt, om datfe veel vrydommen ghenieten. Sy dwa-
ende arme perfoonen^Den Paus van Roornen de fchul- len, diefe Franfïèn heeten , ende van die twee namen
dighe plicht doen oft ghehoorfamen > waer op de Key- eenen maecken. Want wy haer geen Franfos noemen,
fer antwoort: Soo begeere ick te doen,ende door Gods maer Francos; welck woort zijnen oorfpronck niet heeft
hulpe , ende der Chriftenen ghebeden gheholpen, be- van Anfèn oft Hanfen, maer van Franck, 't welck vry te
geere ick alle defe beloften ghetrouwelijck te volbren- fegghen is. In 't voorfchreven verbont wierden alleen
ghen,Soo help my Godt ende fijne Heylighen. Den an- de fteden ontfanghen , die recht hadden van haer poor-

Naer de deren Eedt doet hy naer de Crooninghe, op defe ma- ten te fluyten ende te openen, 't zy datfe vry waren, oft
Krooninge. nier ; jcL belijde ende belove,in de teghenwoordigheyt onder eenighen Prince ftonden.

Godts ende fijne Engelen, dat ick de Wetten fal bewa- De Duytfche Hanfa wordt in vieren ghedeelt, in de Deelen der
ren, Recht fal doen, ende de fchuldighe eere bewijfen Lubeckfche, Ceulfche , Brunfwijckfche , ende Pruyfi- Hanfe.
aen den Roomfchen ende andere BifTchoppen, ende fche,endeheeft 66 fteden; fes Wendfche, acht Pomer-
mijne Vafallen : De goederen der kercken bewaren: fche, fes Pruyfche, drie Littaufche, derthien Saxifche,
Chrifto dienen door fijn hulp ende fterckheydt. thien Weftphaelfche , feven Cleeffche oft vander

De Kroone. Defe duytfche Croone is van fuyver ende puer gout, Marek, drie Overyfelfche, feven Gelderfche, ende drie
hoewel de maticheydt ende loffelijcke fpaerfaemheyt Vrieffche.
der Voorvaderen daer inne te mereken is. dat fommige Lübeck is het hooft van alle de Hanze-fteden ende I. Lnbec\.
fegghen datfe van Yfer is, andere van Silver, zijn ver- 't verbont,met confent van de andere, om datfe bynaer
fïerde fabelen. in 't midden leyt, ende bequaem voor de Bondtgenoo-

De Keyfers Die van de feven Cheur-vorften ghekofen is , heeft ten by een te comen, oock 0111 de macht ende rijck-
macht. recht de Duytfchen te regeren,naer hare lands rechten dom der borgheren. Elier zijn de autentique. befche-

ende manieren : maer wort met bewillinghe van de ge- den des verbonts, ende van de naeft-buerighe fteden
meynte van Roomen , (foo de Hiftorifchryvers dick- by een te roepen. Sy heeft onder haer vijfWendfche
maels fpreecken) Coninck des Rijcks van Italien 5 die- fteden,te weten,Hamburg,Roftock,Wifmar,Stralfund,
men oock Rooms Coninck ende Keyfer noemtckrijght ende Lüneburg; feven Pomerfche, Stettin, Anclam,
dennaem Augufti, Bedieninghe des Rijcks ende we- Golnauw, Gripswald, Colberg, Stargard, ende Stolp,
relts, ende recht van de goude Bulle te ghebruyeken. Ceulen aen den Rhijn is in 't Hanze verbont gheko-1 j Ceulen.
Voor den ghecroonden Keyfer, wordt in fijn Hofghe- men in 't jaer 1481. Sy is de eerfte ftadt van 't tweede
draghen de Croonen van Aken ende Milanen,voor den deel, waer toe hooren de Cleeffche fteden, ende die
onghecroonden niet; hoewel de Keyfer foogrooten vanderMarck,alsWefel,Duysburgh, Emmerick,War¬
macht heeft voor de Crooninghe,als daer naer, want fy burg, Vn , ende Ham. De Weftphaelfche, Munfter,
gheen macht gheeft, maer alleen thoont wat recht hy Ofenbrug, Dortmondt, Soeft,Herfort,Paderborn,Len-
door den keur ontfangen heeft. Dit zijn de principael- nep, Bilevelt,Lip,ende Coefvelt. De Gelderfche,Nim-
fte punden ende Ceremonien, foo van de keyferlijcke megen, Zutphen, Rurmund, Arnhem , Venlo, Elburg,

Vrettchde- keur als Krooninghe. Men is oock ghewoon een houte Harderwijck. De Overyfïèlfche , Deventer, Campen,
teechenen brugghe te maecken, ende die met roodt laken te be- Zwol. Ten laetften de Vriefche naer 't noorden, Groe-
~ ' kleeden, waer over de Keyfer met Keurvorften ende ninghen, Bolfwardt, Staveren.

rooninge. gantpc]ien {]-aet van Lercke naer't Hofgaet,daer een Brunfwijck is de voornaemfte ftadt van 't derde deel, j j j,
heerlijck Banket gereet is, met veel tafelen,aen welcke ende heeft onder haer de Saxifche fteden, Maeghde- Brmfwijc.
yegelijck naer fijn qualiteyt fit. So haeft de Keyferlijc- burgh, Goflar,Embeck,Göttingen, Hildefheim, Han¬
ke Majefteyt met de treyn over de brugh is, wordt het nover,Vlfem, Buxtehuden,Staden,Bremen, Hamel, en-
voorfz laken om ftrijdt van de ghemeynte ghenomen. de Minden.
Daer worden oock twee heele Ofïèn op verfcheyden Dantzick, de principaelfte van PruyfTen, heeft Ko- IV.
plaetfen ghebraden,met alderhande beeften ende voge- nincksberg,Colmar, Forn,Elbingen, Brunfberg;als me- Dantzick.
len ghevult, daer van yeghelijck neemt dat hy kan. als de de Littaufche fteden, Riga, Dorpet, Revel, welcke
oock de wijnen,roodt ende wit, die uyt fonteynen van Hoochduyts fpreken, de andere Swabifch.
dobbele Arents gemaeckt,ende uyt vaten fpringen.Van Berghen in Noorweghen is oock een Hanze-ftadt. Beruhen.
de filvere ende goude penningen die gheftroyt worden, Daer zijn noch veerthien, die fommighe fegghen in dit
houdt yeghelij ck dat hy kryghen can. verbondt begrepen te zijn,andere meynen niet/als Sten-

del,
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del,Soltweden, Berlin,, Brandeburg, Franckfort aen de Duytfche een poort der Stadt,diemen de Biifchopfche
Oder, Vratiflau, Cracau, Hal, Afchersleben, Quendel- noemt,befchermen,als Londen belegertfoude worden,
burg,Halverftadt,Helmftadt,Rijl,Northeim,enDinant De Hanze Coopluyden zijn te Brugge komen wo- 2. Brugge.

' in 't landt van Luyck, om de yfer ende ftaeLmijnen. nen ontrent hetjaer 1262. Hier heeft de Coophandel
Macht der De macht van al defe fteden t' famen ghevoecht is lange gheduett,met groot voordeel der Bruggelingen,
Hanfe-jle- groot;Crantzius verhaelt veel heerlijcke daden der fel- tot datfe den Roomlchen Coninck Maxmiliaen fchan-den.

ver< 't js j[eEer (|at joor bulpe der felvige eertij ts ftvare delijck in den kereker ghevangen gheftelt hebben, naer
oorloghen ende twiften der byliggende Coningen ende datfe voor fijne oogen gedoot hadden fijn voornaemfte
Princen zijn nederghcleyt, ende vrede is ghemaeckt, dienaers. Want fijn vader Keyfer Frederick de 111, is
om dat parthijen wel wiften , dat hy feer foude ghe- met de macht van 't heele Rijck in Nederlandt gheko-
fterekt worden, dien defe fteden wilden toevallen: foo men, om het onghelijck van fijnen foon te wreecken,
dat dit verbont langhen tijdtgheweeft is als middelaer ende heeft de haven van Brugge gheftopt: waer door
van vrede , ende beforgher van de ghemeyne ruft, in deDuytfche Coopluyden vertrocken zijn,de gantfehen Daer nae

Haer han- Duytflandt. Sy fenden hare waren,als tarwe,rogge,wol, koophandel t' Antwerpen in Brabant ghecomen is,ende te Antwcn
del. wafch,Ieer, hennep,vlas,peck, teer, ftael, yfer,droogen de Hanze bontgenoten haer huys daer geftelt hebben./*»«

ende ghefouten vifch, eyeke ende denne balcken, maft- Ende nademael boven den vrydom van Ian de 11, Her-
boomen, ende alle'tghene inde Noortfche landen tot togh in Brabant, den bondtghenoten vergunt, ende
behoefder menfehen waft , naer Nederlant, Engelaut, van Hertogh Antoni daer naer bevcfticht,de goede
Vrancrijck,Spanjen,Italien: Ende om dat defe waren te ghenegentheydt ende authoriteyt van Hertogh Phi-
beter door gantfeh de werelt fouden ghevoert worden, lips,door 't verfoeck der Lubecfche,die van Antwerpen
hebbenfe met veel vryheyt, in verfcheyde plaetfen ha- bewillght heeft de Hanze Coopmans in te nemen,
ren ftapel verkreghen, ende daer oock groote huyfen hebben de felve Bondtgenoten terftont haer Collegie
gheftelt, bequaem om de goederen te bewaren , ende daer ghehouden,ende een heerlijck ende wel ghelegen

Vier voor- den Coopman te logeren. De vier principaelfte daer huys ghebouwt tuffchen twee wateren, alwaerfe haer
■»ame koop- van zijn Novogrod in Ruffen , Londen in Engelandt, eyghen recht ende Raedt der Coopmans hadden, op
huyfen. j$rUg in Nederlandt,ende Bergen in Noorweghen. In feeckere conditiën,tuffchen de Magiftraet van Antwer-

defe Coopfteden mochten wonen ende handelen , alle pen ende haer ghemaeckt. Dit fchoon ghebouw ftaet
die in de Hanze-fteden gheboren waren , ende den noch ter tijdt, ende wordt ghemeynlijck het Oofters-
vrydom ghenieten van 't Duytfche verbondtj naer de huys gheheeten, maer is luttel bewoont, ende dient om
Wetten by de fteden, ende Hanze ghefanten bedon- Soldaten in te legghen, als 't noot is, tot befcherminghe
gen. Onder welcke waren, dat de Ionghmans, die daer der ftadt. Het fchijnt dat de Godlij cke voorfichtigheyt
opghevoet wierden om de Coopmanfchap te leeren, die van Amfterdam met de Coophandel ghelieft heeft
mollen vertrecken als fy begeerden te trouwen, doch te zegenen,wiens Coopftadt nu allen anderen in Europa
mochten haer Coophandel dryven door haer fa&eurs. te boven gaet, door menichte der Kooplieden, macht
In elck huys was een Conful ofte Ouderman: defe met der fchepen , rijekdom der bürgeren, kloeckheydt der
fijne Byfitters was als de Raedt der Coopmans , ende fchippers, wijfheyt, rechtveerdicheyt, billicheyt ende
hadde een Secretaris, Rent ende hof-meefters,met an- goede regeeringhe des Magiftraets.
derenootlijcke dienaers. Defe Raedt gafalle faecken De derde woninghe der Hanze bontghenoten was 3 .Novo*
aen den Magiftraet van Lübeck te kennen , en dede Novogrod in Ruffen,een groote ftadt, ghelegen 40000 ^d.
recht in alle ghefchillen, van wiens vonnis men alleen treden van Novogrod in Lijflandt, 36000 van Piefcau,
mocht appelleren aen andere Hanze fteden. 22000 van Mofcou,der Ruffen hooftftadt. Hier hebben

ï. Londen. Henrick de III Coninck in Engelandt,heeft in't de Hanze fteden voor 300 jaeren haer koophandel
jaer 125-0, Londen tot een Hanze-ftadt ghe- ghehadt, maer is om de wreetheydt ende ontrouw van
maeckt. De naervolgende Coningen hebben oock ge- de Vorft loannis Mofci tot Revel ghecomen, daerfe
ordineert dat de Coopmans van dit verbont met geen oock niet ghebleven is. Want in 't jaer 1 5- 58, hebbenfe
nieuwe Tollen , fchattingen, oft eenighe andere laften haer plaetfe te Novogrod in Lijflant ghenomen, al waer
voortaen fouden befwaert worden , maer in alles den de Engelfche, Nederlanders ende Fransen fterek qua-
vrydom haer eertijdts gegunt behouden , om dat fy de men handelen. De Meefter van de Lijflantfche Orden
felve Coninghen getrouwelijck in fware oorlogen ghe- heeft dit qualij ck ghenomen, ende daer over geklaecht
holpen hadden , namentlijck in die Eduard de III aen Keyfer Ferdinand del, dat hier door't Rijck onge¬
voerde teghen de Fra^oyfen. Welcke ordinantie met lij ck gefchiede: maer 't ghene ghedaen was,moeft ghe-
een fonderling Placaet beveftight is, ende van Richard daen blyven.
de 11; Henrick de 1111, de V , de VI, heylighlijck De vierde refidentie was Bergen in Noorwegen,daer 4. Berghen
onderhouden. Daer nae als de Engelfche met de De- meer teekenen van 't oude verbont overigh zijn, als el- w Nmwt-
nen oorlooghden, ende de Engelfche fchepen inde ders: maer allengskens is haer handel vermindert, door^^4
Ooft-zee glienomen waren,hebben de Engelfche oock de giericheydt van den Deenfchen Adel, die ghelockt
60 Deenfche fchepen ghenomen ende berooft, welck door 't profijt, onder Frederick de II, felver koopman-
de oorfaecke gheweeft is van een driejarige oorloogh fchap deden, ende 't profijt der Cooplieden naer haer
tuffchen de Engelfche , ende Hanze Steden : die noch trocken. Als die van Lübeck , met de andere Hanze
ten laetften nedergeleyt is teMaeftricht, in 'tjaer 1474? fteden, hier over klaeghden, by Frederick Coninck iri
door toedoen van Hertogh Carel van Burgundien , die Denemarcken; heeft hy belooft hare vryheden met
Eduards lufter ghetrout hadde. Van die tijdt hebben Conincklijcke trouwe te befchermen, maer is die
de Duytfche ontrent 80 jaren in Engelandt haren vry- faecke niet wijders ghevordert. Want hy heeft toe-
dom ghenoten , onder Eduard de IIII; Henrick de ghelaten dat de Deenfche Adel met haere Zeevaert
VI Lende VIII, ende Richard de VI; hoe wel die van de Coopmans neeringhe bedorven, ende te niet ghe-
Dantfick dien wat verftoort hebben. Haer huys hiet daen alle de Ambachts-gilden die by de Nederlantfche
31 Stael-hof, om datfe menichte Stael daer brochten, bontgenoten woonden, ende den felfden vrydom met
'twelck nu niemant geoorloft is,dan die de Coninck dat haer confent ghebruyekten.
gunt. De vrydom aen 't Stael-hofverleent, zijn met de De oudtheydt van dit verbont is foo groot, datmen Outheyk
fegelen van veerthien Coninghen bevefticht. De prin- qualijeker bewijfen kan, wanneer fy niet gheweeft is, als des ver-
cipaelfte privilegie was , datfe maer een ende drie wanneerfe begoft heeft. De outfte memorie daer van hoats,
quart tenhondert voor Tol fouden betalen , ende van ftaet in't Placcaet van Henric de III, Coninck van
andere fchattingen vry zijn. Daer teghens moften de Engelandt, ghemaeckt in51 jaer 1206 , welck nochtans
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eenen ouderen oorfpronck te kennén glieèft 5 wantin t 13e macht der Hanze, heeft metter tijdt door &cm Afacht.
felve wordt ghefeydt, dat de Hanze fteden den Co- toeval van andere duytfche lieden foo aenghenomen,
ninck veel fchepen gkedaen hebben tot hulpe des oor- datter , foomen feydt, ten tijde van Henrich de I I ï ,
loghs, op befpreck, dat de Coninck met geit foude be- Conink van Engeland, twee-en-tfeftigh getelt wierden,,
talen, die vergaen, ghenomen,oft ghebroocken fouden Defe bontgenoten zijn langhe fonder een Opper- Opperhoofi.
worden. Dit is foo wel gheiuckt, dat de Coninck door hooft met groote eendracht ende profijt geregeert van
hare hulpe fijne vyanden verwonnen heeft: maer in 't kloecke ende verftandige bewinthebbers. Daer nae om
wedercomen fijnfe meeft door Horm ghebleven. Als de de eere ende macht van haer verbont te vermeerde-
Coninck de fchepen niet betalen konde, is hy met de ren,hebbenfe de Groot-ordens-Meefter in Pruyffen tot
Duytfche Coopmans geaccordeert, datfe in fijn Rijck een hooft ghecofen, om dat hy een Prince des Room-
vry fouden handelen, waren in ende uyt voeren, ende fchen Rijcks was, ende naerby gheleghen, mede dat
m^er ggQ ten hbndert voor fol betalen. Ende begeer— hy bequame havenen hadde, ende hem meelt daer ac? i
de dat defe vrydom onwederroepelijck by hem ende gheleghen was, datter gheen wapenen , yfer, ofgelt in.

Teeckenen fijne nacomelinghen foude zijn. Vyt dit Accoort be- Mofcovien foude ghevoert worden, daermen Lijflandt
vande oudt- mercktmen twee faecken,die de outheydt van 't Hanze mede konde befchadighen. Maer foo haeft Albert van
heydt des Verbont ghetuyghen; ten eerften, datfe doen machtich Brandenburgh, in 't jaer 152 y, Pruyfifen Sigifmund Co-
Hanzjever- gheweeft zijn om met een Vloot fchepen de Coninck te ninck in Polen onderworpen heeft, is hem dit eerlij ckbonts, helpen: Ende ghemerckt datter niet fubitelijck groot Ampt ontnomen, om dat de Hanze fteden haer van

wort,maer allengskens de macht ende middelen walfen, 't Rijck niet moghen fcheyden, ghelijckfe oock gheeti
foo is' t niet moghelijck, oft het Hanze verbont is langh andere als Rij ckfche fteden in haer verbondt moghen
voor dien tijdt gheweeft. Ten tweeden, aenghefien de nemen. Naderhant heeft de Coninck in Sweden defen
Coninck klaerlij ck in 't felve befcheet feydt, dat hy de Titel verfocht, maer 't is hem afgheflaghen,om dat hy
vrydommen(van fijn Voorouders ghegeven)bevefticht, gheen Prince des Rijcx was , hoewel hy den Bontgeno-
blijckt ghenoech dat defe Bontgenooten voor fijnen ten feer profijtelij ck fcheen, om de ghelegentheyt van
tijdt machtich gheweeft zijn: Want door Voor-ouders Lijflandt,daer in hy veel fteden befit. Om de felve re-
verftaetmen Vaders, Groot-Vaders, Over-groot-Va- den, hebbenfe de Coninck in Polen niet begheert^noch
ders, ende die voor haer gheleeft hebben. De derde oock den Coningh in Denemarcken, al was het dat hy
bewijf-reden des outheyts is,datmen meynt dit verbont hier toe bequaem fcheen om den mont vande Ooft-
ingheftelt te zijn tegen de Hunnen: ghemerckt dan dat zee, Eylanden ende zee-fteden, ende voor Prince des
de Hunnen,die te voren door 't heel landt liepen, ende Rijcks mocht gehouden worden van wegen 't Hertog-
ftroopten, daernaer van Henrico Aucufe tot aen den Do- dom Holfteyn. Als daernae de oneenicheydt tiiflchen
nau ghejaecht zijn 5 foo fchijnt dit Hanze verbont (ge- de Engelfche ende Hanze foo toenam, dat haer te Lon-
duerende der Hunnen ftroopen) ghemaeckt te zijn, den't Saelhofvande Engelfche ontnomen wiert, heeft
voor de tijden van Henrick. de Coninck in Spanien, in 't jaer 1J97 , door Ghefan-

Ordka nie. In de ordinantiën van dit verbont wort de Duytfche ten de Hanze fijn hulpe aengeboden,op conditiën datfe
Coopmans gheboden, datfe in de Barbarifche landen met de Engelfche niet fouden accorderen, ende met de
gheen gout oft fiiver füllen laten brenghen, maer foo vereenichde Nederlantfche Provinciën gheen verbont
met haer handelen,datfe voor haer Waren geit nemen, maken. Tot noch toe hebben de Engelfche ende Han¬
ende de Barbarifche Waren met haer Waren betalen, ze gheen vrede wederom können maecken.

Het Hertoghdom
POMEREN

Nnm.

Vrucht-
bifflhejd.

Delinge*

Steden„

Et Hertoghdom Pomeren ftreét
fich verre langhs de Ooft-zee,en
is in haer eyghen tael,die Wends
is, Pamorzi genaemt, ende noeyt
van andere natiën bewoont. Het
is vlack ende effen, met weynich
verheven berghen , vr,uchtbaer,
vol rivieren ende Fonteynen.

Jaer fijn fchoone beemden, ghenoechlijcke weyden,
dichte boffchagien, vol van alderley wildt. Behalven
het tamme vee, dat aldaer in overvloet is, gheeft dit
Landt oock Honigh, Boter,Vlas,Hennep,ende andere
waren, die ftadich naer alle quartieren ghevoert wor¬
den, ende de Inwoonderen verrijeken. Deftrandt is
aldaer foo vaft ende fterek, dat men geen vloeden van
de zee behoeft te vreelen.

Pomeren wordt verdeelt in Opper ende Neder, ofte
Hoogh ende Laegh-Pomeren, door de Oder die tuf-
Ichen beyde loopt. Neder-Pomeren ftreckt nae 't 00-
ften , ende begrijpt de Wandalen ende Caffuben; Op-
per-Pomeren, het Hertoghdom Sterin ende Wolgaft.

In beyde defe deelen fijn feer fraeye fteden , onder
welcke Bard niet de minfte is. Defe noemen lömmige
nae de Longobarden, andere nae de riviere Bartze,die
daer dicht by in de zee loopt, eerft vermenght met de
riviere Bekenitze. Het kan wefen dat de Longobarden
die by de Bartze ghewoont hebben, den naem van de
felve riviere hadden. Sy is ghebouwt, lbo lommighe
fchrijven, in hetjaer nae de gheboorte Chrifti 1079,
welck oock beveftight word met de oude regifters der
ftadt. Men leydt, dat de Longobarden in die tijd, tree-
kende om het eylandt Rughen in te nemen , defe ftadt
op haren ftrandt ghebouwt hebben, om dat de plaets
tot de koophandel feer bequaem was. Sy is lange onder
het gebiedt des Hertoghs van Wolgaft gheweeft, ende
een voorname koopftadt van die contreye. Daernae
hebben de Hertoghen van Stetin ende Pomeren, aen-
ghelockt door de ghelegentheydt der plaetfe, de felve
met groote privilegiën begifticht,ende Vorftelijcke re-fidentie vereert, ende daer ghebout een feer heerlij ckende koftelijck Paleys , met een Hooghe-Schole ende
Boeckdruckerye, ende met een feer luftighenHofver-
ciert, welcke niet alleen met verfcheyden bloemen,
kruyden, ende inlandtfche vruchten, maer oock met

veeluytheemfche planten is befaeyt ende beplant, tot
eerlijck vermaeckder borgheren. De marekt is leer
groot ende bequaem voor de inwoonderen ende koop-
luyden, daer worden alle dinghen noodich tot het on¬
derhoud der menfehen overvloedic.h verkocht, om de
vruchtbaerheydt des landts ende ghelegentheydt der
zee. De inwoonderen fijn konftighe Ambachtlluydenende kloecke Negotianten.Het landt daer rontom ge¬
legen, is feer plaeyfierigh ende vruchtbaer, heeft veel
meeren ende wateren,waer deur de koopmanfehappen
ghevoert worden , fchoone weyen, groote boomgaer-den, dicke boffchagien, koftelijck zaey-landt ende ac-
kers, daer uyt men beeilen, hout, vruchten, tarwe,
vifch, voghelen, honigh, was, wol, vellen, leeren ende
andere diergelijcke dingen met menichte haelt: fo dat
met recht de doorluchtighe Hertoghen van Pomeren,haer Hofende woonplaets aldaer gheftelt hebben. Syleydt drie mijlen van Straelfondt, feven van Roftock,
ende fo veel van Griphswald. Men kan van daer feer
bequaem nae Rügen ende de eylanden van Denemarc¬ken varen.De middelen van Bard beftaen in geldt ende

JDuytßand*

koophandel, die fy feer fterek op Denemarcken, Nor-
weghen, Sweden,ende andere plaetfen met goet gewin
dryven. Sy handelen oock op verre landen met wiens
waren haer ftadt verciert wordt; ende brouwen goet
fmakelijck bier,datfy met profijt in andere fteden
verkoopen.

De Hooft-ftadt van Pomeren is Stetin , feer plaey- Smitt.fierich aen den Oder gelegen, ende fo vermaert, dat de
Hertogen van Stetin in Pomeren haren naem daer van
hebben. Het is feker dat de Wenden,welck een woelh
wreedt ende wildt volck was , hier eertij dts woondenj;
ghelijck noch de fommighe van haer overgebleven opde dorpen ghetuygen, die niet meer als den naem van
haer oude vromicheydt behouden hebben. Sommige
treckenden naem Stetin vanfeeckere volckéren uyt
Duytflandt, Sideni ghenaemt, van welcke PtolomseuS
fchrijft. Int jaer 111 ƒ, fijnfe Chriftenen geworden,door
Otto Biffchop van Bambergh, ende het exempel van
Wartiflaus de I, ende fijn twee Sonen, van welcke het
Bifdom tot Wollin ingheftelt, ende de kerek van S. Ia-
cob te Stetin ghebout is. Defe ftadt is van alle dinghen
tot onderhoudt des menfehen wel verfien, want daer
kooren, hout tot brant, huyfen ende fcheepen te ma¬
ken , oock vifch-rijcke rivieren met menichte lijn.

De Oder is daer op verfcheyden plaetfen met brug¬
gen overleyd,waer van eene ftreckt nae de voor-ftadt,
daer feer groote koorenfehueren, ende timmer-wer-
ven fijn bequaem om fchepen te maken, om foo op de
rivieren als ter zee te ghebruyeken. Over de grootfte
brugh reyftmen nae Dantfick, langhs een wech daer
toe ghemaeckt. men vaert van daer tegens ftroom nae
Franckfort aen den Oder. De ftad is by nae vier-kant,
rondtom met wallen, grachten, poorten endé toorens
wel verfien. De voornaemfte kerekenfijn die van S.
Maria, S. Nicolaes, en S. Iacob. Hier fijn veel marek-
ten, de Nieuwe , de Warmoes, de Paerde, en de Vis-
marekt; het Raed-huys is dicht by de kerek van S. Ni-
claes, op de nieuwe Marekt, waer van rechte weghen
naer alle de deelen der ftadt loopen. Het grootfte cie~
raet is het Paleys, ofte Princen-hof, foo konftich ende
heerlijck ghebouwt, als eenich in Italien; Philippus en
Barminus Hertoghen van Pomeren hebben daer in eeri
School voor de jonckheydt geflieht, ende die met dé
inkomften van de kerek S. Ottho ende S.Maria begift,
met vier toefienders,oft Curateuren uyt den Raedt,en
drie Diaconen verfien. De eerfte Hertogh van Stetin
is gheweeft Bugiflaus 11, die gheftorven is in'tjaer on-
fes Heeren 1222. Defe heeft de Slaven ende Wenden
overwonnen,ende haer tael,manieren,ende wetten ver-

delght, Hellende in haer plaets de Saxen. Ontrent het
jaer 1313 heeft Wartiflaus de 1111, Elertogh van Po¬
meren , Wolgaft ende Stetin, welcke Coenraet de I
Cheur-vorft van Brandenburgh ingenomen hadde, we¬
der verovert. Op wat conditiën het ghefchil tuflehen
Bugillavus Hertogh van Pomeren, en Albertus Marek-
graefvan Brandenburgh, om het Hertoghdom Stetin
neder gheleydt is, kanmen by denHiftorie-fchrijveren
lefen. Stetin is een van de voornaemfte Hanze fteden,
wiens vryheydt van de Vorft, oock in de ftadt woonen-
de,niet gekrenckt wordt. In'tjaer 1631 heeft Guftavus
Adolphus Köninck der Sweden hem van defe ftad ver-
fekert,als hy iiïet fijn leger door Straelfund naer Duyt¬
flandt trock.

In het Hertoghdom Wolgaft ofte Bard , is de ftadt GripfwaU'
Griplwald,vermaert door de geleerde luyden, ende de
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fchole van alle vrye-konften , ghcbouwt in 'tjaer onfes
Heeren 154^*

-Man. De ftadt Wollin > was eertijdts de grootlle van
Europa, ende een koopftadt der Wenden, daer de Ruf¬
fen , Deenen > Saxen, Sarmaten, Sweden, ende andere
natiën haer menichvuldighe waren brachten. Dein-
woonderen, fiende dat door den grooten koophandel
de Chriftelijcke Religie toenam, hebben fcherpelijck
verboden, dat niemandt van de vreemdelinghen van
eenighe nieuwe Religie foude fpreken, welck de oor-
faeck is, datfe alderlaeft tot het Chriften gheloove ge¬
komen fijn, ende daer toe gedwonghen lijnde, in'tjaer
980, fijnfe daernae dickmaels afgevallen,principael in't
jaer 1066, wanneerfe alle de Chriftenen ghedoot heb¬
ben, ende tot 't Heydendom gekeert fijn. Ten laetllen
heeft Ottho Bilfchop van Bambergh, door hertelij ck
verlöeck vanBolellaus Hertoghin Polen,ende Kö¬
ninck van Denemarcken, wederom het Euangelie der
falicheydt door gantfch Pomeren ghepredickt, met fo
goed fucces, dat de drie Princen ende Broeders, Ratis-
borus, Bugillaus, ende Suantepolcus den H. Doop met
de Chriftelijcke Religie ontfanghen hebben. De eerfte
Bilfchop van Wollin is geweeft Adelbertus. Maer om
dat de ftadt geduerigh met oorlogh van de Deenen ge-
quelt wierde, ende leer vervallen was, heeft men goet
gevonden den BilTchos-ftoel nae 30 jaren tot Camin te
Hellen, dit is het eynde gheweeft van die oude en ver-
maerde koop-ftadt; gheleghen ontrent het groote haf
van Pomeren, daer de drie rivieren Panou, Zum ende
Dirvinouw vergaderen.

Straelfond. Straelfond is oock een vermaerde ftercke ftadt,ghe¬
leghen aende kant van deOoft-zee, eertijdts hadle
haer eygen Hertogh, die ly den Vorft van Bard noem¬
den , daernae hebben de Hertogen van Pomeren gere¬
geerd wel eer ilfe verdeftrueert van SimonHertogh
der Francken, fone van Cleodemus,ende in'tjaer 1209
weder van Waldemar Köninck in Denemarcken ver-
nieut. Voor weynich jaren, is fy van de Keyferfche,on¬
der het beleydtvan denoverften Walfteyn belegert,
ende feer benaut geweeft, doch heeft hy, naer vele en
fware ftormen te vergeefs daer op gedaen,moeten ver-
trecken. Korts daer nae heeftfe met Guftavus Adolfus
Köninck van Sweden een verbondt gemaeckt, ende
Sweeds guarnilöen ingenomen, ende haer met buyten-

WmetA. wereken meerder verfterckt. Wineta is verdeftrueert
van Conrad Köninck in Denemarcken , in't jaer 1030$
lagh tulfchen 't Swin en 't eylandt Rügen, ende was de
rijckfte van alle de zee-fteden. Daer fijn andere Heden;

R Ë N.,
als Neugard,Lemburgh, Stargard,Bergard, Camenez,
Publin,Grifenburgh, ende aen de oever Colbergh, Ca¬
min, Collin, Sund, Pucx, Revecol, Lovensburgh ende
Hechel.

Dicht voor het Opper-Pomeren Iight het eylandt Rügen,
Rügen, daer Bard,Straellundt,Griplwalt ende Wolgaft
haer aen de kuft vertoonen. 't Is eertijdts veel grooter
gheweeft, want het foo nae aen het eylandt Rüden
was, datter maer een kleyn waterken tulfchen beyden
liep. Daernae ilfer door de zee ende onweder foo veel
lands afgelpoelt, dat het nu bynae anderhalfmijl daer
van leydt. Het is heel vruchtbaer van kooren, ende
als een fchuere van Straellundt. Hier fijn oock feer
veele ende groote ganfen, paerden, olïèn, ende Scha¬
pen. Ten fieeft gheen wolven oft ratten,dan dat¬
ter onlancks eenighe in Wittouw ghefien fijn, diemen
meynt aldaer ghekomen fijn uyt de fchepen, die in de
haven laghen, ofte fchip-breuck geleden hadden. De
inwoonders houden de naem Rügen, van 't eylandt,
wiens macht men verftaen kan uyt den tochten inval
in Italien, onder het beleydtvan Odoacer. Eertijdts
hebbenfe eenfdeels op de eylanden van de Noord-zee,
eenfdeels in de zeelieden van Pomeren ende Lijfland,
ontrent de Venedifche inham ghewoont. De hiftorien
verhalen van eenen Crito, een machtich vorft van Ru-

gen ten tijden van Swantidorus Hertogh van Pomeren,
wiens Dochter Slavina ghenoemt hy ghetrouwt heeft,
ontrent hetjaer onfes Heeren iioo. Men feydt oock
dat hy over Holfteyn ende Ditmarfen geregeert, ende
Lübeck gebouwt heeft, ende ten laetllen een ellendi-
ghe doodt hadde, want als hy buckte om een laghe
deurete palieren, heeft hem een Deen't hooft afge¬
houwen. Infijnplaets is ghefuccedeert fijn Sone, in't
jaer 1106,den wekken fijne erfgenamen gevolght heb¬
ben , tot Wartiflaus toe, met wien dat ghellachte in't
jaer 122 uytgeftorven is; waer door het aen de Herto¬
ghen van Pomeren vervallen is, uyt kracht van 't con¬
tra# by haer eertijdts gemaeckt, dat foo verre een van
beyde geflachten fonder manlij eke Oir quame te fter-
ven, het landt aen de mans Oir van 't ander ghellacht
foude komen.

De Vorften van Rügen hebben oock gheoorloght
met de naeftgelege volckeren, en niet alleen de land¬
lieden Bard, Grin,Tribbern verwonnen, maer oock te-

ghens de Köninck van Denemarcken, Hertoghen van
Pomeren, ende die van Lübeck krijgh ghevoert: de
voordere gelegenheyd van dit eyland, is in't langh be-
fchreven, neffens fijne particuliere caerte.

R

Het Eylandt
v G E N.

Tden.

Grootte

eertijdts

Grootte

Vgia, ofte Rughen , is een
Eylandt des Balthifehenof-
te Swedifchen Zees, wek¬
ken de Duytfchen de Ooft-
Zee noemen , om datfe nae
't Ooften ftreckt: aen de ee-

ne fyde ift ghekeert nae De¬
nemarcken, in't Welten ende Zuyden ftreckt
het hem langhs de Pomerfche fteden Bard,
StraellundjGriplwaldt ende Wolgaft. Eertijdts
was het veel grooter , doen het Ey-landt Ru-
den noch daer aen vaft , ende maer met een

kleyne gracht , diemen met een ftock konde
overfpringen,daer van afgefcheyden wasjDoch
heeft de woefte ende ongeftuyme Zee, in't jaer
1309, alle't Lant, metkereken, torens ende
huyfen,tuffchen Rügen ende Rüden ghelegen,
ende wel op ander-halve mij le hem ftreckte,
verftonden ende overftelpt;ende is daer tegen-
woordich fulck een diepte; dat oock de groot¬
fte fchepen vryelijck daer moghen varen, ende
wort ghenoemt, de Nieuwe Vaert.

Dit Eylandt Rughen is rontfcmmet de Zee
mtertijdt. Bekopen, heeft 7 mijlen inde lenghte ende in¬

de breete,- de ommeloop, foo die recht rondt
ware, foude nae denreghelder Lant-meters,
ontrent 21 mijlen fijn; nu is 't niet alleen met
veel groote ende kleyne Eylanden ende Penin-
fiilen ofte fohiereylanden onderfeheyden, maer
oock met foo veel inhammen ende wij eken der
Zee,die tot in 't middelfte van 't Eylant komen,
dat by foo verre yemandt die curieufolijcken
wilde aenmereken, foude lichtelijcken in der
daet bevinden, dat de circumferentie ofte om¬
meloop niet minder is als 70 mijlen.

Dit Eylandt is feer koorn-rijck, want gelijck
Sicilia, naer 't ghetuygheniffe van de ouden,
den Romeyneneeü Coornfehuyr was, alfois
nu Rughen voor de ftadt Straellundt ende de
omligghende plaetfen. Alhier fijn tamelijeke
veel Peerden, Offen,ende fohapen, maer een
onghelooffelijcke menichte van Ganfon , die
uytermaten groot fijn. Daer en fijn gheen Wol¬
ven , oock gheen Ratten , hoe-wel onlancx
in't halve Eylant Wittovia eenighe ghekomen
fijn, die men meynt dat aldaer uyt de fchepen
die op de rede laghen, ofte door fohip-breuck
ghelant fijn.

De inwoonders defes Landts worden noch
hedenldaechs Rugii ghenaemt , waer van
oock het Eylandt felfs, ende in Lijflant de ftadt
Riga, gheleghen aende riviere Rubone, die¬
men nu ter tijdt Dune noemt, defon naem be¬
houden hebben. Wat een machtich ende
groot volck dat de Rugii gheweeft fijn, blijekt
üyt den heyrtocht Odoacri in Italien,die 't fel-

Duytflandt.

Vrncht'
bmheyt

inwoonders

vighe gantfchelijcken verweeft heeft. Dele
Rugii hebben ten deele bewoont de Eylanden
des Noordt-Zees, ende langhs de Zee-ftran-
den van't uy terfte van Pomeren eh Lij flant,on¬
trent den Sinum Venedicum. De eerfte Ru- Vorken

gifche Vorft , daer de Hiftorien van Ichrijven,
is gheweeft Crito, een machtigh Prince, die
gheleeft heeft, ontrent'tjaer Chrifti 1100,ten
tijden Swantidori Hertochs van Pomeren;
wiens dochter Slavina hy ten houwelijck nam.
Men feyt, dat defe Crito , oock gheweeft is
Vorft van Holfteyn ende Dithmarlen , ende
Lübeck ghefondert heeft. Defe als hy op eeri
feecker gaftmael gheweeft was , ende wel be-
fehoncken,een lege deure meynde uyt te gaen,
ende daer over met het hooftbuckte, wierde
hem van een Deen (die te voren veel heyme-
lijcke liften daer toe aenghewent hadde ) het
hooft met een bijle afgehouwen. Nae fijn doot
occupeerde Ratze fijn Vader het Vorftendom
Rughen, in'tjaer 1106, 'twelcke fijne nako¬
melinghen gheduyrichlijck ende fonder inter¬
ruptie befeten hebben, tot op Wartiflaum,met
denwelcken anno 1352 de ftamder Rugifché
Vorften is uytgheftorven, ende dit Har toch-
dom ghekomen aen de Vorften van Pomèreri;
uyt kracht van feecker compaót, tuffchen de
Princen van Pomeren ende Rügen gemaeckt;
waer in expreffelijck bedonghen ende bello-
tenwas, dat wanneer van 'teene Vorftendom
de mannelijcke ftamme quame te failleren, als
dan de Vorft van het andere Hertochdoni
erfghenaem ende eyghenaer daer van foude
wefen. De Vorften defes Eylandts waren eer- Mdê
tijdts feer machtich,ende conquefteerden niet
alleen buyten dit Eylandt veel Landen ende
Steden, als Bard, Grimmam, Tribbeream;
maer voerden oock bykans geftadich oorloch
teghens den Coninck van Denemarcken, ende
de naeby gelegene Vorften van Pomeren ; en-
de vreelden oock niet die van Lübeck te ter-

ghen ende te beoorloghen, derhalven fy vari
weghen hare macht ende wreetheyt by alle
nae-buyren ontfien ende ghevreeft waren. En-
de hoewel eertijdts dit Eylant veel ftercke en- Steden:
de volck-rijcke Steden ende Caftelen ghehadt
heeft, fooiffer nochtans nu gheen meer, als
alleen eenighe kleyne Stedekens endemarekt-
vlecken, waer onder dat Berga wel't voor-
naemfte is, alwaer qualijck400 borghers ghe-
vonden können worden; de andere,als Sagart,
Vick, Bingft,ende de andere, fijn gheringen
anderfins is dit Eylant noch tamelijcken volck-
rijck, foo dat het wel 7000 ghewapende man¬
nen ter oorloch foude können uytruften. In het
halve Eylant lafmund, niet wijt van dien wal?

G D noch-
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HET E Y L A
åie men noch te defer tijdt den Borch-wal
noemt, is een fwart diep meyr,het welcke hoe¬
wel het overvloedich viffchen heeft, fco worter
nochtans gheprefumeert, ende luperflitieufe-
lijck ghelooft, dat het niet foude lijden eenighe
netten ofte viffchers fchuytjens: ende omfulcx
te vernemen,feytmen dat eenige onvertfaegh-
de viffchers een fchuytjen daerin ghebracht
hebben, meynende des anderen daeghs oock
de netten daer in te brengen, maer en vonden
die fchuyte niet. Sy daer over verwondert fijn-
de , ende over al foeckende, heeft eene die iel-
ve fchuyte vinden ftaen op eenen hooghen
boeckeboom 5 ende roepende in fijns moeders
tale, Wat duyvelen hebben defë fchuyte op
den boom ghedraghen! ibo heeftmen ftracx
een ftemme gehoort van nae-by, fonder noch¬
tans yemant te fïen -9 Dit en hebben alle duy-
velen niet ghedaen , maer ick alleen ende mijn
broeder Nichel. Van timmerhout om fche-
pen ende huyièn te bouwen , is hier groot
ghebreck , doch om te branden overvloe¬
dich ghenoech , want ontrent Iafmund een
groot bofch is , dat de inwoonders Stubbenit-
za noemen, 31 welck ibo veel tefcgghenis, als
een verfamelinghe van bomen ende hout.

r^l In dit Eylant fijn oock veel oude Adelijcke
gheflachten,waer van fommighe haer beghe-
ven tot oeffeningh der wapenen , andere tot
ftuderen, fommighe oock in vreemde Landen
in Coningen ende Vorften hoven, Academiën
ende krijchs-tochten, de welcke, als fy haer al-
foo verfocht hebben, lichtelijcken raken in
haer Vaderlant, als oock inde naeft-gheleghe-
ne Landen, tot de hooghfte dignireyten foo in

Lantlnydm het Politijcke , als Gheeftelijck. De con¬
ditie der boeren in dit Vorftendom is oock
verdraechlij eken, die maer eenighe fchattinge
aen haer Overheren betalen, ende noch eenige
dienften daer voor moeten doen. oock fijnder
welfommige onder haer, die naulijcx met eeni¬
ghe fervituyt befwaert worden. De inwoon-

N T R V G E N.
ders hebben eertij dts in 31 gebruyek gehad t dt
Slavifche ofte Wendifche tale, die fy ghemeen
hadden met de Pomerfche. Sy waren oock foo
hartneckich in hare afgoderije, datfë delaetfte
geweeft fijn van alle de natiën, die aen de Ooft-
Zee woonden, die de Chriftelijcke religie aen-
genomen hebbenjnamelijeken ten tijde Ludo-
vici Pii, Sone Caroli Magni, ontrent den jare
ons Heeren 813; doch fijn haeft wederom af-
vallich gheworden , de Chriftelijcke religie
in een vervloeckte fuperftitie veranderende,
wantfy S.Vit, een Patroon des Cloofters Cor-
bey in Weftphalen,ende een dienaerChrifti,in
plaetfë van den Heere Chrifto felfs, die fy ver¬
lieten , voor een Godt gehouden ende aenge-
bedenhebben , dienfy Swantovit noemden^
3t welck een ghedenck-weerdich exempel be¬
hoorde te fijn, omniet in eenen graedtende
eerbiedinghe teftellen, de Heyligen met Chri¬
fto. Ter eeren van defën richten fy op in haren
koftelijcken Tempel een vier-hoofdich beelt,
3t welcke van alle de inwoonders ende rontfbm
ghefëtene nabuyren, ghe-eert ende aenghebe-
den wierde. De Coopluyden die in Rügen lan¬
deden , offerden aen het felvige31 koftelijckfte
dat fy mede brachten. Dit beelt was van groo-
te als eenmenfeh, hadde geen baert ofte hayr,
ende ghekleet met een langhen tabbaert tot
op de hielen , hebbende in de rechterhandt
eenbeecker, als een hoorn ghemaeckt, vol
nats ofte vochticheydt, ende in de flincker een
boghe met pijlen. Ter eeren van defën Afgodt
wierden 300 peerden opghevoedt , onder
welcke eenfhee-wit was, ;t welck niemant be-
fchryden mocht als de opperfte Priefterft fëlvi-
ge houdendeende gebruyekende als een waer-
fëggher, om toekomende dingen te voorlege
gherr, ende is dickwils des morghens van hem
vertoont geworden, in de ftal, fëer befweet en
beftoven, uytftroyende dat Suantovit het ghe-
bruyekt ende bereden haddein denflrijdt te-
ghens de vyanden der Rugianen.

\
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Het Hertoghdom
MECKLENBVRG T

Nam.

Oude in-

Antfch Saxen wort in Over
ende Neder Saxen gedeelt.
Tot dit hooren de Hertogh-
dommen , Lunenburgh,
Brunfwijck, Laüwenburgh
ende Mecklenburgh, welck
waerom fommighe Megapo-

knfem noemen , een Griecx woort daer van
maeckende, weten de gheleerde niet , ghe-
merekt de Griecxfche tale niet ghewoon is
dierghelijcke woorden te maeckcn. 'Twort by
3t meefte deel der Latiniften Ducatus Megapoli--
tanus gheheeten.

In oude tijden, is 31 een deel gheweeft van
31 Conincrijck der Wenden: ftreckt in31 Noor¬
den langhs de Ooft-Zee, in 't Ooften aen Po-
meren , in 't Weffen aen de Elve ende aen Hol-
fteyn , ende in 7t Zuyden aen de Marek Bran-
denburgh.

. De eerile inwoonderen worden ghenoemt
woonaeren. rT

UerulipbotriU,ende met eenen generalen naem
Wandalijoft Wenden, 't Heeft fchoone ende wel
bewoonde fteden. In voorighe tijden lagh aen
het Swerinfche meyr de oude ftadtSwerin,voor
Lübeck, Roftock, Stralfund, ende Wifmar ge-
bout. Aen het fëlve meyr light het dorp Fichel
5000 paffen van de Zee, door welcke naerghe-
legentheydt men eertij dts onderftaen heeft,de
Ooft-Zee in dit meer te brenghen, maer te
vergeefsjghelijck ghefchiet is onder de Room-
fëhe Keyferen met Jflhmo Corinthiaco.

1 is een fëer vruchtbaer landt, vol korens,
boomvruchten,viffchen, vee,ende wilt.

Dit Vorftendom is in de laetfte oorloogh
van Duytflandt van Keyfër Ferdinandus 11
verovert, ende aen den Hertogh van Friedlant
ghegeven 5 maer daernaer van Guftavus Adol-
phus Coninck der Sweden inghenomen, ende
den Hertoghe van Mecklenburgh gherefti-
tueert.

De vermaerfte fteden fijn Lübeck, Roftock,
Wifmar. Lübeck is een groote ftadt , door
gheJeghentheyt, muren ende haven verciert,
door koop-handel vermaert, rijck van particu¬
liere ende gemeyne ghebouwen, foo datfë met
reden gheacht wort de voornaemfte van alle de
fteden aen de Ooft-Zee, ende hoewelfe niet
ftaet onder het ghebiedt van den Hertogh van
Mecklenburgh, niettemin behoortfë tot dit
Landt. Lübeck luyt foo veel als Lobeck , dat is,
denhoeck des lofs. Syleyt daer de revieren
Suarta ende Trave te famen komen. Men ghe-
loort datle haren oorfpronck heeft eenfdeels
van de Cimbren,eenfdeels van't ftedekenSwar-
tou by de Zee gheleghen. In haer opkomen

Duytflandt,

Vmcht-

bavtheyt.

Steaen.

Lnbeckz

heeftfë veel gheleden: want in31 jaer 1158!
vande Wenden berooft ende verbrant. Endè
om dat Adolph Graef van Holfteyn die niet
konde befchermen, heeft hyfë ghegheven den
machtighen Hertoch van Saxen ende Beyeren
Henrico Leoni; te meer alshy klaechde, dat
door den opganck van defë nieuwe ftadt, de
Coop-handel van Bard minderde, ende de Lu-
nenburghfefoutkeeten fchade leden, door het
fout dat van Todello in alle plaetfën vervoert
wierde. Eenen anderen Heer bekomen heb¬
bende, is fy door wijf heyt van de kloecke Raet
gewaffen, die door tuftchenfpreecken des Her-
toghs van Saxen lichtelijck van Woldemaro
Coninck van Denemarcken verkreghen heeft,
datfë vry in fijn Coninckrijck mocht hande¬
len. Naer dat Leo in den ban was ghedaen, is
Lübeck van Frederico 1 beleghert, ghewon-
nen,ende onder 't rijck ghekomen. Naer wiens
doodt fy weder Leoni ghegheven is. Defë oock
gheftorven fijnde, iffe verwonnen van Wolde¬
maro , des Conincx Canuti broeder, Fïertoch
van Slefwijck, ende onder 't ghebiedt van den
Coninck van Denemarcken ghekomen. Maer
als fy te hart regeerden,hebben de Lubecfche
haer in befcherminge van Frederic de 11 ghe¬
geven, en van hem verkreghen haer oiide vry-
heyt des Rijcx.Van dien tijdt iffe ghetrou ende
volhardich ghebleven onder 't ghebiedt van
't Roomfche Rijck,ende heeft van de Keyferen
fchoone prijfen van haer ghetrouwicheyt ver¬
worven. Anno 1238 iffe door eenen grooteii
brant bedorven,welck veroorfaeckt heeft datfë
de huyfën niet meer met riedt, ftroy , oft bie-*
fen ghedeckt hebben, maer met pannen van
aerdeghebacken. Anno 1308 hebben fommi¬
ghe oproerighe borgheren haer teghen den
Magiftraet opgheftelt , ende de oude Bor-
ghemeefters verdreveniEn heeft de ftadt doen
ghefmaeét, hoe veel daer aengheleghenis van
ervaren luyden geregeert te worden, derhal-
ven oock de oudeRaedt, alftë weynigh tijdt
daernaer van Keyfër Sigifmundo herftelt wier¬
de , met grooter blijfohap van de goede ge¬
meente weder ontfanghen is. De aüthoriteyt
van de Magiftraet in defe ftadt is feer groot
ende gheacht,waer toe men niemandt kieft als
mannen van groote wijfheydt, ervarentheyt
ende voorfichticheydt. Daer fijn twaelfBor-
gemeefteren, alle ghefproten uytde gheflach-
tender Magiftraten. Van defë kanmen niet
appelleren als aen 't Roomfche Rij ck. Lübeck
is door de fituatie ende wereken heel fterek.
De muren ende bolwercken ftaen in 31 water
vaft op gheheyde palen ende bakken. Daer
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lijn twee langhe ftraten, waer aen over beyde
fyden kornen kleyne nederfackende ftraetjens,
waer door alle de vuylicheyt aen de eene fyde
in de Trave, aen de an dere fyde in de Vagenis
gheworpen , ende deftadt fchoon ende reyn
ghehouden wordt. Daer fijnfchoone kerckèn,
de Dom van S. lan, de Collegiaten van S. Ma¬
rie, S. lacob ende S. Pieter, en andere,verciert
met liooghe torens, vergulde fpitfèn, ende met
Coper ofte loot ghedeckt. Men feyt dat defè
ftadt 2i 50 treden lanck is, ende 1300 breet.

wifmar. Wifmar beduyt in de Saxifche oft Duytfche
tale, een fèeckere Zee , ende is foo gheheeten,
om dat de haven aldaer voor de fchepen een
fceckere ende goede rede is. Dat eene Wifma-
rus Coninck der Wenden haer defen naem ge-
gheven heeft,fijn verfierde praetjens.Haer be-
ginfel fteltmen in \ jaer Chrifti 124o,wanneer-
fè ghebout is van Guncelino (die naer Henricum
Leonem dit Landt gheregheert heeft) uyt de
ruynen van de oude ftadt Mecklenburg}!, die-
men feydt gheweeft te fijn't hooft van'tCo-
ninckrijckder Wenden. Syis haeftopgheko-
men door den handel der vremde natiën, ende
de gheleghentheyt van de haven, om alles uyt
ende in te voeren. Sy is omringht met kleyne
ftedekens,die alles tot menfèhen leven noodich
haer brenge.By deftadt lightoock een vrucht¬
bare landou, uyt den welcken van veel jaren
herwaerts ontrent 500 borgheren,dieeyghen
huyfèn hebben,met lotinghe ghegheven wor¬
den fommighe morghen oft bunderen lants,
om die den tijdt van feven jaren te bouwen en-
de te ghebruycken.

RoflocJi. Roftock is oock een Wendifche ende Han¬
fe ftadt, gheleghen in het Hertoghdom Meck-
lenburgh. Sy heeft den naem niet van een Ro-
fèn-ftock , oft Rodenftock, hoe wel de duyt¬
fche naem fulcx fchijnt te fègghen, maer van
de vochtighe aerde by de Sclaven(die eertijdts
hier ghewoont hebben) Roftzock ghenoemt :
welcke naem noch in het groote ftadts fic-
ghel met de felve letteren ftaet. DePoolfche
Hiftorie bevefticht mede den oorfpronck defès
naems. Sy heeft haer beginfèl ghehadt in ?t
jaer onfesHeeren 329, wanneer,foo men fèyt,
de viffchers om de geleghentheydt der plaetfè
haer hutten daer by de reviere Warnow ghefèt
hebben: maer Godfcalck der Obotriten Vorft
heeft daer een ftedeken ghebout. 't Is feeeker
dat Pribiftaus de 11, fbone van Nicolitus de x L

N B V R G H.
ende laetfte Coninck der Hernien, de felve in
?t jaer 1160 met muren omRinghelt , met
grachten verfterckt, ende tot een ftadt ghe-
maeckt heeft, uyt de ruynen oft overblij fielen
der naerby gheleghe ftadt Keffin , van haren
Prince Henrico Leone verwoeft ende af-ghe-
worpen.Haer lenghte is 1166 treden, de bree-
te 825, de-omloop jooo. Syis niet veel min¬
der als Lübeck. Defè ftadt is in drie deelen
ghedeelt,het oude, nieuwe, ende middelfte.

Binnen Roftock fijn feven brugghen , waer
van eene door outheydt vervallen is. Vande
merckelijckfte faken, die hier elck feven ghe-
vonden worden, is dit ghedicht.

©weti ©omt tfyo ©int Spanen Katcfc /
&mn ©tmtcn mt ben grootcn Sfïatcfe/
©cwn \Dfjorc foo bai ga|n tfjo 2cmbt/
©etocn Soopmattö bruggen bt) Om fitanOc/
©coctt Zomc foo op Oen 5Xat>t£af? fiaen /
©eocn Kloefen Ofe Oaet Oagltfcfen fïaen/
©et>cti £int>cn op Oen ïKofen gmöen/
©as' fint bic ^ofïorfer fennen mum.
De treffelijckftegheflachtenfijn : de Monc-

kes, de Cosfelder , deFrefen, de Nacht-raven,
de Lowen, de Wij fen,de Krufen,de Roden,van
Zelowen,van Otberghen, van Zeynen,van Aa,
Witwen, Crone, Cropeln, Kerck-hoven, van
Bagghen, Buke, Katzouw, Macken, Grent-
zen. Deftadt mach gouden en filveren mun-
te flaen. De Magiftraet beftaet uyt 24 kloecke
mannen, uyt welcke vierBorgemeefters ge¬
rn aeck t worden , Overluyden oft dekens der
Ambachten ende Gilden, Schout, ende Rech¬
ters oft Schepen. De hooghe fchoole heeft niet
meer rechts ende vryheydt, als haer van den
Prince ende Republijck gegeven wordt.

De mindere fteden van dit Hertoghdom
fijn, Suerin, Parchim, Lubit, Plawe, Guftrow,
Butzow,Kröpelin,Bruel,Waren,Ribnitz, Tes-
fin,Malchin,ende meer andere.

Onder veel revieren fijn de principaelfte, de
Eide ende Rehenitz.

Hier fijn oock veel Meeren, als de Swerin-
fche, Crakoverfche, Planwerfche, Calpiner-
fche, Malchinfche, Cummeroufche, Müntz-
fche,ende Baffbuwerfche,met noch veele kley¬
ne, waer door dit landt feer vïfch-rijck is.

Daer fijn mede veel Boffchagien vol houts
ende wilt ghedierte, leer profijtelijck voor dc
inwoonders,

>

Het Marckgraeffchap
BRANDENBVRGH

Oude Dole- Ba. r ÊÊBiiFWk Marckgraetfchap Bran-
ij I JhËSI H denburgh is eertijdts van

de Wandalen bewoont ghe¬
weeft , wekker woonplaet-
fèn fich uytftreckten van de
Elve afnae 't Ooften, tot in
de Heerlijckheden ende

Landen, die nu die van Mecklenburgh, Brafi-
denburgh , Pomeren, Bohemen, ende Polen
bewoonen.

De naem van de Mark Brandenburgh komt
van de hooft-ftadt, die, als fommighe fegghen,
eerftmaels Brenneburgum is ghenaemt ; hier op
heeft Georgius Sabinus, in de befchryvinghe
fijner reyfèn,ooghmerck ghehadt,als hy leght :

Italiam quando digrejfiw ab urbepetebam
A Duce qucG Bremo condita nomen habet.

Carolus Magnus heeft defè volckeren langh
beftreden, maer Henricus Auceps heeftfè over¬
wonnen,by winter tijdt, flående fijn legerplaet-
fè op het ys, ende befèttede de ftadt daer naer
met Saxens.

Ktgeringhe. De fucceffie der Vorften defès landts is ver-

fcheyden gheweeft, want als 't gheflacht der
Marckgraven uytgheftorven was, heeft Ludo-
vicus Bavarus in 71 jaer 1x19 ditVorftendom
aen fijn Sone Ludovicumgegheven.De Beyer-
lèhen hebben 't daernaer,anno 1363, verkocht
aen Keyfèr Carel, fijnde oock Coninck in Bo¬
hemen. Van lohan, Carels Sone, is dit Marck-
Graef-fèhap gekomen aen lodocum ende Pro-
copium, Princenvan Moravien* Iodocusmet
lèhulden befwaert, heeft het fèlvighe verpant
aen Wilhelm Marckgrave van Meyffen. Eynt-
lijcken heeft de Coninck Sigifmundus,in't jaer
14x7,in het Concilie van Conftantz/t fèlvighe
aen Frederic Burgh-grave van Nurenbergh
ghegeven. Heden regeert daer over met fon-
derlinge voorfichticheydt,fachtmoedicheydt,
ende mildicheydt, die hoogh gheprefèn Hee¬
re Wilhelm.

Grenfin. Jn 'tWeften paelt de Marckgraeffchap Bran¬
denburgh aen Saxen,Meyffen,ende Meckelen-
burghjin't Noorden aen Stetin,Pomeren,ende
Calïuben^nae 't Ooften aen Polen ende Silefien j
ende in 3t Zuyden aen Bohemen, Laufnitz,ende
Moravien.

Dit landt is fèer vruchtbaer, voornameli jck
aen koorn,gheeft]oock overvloedich wijn; het
brenght oock voort coral, JEtïtem ofte bloet-
fteen, xißum, ende meer andere edele fteenen.

De Marck-grave van Brandenburgh is oockKeur-vorft des Rijcx,ende wort onder de rijck-
Duytßandt.

Vrucht-

Che'A,

fte ende machtichfte Vorften van Duytflandt
gherekent, als die boven de Oude ende Nieu¬
we Marckgraef-fèhap, oock vele Steden in het
Vorftendom Laufnitz ende °t Hertoghdom Si¬
lefien befit.

Defègeheele Marek wort ghedeylt in drie Thelinthc*
deelen, te weten, in de Oude, Middel endè
Nieuwe.

De oude Marek begint van de Lunenbofger oude
heyde, ftreckt tot aende Elve, ende paelt aen M(^CK
de Bifdommen Magdenburgh, Halberftadt >
ende Mecklenburgh. Der fèlver inwoonders
waren eertijdts de Senones, Suevi, oock op
foiximighe plaetfèn de Angrivarii ende Teuto-
nes. In dit gewefte liggen fèven voorneme fte-^fe1
den, als Tangermonda aen de Elve, alwaer de
Angra ofte Tonagra haer water in de Elve ver¬
lieft; eertijdts een woonplaetfè van Keyfèr Ca¬
rel de iv. SteinftaH is3 de hooft-ftadt van defè
Marck;Soltwedel,in twee fteden, de oude ende
nieuwe verdeylt. Gardleben, met het Cafteel
Eifèhnip ghenaemt: Oofterburgh,'Werben,em-
de Seenhaufèn, miffchien van de Senonibus ah
foo gheheeten. De andere gheringerefijn Ar-
nebergh met het flot, aen de Elve gelegen, BiL
march, Beufter, Büeck, niet wijdt van de Elve
ghebout; Malba ende Letlingen, welcke oock
Letzolinga ghenoemt wordt. Daer en boven
worden hier gereeckent 46j fèhoone dorpen»

De Middel-Marck, neemt haer begin aen^MddeU
de andere fyde van de Elve, ênde ftreckt haer
tot aen de Oder ende aen de reviere Suevüm
ofte Spret;was eertijdts bewoont van de Suevis»
De hooft-ftadt hier van is Brandenburgh, daer Steden.
van het Marckgraeffèhap den naem voerdt; fy
is ghenoechfaem vermaert, ende light aen de
reviere Havel: fommighe willen datfè haren
naem verkreghen heeft, ende ghebout is van
Brenno overfte der Fran^oyfèn : andere ter
contrarie, datfè ghefundeert is van Brandone,
Prince der Francken,ende Sone van Marcomi-
rus, die ontrent den jare Chrifti 140 dit landt
onder zijn ghebiedt ghebracht heeft. Alhier
was eertijts het Pantheon, ofte de ghemeyné
Tempel van alle der Wandalen Afgoden}
welcker fommighe Zornebock ende Swande-
witz ghenoemt wierden, ghelijck de MerL
burghfèheChronijcke genoechfaem uytwijft.
Hedenfdaechs is hier de vierfchare, ende
ghericht des gheheelen lants. Defè ftadt heeft
veele privilegiën ende vry-dommen, haer eer¬
tijdts van Keyfèren, Coninghen, ende Vor¬
ften verleent,ghelijck blijekt uyt het heelt,dat
in de nieuwe Stadt ftaet, 't welck de Borgers
den Rolant noeixien , houdende in de rechter-

F handt

1



Sictidarg

iswal

H-ichtenben:,

jj Fmtisbanf
.O Ludwu
V. baretttmmt

'Warneniundt

Grip5wake A/- J u<Av,fi
\x±mrr\ r

Rollock

(ernyeiL Stoltenberg
® Ctvnmniteam

{U'pllimborch

ïycvitz Oj
Qtalhrt ^Pecjenwplde

v ^ i nT^Y
£&&, Quarkenbonj I

A
•_crckehngen . ^ ƒÊJU&lL^fSÏL

lonckcbenj ij &n
Jhom Rita O <

»%

Cprcms
Pawels Hor,

GuUrowSchont,
Wximar "Ptidsberhoue

Ivatack

~Golnoir
gfyurgjici
f Fi'cdlaitg
herder

Stcrn^S
StoUettbetp ' -"^MN

L7ƒ ^ (Blatickett/cfe
jf ° O (Bocke

Aï*fr~*
^ V O / (Kapßine iStt

T&jenwalié.
'DobbertitL (grnbaihagi O Scholvin

GaJebufeh

~Üarchim>
'ontme 'Jij mr>K^

'Ritzer/A? ^c^jfih
W^Èkf&trchhznt-

Strasbort.

1Wittenborc!
'farenu Giiftavt—

Curow q

/arat

"Wulflshty ■

Bredenfclde ^olUck A/^ßQLjan
O lorett,

^ /OAiildebrantshapetv
Stolpe ''OjoPVogel/luLt, >

leiioiv

(Petzkow

HobelJlalow O 'Pech lót

StendelichenColtOW J
O RruttawCo "*""o $

<£owckule~- O '9
■Se~efê -/pLtiske O °^t> ® ^

) O fcUes* O
.. ,, /o®^ O 'Sv*rrifenoe# . Wehns

aneklebe O •*O °-f- O Rekent-zin
; «? V

rBrcUelin ! % .

^USë/êniergKröntet* •Aeydhorg

Schwet Jet'Nta friertCanow
0

CU Strafen,

V- -
4,ir ZeehUj'^th
MftSt&uUfc.

, 'Willikensdorp
(Bonnendorp

Stolpen,
piHerberg

^UioeßeruAt4/HanteL

Jpinwclfletlt(ettaw
aApTTttL

Curttv(Machbare

P R i G
>

'Premfacheßn viVjV

t *.l> O ' * i^ ,V J-X X... «-.

'WewflaAt

s-tfore
Wittenberge

ScJnwhmburg

O flattenloi

TaraAis

Werbern WecltelhtWeiteten

y O Schnacken
lurjk /

Bezendorjf r ■

Jiolarvtk

o Crimetitz J

-IL-
. Holantr £ fc; V" Sfujetbcrgk/d

l "^''Mjl. '~ _.

^B'ibcrteich

-1 r- r.tbMr- Croif,

; Schonveltr
Wewntarebt

'

ii|W: WU^-
«Mi

■»nu ^ -sa»tó

Wwriï
hïparttrnbetfl "^h|4fe.S ^ ii%*. 41

tmnrt

ÄM' lo 'Wust

r«£

Py^—^'V JLHruek. \ SnckermtifiJc
l V\ f (ksache \v Iirhetz

/Tatu/ermutul,
Rotel.

Jur/lëti

CrofTe

G-entin, Puberasüß Heidt- Ledetebt Granberg'Bolers

\
eben- : o

O jfohen Zejats
Ipick-ewalden

Sönitz
'rcheoi'tetn'.

Worm'
Zedenick

Wetsenb

BRANDEBVRGVM
MARCHIONATVS,

cum. Ducatibus

POMERANIJietMÊKEIENBVRGI,

1 AmAerdami.
ApuiCjuiljzhmun
et IocuuLertCBhuiL.

q Hoberhau/et,
jUlharitL GennMiictt ecmtmtnuL

Dobejrlaw alias
O/ tutenwalAtPW Forlitz

Am (le
'• Dmhem.

ZacherrtL

Solchcnburgk

V JL NFi 'Idelcntdir \ bOj

"

H

, >v'.êm^TW°.#._

Wottelnfete
° Ij

Beufler I

J dLM -**t Tc,T
ch^ \./Jbswb' <K° '—^

\ Ass,^ 1«L

j Smdoeh-
. iiieJzubod

Bovendych

LONIA
'Sfeiijladt

jUefavtz

PARS

Wun/borg

° "••••-. V 'Roben l %C O V'**he„\, .

- - .„Anh^i& t..|S^rf^/Ä iT wbeh° T~i r_7'ScrrVo „ f, n ^ ' ° _

SahT%Szk(7 ,Q x, 7 0 Ro/stelen ..J

«reW^^ I Aeken "



RANDE

fianclt een bloot fwaerdt. Nae Brandenburgh
volcht Rathenau aen de Havel5 Spondauw,
met het fort aen de reviere Spree • daernaer
Coln,ende Berlin, twee fteden door de reviere
Spree ghefepareert3 alwaer hedenfdaechs des
PrincenHof is. Franckfort isoock een van de

grootfte ende voornaemfte fteden, leer play-
fierlijck aen den Oder geleghen, die feer vifch-
rijckis, en aen de ooft-zijde voorbyde ftadt
loopt: de andere gedeelten der ftadt fijn met
luftighe heuvelen ende uytghelefène wijngaer-
den belet, daerle wijn afmaecken, die in Po-
meren , Denemarcken, Pruyffen, ende andere
nae-ghelegene plaetfèn ghevoert wordt. Dele
ftadt is eerft in 't jaer 1253 van Gedino van
Hertzbergh ghebout , door het bevel ende
middelen van Iohannes de eerfte,Marck-grave
van Brandenburgh. Het is een vermaerde
coop-ftadt, alwaer drie jaermerckten ghehou-
den worden. Hier is oock een hooghe Schole,
daer de voornaemfte vrye konften, talen, ende
wetenfchappen gheleert worden, van Marck-
grave Ioachimo in 't jaer iyo6 opghericht,
ende met veel inkomften voor de leeraers ver-

fien. De gheleerde mannen die aldaer ghefio-
reert hebben van hare ftichting af,worden van
Sebaftian Munfterus verhaelt. De andere fte¬
den fijnBritza, Belitza,Bernaw, Bellin,Mitten-
walt,Munchfbergh, Bifènthal, Blumenbergh,
Botzauw met een Slot , alwaer eertijdts de
Templieren woonden.Fryenwalt,ende Odero-
bergh, alwaer Marck-grave Albert de tweede
van die naem, een Slot in 't midden van de re¬
viere gebout heeft, ende de pafferende gehou¬
den fijn den Tol te betalen. Frifach, Gerefwald,
Grimmitz,Gruneheyde,Grunewalt,ende Kop-
penigk, vier des Vorften Vyvers met de Vor-
ftelijcke floten, noch daer beneffens het ftede-
ken Lichenum, Purftein met fijn Slot, het fte-
deken Bernavich3 ende dorp Mulrofè, het fte-
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deken Zoffa met het flot5 Wrutzen, Selouviiim
een ftedeken?met veel meer andere dorpen en-
de buyrten.

De nieuwe Marek wort ghefepareert van de Nieum
middel Marek door de Oder,ontrent dié plaet-^5^
fe,daer de Warta dicht by Cuftrin, zich met de
Oder vermenghtDe voornaemfte ftadt van de Steden,
Nieuwe Marek is Cuftrin, van Marck-grave Io-
han,fone van Ioachim de I, ghereftaureert,met
groote onkoften verfterckt, ende tot een Vor-
ftelijcke wooninghe ghemaeckt: de andere fte¬
den fijn Landfbergh aen de Warta 5 Coninghs-
bergh,Bernwaldt, ende Bernfteyn,een ftedeken
met een flot3 Bernawich,Berlinicum ofte Nieu
Berlin, Arnlwaldt, Tham, Solden, Furftenfelt,
Bramburgh,Driefen,Falkebergh eenStadt met
een flot, op de grenfèn van Pomeren ghelegen,*
Kartaw, Lepena, Morinum,Schiffelbenum,
Olèmund, Schonflies, Woldenbergh, Zeden,
Zandock.

Andere verdeylen het gantfehe gebiedt des
Cheurvorften van Brandenburgh in leven of¬
te acht Provinciën , als Alte Marek, Mittel-
Marek , Neu-Marck, Vber-Marck, Pregnitz,
ende Croffen, alle Hertochdommen 3 benef-
fens de Heerlijcheden Sternebergh ende Cot-
bus,ende een ghedeelte vanLaufnitz.Daer fijn
noch kleyndere ende gheringere Graef-fchap-
pen in dele Provinciën, alsRapin , Vierraden,
met de Marck-Graef-fchap Cuftrin 3 Men telt
inde gantlche Marek van Brandenburgh met
de aenhoorende Landen j j groote Steden, 64
kleyne, 16 Marck-vlecken, 38 Cafteelenofte
floten, 10 Waranden,ende 17 Cloofters.

De voornaemfte revieren fijn , de Oder y Rivieren,
Spree, Elve, Havel, Warta. By het Carthufer
Cloofter ontrent Franckfort is een beeexken,
uyt een heuvelken eens wijnberghs komende,
al wat daer in valt, verhardt in fteen, gelijck de
experientie leert.
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Het Hertoghdom
V N S W Y C K

Noem. |y. 1 Et Hertoghdom Brunfwijck
heeft den naem van de hooftftadt
Brunfwijck; ghelijck de ftadt van
Brunon fone van Ludolph Her-
togh van Saxen, die den naem
liet aen den Vicum ofte Dorp dat
hy begoft hadde te bouwen ,

welck naer hem ghenoemt is,Bru-
nonis View, in de Saxenfche fpra-

ke fbo veel te fegghen als een wijek. Nu ter tijdt wordt
het Brunfuicum ofte gheheeten.

Beden, Dit Landt is feer groot,ftreckt hem van 't Magdebur¬
ger ende Halberftatter ghebiet , ende van 't Hartz ofte
Schwartzwalt tot aen de Elve. Ontrent den jare Chrifti

Regeringhe, 1230 heeft Keyfer Frederick de II dit tot een Her¬
toghdom ghemaeót, verheffende Ottonem Heere van
Brunfwijck en Lunenburgh, een neve en fucceflèur van
Henricus Leo, die het generale gebiedt over geheel Sa¬
xen hadde,tot een Hertogh,hem-gevende de wapens,die
lijn groot-vader mede uyt Engelandt ghebracht hadde,
beftaende in twee goude Leeuwen voor 't Hertoghdom
Brunfwijck, ende een anderen hemels-blauwen Leeuw
met eenighe vlecxkens,van wegen Lunenburgh,wekken
eertijdts voerde Hertogh Herman , endefynenacome-
linghen, met den tytel van 't Hertoghdom Saxen.Van de
andere Hertogen mach men wyders lefen Munfterum in
zyne Werelt-befchryvinghe.

Hooftfladt Brunfwijck is hedenfdaeghs de hooft-ftadt, van dit
Brmfivtjckjj.lertoghdom, en oock de grootfte van gantfeh Saxen,

eertijdts was fy gheheeten na haren ftichter Brunopolis,
eh van Ptolomaso Tubifurgium, na de meyninge van Fran-
cifcus Irenicus. Defe ftadt is groot in haer begrijp, vier¬
kant, feer wel ghepeupleert,ende met veel fchoone huy-
fen gheciert, met muren ende een dubbelde gracht,
op fommighe plaetfen oock drie-dubbelt, alle vol wa¬
ters, wel verfien ; tufïchen defe grachten gaet rontfom
een feer dicke ende ftereke wal,met alderhande boomen
beplant ; daer fijn vijf marekten, vijf Recht-banc-
ken, ende oock fo veel Overicheyden. Sy is ghebout na
'tgetuygheniflè haers Hiftory-fchryvers Hermanni, in 't
jaer 861 van twee gebroederen Bruno ende Theodorus,
(welcke van fommige oock Theomarus genoemt wort)
fonen van Ludolph Hertogh van Saxen.Midden door de
ftadt loopt de riviere Onacra ofte de Oocker j die ha¬
ren oorfprongh heeft in 't Hartzwald , ende de ftadt
in tween deylt, alderley vuylnifle met haer nemende,
ende op verfcheyde plaetfèn, met brugghen beleyt, ver-
menghtfe haer eyntlijck met de Wefer. Hierisgheen
goet water om te drincken , maer wordt vande in-
woonderen meeftendeel bier ghedroncken , want de
wijn is daer niet feer overvloedigh, ende feer dier. Sy
ts eerft van kleyne beginfelen op-ghekomen , ende
heeft metter tijdt fulcken aen-was ghekreghen, ende is
t' elcker reyfe fbo vergroot, dat van weghen hare macht
ende rijekdom, oockde Princenhaer na de felvige Her¬
toghen van Brunfwijck hebben doen noemen. Voor een
van de Raet-huyfen defer ftadt, leeft men defe woorden,
die ick hier heb willen ftellen, om de menichvoudighe
proceffen van onfen tijdt.

Door proceffen ontflaen doodtlijche vyantfehappen , men
doet verloren koßen, 't lichaem wort dagkelycks vermoet, 'tge-
moedt gbequelt, daer uyt volghen veel oneerlickefeyten ende la¬
ßeren t alle goede heylfame wercken worden te rugghe ghefielt,
ende die de faecke meynen te winnen, verliefenfe menicbmael,

• cfiefoo fy die winnen, verhryghenfy doch niet veefals men wil
rekenen de moeyten ende koften.

Duytflandt.

Anno 1229 fturfHenrick Keur-paltz ende Heer vari
Brunfwijck, wiens 2 dochteren de ftadt verkocht heb¬
ben, aen Henrick fone van Keyfer Fredrick. De rechte
erfgenaem OttoHertogh van Lunenburgh heeftfe met
2000 Ruyters ende hulpe der borgheren,daer uyt fmij-tencje het garnifoen, ingenomen, ende met Keyfer Fre-drickverfoent,is van hem Hertogh ghemaeckt.ln'tjaer
1292, naer de doot van Flertogh Willem,zijn de borge«
ren oneenich gheworden^want de ghemeynte hadde 12Hooftmannen gefielt, om de Magiftraet te wederftaen,alfle yet tegen haren danck fouden ordineren. 'T ghe-beurde datter wat befloten wiert,waer in 't de meeften¬
deel der borgheren met den Magiftraet hielt 5 de ande¬
re met haer 12 Hooftmannen: welcke Henrick den
Wonderbaren,die doen in de ftadt was,gebedë hebben,dat hy de ftadt foude behouden tegen fijnenjongherenbroeder. De Magiftraet en de befte der borgerë maeck-
ten een verbont met denjongeren broederAlbert,endelieten hem 's nachts heymelijc in.Defe joegh de Hooft¬
mannen uyt de ftadt , dede 10 van de principael¬fte belhamels hanghen, ende een onthalfen. De op¬roerige borgheren daer naer door fijn redenen gheftilt,
namen hem oock aen voor haren Hertogh. Anno 1492ifïèr een gefchil geweeft tufïchen Henrick den Ouden
ende de ftadt, welcke niet en begheerde de ghemeynelallen met de andere Onderdanen te draghen, oft denTol van de uyt ende inghevoerde koopmanfehappente betalen : hierom is fy beleghert , ende met fe-
kere conditiën verfoent. In'tjaer 15-42 wederom van
Henrick denjongen Hertogh van Brunfwijck belegert,heeftfe tot hulpe gheroepen Keur-Saxen Ian Fredrickende Philips Landt-Graef van Heften hare bontgenoo-
ten, die met een fterek Legher 't Cafteel \Volfenbuttel
ingenomen,en den Hertogh verdreven hebben. A°. 15-5-0iftè noch eens vanden Hertogh belegert, doen beval de
Keyfer dat partijen de wapenen fouden nederleggen, enhaer gefchil met recht vervolghen.Drie jaren daer naeriftè van den felven veel harder belegert ende befchoten,
maer hy is të rugghe ontboden van fijne bontgenootende Neurenberghfche, ende de Biflchoppen van WurtF
burgh ende Bambergh,op wiens koften de belegeringhedoen géfchiede.In 't jaer 1615 heeft Henrick Iulius de-
felve weder belegert, met hulpe van fijn neve ChriftiaenKöninck van Denemarcken: maer de Henfche bontge¬nooten ende de Staten van't Vereenighde Nederlant,onder 't beleydt van Fredrick Hendrick , nu Prince van
Orangien ende Gouverneur van Hollandtende Zee-
landt, haren leger totby 't ghebiet Brunfwyck gebrachthebbende tot ontfet der ftadt, is de belegeringe opghe- Nbroken, ende een ghedurighe Vrede ghemaeckt.

Onder de andere fteden defes landts, is Goflar niet Gofiar\
de gheringhfte , lijnde een Keyferlijcke ftadt ; be-
muert van Keyfer Henric de I, vader desgrooten Otto-
nis, een lief-hebber van fteden. In 't jaer 105-1 heeftfe
Henric de III, een feer rijck ende machtigh Keyfer >feer vermeerdert ende verciert 3 welcke van te vo¬
ren maer eenkleynen meulen-werf,ofte eenjacht-hutjenfoo men feydt,placht te wefen, ende wierde van de bey-de voorgaende Henricken, ende daer naer van defen
derden foo hoogh verheven ende tot fulcke digniteytghebrocht, als men nu liet. De voorfz. Keyfer Henrick
de I I I heeft oock aldaer een Koninghlijck Paleysdoen bouwen,met twee kereken.

Helmftadt light ten halven weghe tufïchen Brunf- Hebnft
wijck en Maghdenburgh; defe heelt Hertogh Wilhelnl
van Brunfwijck van den Abt van Verden oni eenfeec-
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BRVNSVVYCK.
kerfbmme geks gekeft,efxonder fyn gebiedt gebracht, fte was. ter tijdt van de eerlle ftichtinghe, was de re-
als de moetwillige borgers den Abt niet wilden gehoor- fidentie-plaets te Styde , daer naer te Waterlleve,
famen. Carolus de foneCaroli Magni, bekryghende de tot dat eyntlijcken Keyfer Otto de eerfte , in't jaer
Sorabos ende Vtlfis, heeft dcfe ftadt eerftmaels begoft 930, de felyighe transfereerde te Maeghdenburgh,
metveften te ftercken,gevende de fclve aen S.Ludgero ende , ghelijck de groóte Chronijck ververhaelt, ver*
den eerden Biffchop van Munfter, om aldacr fekerder hief boven alle andere in JPuytflandt , hoewel die
te woonen, ende vryicheyt te hebben , als hy by de o- van Saltzburgh ende andere AertzbifTchbppen, Keur-
verwonnene volckeren het Chriftelij cke gheloovever- Vorften , defe primaetfchap ende eerde digniteyt,
kondighde. aen dien van Maeghdeburgh gantflijckeh niet toe en

Halber (ladt Loor de BiÏÏchoplij cke dadt Halberftadt loopt de daen , als Crantzius in fijn Metropoli verclaert. De felveJ
riviere Holtem. In't midden defer dadt verheft fich Keyfer Otto de eerde, heeft oock ingedelt den Burgh¬
een berghsken, lanck ontrent twee dadien , op'tfel- grave van Maeghdeburgh,den felvigen authoriferende,
vighe is een breede ende ruyme effen plaetfe , op welc- dat hy in plaetfe des Keyfers foude prefideren in de pu-
kers beyde hoecken twee kercken ghebout daen 5 in blijcke vyerfcharen ende rechïbancken, ende over 't
't midden is de marckt, met treffelijcke huyfen der gemeyne regiment, niet alleen in dit Bifdom,maer oock
Dom-heeren om-ringlit ; ende wordt ghemeynlijck dat in alle de naed gheleghene Landen; waer van de eerde,
deel, op den bergh gheleghen, de dadt ghenoemt, em- die fulck Ampt door ordonnantie des Keyfers Ottonis
de 't ghene beneden aen den bergh light , de voor- bedient heeft, gheweeft is Gero Marck-grave van der
deden. Hier ontrent is een feer vruchtbare landouwe, Lauftiitzihem fijngevoIchtHermanHertoch vanSaxen; •
daer veel tarwe wad, ende als 't koorn rijp is,fijn de hal- Lotharius Grave van \Valdeck, Frederick Lotharii fo-
men foo hoogh ende langh, dat men gheenruyter te ne$ Cönradus fijn nevej Manfredus Conradi halve broe-
peerde fittende daer in fien kan. der, welcken in denkrijch verflaghen, ghefuccedeert

Qaedlm- Quedlinburch is een oude dadt, ende der eerden is Ditericus der Plocenfer Graye, wiens dochter als
burgh. Saxenfche Vorden cieraet,niet wijdt van Magdenburgh, Vdo Marck-grave van Brandenburch ghetrout had-

ghebout van Keyfer Henrico Aucupe. de , ende oock het Burgh-graeffchap gheoccupeert,
Hannover. De dadt Hannover light aen de riviere Leine,teghen heeft fijnen fbne Henricum toteenfuccedèur na-gela-

cver het oude flot der Graven van Lauwenrod;ten tyde ten, naer wiens doodt Lotharius Saxo t ielvighe ampt
Hcnrici Leonis.ontrent den jare ons Heeren 1156 hoor- verleent heeft aen eenen Burchard, uyt tghefiachte der
defe onder 't fiot,ende om datfe over de riviere gelegen Heeren van Quetlort,van welcke de Graven van Mans-
was , wiertfe van 'tHoffghefin Hannover gheheeten. feit haren oorfpronckhebbë. Naer defenbevintmen dat
Onder de andere Saxenfche deden floreertfe teghen- 't felvige ampt bedient hebben de Heeren van Schrape-
woordigh feer, en is van buyten met wallen, mueren en- Ia, van de welcke het,door authoriteyt des Keyfers Ro¬
de grachten wel verwaert, ende van binnen wel betim- doIphi,getranffereert is op de Keur-Vorden van Saxen,
mert ende ghepeupleert. De hooft-ftadt defes Landts is Maeghdenburgh, lig- Hoófifladt.

Hildesheim Hildefium, ofte Hildesheym, ende naer Irenici mey- gbende aen de Elve, fy wierde eertijdts Parthenopolis ge- Maeghdc
ninghe ,^Afcaligium van Ptoiomem, is een oude dadt,was noemt, naer V°nu* Parthenia, aldaer ghe-eert Ioannes Hr&
van te voren in twee deden ghedeyldt, daer naer fijnfe Capnio noemtfe Dinoadem Pyrgum, met eenGrieckfche
beyde te famen ghevoeght, ende een dadt daer uyt naem ,'twelck foo veel beduydt als Meidburgh. ^Eneas
gemaeckt. De hooft-kereke is feer treffelijck,heeft een Sylvins noemtfe Virginopolim, Ligurinus, Virginis Vrbem,
tóórn, waer van't dack verguit is. 't is een feer playfier- °fte een wooninghe der Maeghden; ende Ptolomxus
lijcke dadt, ende 't vaderlant van Ludolph van Ceulen , vicr^0V' Keyfer Otto , foo Lupoldus fchrijft, heeftfe
des feer ervaren Mathematici , die te Leyden in Hol- eerft ghebout, daer naer vermeerdert, alwaer hy oock
landt ghedorven is. Hier is oock een Biffchoplij cke re- hegraven light. Defe heerlijcke dadt ende Keyfèr-
fidentie; van Carolo Magno ghefondeert. Ende foo ye- hjeke refidentie , was in drie deelen ghefcheyden,
mandt begeert te weten het ghetal ende namen der Biff raet tnuyren, bolwercken, torens ende grachten wel
fchoppen, die kan Irenicum, Crantziiim in fijn Metropoli, verfien, oock met fchoone huyfen, reyne draten ende
ende Antonium Monchiacinum in fijn boeck van de dceghen,ende met treffelijcke kercken feer wel ghe-
eerde beginfelen der Chridelijcke religie lefen. ciert; infonderheydt,was daer waerdichom fien de heer-

North in- Northaufen is een Keyferlijcke dadt. hjeke kereke van S. Mauritius, van vierkante grauwe
ren% ' ' In defe Caerte is oock begrepen 't Hartoghdom fteenen opghebout, een feer kodelijck ende treffelij ck
Grubenha- Grubenhaghen, als eenRijcks ledemaet; 't Vorden- werck der Keyferen Ottonum. De Magidraet defer
ghen. dom van Anhaltende het Graeffchap Mansfeldt, welc- ftadt bewaerde met groote eerbiedinghe, 't Romeyn-
Anhalt. kes befchrijvinghe wy neffens fijne befonderecaerte Iche recht,op Saxénfchefprakebefchreven,'twelck

voeghen. met authoriteyt Caroli Magni, foo men feydt, be~
De andere Graeffchappen in dit Landt fijn Barbey, vedicht is: tot het felvighe hebben de naed gheleghene

Gr fChab Stolbergh, Hohendayn, Regendeyn, Pleffe,alle onder volckeren in flichtinghe van drijdighe faken, haren toe-
pen 't Rijck hoorende. De Geedelijcke Prelaten ende Vor- vlucht ghehadt, want men defe wetten aldaer in groote

den defes Lants fijn; de Aertz-bifTchop van Maeghden- waerdigheydt houdt.
burgh,Primas vanDuytflant,ende een lidt des Rijcks;de Defe machtighe dadt is in Decembri 1630, van Ian
Biffchoppen van Hildesheym ende Halberdadt, beyde Serclaes, Grave van Tilly, Generael over de Armade
hoorende onder 't Rijck, ende 't ghebiedt van den Biff van de Catholijcke Ligue, in name des Keyfers Ferdi-

; fchop van Mentz. nandi de 11, beleghert,en de den 20 May 1631 ftormen-derhant inghenomen,gheheel verbrant,ende alles,wey-
u

, a o,..*.,-. 1 tj _ nigh uytghefondert,van de woedende Soldaten,fojonghHet Aeitz-bildom alsoudtTeerjammerlijck vermoort. J S
MAEGHDEBVRGH. De revieren defes Landts fijn de Elve .Oocker, Sala, Rlv;al„t

Wiper, Inderd, Struma, Reyde,Ruma, Vker,Fues ende
'Et Bifdom Maeghdeburgh ofte Meydburgh, meer andere.. Daer fijn oock veel berghen onder Berghen.
heeft den naem van de voornaemde Stadt. Ca- de welcke de Ramelbergh ende de Melibocu* devoor-

— —• rolus Magnus,ghereformeert hebbende gantfch naemde zijn. Van de boflchen rekentmen de voor- Bojfchen.
Saxenlandt, verordineerde in 't felvighe 10 Bifdom- naemfte, den Hartzwalt ende Solingerwait.
men,van welcke Maeghdeburgh hetalder-treffelijck-

H

Het Stift

HILDESHEYM.
Et getal der Bifdommcn van O
Duvtilant is feer veel; Onder " Ochninu* Abt -va» Perg beeft IS jaren geregeert.
wdckeHilddleymin-.Hcr- »
togndoni brunlwijCK een IS, J3 Bemardm Graefvan Sommerburg heeft 31 jaergeregeerhwiens principaelfte fteden 14 Dithmarm Cappellaen van Conrad Saliern.
zijn Brunfwijck,Halberftadt JS ^Mnfelmm.ientyde van KeyferHendrick de III. isgeßor*
en Hildefheym. Want Key- ven anno 105-4. #

fer Carel da Groote , die met het Rijek de %Chnften leligie in Duytflant bracht 5 heeft in jg Bertholdus heeft 14 jaerden fioelbefiten, en is gefiorvenverlcheyden plaetfèn kercken ende Bifäom- anno 112p.
men ghefticht, Opdat de religie ende Godt- 19 Bernardus Graefvan Rottenburg heeft 23 jaergeregeert.vrucht van daer oock tot andere plaetfèn lou- ^ Bmnois 7 jaer Bitfchopgeweeiï.
de comen. Om de NederSaxen te bekeeren, " "J".g<&»> ** « geßorvenanno
heeft hy ter eeren van S. Peter een kerek ghe- ^ Adelgadm van Gofiar heeft 1yjaergeregeert.bout,in 71 luftighe dorp Eitzen, gheleghen aen 23 üemo is 8jaer Bijfchop geweeB ende geßorven anno IIp$0den t'filmenloop der vilchrijcke rivieren Sala 24 c°nradus heeft het Bifdom in V eerflejaer gerefigneert.
ende Leina,welcke plaets vande woninghe Ca- ^ ~mteflT'r ■ r«. , „ 1 r y t r t> * f 2 Sifridm OMontck van Fulaen heeft 11 iaer veleten.roh, t Conincx hof ghenoemt wort. Het Bil- Comadus de 1 z heefi Hjaerg/regeerJL 6 Jdom Aulick is van KeyIer Lodewijck de Godt- 28 Hernien* heeft 20 jaer gefeten.vruchtighe, Carels foon,ghetranfiereert over 29 ioannes is ^jaer Bijfchop geween.de riviere Leina,in een plaetle Hilgenfehne oft 30 ott0 Hertogh van Brunfwjck, heeft 19jaergeregeert.
Hildefchne eertii ts ghenoemt,nu Hildefheym, sf'du* heeft;» jaer den BißchofljjchnjMbefite».. r I-P • 1 n • - 1 1 32 Hennen* ts 8 jaer Btßchop vheweeß.naer de ineeu die daer miraculeuflljck uyt de ^ Otto Graefvan VVoldenbergis geßorven in'tjaer 1334.hemel ghevallen was.Hier is vän de Keyfer een 34 Eric van Schouwenbergh ende Hernie van Brunjwijckkerck ghemaeckt ter eeren de maghet Maria. zijn tfamenghekofin van tweepartijen, waer van de eene
Het dack des kerex toren is vergult. De ftadt Ertc begeerde, de andere Hernie.
in 't beginfelin twee ghedeylt , is daernaer " beeft 3j«r,gerefideert, ende bet Bifdom,gereßg»

. o .
•

3 1 1 j neert anno 1363.ceo ghewoiden,en is t vaderlant van den vei- ^ Gerardnsde Monte heeft 33 jaer den BiJJchoplijcken ßoelmaerden Mathematicus Ludolph van Ceu- heften.
len, die eenighe jaren te Leyden in Hollant 37 Ioannes Graefvan Hoya heeft 26jaergefetenyendeisgeßor*ghewoont heeft ende aldaer gheftorven is. 'tls ven I424' ...

een Biffchoplijcke ftadt,vereert deur de digni- 3*^ Bijfiho? ge.
teyt ende lucceflie van vele Biffchoppen,wiens ^ Sernardm,Hertogh inPrimftoijck,beeft / jaergeregeert,en-namen hier volghen: de is overleden anno 14s9.

40 Erneïtn* van Schouwenberch is 11 jaer Bijfchop geweesl,
Regifter der Biffchoppen <van Hildefheym. tftmen infibfmate.
T , n -m . n t - * t « t 1 ~ 1 42 Berthold heeft 12 jaer oereoeert, is veftorven anno 1so3.1 Cuntharm,de eerfte Btffchofgefielt va Lodowjekde God- ^ Eficm>HerVh („ Ne%r-Saxe», beeft i jaergefeten endevruchtige,in t jacronjes Heere 814,m welck Carelde Groote Bjrdom nerefi<ineertgefiorven ts Defe beeft de Kerck van S. Cacilia geh,ut naesi ^ uf„ms broeder va» 'Eric.deheoftkerck,endemet tweetorensveretert-Guntbarusts

4; y^ntinmvanTotUben.gefiorven in 11jaer ones HeerenS3S, ende begraven in de
Capeivan tfot van hem gemaeckt.

^7 Otto2 Remibertu* heeft weynighe maendengeregeert. 48 Valentinas vanTotleben.3 Ebo}een francoys,berooft van t Aerts-Bifdom Rheyms, heeft ^ Nicolai van oberven.fijn toevlucht genomen aen ^fngarwm Jerts-Biffchop van Ernefius,Hertogh in Beyeren, Aerts-Bijfchop van Ceukri]Hamborch, van Wien hy gevordert ts tot t Bifdom Hüdes- ^ ü AdminniratorgemeB.heym anno 833 : ende heeft 12 jaergeregeert. Eerdinandt**,Hertoghin Beyeren,Aerts-Bijfchop ende Cheur*4 cHdcipridus tJMonick van Corvey heeft 18 jaerdenfioel be- VOrft van Ceulen, &c. is teghenwoordigh Adminißratorvanfiten-
i 't Stift Hildesheym./ cMarquardt** na de regeringe van 3jaren, van de Nor-

mannen dootoeßa^en. die Saxen,WeHphalen ende Nederlant ^ t n ,Ti ,rTTTT „</r,geplaecht hebben. De bovenghemelde Vdo XVII Biflchop,
3 wigebertu* is tot Bijfchop gekofen anno 88o3 endegeßorven was Graefvan Alvenfleben, ende gheftelt vananno 884. Keyfer Hendrick de 1111. Hy was de Keyfer7 Waldobertus overleedt anno 9o3. heel ghetrou: want doen Egbert Marck-Gra-g Gebhardt**, gekofen in 't jaer 903, heeft 23 jaergeregeert,en ye yan Meyffen den Keyfer beoorlooghde,is gejtorven anno 928. J j Q

Dußflandt. H hedc
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HILDE
heeft hy Vdonem oock beftreden, ghevan-
ghen, ende met pyninghen ghedwongen dat
hy beloofde Hilde! heym te leveren. Welck als
de Biftchop niet doen kotide, ofte niet wilde,
heeft de Marek-Grave de ftadt beleghert, en-
de in 't aenfien van yeghelijck, een van de gy-
lelaers gedoot. Als dit niet holp,heeft hy meer¬
der macht daer voor ghebrocht om het uyter-
fte te proeven. Daerentuffchen is't ghebeurt
dat hy vermoeyt, met cleyn ghefelfchap ghe-
gaen is naerfijn molen te Ilenbutel,niet verre
van Brunfwijck, ende den molenaer tot de nae-
fte ftadt om dranck ghefonden heeft: welcke
des Keylers ruyterije ghemoete , die de ghele-
ghentheyt verftaende haer terftont tot llaen
ghereet maeckten. In't vechten wierd Egbert
van de Keyfèrlche doorfteken , waer door Hil-
defheym van de belegheringhe,en de Biftchop
uyt de gevanckeniffe verloft is.

In 'tjacr 1364 is hier Biftchop geweeftGe_
rard Graef van den Bergh, die groot vyandt
was van Magnus Graefvan Brunfwijck. Died-
rick Aerts-Biftchop van Magdenburg, Albert
van Elalberftadt, de Princen van Anhalt, Geb¬
hard Graefvan Manfvelt, ende andere machti-
ghe hielpen Magnus. Sy vielen alle in 't Sticht,
beroofden't, verbranden't, ende verwoeften't.
De Biftchop Geraerdt bracht met cloeck ghe-
moet fijn foldaten in 't veldt,floegh 1 joo doot,
ende nam den Biftchop van Halberftadt met
meer als hondert van de principaelfte ghevan-
then.Diedrick Aerts-Biftchop van Magdebrugeeft voorde fijne alleen te loftenfes duyfent
marek moeten betalen. Vyt defe flach komt
het fpreeckwoordt , Logica is 'Verjonnen van
Rhetorica; waer mede verftaen wordt, dat Al-
bert Biftchop van Halberftadt, een diepfinnich
difputeerder, verwonnen was van Gerard Bif-
fchop van Hildefheym een cloeck ende wel-
fprekend Orateur.

In 't jaer 1519 heeft Ioannes uyt het ghe-
flacht van de Hertoghen Lauwenburgh, de 44
Biftchop van Hildef heym de oorloghe begoft
tegens HendrickHertogh inBrunfivijck. Hen-
drick Hertogh van Luneburgh, de Graefvan
Schonburgh, ende andere volghden den Bifi
fchop, met de Hertogh van Brunfwijck,Fran-
cifcus Biftchop van Minden. De Biftchop van
Hildefheym was doen veel machtigher als nu,
want onder hem waren feven Graeffchappen,
te weten Wiezenburgh,Sladen, Poppenburgh,
Peym,Oldenburg,Lewenftein,ende Hunftuck.
De Biftchop quam met fijn legher in't Sticht
Minden,ende bedorf het,met rooven en bran¬
den. Keyfèr Maximiliaen was op dat pas ghe-
ftorven. Als Henric 't ghewelt des Biffchops

S H E Y M.
alleen niet könde wederftaen, verfocht hy,ende
kreegh hulp van de bygelegen Princen Georg
Hertogh van Saxen, en Willem Lant-Graef van
Heften. Maer door de twift tuffchen de Saxen
ende Heften ontftaen, is dele hulp tot niet ghe-
loopen. Want de Saxenfche foldaten fèyden
uyt fchimp, dat de leeu, die de Heffen in haer
vendels ende fchilden voerden,een hondt was.
Welck dat moedich volck niet willende verdra¬
ghen,en merekende datfê lichtelijck met mal-
canderen tot een flagh fouden komen , zijnfè
naer huys ghetrocken. Daerna heeft de Bif-
fchop flagh ghelevert aen den Hertogh van
Brunfwijck, hem verwonnen, en over de 3000
van de Brunfwijckfche verflaghen. Maer doen
Carel de V Keyfèr wierdt, heeft hy partijen
geboden terftont de wapenen neder te leggen,
ende haer ghefchil met recht by hem te laten
fliften. Ende om dat kenlijck was dat de Bif
fchop van Hildefheym de ghemeyne ruft ver-
ftoort hadde,is hy met al fijn onderdanen in dc
ban gedaen, die korts daer na vernieut is. Die
van Hildefheym fpotten met de ban en Key¬
fèr. En gemerekt de Duytfche den ban 9l(f)É
noemen, ende den vernieuden ban £)l)Cracf)f/
feydenfe, t|ti& of>cracf)t ftttlttf fcc^cfjci1/
dat is, Fïceemael acht isfeftien. Maer dit fchim-
penishun qualijck vergaen. Want de Hertogh
van Brunfwijck is door confènt des Keyfèrs te
voet en te paert in 't Sticht gevallen ende met¬
ter haeft fes kafteelen ingenomen. De Adel van
de andere kartelen befchroomt door de ftreng-
heyt des Hertoghs, verfocht raedt ende hulp
van de Biftchop, die den moet verloren geven¬
de,naer den Hertogh van Lunenburgh gevlo¬den was, om dat hy in onghenade des Keyfers
was, ende gheen byftandt van den Paus te ver¬
wachten had, door het innemen van Romen.
Daerom accordeerde de Adel met de Princen
en leverden dertien floten, diefè in pandt had¬
den , op conditie datfe daer in fouden blyven,
onder de befcherminge ende gehoorfaemheyt
des Hertoghs van Brunfwijck , ende betalen
28000 guldens. Daer na is van de Canoniken
tot Biftchop ghekofen Balthafar Merkel, Ora¬
teur van Keyfèr Carel de V, die naulijcx eens
fijnBifdomHildefheym befocht heeft, belet
door de menichte der hooffche faken.

In 't jaer 1542 heeft de Raedt teghen dendanckvan de Biftchop en Canoniken de Auf
burghfche Confeftie hier ingevoert,door Ioan¬
nes Bugenhagen van Pomeren,Antoni Corvin
ende Hendrick Winckel.

Het Bifdom Hildefheym wort bewatert met
de rivieren Solinger,Innerft, Fues, Ruma, Lei-
na, lime, Sala, &c.

Het Hertoghdom
lvnebvrgh

%%

JStaeW'

'ouchen.

Ghebmm. m\ Enaebueren van het Hertogh¬
dom Luneburgh,fijn't Hertogh-
dom Mekelenburgh, 't Marck-
Graeffchap Brandenburgh, het
Aerts-Bifdom Maeghdeburgh,
't Graeffchap Schauwenburgh,
't Bifdom Bremen,ende 't Graef¬
fchapOldenburgh: met de welc¬

ke,ais oock met de ±sive ende Wefer,het rondtfom be-
floten wordt.

Dit Hertoghdom heeft den naem van de hooft-ftad
Luneburgh, ghelijck oock Brunfwijck, Bremen, ende
meer andere landen : ende behoort onder Neder-
Saxen.

Het landt van Luneburgh is vol boflehen, waer van
de voornaemfte fijn, 9£aar&roe<f /DCocf<&amtïlbC
©rdtW^rgerroalD/ ^raltngtrbroecf/ 3m SKingiouro/Jm
■ÏCttWl/ 3^ Sromdfog* / &c. Daer leydtnae defijde
Van de hooft-ftadt een groot pleyn, wekken de in-
woonders de Luneborger Heyde noemen.

tiooft- De hooft-ftad Luneburgh,light fes mijlen van Ham-
fladt Lüne- burgh, twaelfvan Bremen,thien van Lübeck, vijfthien
burg). van Brunfwijck, vijf van Vltzen, twee en een halfvan

Winfem , een van Bardwijck, ende fes van Harborgh.
Sy heeft defen naem van den Afgodt Luna, die op den
Calebergh daer ontrent eertijdts gheftaen heeft, ofte
van een rivierken dat voorby de ftadt loopt, nu Elme-
na, eertijdts Luno ofte Lumenou ghenaemt,van Ifis,
die naer haer neve Gambrivius, fofe verlieren, reyfde,
welcke Gambrivius doende plaetfen befat,daer nu
iHamburgh, ende Gamma ligghen, ende heeft veel an¬
dere rivieren ende beecken in't Hertoghdom Lune¬
burgh,en in het Marck-Graeffchap Brandenburgh,ofte
naer haren naem , ofte nae het fatfoen van een halve-
maen,daerfe mede ge-eert wierde,den naem gegheven.
Het is waerfchijnelijcker dat haer beelt van de inwoon-
deren, op den berch gheftelt ende gheviert is, als dat
Inlius Csefar dit ghedaen heeft, gelijck de Chronijcke
Van Saxen, fonder fondament, fchrijft. Men leeft in de
jaerlijckfche hiftorien der Biflchoppen van Verden,
dat dit beelt ofte Afgodt is wegh ghenomen door Egi-
ftus , een van de 70 Difcipulen , die in defe landen de
Euangelifche leere ghepredickt heeft, doch korts daer
nae van de inwoonderen, die tot haer voorighe afgo-
derye vervielen, wederom opgherecht, ende eynde-
lijck door den Abt Wipertus , een Engelfman , der Be-
nediktyner ordre,ende eerfte Biftchop van Verden,we¬
der ter neer ghefmeten , ende op die plaets een kloo-
fter ter eeren de H. Maghet Maria, in 't jaer 780 ghe-
bouwt. Het is een oude ftadt, want de hiftorie van Ca-
rolus Magnus verhaelt, datfe gheweeft is voor Barde¬
wijck, die Henricus Leo Hertogh in Beyeren ende Sa¬
xen verdeftrueert heeft. Want nae de verwoeftinghe
van Bardwijck, is Medeftorp , gheleghen aen de Ooft-
,fijde van de felve oude ftadt, foo vergroot, dat het in't
jaer 1190 een ftadt gheworden is. Dat alhier de Lom¬
barden ende Saxen ghewoont hebben, gheven te ken¬
nen de namen Barderwijck ende Bardengen, een dorp
toebehoorende de Biftchoplij cke kereke van Rameflo.

Sout-fon- h1 defe ftadt is een overvloedighe fout-fonteyne, den
tejne. inwoonderen van Gode gegeven,doch wanneerfe eerft

begoft heeft te fpringhen weetmen niet. Van de felve
word verhaelt in de Hiftorie van Otto de I. Ende Hel-
moldus, in fijne hiftorie der Slaven,feydt,dat defe fon-
teyne is befchermt van Henricus Leo Hertogh van

Duytßandt,

Beyeren, Keurvorft van Saxen, Palts-Graefende Prin*
ce van Luneburgh, teghens de fout-fonteynen in Ol-
deflo ghevonden, welcke hy heeft doen ftoppen, op
dat de ftadt Luneburgh daer door gheen fchade foude
lijden. Ten tijde van fijns neefs Sone, Hertogh Ian
van Luneburgh, hebben defe foute wateren veelover-
vloedigher beginnen te vlieten. Defe ftadt heeft veel
fchoone privilegiën. Hier worden oock donderdaeghs
voor Vaftel-avondttornoy fpelen ghehouden vande
Patricien, die in de plaetfe van een afgheftorven ko¬
men , dienten ©afi& joncfcrs heeten. Defe Ipelen fijn
ingheftelt in hetjaer 1269. De peeckel van defe over¬
vloedighe fonteyne pleegh eertijdts, met een emmer
hanghende aen een wip , over een pilaer gheftelt,
door langhe ende ftereke mannen opghehaelt te wor¬
den, tot hetjaer 1569 , wanneermen door den vondt
ende beleyd des voorfichtighen Bewinthebbers Heere
Georgius Toebingus, het felve door een pomp, in het
diepfte van de put gheftelt,heeft begoft uyt te trecken,
endein 5-4 hutten te vergaderen, waer vanelck vier
pannen heeft van loot ghemaeckt: in de welcke , dat
wonder is,de peeckel ghegoten nacht en dagh koockt,
ende nae twee uren wit zout is , dat in de huyfen,
daer toe ghemaeckt, ghevoert ende verkocht wordt.
Defe pannen , door de hitte des vyers ghefmolten fijn¬
den , worden alle veerthien daghen vernieut. Alle de
borghers ende inwoonders moghen hier fonder geldt
pekel halen om haer vleefch te fouten. Met de inkom-'
fte van dit zout worden niet alleen de Patricii, maer
oock de Predicanten, ende Profeifeurs onderhouden.
Defe fout-kuylen fijn tweederley , de Oude ende
Nieuwe. De Oude fijn dicht aen de ftadts mueren, de
Nieuwe midden in de ftadt. De ftadt heeft feer toege¬
nomen in menichte van alle nootdruft,magnifique huy¬
fen , bequame gheleghentheydt, beleefde borgheren:
ende is nu ter tijdt foo vermaert, datfe onder de voor¬
naemfte fteden van gheheel Duytflandt ghereeckent
wordt.

De locht is hier fuyver ende ghefondt, het landt fo Vrucht-
weeldich ende vruchtbaer, als eenighe der Hanze fte- bmheyt.
ften. Eertijdts warender vier Cloolters : Het eerfte S.
Michiels Cloofter van de Benediktiner orden, gebout
op een bergh van Otto Magnus Hertogh in Saxen, va¬
der van Keyfer Henricus Auceps het tweede van de
Maghet Maria voor de Francifcanen het derde heet
van de H. Valeye,ofte der Prasmonftratenfen: het vier¬
de der Paulinen , dat nu het Gymnafium ofte groot-
School is, tot de welcke men mach voeghen de Proof-
dye van S. Ian, ghefproten uyt het Archidiakenfchap
te Maedeftorp,ende het collegie der Conventualen oft
Calandes Heeren. Hedenfdaeghs fijn daer fes Luter-
fche kereken,als van S. Iohan, S. Michiel, S. Lambert,
S. Nicolaus,S. Marien,ende S. Sankto. Otto de I,heeft
dit landt eerft tot een Graeflij ckheydt gemaeckt, daer
by voeghende een deel van Mekelenburgh. Frederick Groef-
de 11 heeft het van een Graeflijckheydt tot een Her-fehap.
toghdom verheven. Henricus Leo uyt Beyeren ende Hermh-
Saxen van de Keyfer verjaeght ende ghebannen, heeft dom.
defe ftadt ende Brunfwijck noch behouden. De veran-
deringhe van de Religie, heeft hier veel moeyte ghe-
koft, want eerft,naer 30 jaren van de eerfte beginfelen,
hebben openbaerlijck in S. Nicolai kerek begoft te
preecken,Fredericus Hemingius ende Henricus Otto.
Daernaer oock, in andere kereken, Eckenbergius ende
Ioannes Lampadius. Te dier tijdt was inden Raedt

I Hiero-
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L V N E B

Hieronymus Witzendorfius, een man van grooten aen-
fien, die daer toe veel gheholpen heeft, maer alfoo de
Burgherije felfs walghden van de Paufelijcke ceremo¬
nien,hebbenfe fonder ophouden van de Magiftraet ver¬
focht , datmen haer de vrye predicatie foude toela¬
ten,gelijckmen die van Lübeck ende Hamburgh dede.
Welck nae dat de Magiftraet toeghelaten heeft, is M.
Stephanus Kempius van Hamburgh gheroepen, die de
kerck hier geftelt heeft op de manier daerfe noch in is.
Na defèn fijn ghevolcht Vrbanus Regius, ende andere.

. 'Andere Het Hertoghdom Luneburgh heeft noch andere,
faden. doch niet feer vermaerde fteden, als Harborgh aen de

Elve, teghens over Hamburgh -3 Winfen aen de Luhr,
Vltzen bynae midden in het landt, Bardwijck, nae by
Luneburgh, Cell het Hofder Hertoghen, ende Dan-
nebergh, dat den tytel van een Graeflijckheydt voert*

Hdmlen. In de defe Caerte fietmen oock aen de Wefer-kant,
in 't zuyden het ftedeken Hameien, niet verre van 't
Graeffchap Schauwenburgh,waer van wy alhier tot een
befluyt, een wonderlijcke ende ghedenckwaerdighe
Hiftorie lullen verhalen, uyt de brieven vandenghe-
leerden Medicyn D. Arnoldus Fretagius aen Ortelius,
daer hy aldus fchrijft: lek hebbe onlanghs een Hiftorie
van Saxen-landt, door een Saxe ghelchreven, in de
handt ghekreghen , die vertelde dat voor 300 jaren te
Hameien, in het ghebiet van Hertogh Erick ghelegen,
ghebeurt is,dat, als de Muyfen, by avontuer, feer in de
ghemelde ftadt grafleerden, een feeckeren Guyche-
laer , de burgherije fijn hulp om de muyfen te verdry-
ven aenbode, welck haer aenghenaem was, ghemerekt
fy niet van dit fchadelijck ghedierte koften bevrijdt
worden. Alshy van de borghers den loon bedonghen
hadde, leyde hy al de muyfen met trommel-flach uyt

V R G H.
de ftadt, ende begeerde den beloofden loon, die hem
gheweyghert wierdt, hy ginck aldreyghende uyt de
ftad,ende keerde naer een jaer weder: floegh den trom¬
mel , ende door den felven wech daer hem de muyfen
ghevolcht waren, leyde hy een groot deel der borgers
kinderen aen een bygheleghen heuvel, daer hymet
haer alle terftondt verdween. Een meyfken,dat by
defe kinderen was, welck vermoeyt niet langer konde
volghen, ende van verre bleef ftaen, t' huys keerende,
vertelde wat het ghefien hadde, namentlijck dat de
kinderen met den Guychelaer op dat heuvelken ghe-
gaen waren. Hierom liep een yder buyten om de fijne
te foecken,doch te vergheefs. Van dien tijdt heeftmen
niet können weten hoe het met den kinderen vergaen
is. Wanneer ick dit las,oordeelde ick het een fabel ofte
fpoock ofte een fake, fo 't in der daet is,grootelij cks te
verwonderen. Ick heb defe ghefchiedeniffe by ande¬
ren verhaelt, welcke alle ghetuyghen dat de faecke fo
toeghegaen is, dat het ghetal der uytgaende, de dach,
maendt, ende jaer, aenghetekent ftaet in dejaerlijck-
fche Hiftorien des Raeds van Hameien: ende dat noch
op heden daer een ghebruyck is, alle fchriftelijcke
contra&en te dateren met defe woorden: ^ßottonfVlf
,£intW Men feydt oock dat de ftrate, waer
door de kinderen uytgheleydt fijn, die jï ffraff
geheeten wordt, ende niet geoorloft is daer den trom¬
mel te flaen. Indien ghy miflchien wat van defe hifto¬
rie ghehoort hebt, fo vernieuw ick u die. Hebt ghy yet
dat mykan helpen, deylt mydat mede als ghy tijdt
ende gheleghentheydt hebt. Vaert wel, ende bemint
uwen Fretag. uyt Groeninghen in Halberftadt > den
8 November cid id lxxx.

De Hertoghdommen

SJLESWYCK,

e o

Ende

S T E Y N

Oude lür-— h uyterfte hoeck van Duytflandt
Uaemen. [wk benoorden Hamburgh, is van de

Ouden Cimbrica Cherfonefus 5 en
ten tijden Caroli Magni het noor¬
delij ckfte deel daer van Iutia, nu
noch Iutlandt, ende het zuyde-
lij ckfte Nordalbingia ghenoemt
gheweeft. Nordalbingen begrijpt

in lieh de Hertoghdommen Slefwijck ende Holfteyn;,

SLESWYCK.

Naem. T TTEt Hertoghdom Slefwijck heeft fijn naem, van
I—I de Hooft en fèer 011de Koop-ftadt Slefwijck,

-®*wierd eertijds 't Hertogdomluthland genoemt,
welcke Waldemarus,eerftmael van Köninck Eric, wiens
oud Groot-vader was Abel Köninck van Denemarckê,
anno 1280 tot een leen ontfangen heeft, daernaerals
defe Konincklijcke en Vorftelijcke ftam was verftorvë,
ende 't Hertoghdom Slefwijck weder aen 't Rijck ge-
komeni heeft Margarita Coninginne van drie Koninck-
rijeken, dit Hertoghdom aen Gerhard Grave van Hol-
fteyn gegeven, met conditie, dat hy 't felvighe als een
leen van de Kroone Denemarcken foude befitten.
Dewijl de fteden defes Hertoghdoms , met de Dene-

frivilcgien. marekers eenderley privilegiën hebben, ghebruyeken
fy oock de felvighe rechten ende wetten. De onderda¬
nen mogen van de fententien,van een yederMagiftraet,
appelleren aen hare Vorften ende Raedts-heeren, ende
niet wijders, nae luyt harer privilegiën. De ghemeyne
regeringhe defer Hertoghdommen beruft op den Kö¬
ninck van Denemarcken, ende op den Hertogh van
Holfteyn , ende wordt by beurten gheregeert. Als het
des Könincks beurte is, foo wordt het felve bedient
door een uyt het adelijck gellacht van de Ranzouwen,
als Konincklijcke ftadthouder.

Steden, De Hooft-ftadt Slefwijck , heeft haren naem van de
Slye,gelegen aen de Belt,en Wiek,welc fo wel een ftad,
als een inham van de zee genoemt word, en by de oude
Saxen beduyt het oock een vlecke ofte dorp, ghelijck
Becanus geobfèrveert heeftin fijneGotodanicis. Crant-
zius ende andere,die de Saxenfche Hiftorie befchreven
hebben, gheven Slefwijck dien naem, welcke noch he-
denfdaeghs by de Denen ende Vriefen gebruyckelijck
is^wantfy inhaerfprake de felve Heidehui ofte Hei-
deba noemen, naer een Deenfche Koninginne Hetha,
diefe (fo fy fegghen) ghebouwt heeft. Sy leydt feer be-
quamelijck, ende heeft een goede haven tot de koop¬
handel. Niet wijt van defe ftadt is het llot Gotorp,ver-
maert door den tol diemen daer betaelt, wantmen be¬
vonden heeft, datter infommighe jaren voor yoooo
Oflèn tol ghegheven is, die hier door naer Duytflandt
ghedreven wierden. In dit Hertoghdom leydt oock de
treffelijcke ftadt Flensburgh, tufïchen hooghe bergen,
aen de Ooft-zee, met een haven , van weghen diepte
ende fekerheydt foo bequaem, dat bykans een yeder
burgher uyt fijn huys, de fchepen kan bevrachten ende
ontladen. Daer fijn noch de fteden, Hufum ende Ha¬
dersleben.

JDuytßand,

In dit Hertoghdom is de Biffchoplijcke refidentie te fafdom
Slefwijck : daerenboven fijnder twee Capittelen , drie
Cloofters -} oock verfcheyden Vorfte-lijcke ende Ade-
lijcke floten. De Raedt defes landts, beftaet in aqper-fonen uyt de Ridderfchap , welcken is by-ghevoeght
een Cantzler, ende van een yeder Vorft twee Rechts«
gheleerden.

HOLSTE Y N.
/

HOlfatia ofte Holfteyn, heeft fijnen naem (als TQamhmen meynt) van de menichte der bofehagien.
WantdeCymbri ende Nederduytfchen , een

bofeh oock hout oft holt noemen. Sommighe meynen
dat het defen naem heeft van een hollen fteen, om dat
de Hertoghen van Holfteyn eertij dts Graven van Hol¬
len fteen ghenoemt fijn.

De limiten fijn in't ooften de riviere Bilena , in't we- Tak»,
ften de Stora , in't zuyden de Elve, ende in het noor¬
den de Eyder*

Dit landfehap is vol boffchen ende widerniflèn, ende B'ojfchm.
fo overvloedigh van hout, dat daer meer te niet gaet,
als by de Vriefen waft, niet teghenftaende datfe groote
vyeren ftoocken. Hier waffen nochtans weynich goe¬
de eyeke-boomen, maer overal groote menighte van
beucke-boomen , van wiens vruchten een ongheloof-
lijck ghetal fwijnen ghemeft wordt. In fommige plaet- Vrucht-
fen hier te lande gheven de ackers alle drie jaren by baerhejt.
beurten, veel koorn,ofte veel vifch: want drie jaer wor-
denfe gefaeydt ende gemaeyt, ende drie jaren worden-
fe door 't water tot een meer ghemaeckt, op dat de
viffchen 't gras fouden afweyden , en de ackers vrucht-
baerder worden door de flijm ende vettigheydt. Wijn-
ftocken ofOlijf-boomen worden hier niet ghevonden^
maer wildt, ende peerden met hoopen.

Holfteyn wordt ghedeylt in vier deelen, als in Dith- Delinee.
marfen, Holfteyn, Stormar, en Wagria. Defe fijn eerft
Graeffchappen gheweeft, ende daernae van Keyfer
Frederick de III, (door begheerte van Chriftiernus
den I,) tot een Hertoghdom ghemaeckt, ende moeten
ten dienfte van 't Roomfche Rijck onderhouden 40
ruyters, ende 80 voet-knechten.

Dithmarfèn is voor eenighe honderdt jaren, heel Ditbmarßn
vry ende niemandt fubjedt gheweeft, ende hoewel het
van Keyfer Frederick de III, aen Köninck Chriftiern
den I, tot een leen was ghegheven, is 't nochtans ter
felvigher tijdt niet bekrachtight. De lonen van de
voorfeyde Köninck, Hertogh Iean ende Frederickï
hebben anno i$oo een heyr-tocht in't felve ghedaen,
maer wierden van de Dithmarfèn in de vlucht ghefla-
ghen, welcke hare vryheydt foo langhe befchermt
hebben, tot datfe eyndelijcken door de neven van
Chriftiern den I, Hertogh lan ende Adolph , ende den
Köninck van Denemarcken Frederickde II, in'tjaer
15-^9 , fijn overwonnen. In Dithmarfèn fijn de fteden
Meldorp, Heninckfte, Tellinckfte,Lunden, en Heyde.

In Holfteyn fijn de fteden,Itzehoa,van weghen de fi- Hplßeyn.
tuatie ende fcheeps-vaert, een voorneme ftedeken,
Nieumunfter, omringht met een fcheeps, ende vifch-

K rijcke
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rij eke riviere Stora, welcke haren oorfpronck heeft in't
midden van Holfteyn, ende neemt haren kours langhs
verfcheyde fteden,en voorby het vermaerde R antzovi-
fche flöt Bredenbergh, ende loft haer eyndelijck in de
Elve. Chilonium, anders Kiel ghenaemt, is een oude
ilad,heeft een ruyme haven,in welcke daeghlijcks veel
koopvaerdy fchepen uyt Duytfchlandt, Lijflandt, De-
nemarcken ende Sweden komen , tot groot profijt
der inwoonderen. In de felve ftreeck van Holfteyn,fijn
oock Crempen, van de voorby loopende rivier, ende
Reinholdsburgh naer fijn Richter ghenoemt.

De Hoofr-lladt van Stormar is Hamborgh, een tref-
felijcke koop-ftadt aen de Elve, welcke nae datfe veel
oorloghen uyt-gheftaen hadde, is van Carolo Magno
wederomme ghereftaureert, ende ten tijde van Keyfer
Hendrick de 1111, met muyren omvanghen,ende met
drie poorten ende 12 torens verciert. In defe Had heeft
gheleeft ende is oock begraven, de gheleerde ende
geloofwaerdighe Hiftori-fchrijver Albertus Crantzius.

In Wagria lijn 01deborgh,Niehuys* Nieftad,Oytin,
ende vier mijlen van Lübeck Segebergh , de refidentie
van de Konincklijcke lladthouders Rantzow , die daer
een heerlijck flot ghebout hebben. Daer is oockghe-
bout van de E. Heeren uyt het doorluchtigh huys van
Rantzouw,het flot nae haren naem oockalfoo ghe¬
noemt.

Dit gheheele landt is vol moraflchen, infonderheyd
Ditmarfen, waer op fleh de inwoonders verlatende,
hebben de Koningen van Denemarcken,altijdt weder-
Ipannigh gheweeil, ende fijn eerft voor eenighe jaren
tot ghehoorfaemheydt ghebracht, als voren gefeydt.

Rivieren. Onder de rivieren die dit landt bevochtighen,is Egi-
dora ofte de Eyder de principaelfte , het meefte deel
van de andere fijn meer beeexkens als rivieren.De Bal-
thifche zee, oft de Belt, maeckt in Holfteyn ende Sief-
wijck, eenighe fraye en ghenoeghlijcke inhammen, die
de Griecken Ifthmos noemen , aen de welcke fteedts,
tot groot voordeel der inwoonders veel fchepen lan¬
den. Hier is oock overvloedige vifch-vanck, byfonder
van falmen. Dit landt is over al effen, heeft weynigh

. berghen; van de twee is de voornaemfte , die ghelegen
is tuflehen Lübeck ende Hamburgh. Op defen bergh
light een flot, van fituatie feer playfant, van wegen fijne
oudtheydt, ende fondateurs wel bekent, ende door den
wel-edelen Henrico Rantzovio met veel antiquitey-
ten,en krijghs-ghereetfehappen heerlijck verciert: aen
de voet van defe bergh light de ftadt Segebergh. De
principaelfte boflehen fijn Borcholt , Burgholt, AI-
verdorpenholt, Renfborgerwaldt.

Voor defen hadden de Holfteyners 48 mannen, tot
Prefidenten ofte Richteren over 't gheheele landt, aen
de welcke men uyt alle de Prochyen appelleerde; defe
oordeelden alle faken. Naer datfe overwonnen fijn , en
in tween gedeylt, fijn uyt de inwoonders van eick deel
12 mannen gekofen, met een Droft oft Voocht, welck
ghemeynlijck is een Doétor Iuris ofte Licentïaet.Defe
worden van de Vorften eerlij eken ghegageert: neffens

Remino.
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haer is noch gheftelt een Secretaris,ende een Inlpeétor
oftePrefident uytdenEIoIlleynfchen adel. Waer van
de een van 's Könincks weghcn,gemeynlijcken Voocht
is te Steinburgh, ende de andere van weghen de Eler-
torgh te Gotorp. De onderdanen moghen appelleren
aen de Hertoghen , ende Raden van beyde Hertogh-
dommen Slefwijck ende Holfteyn, maer niet voorden
In vorighen tijden hebbcnle haer ghefchreven recht
ghehadt, 't welck nu wat verandert is , ende nae de ge-
meene rechten gheftelt, ende by een vergadert door
Henricum Rantzovium Konincklijcke ftadthouder,
Sigefridum Rantzovium Heer inNienhuys, D. Ada-
mum Trazigerum, ende D. Erafinum Kirfiemium: naer
dit recht, worden nu alle faecken ghedecideert en de
boeten ende ftraffen gheexecuteert. Het Hertoghdom Standen.
Holfteyn heeft vier Handen, als Edelen, Gheeftelijc-
ken, borghers, ende boeren, die tweederley fijn ; want
fbmmighe hare eyghene erffelijeke, ende vrye goe¬
deren befitten , andere woonen op ghehuyrde goede¬
ren, tins, fchattingh ende andere Heeren-dienften on¬
derworpen. De edelen befitten hare floten, ende lan-
deryen met laeghe ende hooghe macht, oock in liet
jaghen, viffchen ende voghel-vanck , de felvighe fijn
meeft erflijeke ende allodiale goederen, fommighe fijn
mans ende vrouwen leenen. Daer fijn maer 24 Edele
gheflachten,welcke verhaelt worden in't Holfteynfche
Stam-boeck, maer yeder van defe geflachten is groot;
fo dat die van Rantzouw nu 1 f o floten, en veel andere
goederen befitten. Soo veel foudemen oock können
vinden in de gheflachten van de Alefelden ende Powi-
fchen.

Lübeck is het eenighe Bifdom van Holfteyn , want Bifdom.
het Hamburgher Bifdom is den Aertz-biflchop van
Bremen onderworpen.

De twiften ende ftrijdighe faken der Edelen,worden Rechtfällen.
geflicht van de Raedt der Hertoghdommen,alwaer de
Vorften ghemeynlijcken felfs prelideren,nae luyt harer
privilegiën.Van defen Raedt moghen fy appelleren,aen
het Keyferlijcke Camer-ghericht, maer moeten goede
borghe ftellen.De burghers ghenieten haereygene pri¬
vilegiën, ende gebuyeken het Rooinfche en Lubicker
recht.Den onderdanen is 't geoorloft te appelleren,van
de fententie die de Raedt van de fteden pronuncieert,
tot vier fteden hier toe verordineert,ende van defe aen

Vorften ende Raden van Holfteyn,en oock tot het Key-
ferlijcke Camer-ghericht,met voorgedane cautie. Der
boeren ghefchillen worden door hare Procureurs ende
Advocaten, onder den blaeuwen hemel, in het open
veldt bepleyt; in welck ghericht fitten, oock fbmmige
Edelen der plaetfen, mitfgaders de Vooghden ende
twee Aflefleuren, als ghetuyghen. Daer compareren
die met yemandt wat uytftaende hebben, ende nae dat
beyde partyen ghehoort fijn , doetmenfe vertrecken,
ende als de faken wel overwoghen fijn,roeptmenfe we¬
derom in de vergaderinghe, ende dan wordt het von¬
nis ghewefèn.
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De ftreeck van de

ELFSTRO. OM,
Van Marfehacht tot in de Noord-Zee.

Nder dé Rivieren van Duytf- aenghenomen hadde, heeft Carolus Magnus daer een
landt, is de Elbftroom de min- Cafteel gheboüwt,ende onder den Overften Vtho met
fte niet, door de oude ghefchie- guarnifoen befet; nochtans hebben de nafaten van
deniffen inde Hiftorien feer Sigardus Hertogh van Angren ende Weftphalen, na-
vermaert. Defe ftreckt door mendijck Albion , de naeneefvan Sigardus, fuccefleur
gantfeh Duytflandt , fcheydt van Witikindus, die met Carolus Magnus in Saxen ge-de Swaben vanSaxen,ende heeft oorloocht hadde, Holfteyn ende de ghebuerige plaet-haer oorfpronck , foo Tacitus fen van Hamburgh befeten, tot dat de nakomelinghen
verhaelt, in Bohemen. Op de van Carolus Magnus door onderlinghe twiften ghe- Ouder

kant van defe rivier heeft haer de ghedaente van een fcheyden waren, wanneer de ftadt weder in 't befit der Hertogher.
Vrouw (grooter als een menfeh) Drufo verthoont ende Hertoghen gheflacht ghecomen is , ende hebben Bif-
aenghefproken , verbiedende hem voorder te tree- fchoppen ende Hertoghen verfcheyden woonplaetfen
ken,ghelijck Dio ende Suetonius fchryven. De Schry- daer in ghehadt: Het welcke fo langh gheduert heeft,

Namen. vers vanden ongheleerden tijdt noemenfe, ^Albiam-, de tot dat Keyfer Otto, wiens ghemalinne gheweeft is de
Duytfchen, nu ter tijdt, de Elbe; de Bohemers, Labe, dochter van Magnus, läetfte Hertogh van Saxen, aen
Sy heeft haer naem van het getal elf, gelijck Fabricius Adolph Grave van Schauwenbergh, het Hertoghdom
in fijn boeck der ghefchiedeniflen van Meyffen feydt, Holfteyn heeft gegeven. Van die tijdt hebben de Her-
te weten, van elffonteynen, foo die van Bohemen feg- toghen van Holfteyn over Hamburgh gheregeert, de
ghen, ofte ghelijck die van Saxen, van elfrivieren, die feive met veel heerlij cke ghebouwen verciert, ende in

Begin. daer in vloeyen. Want fy ontfpringht, foo de gemelde de hooft-kerek haer begraeffenis ghekofen.
Fabricius fchrijft, in die ftreeck van 't Schwartzwaldt, Hoe fy eyndelijck haer vry ghemaeckt heeft, ghe- yry.
welck naer de Reufen ghenoemt wordt, uyt elffontey- tuyghen ghenoeghfaem de hiftorien. Want nae dat
nen, die hy alle verhaelt, welcke t'famen loopende, de Waldemar Hertogh van Sleefwijck (door hulp van fijn
riviere maken. Ontrent de felve is fy kleyn en naeu, broeder de Köninck in Denemarcken) Adolph verdre-

Loop. hoefe vorder loopt, hoefe grooter wort: eerft vloeytfe ven,ende Hamburg onder fijn gebiet gebracht hadde,
met bochten,tot het ftedeken Melneck,daer de Molda, hebben de Inwoonders iop haer vryheydt begoft te
die Praeg (de hooft-ftadt van Bohemenjin tween deelt, deneken. Waer toe fy haer den wegh ghebaent heb-
in haer loopt. Niet verre van Melneck ontfanghtfe ben met 15-0 marek filvers aen den Grave van Orla-
den Eger, ende loopt van daer met een kromte door mund te tellen. Daernae heeft Adolph de IV , defe
Meyflèn naer Saxen, ende voorby Millenbergh ftroo- vryheydt ende andere Privilegien bevefticht. Dele
mende, comtfe aen Maegdenburgh, ende voorts door ftadt is meeft opgekomen in 't jaer onfes Heeren 1 po, Opkomfie,
verfcheyden plaetfen nae Hamburgh, Staden, Gluck- doe die van Lübeck met de Deenen oorloghden, want
ftadt, ende valt ten laetften met een grooten uytganck te dier tijdt daer veel uytheemfche quamen. Ten tij-
in de Noordt-zee. Van defe Riviere fchrijft Lucanus: den van de Keyfer Otto , is tot Hamburgh uyt Italien

gecomen de Paus Benediétus, wiens Graf-fchrift hier
JDe Elb' enfnelle Rhijn in V koude Noorden groeyen* noch ghelefen wordt, welck aldus luydt: Benediólus
En door gantfeh Duytflandt met haer rajfeflroomen vïoeyeru Paus van Roomen, door ghewelt van den ApoHolijcken floel

verdreven, is daernae, wanneer hy wederom gherocpen wierde,
Hamburg. De Elbe wordt verkiert door Hamburgh de hooft- tot Hamburgh gheflorven, den 6 Iulii, ende alhier begraven.

ftadt van Stormarck , vermaert door den grooten Met verloop van tijden, is de ftoel des Aerts-bif- Aertf
Coophandel, die de Hooghduytfchen, Nederlanders, fchops oock van Hamburgh na Bremen getranffereet: bifdom.
Spangiaerts, ende andere Natiën daer fterek dryven: waer over verfcheyden oneenigheden tuflehen de
Sy leydt 18 mijlen van de zee; ende ghemerekt dat de kereken van Hamburgh ende Bremen zijn ontftaen, Hu te
ghelegentheyat der felve, met de by-leggende Eylan- van de eerfte digniteyt, feyndinghe der Gefanten , der ^nmm-
den ende Provinciën, in defe Caert verthoont worden, Suffraganen, ende dierghelijcke. Het laetfte ghefant-
fal 't niet buyten propooft zijn daer van wat breeder te fchap des Aerts-biflchops van Hamburgh, aen de Pro-
fchryven. Van den oorfpronck des naems is verfchey- vinden in het Noorden gheleghen , gantlch 't Co-
den gevoelen.Het waerlchijnelickfte is,datlè komt van ninckrij ck Denemarcken, Sweden,ende Nooi weghen,
het bofch Ham , gelegen tuflehen Alfter ende Bellem, de Orcades, Yflandt, ende Groenlandt, beftondt in
alwaer de oude Saxen (voor de tijden van Carolus Ma- twintich Biflchoppen. Dit is de oorfaecke , dat fy foo
gnus) een Kafteel ghetimmert hebben, ende naer het dickwils van die volckeren zijn beftreden: want lbo

« bofch Hammeburgum, ende niet Hameburgum ghe- haeft alfle eenen goddeloofen haet op de Chriften re-
noemt; welck noch op heden het groote ftadts Seghel, ligie kreghen, moften terftont die van Hamburgh aen-
de oude brieven , inftrumenten, ende priviligien beve- houden , op welcke nu de Deenen, nu de Wenden,
ftighen. Want aldus houden de brieven van Ludovick ende dan andere volckeren haer wilden wreken,om dat
de eerfte,tot Aken ghefchreven : Wy ordoneren met fy willen dat van daer aldereerft de Priefters, voorftan-
eenparich confent der Geeftelij ckheydt, dat op de uy- ders,ende verkondighers des Goddelijeken woorts aen
terfte grenfen van Saxen over de Elbe, op de plaetfe haer ghefonden wierden. In't verbont der Hanze fte- Hanu
genaemt Hammaburgh , ende de gantfche kereke van den is Hamburgh de eerfte naeft Lubeck,ende fit voor ftadt.
Nordalbingh, een vrye lloel gheftelt worde. De Bulle Roftock, Wifmar, Straelfund,ende Luneburgh,welcke
van Paus Nicolaus ghegeven, ten tijden van Lodovick fes fteden de macht hebben alle de Hanze Heden* ofte
de tweede, verhaelt oock van 't Cafteel Hammeburg, eenighe principaelfte, na dat de fake vereyfcht,by een
ende noemt het felve de woon-plaetle van de Nordal- te roepen. Hier heeft Albertus Crantzius ghewoont,
bingers. Als defe ftadt eerft het Chriften gheloove wien die van Hamborgh, ende alle liefhebbers der ou-

Duytflandt. L de ghe-
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- 1 ELFSTROOM.

de ghefchiedeniftèn, eeuwigh behooren te eeren , om geweeft, ende nu tot Delft in Hollandt is» Sy heeft een
dat hy de beginfelen ende oude daden van de Wenden, groote wijde marckt , ende een beurs: daer zijn veel
Norwegen,ende Sweden, die heel verduyftert waren, verfcheyden kercken, als van S. Niclaes , S. Cofmas,
ende CMetroyolin Eccleßaßicam befchreven, ende in't S.Ian, S. loris , ende andere: het Raet-huys is groot,
licht ghebracht heeft. Teghens over defe ftadt op de daer de ftadts-wijnkelder aen vaft is. Hier is oock een
Elbe ligghen verfcheyden Eylanden , die ekk haer oudeAbdije. DeRaedtis kloeck ende voorfichtigh,
eygen naem hebben, om de welcke de Elbe loopende, de Burghers vriendelijck, beleeft teghens de vreemde-
deylt haer met twee armen in de zuyd ende noort-Elbe. linghen , ghelij ck de Ènghelfche ende Nederlandtfche

Staden, Niet verre van de ^ve kant der Elbe, by de riviere Coopluyden, die daer wel onthaelt zijn,konnen betuy-
Swinga, leyt de ftadt Staden, fes mijlen van Hamburg, gen. Voorts iflfe met wallen, graften, bolwercken ende
de oudtfte van gheheel Saxen, die (foo fommighe feg- thoorens rontlom foo fterck verfien, datfe een fware
genj 320 jaren voor de gheboorte onfes Salighmakers belegheringe kan uytftaen , ghelijck voor weynighe ja-
gebout is. Daernaer alffe van de Deenen,en Noorman- ren, in defe laetfte Duytfche oorlogh gebleken is, doen
nen verdeftrueert was, ifle van de Marek-Graven ende fy van de armee des Keyfers Ferdinand« 11, onder het
Graven van Staden weder opgebouwt, byfonder van beleydt van lan Serclaes, Grave van Tilly, langh bele-
Sigfrid fone van Henrick de goede, die leefde ontrent gert, ende van den E: Colonel Carel Morgan, kloeck-
hetjaer onfes Heeren een duyfent, ende heeft een Ka- moedigh is ghedefendeert, tot dat hy ten laetften van
fteel ghemaeckt op de plaetfe daer nu S. Pancraets alle toevoer en fecours afghelneden, ghenootfaeckt
kerek ftaet. De outfte gedenckeniflè van Staden, vint- was de ftadt op goede conditiën over te gheven. Naer
men in de Hiftorie van Saxo Grammaticus, welcke derhandt ifle weder gewonnen van Guftavus Adolphus,
verhaelt, dat Roeus Köninck van Denemarcken, met ftoeghenaemt) de Groote , Coninck in Sweeden, Scc.
fijn broeder Helgo, overwinner van de zee, de Elbe is Alle defe bequaemheden worden vermeert door de
ingheloopen,ende met fijne fchepen tot by Staden ge- fchoone ende vruchtbare landouwen, fuyvere ende ge¬
komen, om Hendingus Vorft van Saxen, die te dier tijt fonde locht, ende ruyme voorftadt. De Iuftitie is daer
een groot deel van Iutlandt inghenomen hadde, te be- abfoluyt, foo van criminele ais andere faecken. De
ftrijden: welcke het ghefchil met duel,oft een gevecht Magiftraet heeft hier een fchool ghefticht, daer niet
tuffchen haer tween , in 't aenfien va,n bey de Leghers alleen de Latijnfche, Griecxfche ende Hebreeufche
geeyndight hebben, waer in Helgo de viótorie gehadt talen gheleert worden, maer oock de Vrye konften,
heeft, ende de Saxen Iutlandt doen verlaten. Helgo Theologie, ende de Rechten.
heeft gheleeft 600 jaren voor Chrifti geboorte. En die Aen de andere fijde van de riviere , anderhalf mijl Gluckftadt»
het wat nauwer wil onderfoecken, fal bevinden dat de van Staden leyt Gluckftadt, met alderley fortificatiën
ftad die Ptolem3sus 2<#r£7zsv<^,dat '\s}Siatutancia noemt, foo wel verfien, datfe onwinnelijck fchijnt te zijn. Sy
met de naem Staden bynae over een komt, als oock is onder hetghebiet van de Coninck in Denemarcken,
de gelegentheyt van de felve, die hy ftelt op de lengh- diefe foo verfterekt heeft,datfe,in defe laetfte oorlogh
te van 29, ende de breete van f6 graden. Defe ftadt tegen den Keyfer, niet heeft können overwonnen wor-
is tot allen tijden een vrye toevlucht gheweeft,van alle den, niet teghenftaende het overgaen van Krempen.
verloopen perfonen.Sy heeft groote Privilegien: onder In de mont van de Elbe, leydt het fort Brunsbuttel, Mont
anderen,vrye munt,ende mogen de inwoonders vry ja- daernaer fietmen den uytganck van de Elbe in de zee, de Elbe
gen en andere diergelijcke dingen doen. Alle de fche- met eenige drooghten, die de fchippers moeten fchu-
pen die de Elbe op na Hamburgh gaen,moeten voor 't wen. De Elbftroom die in defe Caerte verthoont wort,
gat Lunig haer Ancker laten vallen,ende daer den Tol is 22 ghemeyne Duytfche mijlen groot, ende begint
aen den Aertfch-biffchop van Bremen,ende den Raedt van het dorp Marfehacht. Op beyde fijden zijn vele
van Staden betalen. Daer eji moghen oock gheen wij- dorpen, kloofters, hoven, ackers ende ghenoeghlijcke
nen uyt de zee nae Hamburgh ghevoert worden,ten fy weyden. Daer nae aen d' een fijde verthoont fich een
datfe eerft den Tol betalen aen de regeerders van dc deel van 't Hertogdom Luneburgh, ende het Stift Bre-
ftadts-wijnkelder tot Staden,op pene van grooter boe- men; aen de andere fijde de frontieren van Holfteyn,
te. Hier pleegh oock de ftapel van de Engelfche la- daer de Elbe gins ende weder met kromten tuffchen
kenen te wefen,die daerna te Middelburg in Zeelandt, loopt.

Het Graeffchap

OLDENBVRGH.

Chattet.

Greste.

Ertijdts hebben de Chauci Eyndelijck, is hier nu ter tijdt wilt ghenoéch*
dit landt befeten,welcke Pli- ghelijck uyt de daghelijckfe jacht der Edelen
nius ende Ptolomaeus twee- blijckt.So dat dit landt met zyn eyghen vruch-
derley ftelt, de meerdere eri ten te vreden is, ende gheen andere van noodé
mindere. De Meerdere of fchijnt te hebben.
groote fijn, die in'tSticht Het Graeffchap Oldenburgh is een treffelijck
Breemen woonen, tuffchen deel van defc Cnaucen. Het paelt in 't ooften fegrenen.

de rivieren Elve ende Wefer. De Mindere of aen 't Aertz-bifdom Bremen en de Wefer, in
Kiepe, kleyne, de Ooft-vriefcn ende Oldenborgers. 'tzuydenaen 'tBifdom Munfter, in't weften

Ptolemaeus fteltfe tuffchen de Eems ende de aen't Graeffchap Ooft-vrieflandt, in 't noor-
Wefer,wiens woorden aldus luyden: De kleyne den aen de Wadten van lada ende de mondt
Chauci ftrecken tot aen den Wefcr, maer de van de Elve.
groote Chauci tot de Elve toe. Pliniusin't Dit landt begrijpt de Provinciën Stedingen

Haer onde xvi cap. befchrijft haer alfoo: wy hebben te- teghen over Bremen,het flot Delmenhorft on-
maniere ghen het noorden de Chaucos ghefien , die de derworpen; Stadtlandt, dat in vijf, ende Buta-
van leven. £roote en(je Kleyne ghenoemt worden. Daer diger, dat in feven parochiën ghedeelt is,ende

loopt de groote zee alle daegh ende nacht en- levern een deel van Ooftvrieilandt,welck drie-
de bedeckt alles met water,lo dat men in twijf- entwintich parochiën heeft. In 't midden zijn
fel ftaet,ofhet landt ofwater is. Dat arme volck de Moerimmen. Albertus Crantzius fchrijft
houthem op de kleyne heuvelkens ofte berghfi- dat dit Graeffchap een van de alderoutfte is >
kens, ofte met handen opghemaeckte hoogh- want onder haer Graven telt hy Widekindum
ten,op de welcke fy naer de hooghte des vloets Hertoghin Saxen, die ten tijden Caroli Magni
van de zee, hare huyskens fetten, die als bet gheleeft heeft.Irenicusftyt,dat de ftadt Olden- Stadt OU
water ghewaffenis, niet anders ghelijeken als borgh van Carolo Magno ghebout is , en een^^
fchepen die varen, en als 't water ghevallen is kereke aldaer door den Biffchop Adalgargus
op 't drooghe legghen; d an können fy de vif- ter eeren van S.Ian Baptift gewij t.Maer Crant-
fchen vangen. Sy hebben geen vee,ofte melck, ziusdwaelt, dat hy defe ftadt onder de Wend-
nochte wildt om te jaghen, om datter gheen fche rekent, ende aen de zee ftelt: want dit een
ftruyeken oft voetfel voor de beeften is. Sy ma- ander ende verfcheyden ftadt is van die in Wa-
ken koorden en netten van riet en biefen om te gria,een landtfchap van Holfteyn, gheleghen.
viffchen, ende drooghen het flijck meer door Laurentius Michaelis meynt, dat de Ambrones,
de wint als door de fonne, ende verwarmen ha- van welcke Plutarchus fchrijft datfe met dé
refpijfeende koude leden met de aerde. Sy Denemarckers in Italien fijn ghetoghen, ende
drincken niet als reghenwater, dat fy in kleyne van Caj o Mario verflaghen,uyt dit landt hareti
kuylen in hare voorhuyfcn bewaren. Sulcx wa- oorfpronck ghehadt hebben, welck de naem
ren in voortijden der ouden Chaucen manie- Amelander noch hedenfdaechs fchijnt mede te
ren ende leven, welck huydenfdaeghs fcer ver- brengen : het felve ghevoelen heeft hy van de

Vergheleken ändert is. Plinius vermaent van gheen kooren Alanen Saxifche volckeren, welcke hy meynt
hy de heden~ 0feenighe vruchten j nu is nerghens grooter dat hier ghewoont hebben aen beyde zyden

vruchtbaerheyt. In voortijden konde dit landt van de rivier Alan tot aen 't kafteel Oria, ende
gheen vruchtboomen draghen, nu is 't met al- nu ter tydt Lenghener, als Alaner, ende Aver-
derley boomen vervult. Sy hadden noch vee, lengher als Overlangher ghenoemt worden,
noch melck, nu is'tin vee boven maten rijck, In dit Graeffchap fijn noch andere kleyne ^ slndete
ende melckis haer voornaemfte fpijfe:want het fteden,als Wefterftede,Nieuborgh, Bockeren, € n*
landt is effen,ende heeft veel goede weyden; de Wivelftede, W^rdenborgh, Delmenhorft een
aerdeisvet, ghelijckghenoeghghetuyghtde Graeffchap, Ovelgunne, See. Ende aen ghene
welfmaeckende ende koftelijcke botter , ende zyde de Wefer DeefHorp, lever, een deel van
lieffelijcke kaes, van welcke allejaer met goet Ooftvrieflant, ftaet oock onder dit Graeffchap.
profijt der inwoonderen, een groote menichte De Wefer bevochtight dit lantfchap,die in tKivier^.
in andere landen, jae door gantfch Duytflandt ooften daer langhs loopt, in wien, by Elfvliet,
verkoft wordt. Men fiet oock daghelycx met 71 kleyn rivierken de Hont valt, komende uyt
duyfenden groote offen op de over-rijeke wey- ?t flicht Munfter door Wildefhuyfen naer Ol¬
den,die van het gras fo vet worden,dat oock de denburgh,ende van daer naer deWefer,fchey-
buyten landtfche volckeren de felve begeeren, dende de Moerimmen van Stedinge. In de

Duytflandt. M Hont:
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O L D E N
Hont valt oock de Horn, die by het dorp
Mansholt ontlpringht ende voor-by de ftadt
Oldenburgh loopt.

Zade was eerft een kleyn rivierken ende on-
gheacht,nam zynen oorlpronckuyt demorat
(chen ende een lack ('t groot Meer ghenaemt)
niet verre door71 lant loopende, ende met veel
toeloopende wateren vermeerdert viel het in
de naeftgelegen groote Wadten: als de onghe-
ftuymheydt der Zee, ende ftormen toenamen,
ende om d' oneenicheydt dit verluymt wierde,
fijn eyndelijcken de dijcken doorghebroken,
ende 7twater in de laghe landen gelöopen,ende
hebben eenen kleynen inwijck ghemaeckt,die
naderhant van weghen 'tgewelt der zee-baren
foo groot gheworden is, datmen 't niet helpen
kan. Men fiet noch eenighe overblijfielen van
de verdroncke prochien aen den oever van El¬
tens,Arno,Oldenbrugge, Bant,Dangaft, Arne-
gaft,Iadelet,ende Wurdelet.

Door de lada worden de Inwoonders ghe-
deel t,in Dees-zij ts ende Geen-fij ts Iadaners.

^acUnm^ Dees-zij dts Iadaners die achter 't rivierken
Mada woonen, ende eertijdts in goeden doen
waren, hebben door 't ghewelt des waters van
veel prochien,maer drie behouden.

Gcen-zijdïs De Geen-fij dts Iadaners beginnen in 't noor-
Iadaners.

B V R G H.
den by 't Wadt van Iade , daernae allengskens
naer71 ooft gekeett,ende wederom naer71 zuy-
den, ende van daer te rugghe neffens den uyt-
ganck van deWeier keerende,komt vier groote
duytfchemyleninMoerimmerlandt tot aen 7t
Graeflchap Oldenborgh.Delè worden teghen-
Woordigh in Butjadighers ende Stadlanders Butjadi*
ghedeelt.In een ftreeck van drie Duytfche my-^w"
len befitten deButjadighers, van 71 noorden na
't ooften, elfvruchtbaere dorpen. De Stadlan- St#k-
landers, de refte met drie dorpen, ende71 flotl(tndcrs-
Onelgunna, dat de Oldenburgers in de Saxi-
Iche krijgh daer hebben gheleydt. Naer dele
woonen de Moerimmen, van de Hont tot aen
de Weier. Na de Moerimmers volghen deSte-
dingerSjWelcker voornaemfte plaets is Ellvliet,
niet wyt van de uytganck des Honts ghelegen.
Aen ghene zyde des Honts is Berne, beroemt
door een groote tooren ende kerck.

Behalven de Wefèr ende Iade , fijn in ditKtejfiewa~
Graeflchapkleynewaterkens, als: Delm,die^fW*
Delmenhorft belpoelt$Lede,die by Oldenburg
inde Hont loopt j Ouwe, die by 't dorp Tu-
fcheneym in een morafch valt; ende Made ,
welck 't eynde van dit Graeflchap is, ende in71
noord-eynde in de zee loopt.

Het Graeflchap

OOST-V RIESLANT.
Grenßn,

Rciderii.

1ranjltf-
dank

Aformerii,

Lengani.

Awafani.

Broechc
tnerii &c.
Anrïcanï.

Nordani.

JJarlingn,

Wangti,

Et Graeffchap Ooft-Vrieflandt
ftreckt hem van de Dullart ende
Eems langhs de Wadten tot aen
de Wefer,ende word naer 't zuy-
den befloten van 't flicht Mun-
fter ende 't Graeffchap Olden¬
burgh.

Ooft-vrieflandt is ghedeelt in
elfvolckeren, ais de Reiderii, Tranßadani, Mormerii, Len¬
gani, Amafini, Broeckmerii & Auricani, Nordani, Harlingii,
Wangri, oßringii, ende Rußri.

Reiderlandt light tulfchen den Dullart ende Eems,
ende heeft twintigh merckt-vlecken, ende dorpen met
kercken, ende ontrent foo veel fonder kercken: alle,
behalven 7 oft 8, gheleghen by de Eems in een vette
landouw.

• Tegen over aen d'ander fyde des Eems is Averledin-
gerlandt,ende Moermerland naer den ooften, ende een
deel van Emflandt naer 't noorden. De riviere Leda
fcheydt Averledingerland naer 't zuyden ghelegen van
Mormerlandt, waer van 't den naem heeft als over de
Lede ligghende. Dit is volmoralTchen,onbequaem tot
weyen ende zaeylandt, heeft nochtans feventhien dor¬
pen met kercken.

Moermerland ftreckt 8 mijlen van de Eems naer den
ooften, tot aen 't Oldenburger gebiet, grenft in 't zuy¬
den aen de Lede, in 't noorden aen Aurickerland,ende
heeft den naem van de moeralfchen, daer 't vol van is,
behalven op fommighe fandachtige velden, die de in-
woonderen met grooten arbeydt bouwen.

De Lengen ligghen naeft Moermerlandt, hebben
rontom eenen quaden wech om by haer te komen, we¬
ghen de moralfchen daerfe mede beiloten fijn. Defe
contreye is niet breet, oft bequaem om vee te weyden.
Hier lijn 10 dorpkens,ende een kerck in't midden: 't is
een wreet ende onghereghelt volck»

Daer Moermerlandt eyndight, begint Emflandt,het
fchoonfte ende befte deel van Ooft-vrieflandt, om de
vruchtbaerheydt, menichte van fraeye dorpen, ende
goede manieren der inwoonderen.Daer lijn ontrent 50
dorpen , waer van vele fteden ghelijcken; met fchoo-
ne kercken ende veel floten van den Adel. Onder an¬
dere havenen, lijn die van Olderfum, Emden, Knoc¬
ken , Greetzijl ende Eidelfum de befte, 't Heeft lijnen
naem van de Eems , met wien 't aen 't zuyden befloten
wordt, en met de Wadten aen 't wellen, ende noorden.

Broeckmerlandt, ende Aurickerlandt eertijdts een
deel hier van, daer 't aen de Eems light, is tamelijck
goet tot den bou , rijck, ende met heerlij cke kercken
verciert, boven de wijfe der dorpen. Hier lijn ontrent
20 dorpen met kercken, ende fommighe fonder.

Norderlandt light op den oever, is naer het noor¬
den heel vruchtbaer van koorn ende vee. Het volck
woont hier verre van malkanderen, als op hoeven,ende
hebben in lbo grooten ruymte, behalven de ft ad Nor¬
den , maer vijf dorpen, daer de kercken in 't midden
ftaen.

Harlingerlandt ftreckt 10000 treden meer in de
lenghte naer't ooften als dat van Norden 5 't heeft 16
dorpen met kercken, en 2 fteden. 't Landt hoe 't naer-
der den oever light,hoe 't beter is, in't midden is 't on-
vruchtbaer. Men kan hier qualijck havenen, behalven
aen Funixer zijl, niet verre van Harlingerlandts eynde.

Wangerlandt leydt aen de wyde inham van de lada,
die van 't noorden naer 't zuyden, in't midden van 't

Dnytßandt.

landt vloeyt. Hier lijn vlacke ende vruchtbare velden.
In delen ftreeck lijn 16 Prochi-kercken, waer van drie
die van Knipens aengaen, de andere die van lever.

Hier aen, naer 't zuyden , woonen de Ooftringen, Oeßnngü.
wiens land niet feer vruchtbaer is,als in het deel welck
onder't gebiet van't Adelijckghellacht van Gödens,
tot aen den inham lada ftreckt.

De laetfte lijn de Ruftringen , die naer den ooften Rvflrt.
woonen,ftrecken haer van W angerlandt ende Ooftrin¬
gen tot aen den Wefer, worden door den Iadaenfchen
inham in twee deelen gefcheyden.

Dit heele land verbreyt hem van de mond des Eems
tot de Wefer yoooo treden, is in 't midden maer half1b
breet. In't beginfel van Ooft-vrieflandt aen den Eems
light Emden, het cieraet van de gantfche Vriefche ku- Erndsn,
fte, van Holland aftot Denemarcken. Sy is rijck, heeft
fchoone huyfen, goede ghelegentheydt, ende koop¬
handel die daer floreert,ende is wel bewoont. De Eems Ems,
heeft lijnen oorfpronck in't flieht Paderborn, door¬
loopt 't gheheele fticht Münfter ende Vrieflandt, ende
met kromten in den Dullart loopende verbreyt hem
tulfchen Groeningher ende Emflandt, ftort hem in dat
groote Wadt, welck tulfchen 't vafte landt ende de ey-
landen light, ende valt ten laetftenin de zee. Emden is
niet leer out,gemerckt dat de oude fchrijvers daer van
niet lpreken, ende haren Heer Vdalricus den tytel van
Grave eerft verkregen heeft in't jaer 1465- , van Keyfer
Fredrick de III. Te voren was het landt in veel deelen
ghefcheyden , en hadde veel Heeren. Onlancks is de
goede ende verftandige GraefRoedolfvermoort door
de Keyferfche foldaten, die het landt feer verwoeften,
ghelijck tevoren de Manffeldfche ghedaen hadden.
Nu regeert lijn broeder GraefVldrick. De ghelegent¬
heydt defer ftadt is foo bequaem tot de koophandel,
datter langhs den gheheelen Saxifchen kult, gheen
beter en is, aenghelien in de haven tot binnen de ftadt
heel groote ende fware fchepen können komen, ende
lolfen fonder hulpe van fchuyten , lichters oft dierghe-
lijcke fcheepkens. Sy is voor weynighe jaren rijc-
ker gheweeft als nu. Want als onder de regeringhe
van Duc de Alba de Nederlanders uyt Brabandt,
Vlaenderen , Hollandt, Zeelandt ende Vrieflandt hier
vluchten, heeft de Grave door hulpe der vreemdehn-
ghen van een fteenen ftadt een goude ghemaeckt, foo
datter in heel Neder landt naulijcks machtigher was.
Men lach hier dagelij cks een hoop fchepen komen uyt
Vranckrijck, Engelandt, Denemarcken, Sweden,Nor~ .
wegen ende Nederlandt. Daer wierden huyfen getim-
mert, grachten gemaeckt, havenen, nieuwe ftraten, de
ftadt wierd uytgeleydt om de menichte der menfchen
die daer quamen. Maer doen de vervolginghe ophiel,
ende yegelijck weder naer lijn landt trock , ilfe minder
bewoont, doch toont noch de overblijffelen van hare
vorighe heerlijckheydt. Hier is oock een treffelijck
Raedt-huys, ghemaeckt nae het model van 't ftadhuys
tot Antwerpen, doch niet foo groot.

Aen de mond van de haven is een groot ende fterck
Cafteel met water van de Eems omringht, tot bewa-
ringe der ftadt ende fchepen. Het aertrijck rontfom is
vlack, met goede weyen voor het vee , waer van daer
een groote menichte is, ghenoechfaem voor de ftadt
ende naeftgelegen landen. In onfe ouders tijden is hier
de Engelfche Cour geweeft, daer fy alleen de lakenen
brochten , diefe te voren naer Antwerpen voerden.
Hier quamen de Nederlanders ende Duytfche de fel-

N ve koo-
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oost-vrieslant.
• ve koopen: daernaer fijn de Enghelfche, door eenich waer over gebieden de Drollen van de Graefoft ande-

mifnoegen,naer Hamburgh getrocken;van Hamburgh re Heeren gefielt. De namen fijn defe: Het Droftfchap
naer Staden; van Staden naer Middelburgh in Zee- van Emden is ghedeylt in die van Reideriandt ende
landt, ende van Middelburgh te Delft in Hollandt, al- Eemllandt. HetAmpt Greetenis heel in Eemflandt
waerfe tegenwoordigh noch fijn. naer 't noorden. Die van Oorth eenlcleels in Moermer-

Norden. Norden is oock een ftadt in Ooll-vriellandt, in den landt, eenfdeels in Reideriandt, ende ten deel in Aver-
omloop fo groot oft meerder als Emden: in rijckdom, ledingerland. Stichufen in Moermerland, opper-Aver-
Ichoonheydt, ende ghelegentheydt niet veel minder, ledingerlandt ende Lengen.De Norderfche in't naelle
hoewelfe geen wallen heeft. Syis volckrijck, geneert deel vanhaer contreye, fonder flot. De Aurickfein
haer met de zeehandel,ende heeft alles 't geene tot des Broeckmerlandt en de om-ligghende dorpen. De Fri-
menfchen onderhoudt noodich is. Hier waren eertijdts burghfo ineen deel van Ooltringen aen't binnenfle
vier groote ende fchoone kercken; voorlanghen tijdt van den Iadaenfchen inham. De Peufumfche is tuf-
iife gheregeert van Borgemeefleren, oock eer daer fchen de Eemfe ende Greetfcher-ampt, ende heeft
Graven waren. maer vier dorpen. Defe hooren alle onder den Grave.

Atmcki Aurick, nu de woonplaetfe der Graven , light in een Die van Efens,Witmund,lever ende Ovelgund fijn den
dorre contreye tuffchen Boffchen en heyden , geneert Graeffchappe ontrocken, dienfe de Keyfer ghegeven
haer met koophandel van beeilen. hadde. Tulfchen defe Droflfchappen liggen veel kley-

lever. lever light in Ooflringerlandt, drijft oock den han- ne heerlijckheden der Edelen, van welcke de voor¬
del van vee. naemlle fijn, Olderfum by de Eems, welck fes pro-

Efens. Efens leydt in Harlingerlandt, als oock Witmundt, chien heeft behalven Olderfum: Knipen in Wangren,
fonder wallen. Alle defe fledekens, behalven Norden met een fchoon flot, (de woonplaetfe van den Baron
fijn meer beroemt om de Caftelen rontom gheleghen, Kniphuyfen,) en drie Prochien. Dornuman in't laetfle
als van haer felven. van Norderlandt ontrent Harlingerlandt. Goden in

Vijfmerc- in Ooft-vrieflandt fijn oock vijfvermaerde merck- Ooftringen, Lutefburgh in Norderlandt. Onder 30
ten" ten,te weten,Wenerenjemgum, Leer,Olderfum, ende klooflers die hier eertijdts waren fijn de principaelfle
Sloten. Marihoven. Hier fijn oock veel floten, waer van het Silomorichin't midden van Eemllandt, Alandt, Appin-

principaelfle is tot Aurick dicht aen de ftadt, tot E- gen, Dichufen , Blauhufen , Sint Marien-dal oock het
fens, Witmund, lever, ende het alderfterckfte is Oort, oude kloofter genaemt,ende het Dominicaner oft Pre-
welck light daer de Eems ende Leed in een loopen, te- dicheeren-cloofter in Norderland,Thedingen in Moer-
ghen over Lera feer wel gheleghen. Noch fijnder de mer landt by de moraffchen in een laghe plaetfe : Iten,
floten Stichufen, Friburgh, Oftringh ende Berum in tuffchen de Aurickfche boffchen, Marien-velt in Har-
Norderlandt, Greet in Eemflandt,Peufem in't midden Üngerland by Efens, ende Velden niet verre van lever,
van't felve, beyde fonder aerde wallen, ende Ovel- De inwoonderen fijn haren Princefeer toegedaen,

Delinqhe gund> aen ghene fijde van de Iade. voor wiens eer fy goet ende bloet fetten, als hy haer
znDroft- Dit fijn de hooft-plaetfen vande Droft-fchappen, met billicheydt regeert.
fchappen. in de welcke voor fommighe jaren 't landt ghedeylt is,

Het Sticht
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mßphaien. / Jjjflll Et landt van Weftphalen is
tamelijckgroot, bequamer
om alderley vee, als men-
fchen te voeden,- want het
is vol vreefolijcke bofifchen,
ende vuyle moeraftchen,
gelijck eèrtijts gants Duytfi.

landt. Het wort in verfcheyde Graeflchappen
ende Bifdommen verdeelt. De Bifdommen
fijn Munftér, Paterborn, Minden, Gfnabrugh,
ende Verden.

Veclmgh. Munfter paelt in het ooften aen 't Bifdom
Ofonbrug, in 't noorden aen de Graeflchappen
Steinfort ende Benthem,in't wellen aen Cleef,
Zutphen, ende Overyffel , in't zuydenaen 't
Graeffohap vander Marek. Het word bewatert
met de treffelijcke revieren de Lippe ende
Eems.

Tden van Carolus Magnus Rooms Keyfer ende over-
Mmfler, winner van Saxen, heeft in Neder-Saxen, nu

Weftphalen ghenoemt, een Bifdom opgericht
dat hy Mimingeroden,ofte, fo andere fegghen,
Mimingheraden noemde: welcke naem daer¬
naer verandert is,en naer ee kloofter aldaer ge-
timmert,Munfter ghenoemt.Dit kloofter heeft
de Biftchop Hermanus doen bouwen,ter eeren
de Maghet Maria,welck fo grooten toeloop en-
de aenwas heeft ghekreghen, dat het den ou¬
den naem des Bifdoms verdonckert heeft.

Munfler, De ftadt Munfter light in een valleye. Daer
fijn vyfgroote Collegien,een vermaerde ftho-
le.Sy is fterek van nature ende konft,principael
na den oproer der Wederdooperen, die ten tij¬
den des Biflchops Francifci, Grave van Waldec,
in 't jaer i y 3 3,0m de religie groote onruft heb¬
ben ghemaeckt. De eerfte Autheur van defo
troubelen was eene Bernard Rotman, welcke
buyten de ftadt in S. Mauritius kereke teghens
de Roomfche religie preeckte, en grooten toe¬
loop kreegh, ende van de nieüfgierige-;h>prge-
ren in de ftadt geroepen wierd, die oock van de
Magiftraet een kerckbegheerden.Middeler tijt
is binnen Munfter uyt Hollandt ghekomen een

-Jxuv % o JijeriVkleermaecker Ian van Leyden ghenaemt, een
lichtvaerdich,ftout,ende moedich menfoh,die
de religie der Wederdooperen in zyn vaderlant
aenghenomen hadde , ende hem verftoute te
predicken. Hier is oock ghekomen Hermanus
Stapreda, welcke Leeraer neffens Rotmannus
gheworden, konde met hem niet accorderen,
maer begoft tegen der jonge kinderen doop te
predicken: dele ruyde de gemeynte op,by dage
ende in 't openbaer; Ioannes by nacht ende in
't heymelijck ; en hebben aJfoo eenen grooten

Dujtflandt.

•CCJX J,y

aenhanck ghekregen. De Raedt,het onweder
merekende, geboodt de Autheurs uyt de flack
te vertrecken, om de gemeynte beter te Palier:
Maer zy fijn de eene poorte uytghegaen ende
den anderen weder inghekomen, ftoutelijck
fogghende dat het haer van Gode ghebodea
was de waerheydt met ernft voor te ftaen. Dele
vondt mifluckt zynde,heeft de Magiftraet een
ander middel voorghewent, want zy hebben
op het Raethuys de Euangelifohe ende Weder¬
dooperen Leeraers by een doen komen, vafte-
lijck betrouwende, dat, wanneer fy quamen te
dilputeren, de Euangelifohe de overhandtfou-
den hebben. Alslyby den anderen waren,heeft
Rotmannus de zyne verlaten, ende lieh by de
Wederdooperen vervoegt, vervloeckende den
doop der jonghe kinderen,alhoewel zyn rnede-
leeraer Bufchius te vergheefs hem daer van
ftrafte. Dit teghens hope van de Raedt uytval-
lende, hebben zy gheboden dat de Predican-
ten der Wederdooperen terftondt uyt de ftadt
fouden gaen, waer toe men haer vry gheleydt
ghegheven heeft,op dat ly fonder perijckel uyt
het Bildom fouden vertrecken ,♦ maer zy heb¬
ben fich by hare navolghers verfteecken, fog¬
ghende dat het beter was Gode als den metl¬
ichen ghehoorlaem te zyn,* daerentuftchen is 't
ghetal der Wederdoopereri fterek vermeer¬
dert , die door de gheheele ftadt foer raefden,
ende niet op en hielden van dilputeren. De Ma¬
giftraet ghebood alle de kercken,uytgenomen
eene, te fluyten, om dat de Wederdoopers, die
nu heel fterek waren, den minderen hoop niet
fouden verdryven : ende verfochten van de
Landgraefvan Heften, dat het hem gheliefde
eenighe gheleerde mannen te foynden, om defo
leere uyt te roeyen: die Thecdorum Vabritium en-
de ïoannem Meljingerum ghefonden heeft j doch
defo is terftondt van folfs ghekeert,5t zy dat hy
gheloofde dat defoeck te verre gekomen was,
ofte dat hy fich niet en vercroude: de andere is
foolangh gebleven, tot dat hy van zyne vyan-
den uyt de ftadt verdreven worde. Doen heb¬
ben de Wederdoopers eenen uytghemaeckt,
de welcke, als van Godt daer toe ghedreven,
door de ftraten liep, roepende: doet boete, en-
de laet u herdoopen,foo niet, Godes toorn lal u
overvallen. Hierom vele,den toorn Godts,oft
het verlies van hare goederen in lbo turbulen-
len ftaet vreefonde, haer ghehoorlaem waren.
Eyndelijck, in't laetfte van December, fijn de
verfteecke leeraers voor dendagh ghekomen,
ende de Herdoopers hebben het Raethuys en-
de de marekt inghenomen, het gefohut uyt het

O amunitie^
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amunitie-huys ghehaelt, en op de bequaemfte
plaetlen gheplant, roepende met luyder (tem¬
men , dat alle die lieh niet lieten herdoopen,
fbuden vermoort worden, De teghenpartye
faeeft fich op een fekerén plaets der ftadt, die
van natuere fterck was,begeven, ende van daer
de Wederdoopers, die de marckt in hadden,
bevochten. Daernae fijnfe veraccordeert, dat
een yder fijn religie vry fbude moghen behou¬
den ende oeffenen. Maer de Wederdoopers,
trachtende haren ftaet voor de volghende tij¬
den beter te verfèkeren, ende eyndelijck de
overhandt te krijghen, fonden, door Rotman-
nus ende Bernardus Knipperdollingh, aen alle
van hare ghefintheydt die in de naefte fteden
woonden,brieven, vermanende dat fy met den
eerften naer Munfter, verlatende alles wat fy
hadden, fbuden komen: ende alfoo is de ftadt
met vreemdelinghen ende Wederdoopers ver¬
vult. Het welcke de rijekfte, ende die in goeden
doen waren, merekende, vertrocken, ende de
aenftaendelwarigheden ontvluchteden. Dit is
ghebeurtin't beginleldesjaers 1534. De We¬
derdoopers , nu fiende dat haer tegen-partye
verfwackt was, hebben uyt de hare den Magi-
ftraet,onder welcke Knipperdolling eene was,
ghecoren, de kerek van Sint Mauritius buyten
de ftadt verbrant, Munfter berooft ende ghe-
plondert, die anders ghefint waren uyt de ftadt
ghejaecht, ende hare goederen ghenomen.
Daerna als de Biffchop de ftadt begoft te bele-
gheren, fijnder vele, die wilden vluchten, van
defoldaten doodt-gheflaghen,waer door fom-
mighe ghedwonghen waren met haer in de
ftadt te blijven. Het ghene van defb dulle uyt-
finnighe Wederdoopers ten tijde de beleghe-
ringhe ghefchiet is/oude hier te langh fijn, en-
de onnodich te verhalen,want de hïftorie byna

TER.
allen menfehen bekent is. Onder anderen en
iffer niet Godloofer ghefchiet , dan dat de
lichtvaerdighe menfehen haer ghelieten, dat
Godt begheerde datfe foo quade fchelms-
ftucken bedrijven fbuden. Eens hebben de
goede borgheren couragie ghenomen om de¬
len dollen hoop te overvallen , maer wier¬
den tot vyftigh ghevanghen,ende met groote
tormenten ghedoot. Ter felver tijdt nam loan
van Leyden den tijtel van Coninck, hem daer
voor houdende fo hy beft konde, ende liet fijn
voornaemfte huyfvrou, (wanthy'er meer had-
de) met de naem ende ghewaet van Coningin-
ne eeren -} doch heeft hy de felve, als fy fynen
handel begon te berifpen,met fyn eygen handt
het hooft afghehouwen. Eyndelijck op den
27luniiin't jaer 1535, des nachts ontrent elf
uren, hebben de foldatendesBilfchops, dien
oock de Biffchop Hermannus van Geulen , dé
Hertog van Cleef, ende de Landgraefvan Hef-
fen, holpen, door het beleyt van een overloo-
per, deftadtghenaerdert,en fijn door de ftadts
graften op de wallen gheklommen,de poorten
geopent,liet krij ghs-volck inghelaten, ende de
ftadt bemachtight. De verfierde Coninck met
fyne complicen fyn ghevanckelijck rondom na
de ghebuerighe vorftenghevoert, ende daer¬
na,in't jaer 1536, metgloeyende tanghen ver-
fcheurt ende ghedoot. Dit is het eynde van de
troubélen ende Munfterfche oproer.

In'tjaer 1612, den 11 April, is alhier,met
groote blijfchap ende ghewoonelijcke cere¬
monien,inghevoert Ferdinandus,Hertogh van
Beyeren, Aertz-Biffchopende Cheurvorft van
Ceulen, Biffchop van Luyck, Coadjuteur van
Paderborn, ende Adminiftrateur van Hildefi
heim, &c.

/M

B

De Graeffchappen
E N T H M

E N

S T E I N F V R T

Steden,

'Rivieren.

Et Graeffchap B en-
the m leght op de
grenfen van Weftpha-
len, ende paelt in het
noorden en 't ooft aen

het Sticht Munfter, in
't weft aen 't Graeffchap Lingen en
Drent, in 't zuyden aen Over-Yfel en
Twent. Het is thien mijlen langh en
driebreet.

De fteden fijn Neuhaufen , Nort-
horn, Benthem, ende Schuttorf. Het
heeft vele dorpen, floten ende vlec-
ken.

De voornaemfte rivieren fijn de Aa
endeDinckel.

Het landt is meeft elfen , ende
vlack , behalven rontom de fteden
Benthem ende Newenhaufen.

Et Graeffchap Steinfvrt
is heel kleyn , ontrent vier
mijlen langh,ende anderhalf
breet, grenftin 't noordooft

aen het Graeffchap Benthem ; het
Sticht Munfter comt met een ftreec-
ke tuflehen defe twee Graeffchap¬
pen, en fcheytfe van malcandef.

Hier is maer een ftadt, Burchftein-
fortghenaemt, ende drie dorpen, te
weten Laer, Holtzhaufen, Burchorft
en fommighe vlecken.

De riviere Aa loopt daer midden Rivieren„
door , die haren oorlpronck in het
felfde Graeffchap heeft.

Nu ter tijdt fijn Heeren daer van,
Arnoldus Iuftus , ende Wilhelmus
Henricus, oock Graven van Teklen-
burg, ende Limburg.

i
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OSENBRVGH.
Eoften het Stift Munfter, heymyÅngern,Ofningsnethe, Dershoffet, Egeflemlt, metende beweften het Bifdom eenparighe bewilgingbe wan de machtighe des (ebenMinden , leyt tuflchen bey- landts > met alle toebeboorte ende gherechticheyt oyer dede het Bifclom Ofenbrugh, wildeJwijneny benenywogheleny wiffcheny endegantfchein het oude landt der Bru- jachtywelck onder denghewoonlijcken ban des werhaeldenéteren , het welche nu in bofchsghevekent wordt, op de maniere wan ons bojch totWeftphalen is. Aken-, in 'twout tot Oßiing , tot een eeuwicbduerend ghe-Oude volc- Dat de Bruóteri dit landt bewoont hebben, bruyck der Goddelijcken dienß hebben ghefehoncken: in%ren. ghetuyght de uytgangh vande naem Ofen- der woeghen, dateenyegbelijck kenlijck fyyfooyemantinbrugh, ghelijck oock andere fteden daer on- ditbofch y dooronjen ban wetändert y fonder werlofdesOfenbmgh. trent gheleghen. 'Tis een fchooneftadt van woomeldenBiffcbopsygaetomtejagbeny oftyetandersde Graven van Fugern ghebouwt , ghelijck tedoen y dat hyfoowelinde Goddelfeke als KeyferlijcheHermannusghetuyght. Andere, als deSaxi- ßraffe(alverfallenyendefchuldichfynfeßicbfoldenofte{che Chronijck , melden , datfè haren oor- fouswan onfenghewichte-y woorden oyerghetredenbanfprongh heeft van Iulio Csefare. Men fèyt datfe te betalen.

den naem heeft vanOffenhuyden, daerfe met Boyen defe foo yerleenen wy denghemelden Bijfchopyomcinghelt is gheweeft, als ofmen wilde leg- endefyne naeyolgbersyeen euwighe licentieyoft toelatinghèghen Offenburgh. Sy leyt in een luftich dal, ende wryheyt yan alle Conincklijcke laßen: Ten wareywort bevochticht met de reviere de Haft. Ten 'tgbeyiel dat de Roomfcke Keyfery ende der Griechen Co-tijde des Keyfers Caroli Magni, heeft in die ninck, een houwelijcx contraä tuffchen bare hinderengheweften ghewoont Widekindus der Saxen maeckten. Want danfaldeBiJfchopyandieKerckemetConinck, nae wiens overwinninghe heeft Key- nootwendighe coflen yan de Coninch ofie Key/er ghe-fer Carelter eeren van S.Peter, Crifpin en daen, de moeyteende eere deferghefantfchap aennemen*Crifpinian, daer een Kercke opgerecht, met Ende daerom ordonneren wyydat alle tijt in de febeplaet-een Grieckfche ende Latijnfche Schole , ende fey Grieckfche ende Latijnfche Scholenfüllen onderhoudenheeft Wifonem tot Biffchop gheftelt,endè het worden: ende yertrouwen datter nimmermeer ClerckenBifdom met fchoone landen ende goederen in beyde defprahen etWarenfüllen ghebreken, lAc. In hetbegaeft , als blijckt uyt de Latijnfchen gift- Boftot Aken.
brief, die, van woordt tot woordt in'tNeder- Hier fijn noch fommighe cleyne fteden , als Anderelantfch overghefet, aldus luydt: Forftenowe,Vorde,Witlage, Melle,Iburgh,en-^*In den name der H. ende onyerdeelde Brieyuldicheyt. deHunteborgh aen de Dummer. De revierCarolm Keyfer, wermeerder ende regeerder des Room- Hafe loopt midden door het Bifdom, ende defehen Rijcks y Heer ende Coninck der Francken ende Lon- ftadt Ofenbrugh, neemt fy nen oorfprongh ingobardeny ende bedwinger der Saxen. Kontfy allen ende 't zuyden, niet wydt van het dorpBring; De lu- Betgkfkeenyeghelijckender H. Kercke, ende onfe ghetrouwe te- ftighe berghen ende dalen,met de feer grooteghcnwoordighe ende toecomende: Dat wy tot yermeerde- ' weyden ende heyden, maecken 't landt feerringhe onfes loons, Wifoni Bijfchop yan Ofenbrugh, en aengenaem,fonderling de Valcke-jacht,by defijneKerckeywelckede eerßeisy diewyingantfcbSaxeny voorghemelde meer de Dummer. Hier fijnter eeren des H. Apofiels Petriy Prince der Apoßelenyende oock ftilftaende wateren en moraflchen. Naeder Heyligben Martelaeren Crifpini ende Crifpinianiybeb- het weften van dit Bifdom, legghen de Graefebenghebouty een gantfcb wout ende bofchgheleghen tuf fchappen Tecklenburch , ende Lingen , infchen de naeyolghendeplaetfen: Earnewinckel, Rußen- 't zuyden het Graeffchap Ravensbergh.Duytflandt.
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Het Stift

PADERBORN

Grenpn,

Jtfacwt,

Oo haell Keyler Carel de
Groote deWellphalen over¬
wonnen hadde , heeft hy
daer vier Bildommen ghe-
fticht,Munfter, Olenbrugh,
Minden, ende Paderborn.

Alhier hebben eertijts de
Onde in- Bufaótoren, Chennen ende Angrivaren ghe-wwnderen. woont,gelijckBilibaldus Pirckheimerus,Raedt

van Keyler Carel de vijfde, ende Burgermee-
fter der ftadt Nurenbergh verhaelt, met dele
woorden: Tujfcben de kleyne Chancen ende de Swa-
ben woonden dfeBulaótores majores, m/e onder defe
de Chennen,daer naer de Angmaren, waer yan noch de
oyerblijffele zjjn.De Btffchop van Ceulen noemt fich noch
Hertogh der Angrbare. Nu ter tijt woone aldaer de Ooß
ende Weflphalinghen,ende die Dan Munßer. Aldaer zijn
oock de Bifdomme Paderborn ende Breme.De lelve leyt
dat de lieden van deBulaétoren,zijn Munfter,
Paderborn, Ofenbrugge,ende Brunlwijck.

Paderborn grenft in 't Ooften aen ?t Her-
toghdom Brunlwijck, ende het uyterfte van
Helfen ,• in 't Wellen aen het Hertoghdom van
Wellphalen ende 't landt van Reckenbergh ,•
in 5t Noorden aen het Graeflchap vander Lip;
in 't Zuyden aen het Graeflchap Waldeck.

Paderborn heeft lijn naem vande vermaer-
de Weftphaellche Padis Bornen ofte Fontey-
nen,die midde in de ftadt, met groote menigh-
te aen den voet vande Hooft-kerck,op ver-
fcheyde plaetfen uyt de aerde Ipringen, ende
met een loet geruys vloeyende diverlche Ey-
landen maecken. Sy heeft haer oorlpronck van
Keyler Carel de Groote , welcke na de over-

winninghe van Wedekindus, tot meerder uyt-
breydinge van de Chriftelijcke religie , dele
kercke gebout heeft,gevende haer tot een wa¬
pen een roodt Kruys, ende tot een beneficie
de Prooidie van Dringenbergh, in ?t jaer 780,
welcke Buchardus Bilfchop va Wurtzburgh 1 y
jaren bedient heeft, tot de tijt van Hatumarus
de eerfte Bilfchop.Als Hertogh Erick va Brunf-
wijck gheftorvenwasjis de Aerts-Bilfchop van
Ceulen Herman, Graef van Weden, hier Bit
Ichop geworden door dele occafie. Doen die
van Paderborn in't jaer 1527m delenten haer
gewonelijck gaftmael hielden, ende der Cano-
niken dienaers met der Borgeren vrouwen en-de dochters oneerlijck danften , hebben de
Iongelingen van de ftadt, verftoort zijnde, defèlve berilpt, ende zijn in de kerck ghegaen,hebben het choor inghenomen,de fangen derPriefters nagebaut, haer boecken gefcheurt,ende GodlHienft belpot. Welcke brootdroncken-
heyt de Bilfchop willende ftraffen, heeft de

Vuytflandt.

Reterfagh.

ftadt 2000 goude kroonen doen betalen, van
jfommighe vryheden berooft, de Borgers ghe-
dwonghen, endede Magillraet doen beloven>
datle nimmermeer de Lutherlche Religie lou-
den toelaten. Maer als Eric doot was, hebben
de borgeren twee kercken aen de Lutherlche
religie gheopent, ende tot hare Leeraren Iaco-
bum Mulingum, ende ChriftophorumDanum
geroepen. Waer door de Canoniken,met fcha-
de geleert,merckten dat haer eènBiflchopvan
macht noodigh was, op dat het quaet niet ver¬
der Ibude kruypen, daerom hebben ly Herman
Aerts-Biiïchop van Ceulen gekolen, op condi¬
tie , dat hy de Lutherfche Religie, die nu in de
ftadt leer toenam, loüde uytroeyen. Dele dan
verghelelfchapt met Georgius Hertogh van
Brunlwijck,Adolph va Schauwenburg, Simon
vander Lip,Otto van Ritberghen,ende andere
Graven ende Edelen, is op S* Denijs dagh met
1000 ruyters binnen Paderborn gereden, ende
na dat hy de Borgherije den eedt vangetrou-
wigheyt afghenomen hadde, heeft hy drie van
de nieuwe Predikanten ghevangen genomen,
ende na Arenfbergh met convoy doen voeren:
maer alloo de voerman door de reghen ver-
dwaelde,zijnfê in een dorp, behoorende onder
de ftadt Soeft, gekomen, alwaer ly van de Bor-
ghers der Stadt ghekent wierden, ende binnen
Soeft gebracht, en van het aenftaende ongeval
verloft. Voorders als de nieuwe Bilfchop 16
borgers verwelèn hadde, ende nu aireede op
de marckt ftonden om ghedoodt te worden,
heeft de beul, om dat hy meynde datfe ont-
lchuldigh waren, delèntentie haer (gelijck al¬
daer de beuls gewent zijn te doen) niet willen
voortelen, ende aen den Magillraet hetlwaert
weder ghegheven. Ondertulfchen hebben dé
vrouwen ende dochters op de marckt ende
langs de wegen loopen huylen en weenen,ende
met ghevouwen handen ende gebogen knien,
van den Bilfchop,die met de fijne op het Raet-
huysuyt de venfter fagh, vergiffenilfe voor de
verwelene gebeden. Terftont hébbe de Raets-
heeren voor de lelve oock gelproken. De Bifi>
Ichop eyndelijck door barmhertigheydt be-
weeght, heeft geboden datmenlè weder na de
ghevanckenis loude leyden, daerna haer het
leven Ichenckende, de felvighe een gheldt-
ftraffe opgeleyt, ende een gantfch jaer in haer
huylen ghebannen, ende ftrengelijck geboden
datmen de Roomlche Religie, die nu in alle
kercken herfielt was, alleen foude toelaten en-
de navolghen.

Dit landt is niet feer groot, maer gantfch rmchuvruchtbaer , namentliick van alderley kooren,^w
R " Fran-
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PADERBORN.

Hieniglite fchapen ende hamels (het welche de Nieuhuyfen loopende, vloeyt door het gant-Franlche ende Brabantfche koopluyden, die fche Bildom Munfter, ende valt by Wefel indaer, ende op denaeftghelegeneplaetfen jaer- den Rhijn. De Geen-fijts-berghfo revieren,zijnlijcx komen, kenlijckis) vele verckensende an- de Emmer,Neete,ende Dymel,diein de Weierdere wilde ende tamme beeften.Hier zijn oock vallen met veel andere kleyne.Mmteynm. mecr als 300 foo fonteynen als beecken,welcke Dehooftftadt van dit landt is Paderborn, $te(h}alle vol finaeckelijcke viffchen zijn, behalven van weghen des landts vruchtbaerheyt, luftig-weynige foerachtighe medicinale,ontrent Dri- heydt, koftelijck bier, ende goede Academieburgh ende Brakel. Men vint in dit lant oock ofte hooghe Scheie, nietwijckende de voor-Fonteynen van wonderen aert, als de Fonteyn naemfte. Behalven dele ftadt zij nder nochBulderborn,niet verre van het dorpAlden-Be- meer als twintigh, waer van de principaelfteken gheleghen, die ebbe en vloet heeft gelijck aen Dees-fijts-berghs gheleghen, zijn, Solt-dezee. Daer zij n oock verfoheyden revieren, kotten door de treffelijeke fout-kuylen, Lip-als die by Lechtenouwe, welcke onder de aer- Iprinck door de fonteyne van de reviere dede fich verliefen en over eenige mijlen by Pa- Lip, Buren door het oudt adelijck gheflachtsderborn ende elders (foo fommighe gelooven) woninge vermaert; ende andere. De geen-fijts-
Mijntn. weder ontlpringen. Hier zijn oock mijnen van berghfè, zijn Warburgh, eertijdts een Graef-

goet yfor,foot,fteen,ende fout,op verfcheyden fohap: item Borentrijck, Pekelfheim, Bor-plaetfcn: men heeft daer onlangs oock mar- chotte,Beveringhe,Brakel,ende Steinheim,al-mor-fteen ende zandigh goudt ghevonden. le fcer vruchtbare plaetfen. De laetfte vanHet landt wordt midden door ghefcheyden plaets, niet van ordre, is Lugd, in een fchoonemet de rugh der berghen, van de ftadt Bergen, valleye tuflchen de beemden ende weyden aentot het ftedeken Horn, dat 't folve deelt in twee de kant van de Emmer gelegen, daer de brem-ghelijcke partijen, te weten in Dees-fijts ende kappers, goet voor verfcheyden fieckten, fooGeen-fijts bergs. Het Dees-fijts-bergs is vlack de ervarentheyt leert,ghepluckt worden. Sua-ende gantfoh vruchtbaer,behalven by het lant lenborghende Oldenbergh zijn eertijts befon-Delburg,daer veel heydewaft. Het Geen-fijts- dere Graeffohappen gheweeft, welcke nu opberghs is heuvelachtigh, heeft nochtans goedt foeckere, doch verfcheydene , conditiën, denkoorenlandt ende weyden. BifTchop van Paderborn en den Grave van der
Rivieren. De Revieren van Dees-fijts-berghs zijn de Lip onderworpen zijn.Eems, Padus, ende Alin. De Eems komt hier De nabueren van Paderborn zijn , de Her¬in een diepe valleye langhfcem , doch over- togh van Brunfwijck, Abt van Corbey,Landt-vloedigh uyt het zandt vlieten, loopende door Graefvan Heften , Grave van Waldeck, Her-alle de grenfen van 't flicht Munfter ende togh van Weftphalen, de Graef vander Lippe,Ooft-Vrieflandt, in den Dullaert, befpoelt de Rietpergh,Ravenfbergh, ende Pyrmont.Menftadt Emden, ende loopt met een groote uyt- foyt dat in defo contreye, de Romeynfche Le-ganck in de Zee. De Padus ende Alin val- gioenen onder den Overften Quintilio Varo,len in de Lip, die met een overvloedighe fon- van Arminio Overfte der Saxen ende Meyfiteyn begint by de Stadt Lipfprinck, ende na ners geflagen zijn.

Het Hertoghdom
WESTPHALEN.

Aer fijn verfcheyden opinien van wijc gelegen heeft.In gelycker voegen prefumeertmen
de naem Weftphalen; fommighe oock vaftelijck , dat de ftadt Duimen, in 't Sticht van
meynen dat het foo gheheeten is Munfter, den naem draeght van Ptolomad Bulgumniis
naer de Goddinne Vefta, als oft- ende Taciti Bulgibinü. Beda ende meer andere Hiftory-
men wilden fegghen Veftalin , om fchryvers verhalen,dat de Angili, ontrent denjare onfes
datfe eertijdts in defe Provincie Heeren 444, in Britannien overghefcheept, ende aen 't
gheviert is. Andere fegghen, dat felve landt den naem van Anglia ofte Engelandt fouden
het foo heet om dat het in 't we- ghegheven hebben. De Chauci hebben inghehadt een

ften leyt: want die, aen ghene zyde de Wefer, nae 't 00- gedeelte van Vrieflandt, als Bremen, 01denburgh,Em-
ften woonen»worden van de Saxens Ooftphalen ghehee- den, van de Wefer tot aen de Elve toe: aen haer zyde
ten, van Ooft ende Valen, welck in de Saxenfche fprake ftelt Tacitus de Cheruftos.
een jonck peerdeken oft veulen beduyt, datfe in hare Ten tweeden,wort Weftphalen genomen voor 't bin- x x jyet^
vendels plachten te voeren: maermet tertydt is defe nenfte deel van 'theele landt, ende begrypt 't Sticht kemfte.
naem verftorven, ende de ghemeyne naem Saxens ghe- Munfter,Paterborn ende Ofènbrugh,met de byligghen-
bleven. Ende die op defe zyde van de Wefer nae 't we- de plaetfen, wiens inwoonders nu ter tydt Weftphalen
ften woonen , worden van Weft noch Weftphalen ghe- heeten, met wekken naem de Berghfche ende Cleef-
uoemt. Sommighe meynen dat het den naem heeft van fche aen dees zyde van de Rhijn niet willen ghenoemt
'twoordt Velt. zyn.

Drieder- Men moet weten dat de naem Weftphalen driederley Ten derden,wordt het ghenomen voor een byfonder 1 r 1 Bete-
ley beteke- wyfe verftaen wort. Eerft voor het gantfche landt,welck Hertoghdom , welcks befchryvinghe ende caerte wy kenijfe.
niife- in 't ooften aen de Wefer grenft,in 't zuyden aen de ber- hier ftellen. Dit grenft in 't ooft aen 't Graeffchap Wal-IBetekenis, gj^ van Heffen,in 't weft aen den Rhijn,ende in 't noor- deck , in 't zuyden aen de Heffifche berghen, in 't weft
vi i RYCX aen moraffchen van Vrieflandt. Dit is de feven- aen 't landt van der Marek, ende in 't noorden aen 't
CREYTZ. de RijCx Creyts, diemen den Weftphaelfchen ofte Ne- Sticht Munfter.

derlantfchen noemt, en uyt driederley Standen beftaet, Eertydts was het onder't ghebiet van Wedekindus Oudere-
de Gheeftelijeken, Vorliegende Vrye Steden. Coninck der Saxen ende fijn nacomelinghen, maer wie geeringh.

Tot den eerften hooren de Aerts-bilfchoppen van naer Carolus Magnus (die de Weftphalen overwon, en-
Vtrecht, ende Camerick, de Biflchoppen van Pater- de tot het Chriften gheloof brocht) hier gheregeert
born, Luyck,Munfter,Ofenbrugghe,Eeerden,Minden heeft, ende oft het gheheel onder de Biflchoppen ghe-
de Abten van Weerden , Stablon, S. Cornelis Munfter, ftaen heeft, vintmen in de hiftorien niet.
Echternach,Corbey,Erford, en de AbdilTe van ElTen. In ooft Saxen hadden eerft bevel de wereldtlycke

Onderden tweeden zyn: de Hertogh van Cleve, Heeren oft Coninghen van't gheflacht Caroli Magni,
ende Grave van der Marek, de Hertogh van Gulick,en- onder welcke nochtans de Hertoghen van Saxen uyt
deBergh , de Marckgrave van Baden, de Grave van de flamme van Windekindus , allenghfkens toegheno-
Ooft-Vrieflant ende Embden: de Graven van Sein, Dil- men hebben , tot opHenric den eerften Roomfchen
lenburgh, Wernenbergh , Manderfcheid, Weyda ende Coninck , uyt welcke daernae ghefproten zyn de drie
Ringhelbergh,Meurs,de Heer van Bronchorft, de Gra- Ottones:ende oock de Marckgraven van Saxen,ghebo-
ven van Steinfort, Benthem, Dortmund, Oldenburgh, ren van Henrick Hertogh vanBeyeren , Broeder des
de Heer van Ridbergh,de Graven van Hoey, Diepholt, eerften Ottonis : maer wat wereldtlycke Princen in die
Schaumburgh , de Heeren van Spieghelbergh ende Va- tydt weft Saxen, dat is Weftphalen ghehadt heeft, die
nenbergh: de Graven van Arenbergh,Dierenbergh,van met de Biflchoppen regeerden, leeftmen nerghens.
Lip ende Heer van Somerhaufen. In navolghende tyden hebben daer over gheheerfcht

Oude In de derde zyn de Vrye Steden 5 Ceulen, Aken , on- Hertoch Henricus Leo,ende voor hem fijn Grootvader
volckeren. der Wefel,Dueren,Camerijck,Dortmund,Soeft, Duyf* Luderus Hertogh van Saxen , ende daernae Keyfer.

burgh, Erfort, Brakel, Wartburgh, Lemgouw, ende Daerna als Hertogh Hendrick,door fententie van Key- Nu on-
Weerden. fer Frederick de eerfte, ditHertoghdom moeft afftaen, der Ceulen.

In defe gheweften hebben haer in voortijden ont- is 't aen den Aerts-Biflchop van Ceulen ghekomen, die
houden de Teutoni, Bufatferi, chamani, Angrivarii, Longo- daer van een goet deel befit,en den tytel voert; ghelyck
bardi,Bulgummi,Angili,chauci, ende de Chemfci.Defè Teu- de felve oock ghebruyeken de Hertoghen van Neder-
toni, van Mela ofte Ptolomaso Teutones ghenoemt, heb- Saxen uyt de flamme van Anhalt.
ben hare wooninghen, ghelijck Ptolomaeus ftelt, ghe- Nu ter tijdt begrypt dit Hertoghdom, Arenfbergh, Neer-
hadt aen de ftrant van de Baltifche zee , van daerfe met ende de overblyffelen van 't Hertoghdom Angarien, lijckheden
de Cimbrennaer Vranckrijc getrocken fijn: men meynt wiens palen men qualijck befchryven can, ghemerekttn Weftpha-
dat fy de naem fouden ghegheven hebben aen Teuto- van die naem niet over is als het dorp Engern in 't ^en-
burgh , 't welck Tacitus in Weftphalen ftelt. Willichius Graeffchap Ravenfpergh , alwaer t grafvan Coninck
fc.hryft, dat Ptolomasi Buftacleri majores eh minores, ende Wedekind noch in 't choor ghefien wordt, hoe wel de
Taciti Brutteri, fouden ontrent Munfter ghewoont heb- ghebeenten met de ornamenten over langh , foomen
den.David Chytrams meynt dat de Chamanen ofte Ca- feydt, tot Erfort ghebrocht fijn.Wanneer 't Graeffchap
manen den naem ghegheven hebben, aen de ftadt Ham Arenbergh aen 't Bifdom Ceulen ghecomen is,kan men
in 't Graeffchap van der Marek. De Angrivaren hebben niet feeckerlyck uyt de Hiftory fchryvers weten,wantfe
haer woonfteden gehadt in 't ooften langhs de Wefer,al- verfcheydelyck daer van fchryven. Crantzius in 't feile
waer nu ter tydt Hervorden ende 't Graeffchap van der boeck van fijn Metropoli feydt,dat in 't jaer 1164 de Bif-
Lip, Ravenfbergh,Diepholt,ende 't Sticht van Minden fchoppen van Ceulen,Paterborn,ende Munfter ,om veel
gelegen fijn. De Longobarden ftelt Ptolomseus op de fron- oor faken aldaer belegert hebben GraefHendrick, Leo
tieren defer Provincie,in welcker uyterfte eynden Barde- ghenaemr, die oock Hertogh van Saxen was, welcken ,

Buytftandt. $ als
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als hy uyt 't cafteel ghejaecht was, zy weder in ghenade
ontfanghen hebben , op conditie, dat naer fijn doodt 't
Graeffchap de kerck van Ceulen foude toecomen. Van
dien tydt af meynt Crantzius dat de BifTchoppen van
Ceulen dat out ende edel Graeffchap heel befeten heb¬
ben. De Ceulfche Chronijck fchryft, dat Godefroy, de
laetfte Graef van Arenfpergh, in fijn leven het felfde
Graeffchap ghegheven heeft aen de kercke van Ceulen
met al de floten, fterckten, heerlickheden, vafallen,die-
naers,ende alles datter aen behoorde.

Arenfberg. Arenfbergh leyt aen de Roer, ende heeft een flot op
eenenhooghen bergh,daer de Biflchop van Ceulen hem
fomwylen hout, om de lufticheydt ende bequaemheydt
der jacht,ende goede viflcherye van de Roer.

Wala. Wer la is de hooft-ftadt gheleghen in een vette ende
vruchtbare landou, vermaert door de foutkuylen, ende
verciert met een fchoon raethuys.

Andere Hier fijn noch de ftedekens Hoveftadt aen de Lip,
Jleden, Gefeke, Ervete, Aenruchte, Molheym aen de Moon,

Brilon, Nieuhuyfen aen de felve, ende Neim, Hullinc-
hoven, Olinckhufen, Herftbergh, Mefchede aen de
Roer,Sunderen,Oldendorp,Fredeborgh,Medebach,en¬
de andere. Hier zyn oock vlecken Wedinckhufen ghe-
naemt, welck beduyt de floten ende huyfen van Wede¬
kind,ende zyn als merckteeckenen van de vorighe eeu¬
wen. Niet verre van Brilon ontrent Broeckhuyfen
fpringht een klare fonteyn,op de hooghte van een fteen-
rots. Naer 't weit, ontrent het ftedeken Balve, is een

groote fpelonck,wiens uytganck onbekent is.
Soeß. Op de frontieren light Soeft, de grootfte ende ryck-

fte ftadt van 't gheheele Weftphalen , uytghenomen
Munfter,zy heeft thien Prochien. Men feyt dat het eerft
een kafteel gheweeft is, oft huys van de Voocht, welck
foo grooten ftadt gheworden is, ende den naem ghecre-
ghen heeft van Sufatum als em / om de daghe¬

li* lyckfe vermeerderinghe ende byfettinghe der huyfen.
mt. Het heele landt is bynae berghachtich, behalven dat

H A L E N.
naer de Lip ftreckt, daer 't vlack, vruchtbaer, ende lu-
ftich is.Het heeft overvloedich al 't geen tot 'smenfchen
leven noodich is,doch niet in alle plaetfen. Op 't vlack
landt waft coren,in de valeyen fijn weyden en beemden,
op de hooghe berghen hout ende wildbraet, de locht
is kout en hart,maer ghefont.

De rivieren ende fonteynen fijn bynaer ontallijck, Rivieren,
die met foet ghedruys de voorby-gaende vermaecken,
waervan de Roer de principaelfte is , die bynae alle
d' andere ontfanght ende daer mede by Duylburgh in
den Rhijn loopt. De andere fijn Lena,Mona,Alana, die
in de Lip,ende Dymela die in de Wefer valt, ende meer
andere,alle vol fmakelijcke viflchen.

Hier fijn mijnen van gout , ende filver, hoewel die Mijnen.
niet profijtelyck fijn, om datfe niet ghegraven worden
door de menichte des waters^oock van coper,yfèr,loot,
vitriol,aluyn,folpher,marmor,ende alderley fteen, prin-
cipael diemen 0cftt{ftï(?cin noemt, daermen de huyfèn
mede bout.

Doorgantfch Weftphalen fijn veel kloecke lieden, Inwoon--
fchoon, ende lanck, ftoutmoedich, ende die het onghe- ^eren mt'
mack wel können verdraghen. Haer ghemeyne fpijfe is
fwartbroodt, kafè, ofiènvlees , doch meeft fpeck,
welck fy ophanghen ende in de roock drooghen, in-
fonderheyt de hammen, die nytermaten goet fijn, en-
de in veel landen begheert, ende met goet profijt ver-
koftworden. Haren meeftenhandelbeftaetin fteen,
hammen,ende fpeck. Van dit landt is dit out rijmken:

Hoßitium vile, Cranck broot, dun bier, Ianghe mij le,
Sunt in Weßphalia, Jïfui non vult credere, loop da-

In dit Hertoghdom is veel ende ouden Adel , de in- Adel.
woonders fijn fterck,kloeck van verftant, können in alle
landen wel aerden,ende worden goede foldaten.

De nabueren fijn, Marck5Munfter,Lippe, Paterborn, Grenfen.
Waldeck, Heffen, en de Graven van de Wetterwalt.

Het Graef fchap
WALDECK.

//%■

Staten van

Edelen.

Odocus Moers vanCorbach,
die defe Caerte eerft befchre-
ven ende uytgegeven heeft,
verhaelt tweederley Staten
van Edelen onderden Gra¬
ve van Waldeck ; waer van
d'eene,woonende in'tGraef-

fehap , vry is de andere, fbo binnen als buy-
ten 't Graef-fchap , aen den Grave door leen
verplicht. Beyde defè foorten van Edelen, de¬
wijl wy niet anders daer van hebben, lullen wy
hier in 't corte overlopen ende nae order be-
fchrijven.

De gheflachten der vrye Edelen , binnen dit
Graef-fchap,fijnfYirmundt,Meiffenburgh,Go-
greben, Zertzen, Volmerichaufen , Dalwigh,
Eppe, Rodehaufen, Reen, Schonftadt ,Hert-
zinghaufen, Twift, Hanxtleden, Greifinar,Ro¬
man, Dorfelt.

De gheflachten der Edelen die onder den
Grave te leen gaen , fbo binnen als buyten het
Graef-fchap , fijn defè: Witfteyn , Reyteel,
Spiegel , Calenbergh , Weftfal , Canfteyn,
Malfpurgh, Lebenfteyn, Mengerfen, Mefche-
den, Beynenburgh, Papenheym, Wuift, Vol-
kenbergh,ende Vrf.

Het Graef-fchap van Waldeck heeft fijnen
naem van de Stadt W aldeck, ende is niet ?t ge-
ringhfte deel van 't Landtgraef-fehap Heften,
aen welcke het paelt in 't Ooften, in 't Noorden
aen het Bifdom Paderborn, endein ?t Werten
aen het Sticht Ceulen ; de lenghte ende breed¬
te daer van, is ontrent b mijlen. Daer in fijn

éJ?ucf3t" fehoone koren ende weylanden , die van veele"9 0 revierkens befproeyt worden. Daer wart veel
Wijns. Men vinter oock alderhande metalen,
als Gout, Silver, Coper, Yfèr, Loot, Quick-
filver, Aluynende Sout. Alledefe mineralen
worden by de Stadt Wildingh ende het Slot
Eifenbergh overvloedich uytghegraven; oock
foodanighe Steenkolen ghelijckin't Luycker
Bifdom fijn , feer bequaem om te branden.
Brenght oock voort veelderhande ghedier-
ten , infonderheydt in de boffchen , die de
inwoonders feer aenlocken om te jaghen. Men

Graven wil fegghen, dat de Graven van Waldeck ko-
IZ*. ml~men van ^i^echindo Grave van Snalen-

bergh, den welcken Carolus Magnus tot een
Jdvocatum ofte Vorft (gelijck het Meyerus en-
de andere uytlegghen) over de kercke van
Paderborn ( die hy te voren ghefticht hadde)
ftelde : welck recht een van des Graven nako¬
melinghen, Graef Widechind van Waldeck,
alshy met Frederico Barbaroffain Afien reyf.

Duytjlandt.

"Naem,

Talen

de, wederom aen 't Collegie, om 300 marck
filvers, verkoftendeoverghelatenheeft. Van
de vordere fuccefïie defer Graven , weetick
niet datmen elders meer befchreven vindt, fal
daerom vervolghen de befehryvingheder ghe-
ner die gheregeert hebben van Henrick den
Yferen af, tot op defen teghenwoördigen tijdt.
Defe Henrick heeft ghebout het Slot Laudoja,
de Stadt Corbachden 11 Martij desjaers 1366
onder fijn ghehoorfaemheydt, ende Frederick
Hertochvan Bmnfwijck , ghekoren Keyfer,
in 5t jaer 1400 by Fritzlar om het leven ghe-
bracht; hy hadde tot eenghemaelinne Elifa-
beth van Berghen , ende heeft anno 1410
een fes-jarighen Oorloch ghevoert met de
Pattibergers, den felvighen voleyndende anno
1418, heeft hy fich in "tjaer 1428, deeerfte
van de Graven , onder de befeherminghe des
Landt-grave Lodewijcx van Heffen begheven.
Wolradus Grave van Waldeck wierde in ?t jaer
1433 van ^en Biffchop van Mentz tot een
Stadt-houder gheftelt over Fritzlar, ende an¬
dere fijne Steden in Heffen. Philippus den,
Sone van Philips de 1, troude Annam doch¬
ter van lohan de 11 ,Hertogh van Cleve. Wol¬
radus de 11, een Godt-vrefend, gheleert ende
beleeft Heere,was in't jaer 1 y 5<5Prefident in de
by-een-komfte van Regens-burgh, ende ftarf
anno 1578. Iofias geboren in't jaer 1554, ftarf
anno 1588.Sijne Sonen waren Chriftianus ende
Wolradus. Dit Graef-fehap rekentmen te fijn
een vande 4 Milites ofte knechten des Room-
fehen Rijcx.

De hooft-ftadt Waldeck, heeft een Slot daer Hooft-
de reviere Edervoorby loopt. De andere ftedenPfdt
fijn Aftinchuyfen,Dudinchuyfen,Landauw met * *
een flot, ende Mengerhaufen met een flot, daer Andere fte»
de Graven nu hare wooninghe hebben, leght zdm*
mijlen van WaldeckjRodenum met een flot, in
wekkers ghebiet veel te jaghen valt. Het flot
Wetterburgh light in een feer luftigheplaetfe,
aen de reviere Twitfeh ofte Twift. De Stadt
Wildungh , is met een nieuwen ende ouden
naem ende plaetfe onderfeheyden , ontrent
welcke fijn mijnen van metael, die jaerlijcx een
goede quantiteyt Gout, Coper ende Yfer ghe-
ven,- daer fijn oock fïryr-bronnen, voor eenighe
jaren van veel fiecken befochtj men brout daer
oock 't befte bier van 't gheheele Landt. Frien-
hagen is de plaetfe daer Carolini gericht plach¬
te te refideren. Saxenhaufen, Saxenbergh, Fur-
ftenbergh, fijn ftedekens : Eifenbergh een flot.
Het flot van Eilhufen is van weghen de fituatie
feer aenfienlijck,wordt van 't waterkenVrba in
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WALDECK.
Êween ghedeylt. Korbach is een ftercke Stadt, de Paóbolus inAfienjckfe reviere is cock lècr
van welcker Goutmijnen Albertus Magnus vifch-rijck , deylt de Provincie van Waldeck
voor 300 jaren mentie ghemaeckt heeft, feg- in twee deelen neemt haren oorlpronck in
ghende,als't felve Gout geprobeert ende ghe- \ Naflbufehe geberghte, loopt door't Graef-
rafineertwort , dat het veel weynigher ghe- fehapWitgenfteyn, beneffens Franckenbergh
wicht verlieft, als het Boheemfehe , ofte van ende het flot Waldeck, ligghende op een fteyle
andere plaetfen. Defe mijnen fijn noch huy- klippe,alwaer defe reviere door een lege valleye
dighes daeghs niet 't eenemael uytgheputtet, loopt, rondom met hooghe bergen omcingelt:
want niet wijdt van Korbach vintmen noch eyntlijcken paflerende voor by de Heffenlche
dickwils gruymelkens Goüt onder 'tfent, als ftadtFritzlar, ende met fich nemende de Swal-
?t felve ettelijcke mael ghev/aflchen wordt, me, ontlaft haer boven Gaffel inde fulda, en-
Neuburgh is oock een flot met een Stadt, Ithèr de voorts in de Weier. De andere revieren
is een flot , ende Werba een Cloofter. Dit fijndeDimel,Twift,Vrba, Ahr, endeltther.
landt wort oock van veel revieren ende wate- De voornaemfte berghen defes Landts fijn de
ren door-lopen ende bevochtighet,van welcke Gruneckerbergh, Winterbergh, Aftenbergh,
Eder de voornaemfte is , dieniet weynigher ende meer andere. De treffelickfte boflchen
-fandachtige Gout correlkens voortbrenght als Aldewalt, Weterholt, Geppenhaghe, Plat,
Tagus in Spaengien, Hebrus in Thracien> en- met noch verfcheyden andere.

Het Hertoghdom
F R A N C K E N.

JydeWt -a) Ku/tL Uf/tci , ujLLc yjun-r1 aiiuven ,

heeft den naem van de Francis
ofte Francken bekomen. Den
oorfpronck defes naems refererê
fommighe tot Francum, dien an¬
dere Francionem noemen, den
verlierden fone van Hedtor; der-
halven Ronfardus een Franfch

Poet fchrijft, dat hy van de Ouden Aftyanadta Fran¬
cas ghenoemt is, 't welck foo veel foude beduyden als
een Haßigerum ofte Ipies-drager; andere (onder welc¬
ke Gaguinus ende iEneas Pius) lijn van opinie, dat de
Keyfer Valentinianus aen de Francken delen naem ge-
gheven heeft,om dat in de AttifcheGriecxfche lprake,
alle die ghene die ftrijdtbaer ende dapper van ghe-
moedt lijn,Franci geheeten wierden: ofte omdatfe vry
ende franck waren van allen tribuyt ende laft 5 welcke
laetfte meyninghe my de befte dunckt, fo men nauwer
acht wil gheven op de beduydinghe van 't woordeken
Franci,fo genoemt,als ofmen wilde feggen, Fry on cy,
't welck is, Fry å cenfu ofte cijns 5 't Kan oock wel lijn,
datfe als Fryanfi oft Franli heeten, nae het Gotthifche
woordt Anfi, het welcke beduydet lödanighe, die alle
andere in gheluck ende rijckdom te boven gaen, ende
vóór de treffelijckfte helden, jae halve Goden ghehou-
den worden,gelijck men oock die groote Heeren ende
meefters, die boven andere geluckehjcker ende mach-
tigher lijn,Anfos ofte Hanfos placht te noemen. Maer
totonfen propoofte;naerdien deFranciofte Franc¬
ken in rijckdom ende macht hadden toeghenomen, en
des Romeynfchen jocks ende llavernije moede waren,
ende felfs begeerich om te heerfchen, hebbenfe haer
felver eenen naem bedacht van de Fryheydt, haer la¬
tende Francken ofte Frye volckeren noemen, achter¬
latende denghemeynen ende ouden naem derDuyt-
fchen.

Crenfen, De palen van Francken-landt lijn Swaben, ende
Beyeren in 't zuyden; de Rhijn in 't weften 5 Bohemen
in't ooften; Heften ende Thüringen in't Noorden.

Zacht, De lucht is hier fuyver ende gelondt; ende het Land
in hem felfs foo fandich ende fteenich niet als ifneas
Sylvius daer van ghetuyght i uytghefondert dat deel,
't welck hedenfdaechs Norica ghenoemt wordt, ende
lightnaeft aen de rivieren, 'tgheheele Landt is feer

Vrucht', vruchtbaer van garfte., tarwe ende alderhande granen
haerhejd, ende ghewaflèn, men vint nerghens grooter ende tref-

lijcker knollen ende ajuyn. Hier ende daer lijn oock
veel wijn-ftocken, die heerlijeken wijn gheven, welcke
oock naer verre plaetfen gevoert wordt. Ontrent Bam-
bergh waft het foet-hout in fulcken overvloet, datter
oock wagens mede bevracht ende door geheel Duyts-
landt gevoert worden; inlgelijcken is dit Landt over al
verlien met fchoone boomgaerden ende ghenoechlijc-
ke weyden, van tam endewildt vee is daer oock een
groote menichte. Het wildt word van de Princen ende
Heeren in de boflchen ghevoedt ende onderhouden,
want daer veel Hallen ende hutten ghemaeckt worden,
in de welcke men s winters hoy ende zout brengt,daer
doorfo tegens de koude ende den honger bewaert lijn,
ende is geen ghemeyne luyden gheoorloft, de felve te
vangen oft te jaghen.

Regering. Dat de Francen Duytfchen lijn geweeft,ende fonder-
lingen met defen naem genoemt, blijekt uyt verfchey-
den Hiftory-fchryvers,ende voor al uyt Procopio Cas-
farienli, die, 't gene hy fchrijft, felfs ghefien heeft. De

Zuytßandt.

eenre v ont aer rrancKen 1 s gneweeit Axenebaldus, die
30 jaren heeft geregeert: hem lijn in de regeringe ghe»
volcht, Marcomirus,Dagobertus,Ludovicus I, Marco-
mirus II, Waramundus ofte Pharamundus, welcke be¬
roepen lijnde tot 't Franfche Koninckrijck,lijnen broe®
der Marcomiro het Hertochdom gelaten heeft i Prun-
meflèr, Genebaldus II, Suno, Luitemarus, Hugbaldus,
Helmericus, Godefridus, Genebaldus III, Ludovicus
III, Erebertus, Ludovicus IV, Gozbertus II, ende He®
tanus de laetfte Hertoch, die ltervende fonder erfghe-
namen , heeft het lelvighe Hertochdom ghelaten
Witumino Köninck van Vranckrijck, die oock Pipinus
genoemt wordt, wiens fone Carolus Magnus, anno 75-2
't felve aen Burchardo, eerft ghewijde Biflchop van
Wurtzburch, ende lijnen lucceflèuren, ende de kereke
ghefchoncken ende vereert heeft. Dele provincie is
noch heden met den tijtel van Hertochdom bekent,
welcke digniteyt de Biflchop van Wurtzburg hem toe-
eyghentj alhoewel gantfeh Francken-landt onder hem
niet en ftaetj want Kitzingen ende Briftadt den Marek®
grave van Brandenburch toebehooren, Graglinghen
den Biflchop van Bambergh; aen die van Wurtzburgh
ghehoorfamen Chronach, Forcheym, Staphelfteyn,
Hochftadt 5 aen den Cheur-vorft van Ments , Ko-
ninghlpergh, Oxenfurt, Carlftadt, Hasfurt, Bifchofs-
heym,Alderburgh,Miidenburgh,ende meer andere lie¬
den. Colburch is onder den Hertogh van Saxen.

Wirceburgum noemt Conradus Celtes Erebipo- wan%*
lim, Ligurinus Herbipolim , Spanheimius Marcopo- bargh, '
lim , Ptolomseus Artaunum , ende de inwoonderen
333urf$&urg(j / om de foeten molt, die daer ontrent is.
Dele ftadt is het hooft en de voornaemfte van gantfeh
Ooft-Francken j is feer fchoone , alwaer Bonifacius
Aertz-Biflchop van Mentz, in't jaer onfos Heeren 7^1
een Bifdom opgericht heeft, fy is gelegen in een vlacké
valleye, rondtfom omringht met berghfkens, fchoone
boomgaerden, ende weyden -3 met grachten, muyren*
torens ende bolwercken fterek ende wel verlien fy is
volckrijck ende heerlijck in huyfen. aen de Weft-lijde
der felver loopt de Meyn voorby, feer bequaem tot
alle toevoeringhe, daer op light een ftereke fteenen
brugges aen de andere zijde van de Meyn,op den naeft®
ghelegenen bergh, is een Slot, 't welck men tot noch
toe onverwinnelijck gheacht heeft, overmits het dick®
wils belegert ende beftormt is, foo door deborghers
als boeren, ende heeft noyt können inghenomen wor¬
den. aen den voet defes berghs, light een Cloofter van
Burchardo, door de giften van Cunibert Coninck van
Vranckrijck, ter eeren S. Magni Confefloris, ghebout.
Tot een byvoeghfel en fal 't niet onaengenaem welen,
alhier te verhalen de maniere van uytvaert ofte be®
graeffenifle, ende de huldinghe der Biflchoppen ende'
Hertoghen van Wurtzburgh. Als de voorgaende ver®
fcheyden is, komt de gekolèn Biflchop met veel uyt®
ghelefen ruyteren in de ftadt rijdenjtoeghelaten lijnde,
ftapt hy van 't peert, ende lijn Vorftelijck ghewaet af-
geleyt hebbende, wordt van vier Graven officialen, in
de kereke van S. Salvator gheleyd, bloots hoofts, bar-
voets, een Hecht kleet aen hebbende, ende alleen met
een koorde omgort. dele Oflïciale Graven, lijn die van
Hennenbergh, Caftel,Wertheym,ende Rheineck. De
Deken, met de Geeftelijckheydt hem te gemoet gåen¬
de, vraecht wat hy eyflehet > daer op antwoordt hy
ootmoedelijck, dat hy onwaerdighe daer teghenwoor-
dich bereyt is, de ampten, daer toe hy verkoelen is, te

V aen®

v



tiairot

Michels Ko
mich

n
MaflachHurjhun-

JtilLUruL CjtrttuLtiicLHoßorjf Zetlenroda
Tolle

Selnenrod.Maryurg

11 0 Haltcrshof

vf hf
■S y)\ Masfzlt J

Kaltenorthemt

Larhtch

O Stam.ha.cl jj|
Gremberg Schlets.

Sngelsreut
t°
^ C jv f £-È {;^ £ ^uitlaten*

, è-t V ,ilT, Botkirch &
-JULVjL; -

sf\}J/erL 4:#^
Ab'.T Babenhaus

'•• W%ÄI,
Grotzberg '

Marzsfeli}U«-SV"
■ ® Geiern
tJt—
(Retchenlach

Laller
Hflefa^hfet Reu-h

-Kzllach I ^r
' V ^
Zilbacb ^Stafenh feczc'

Aeüerßat lAurtzbach
Bomhiltckfeckertbal Ortenberg O J ,

IlTenburck Comitlwgfe Kj
'-Hurchpfr 1 S-4 ^ ^

Teis vonder heyien ■Aórfyerg■Hechtere Hinkel •,znros

° Statmvfen.'fLrebftatt trunStorrfzich Stainaa

Aunchrpte»-Sehnte*" KunigshouefurfrzoenrO'

Turckgoßa

•fchlach
■auter flu

Siersdorf O >

° Seslach

Mertzbach -

r <
tberaci

rptPWacg q

Oherndotf SchmldmuL
Schneit

Mareket
Tockzwut O ^

Thatewyfach- O

lonkersdcrff- oHanau Co

// tatus.

>rutt

Tiuilach

li. AïL OIA J
'®;|r

0 Lanckhainv

0 *t» Ijk*
"Tramerfbach S.^

Snornitz
njeftn**Gailhofei

GCrumental
0 KaldenhausRucking SchoraitL

4^vdm
ft - ü / W-'

Cuerhaint Shelshach
Drofefld

O Horbach May te jta

0 Donersdorjf
Karftatt rtfi»«***

flu.

jjittel <cje/.'fj/
"dlulreichLautenbach Ol

° StrullznJorffS-eroltzhiH'tyfeldt ~K.aulhou.cnTzellingh Vl O ^O Karhoch

Langefzit Ltinach o ^
O Tirckcflt fpute^'rll'U

erS ^
T-emliftg .s^Óel- . ,

Schnalelveald
Kornach

Adelsdprf
'R-aukultno 'Vnderylesfelt

O Selgzfat 0

fsZ o Hotendorff
f «- O 'Pil,elrUt

dzfelvnnl Sbermafat

Lauteryach q

Loenrsfztt
Iertbaam

Schiftfeitirttum Schrtartzacb
Mfchefeld o GDumyach

°

Hayyenberg ~~hleidz)
O -A eunbrunhaim '

HmJeftt

o 3:^

jflltetihurd J O Tfcoyhaim
Li SkunthAWV

tM H ^
C omit ; .J Du

Thüren-^ i

ffburS
tV Morendorff O

ePuchenbach
Q

, O Grunbach /y\

■ylefeirelatrrv

KuttenhemLuttci Slacht

Pal a tma
Bralt

Swingztiberg ff. Grunsfelt O
Mllklrchen

Schluchtotu

o Traitef-tat.Tertcojnura^Tithchaferu
O Biet

O Gruitlad•nart

rtferßr""
'RukerflorfLaudenbach

Lernbairc Mahyurck.o Sohonbery
yursnhrj Tcrtoj-Grilach

Ochfifoln.Tleickefay
Hachenbach Schoft*"SrthaimTrxu*oeni ToyyerclAlmaftat ■,h*ar^

ylainhfJScheckenhachTuchart o «o»tTfeufetten
«iL [
*rz. f t
ik- Lachßet fLlalmerfe

Btchbach i ovetu

AtlefyerchKellerhoch °

LlafeUon- O
Itott

lochet* jtu.

Palatina tu5 Bitteflach futiruW
Holienioe Comit Gmindt

ryjalhafc Sultzhurj /'?* S

riorBerchuio ijf
SchilUtyßuß 1ibnhouen.

Teifliiy
y£eitttf>FRANCONIA

Vulgo
irritnrfrnran^t

Jj funlautru ßuGuntzenhaftu
Linktfpubel

Tlefctiburj

O Alach
Altmafh.

Lfaltfyoint



fff
FRÄN

aenvaerden, ende fijn officie trouwelijck te bedienen.
Hier op feydt de Deken: Ick beveele u in den naem
van 't geheele Capittel, het huys des Saiichmakers der
Wereldt, ende het Hertochdom dat daer aenhanght,
in den name des Vaders,des Soons, ende des H. Geefts.
Daer naervolght hyde Geeftelijckheydt inS. Salva-
tors kercke, ende nae ghewoonlijcke maniere den Bif-
fchoplijcken tabbaert aenghetrocken hebbende, hoort
hy eerft Mifle, ende gaet daer naer op 't Cafteel ter
maeltijdt. Des overleden Biflchops lichaem,naer dat 't
ïnghewant daer uyt ghedaen is, wordt eerft in des Slots
Capelle gheftelt, het harte daer uyt ghenomen,ende in
glas befloten: des anderen daeghs wordt het uyt 't Slot
in S.Iacobs Cloofter gedraghen,inde rechter-hand den
ftaf,in de fiincker handt 't fwaert houdende:des derden
daechs daer naer gaet men van daer in S. Salvators
kercke, daer wordt gefongen, gebeden, ende geloften
gedaen, ende daer naer word hy met 't fwaerd ende ftaf
begraven.

Bmbcrgh. De ftad Bambergh,van Ptolomaeo Granionarium ge-
heeten , wierde eerftmaels Babenbergh ghenoemt,
?t welck foo veel te fegghen is, als den berch van Baba,
naer Baba, dochter Ottonis des Hartogen van Saxen,
ende huyfvrouwe van Albertus Grave van Babem-
bergh. andere noemen dele ftad Pavonis montern, ofte
Pauwenbergh. 't Is een feer luftige ftadt, aen de riviere
Regnitz gelegen, rontom legghen veel berghen ende
heuvelen, veel fchoone tuynen, 't aertrijck is daer feer
vruchtbaer, alwaer de meloenen, ende het loet hout
in grooten overvloet wallen, ghelijck hier boven ver-
haelt is. 't Is een Bilfchoplijcke ftadt, ende een voet-
fter van vele gheleerde luyden, ghelijck genoechfaem
bhjckt in Ioachimo Camerario,die aldaer gheboren is.

Francfurt. Trancofurtum ofte Francofurdia ad Mcemrn, (ghemeyn-
lijcken $ran<fforf am SRqjti ghenoemt , tot onder-
fcheyt van 't andere Franckfort aen de Oder gelegen;)
meynt Munfterus , dat eertijdts Helenopolis geheeten
heeft, doch hy fchrijft niet wanneer, oft van wien
het foo ghenoemt is. Henricus Stephanus in het Lof-
ghedicht ter eeren der felver ftadt ghemaeckt, gheeft
haer defe feer heerlijcke namen, een Academie aller
koop-luyden , Francofurtenfes Athenae , Mufarum
Nundinas Mercuriales , ende een kort begrijp aller
koop-fteden der geheeler Werelt.De Meyn deylt dele
ftadt in tween , die met een fteenen brugghe aen den
anderen ghehecht fijn. 't Is een Keyferlijcke ftadt, de
gantfche wereldt door Vermaert, van weghen de twee
jaerlijckfche merckten ofte MilTen. 't Is de ghewoonte
dat#lhier de Roomfche Koningen van de Ceurvorften
ghekoren worden, ende by fo verre datter twee Com-
petiteurs van 't Rijck fijn, die moeten ontrent Franc-

C K E N.
fort met hare leghers te velde komen , ende om het
Rijck ftrijden.

Moguntia Mentz, wordt van fommighe Maguntia- Mmtt.
cum, ende van Ptolomaeo Neomagum geheeten, als
eenighe fegghen. Sy heeft defen naem van de riviere
Moeno ofte Mayn, welcke fommighe Moganum ofte
Mogum noemen, 't Is een Aerts-Biflchoplijcke hooft-
ftadt: het aertrijck is daer ontrent ende van beyde lij¬
den des Rhijns feer vruchtbaer, alwaer feer koftelijc-
ken wijn waft. Sy is groot ende wel bevellicht, volck-
rijck ende wel betimmert, infonderheydt aen de fijde
van den Rhijn,want aen de andere fijde en ilfe nergens
nae lbo wel bewoont; ly is feer lanck, doch final ende
nauwe. Daer fijn fchoone groote huyfen op de Ro-
meynfche maniere gebout; ende feer treffelijcke kerc-
ken, met een BiflTchoplijck Slot; daer is oock een Vni-
verfiteyt, van BilTchop Theodorico opghericht. Defe
ftadt is onder de gehoorfaemheydt van haren eygenen
Aertz-Biflchop, Cheurvorft ende Rijcks Cantzelier.
Möns Regius ofte Künigsbergh, is het Vaderlandt van
Ioannes de Monte Regio, des voortreffelij eken ende
wijt-beroemde Mathematici. Schweynfurt is geleghen
aen de Meyn, bykans in 't midden van Franckenlandt.
De andere lieden defes Lands fijn Kitzingen, Fridberg
een Rijcks-ftadt, ende andere meer.

Hier fijn veel vifch-rijcke rivieren, van welcke de Rivieren.
Mayn en de Sala de voornaemfte; de andere geringere
fijn Sinna, Radiantia,ffiftus,Tauber, ende meer andere.
De boflehen defes landts fijn der Spifhart, der Otten- Bojfchen,
walt, &c. ghedeelten des Swartzwalts; met de welc¬
ke , als oock de Sigeberch , dit landt rontfom, als
met eennatuyrlijcke muyre omringht is. De inwoon- Inwoon-
ders defes landts fijn machtich ende ftrijdtbaer, rijck ^ren
van have, kloeck van verftant, alle arbeyt wel gewoon;
met wijn-ftocken te planten ende havenen, beneerfti-
ghen fich fo wel de vrouwen als de mans jende men lijdt
ofte duldet aldaer gheen leegh-gangers.

Tot den Rijcks Creyts van Franckenlandt, worden frankk
gheroepen de navolghende Standen: van weghen de SCHE
Geefteliicke, de BilTchoppen van Bambergh, Würtz- R Y c xJ X. JL C7 CVTT"

burgh ende Hertogh van Francken, Eichftadt;des
duytfchen ordens Meefter, de Prooft vanCambergh;
ende de Abt van S. Gilgen te Nurnbergh.

Onder de wereldtlijcke Princen , de Marck-gra-
ve van Brandenburch, ende de Burgh-grave van Nu-
renburgh, de Graven van Hennenberch, Caftel, Wert-
heym, Rheineck, Hohenloe, Erpach en Schwartzen-
burch; de Heeren van Reichelfpergh ende Limburg.

De vrye Rijckx-fteden fijn Nürnberg,Rotenburgh,
Winsheym ende Schweinfurt.

i
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Het Stift

HIRSCH E L D T

Naem*

Grootte.

Aert.

inOude
ivoonderen.

Stadt.

Irschfèldt is Voor

defen Herolsfeldt ge-
noemt gheweeft, van
Hierolfo, diemen feyt
dat de ftadt ghebout
heeft.

Het Stift Hirfchfeldt is niet zeer

groot, want het maer ontrent de drie
mijlen langh, ende oock zoo veele
breedt is.

De landen die hier aen palen zyn
in het zuyden en weften het Stift Ful¬
da , in het ooften ende noorden is het
als in Heften befloteïi.

Het is bynaer van eenderleye aert
als het Landtgraeffchap Heften , te
wetenwoeft, endeongebaent landt,
vol hooghe berghen en klippen , en
boven maten vol boflehen en ghe-
boomte, als onder andere de Hiring,
de Pilfing, Geishof, Swasbach, Glafe-
waldt, Hatun, Kringel, ende andere
meer,foo dat het maer een wildernifte
ghelijckt.

Eertijdts is het van de Catten, een
feer oude natie van Duytflandt, ghe¬
lijck als de refte van Heften,bewoont.

't Heeft maer een ftadt, welcke van
het Stift, ofte 't Stift van de ftadt, den
naem voert, en is ghelegen aen de ri-
viprpFnlrta slwspr fmnnC,hrifti 7*8.

Lulius Biflchop van Ments een Col¬
legiale Kerck ende de Abdy ghefbn-
deert heeft ; welcke naderhant van
Carolus Magnus met heerlijcke pri¬
vilegiën is begifticht. De hooft Kerc¬
ke is een fchoon ende kunftigh ghe-
bou, wel waerd om fien.' Hier heeft
oock de Abt Michael, in 't jaer onfes
Heeren 1569, een hooghe fchole op-

ghericht, en rijckelijckmet inkom¬en verfien.
Dit Stift heeft tamelijck veel dor-Dorpi&c.

pen, Heeren huyfen, ende floten, als
Frilingh , opper ende onder Geifa,
VterfdorlfKerpeshaufSjMengshaufs,
Neder-Sula , Hattenbach, Wegfurt,
Neder-Ioflè, &c.

In dit Stift fyn menichte water- Meulens.
meulens, op welcke coper ende an¬
dere dingen gearbeyt ende gheflagen
worden, weghen de verfcheyde berg-
wereken daer te lande.

Hier zyn oock veele cleyne wate- Rivieren en
ren en beken, die van de hooghe ber- M,c"'
ghen afvallenj behalven de drie voor¬
nemen rivieren, als de Fulda,de Weift,
ende Wal.

Niet wijdt van defe Abdije light
op een hooghen bergh het flot Hau-
neth, toebehorende den Landtgrave
van Heften.
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Het Landt-Graeffchap
HESSEN.

Nac.",7l*

Tukn.

Lucht.

Au vvaer de naem Heften comt,
wort ghetwijfèlt, fommighe trec¬
ken dien van den bergh Hefus,
doch de felvighe isin heel Lief*
len , noch oock elders te vinden,
'ten fy dat de bergh miftchien
te Nimmeghen is, 'twelckmo-
ghelijck foo verre van de waer-

ïeyt niet verlcheyden is.Want fommige fchrijvers ver¬
halen , dat eenen Bato, fone des Conincx der Catten
(de welcke Nimmègen foude vergroot, ghereftaureert
ende raet muyren omvanghen hebben) eenfoonghe-
hadt heeft met name Hefus , die uyt liefde van
fijn Vaderlandt, defe plaetfe den felvighen naera mede
ghedeylt heeft; vvaer van noch ten huydighen daghe de
bergh Hefus ghenoemt wort. Andere willen feggen, dat
dit Landt na die Cattis ghenoemt is, die eertijts 'tfelvi-
ghe bewoont hebben, waer van Catzen Einbogen noch
den ouden naem voert. Beatus Rhenanus (hb. i Eer.
Germanicarum ) fchrij ft , dat de Heften uyt Hoogh-
Duytllant komende,de Catten verdreven hebben,ende
dit haer Landt ingenomen, en na haren naem genoemt.

Hellen paelt in 't Ooften aen Thuringhen , in't Zuy-
den aen Franckenlandt, in't Wellen aen Weftphalen,
ende in 't Noorden heeft het tot nabuyren, den Har-
toch van Brunlwijck, den Biftchop van Minden, en-
de andere Princen.

De locht is hier ghefondt; en het Landt overvloe-
dich in koorn ende andere ghewas, als oock in boom-
Vruchten i 't en draeght gheenen wijn, dan aen de zijde
van den Rhijn; daer fijn oock weelderighe weyden voor
't vee. Het voedt oock veel wilt - vanck , infonder-
heydt veel herten in de boflehen, leer wel dienende tot
de daghelijckfche lacht der Edel-lieden.

Op fommighe plaetfen gheeft het coper , yfer, ende
fwart loot. Ten heeft geen fout-bergen,maer fout-fon-
teynen.

Catten de Dat dit Landt-fchap (eertijdts met den tytel van een
onde in- Graeffchap, ende nu van Landt-Graeffchap verheer-
woonderen. fijekt) in vorige tijden van de Catten bewoont is,getuy-

ghen bykans alle de Scribenten van onfen tijdt, hoewel
Crantzius fulex teghen fpreeckt, makende uyt de Cat¬
ten Saxens. Van Ptolomseo vvordenfe Chatthae ghe-
noemt.Defe zijn naderhandt, naer 'tgetuyghenilfe van
Tacitus , overghefcheept in het Eylandt der Batavie¬
ren, alwaer noch hedenfdaeghs overghebleven zijn de
voetftappen ende reliquien hares naems , die de 2 dor¬
pen behouden hebben, te weten Catwijck op Zee,ende
Catwijck op den Rhijn. Van den oorfpronck ende oor-
faecke des naems der Catten , fchrij ft de gheleerde
lunius op defe maniere: De Catti, die onfe ende de
vorighe eeuwe Hellens ghenoemt heeft, fchijnen ee¬
nen ghemeenen naem met de katten te hebben,
van weghen de wreetheydt, daer mede fy haren vyandt
belpronghen 5 want wie en weet niet, hoe wreet dat dit
huyf-dier is,om dien naer de keele te vliegen , die (fon¬
der eenige vluchtllede te laten) het benauwt,ofte oock
van weghen de liltighe laghen, met de welcke fy haren
vyandt befpronghen, ghelijck de katten de muyfen op
'tlijf Ipringen; foodanich fchijnt den aert van de Cattis,
een wreet ende ftrijdich volck, geweell te zijn. Hier bymachmen verhalen dat te Heufden in't ghebruyck ishet woordeken Hes , voor een katte te ghebruyc-ken ; ende foo fy lomwijlen van een huyf-dier wil¬len fpreken,dat der muyfen vyandt is,noemen fy 'tfelve
een Hes. T mach oock wel wefen , dat de voorouders,
de mannen in deucht uytnemende, met defen naem

Duytflandt.

O "

noch hedenf-daechs Catten noemen* Seker , men kan
vanniemandt de deucht ende uytnemenheydt defes
volcks beter leeren, als van Tacito, die defe lieden
meer gefchicktheyt ende krijghs-difcipline toe fchrij ft,als alle andere volckeren vanDuytüandt Sooisdan
met een feer bequaemen naem defes volcks aert uyt-
ghedruckt, 'tfy dat ghy op hare wreetheyt ofte gewei-
digh befyringhen , ofte oock op hare uytnementheydt,wilt fien, dus verre lunius. Haflia ofte Hellen was eer¬

tijts maer een Graeffchap , onder het ghebiet van Thu¬
ringhen hoorende , 'twelck blijekt uyt hetTournoy-
boeck, alwaer men leeft, dat in'tjaer Chrifti 1042, Lu-
dovicus Grave van Heften gheweeft is te Hal, in't tour-
noylpeldaer ghehouden, maer lijnde daer naerghe-maeckt tot een Landt-grave , is de moeder boven
de dochter gheklommen. Tot tfelve is eyntlijcken
gekomë het Graeffchap van Catzenellenboge, door de
dochter van den laetllen Grave, die Henric den Lant-
grave getrout heeft. De afkomfte ofte Genealogie der
Landtgraven van Heften, hebt ghy by Munfterum.

Behalven veel andere kleyne lieden , zijn in gtejuf>Heften twee voornaemfte , Marpurgh ende Caftel.
Marpurgum, van Ptolomseo Amalia ende Amifiaghe- Marpt.r uheten,foo Irenicus ende Appianus getuygen, wordt ge-
meenlijcken genoemt,ende is de hooft-ftadt
van Heften 3 fommighe willen, datfe nae Mars Martis-
burgh ofte na Marcomiro Prince der Francken foo ge-heeten is.De Hiftorien melden,dat defe Stadt eertijdts
maer een hoeve ofte buyrte gheweeft is, de reviere de
Lona loopt daer voorby 3 Defe Stadt is fonderlin-
gen verciert met de tegenwoordicheyt van den Vorft,
ende met een hooghe Schole , die aldaer in't jaer 15-26.
van Ludovic Biftchop van Munfter opghericht is,welc¬
ke Academie fonderlinghe vermaert ghemaeckt heb¬
ben,de voortreftelijcke Rechts-gheleerde loannes Ol-
dendorpius, ende de voornaemfte Theologi, loannes
Draconites ende Andreas Hyperius. Cajfula, onder de q ^voornaemfte Heden van Heften de tweede, is loo ghe- 'Jj
noemt,als ol men wilde feggen Caftellum, ofte een Ca-
fteeljfy wordt voor Stereontium Ptolomai ghehouden,
ende men meent, dat hier eertijdts niet anders als een
Cafteel geftaen heelt. De ftadt Fulda belproeyt met de Fulda.
revieren Ana ende Frufula,heeft leer goede ackers en¬
de weelderige weyden,fo dat der borgeren meefte nee-
ringhe in het verkoopen van wolle ende fchaeps-vellen
heftaet. Niet wijt van Marpurgh aen de reviere Edera
light Franckenbergh ofte Francobergh, een leer cier- Franckin»
lij eke ftadt, van wegen de genoechlijcke lituatie ende ^er^'
outheyt feer geprefen i fy heeft defen naem ghekregen
van de Francken, die aldaer haer Leger-plaets lloegên
tegen de Saxens. In't jaer £20 heeft de Coninck Theo-
doricus haer eerft beginnen te bouwen, ende is daer
naer anno 804 van Carolo Magno vergroot. De Stadt
Efchwegen light op een heuvelken, hebbende rontfom Ffchwegen4
leer vruchtbare ackers, ende wort met de reviere Wei¬
ra bevochticht, door welcker waters bequaemheyt, het
kruyt Ifatis , van Plinio Glaßum gheheeten, aldaer feer
walt ende groeyt, waer van in't Landt van Thurin¬
ghen een groote menichte ghevonden wordt , men
maeckt daer van een fonderlinge verwe; ende wort het
felve ontrent een mijlken van de ftadt in fchnyten gela¬
den,ende tot Minden gevoert,ende voorts door deWe-
fer, met de welcke de Werra haer vermenght, tot Bre-

Mijnen.

Hiftorien niet befchreven, om datfe in de Ongerfche
X krijghen
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hessen.

krijghen driemael verbrant ende verwoeft is. Nochtans waterkens defes Landts, fijn de Lanus oftc Lona, in de
wordt in de Francoburghfche Chronijcke verhaelt, dat Graeffchap Witgenfteyn, aen den Horbergh ontfprin-
als Carolus Magnus ontrent den jare 796 verfcheyden ghende, fy nam eertijts haren cours voorby des Princen
Bifdommen, Cioofteren ende Kercken in veele Steden Widekindi Cafteeb ende fpoclt nu ter tijdt aen Lafphe,
fliehte, op de fclvighe tijdt oock Kauffingen niet Mjdt een ftadt der felvigher Graeffchap. Item de Fulda, &c.17 1 Iii T * i i_ T «c K^rrrlT^n Kr>L»f-

Caifel
P Uü BJiV LIJML UUCIV 11 UIL i. »y jjcll CLU icau.c vt-wx — ^
l,ende Efchwegen ghefundeert ende ghebout Het heele Landtfchap is met berghen belet,van welcke ^ ^

zijn. Men vindtoock belchreven, dat Keyfer Henricus de voornaemfte fijn de Meliboci, ende Abnobij; de an- C *****
de I I,defe ftadt (van te voren door de Ongerfche inval- derb hebben verfcheyden namen,als Keffelbergh,Gey-
len jammerlijeken verwoeft ende bedorven) met nieuwe ne,&c.
gebouwen vereiert ende verrijekt heeft.An. 13 7 7 in dien De Boflchen fijn meeft deelen van't Ardenner bofeh. Bojfihen.
heftighenkrijch tuflehen den Aertzbiffchop vanMentz Tot een befluyt können wy fonder groot onghelijck
Adolph ende den Landtgraye van Heften, heeft defè niet naer laten , te verhalen 't ghenighe ffilius Eoba-
ftadt wederom veel uytgeftaen ende geleden,op welcke nus Heflus, in fijn rijm-ghedicht ofte geluck-wenfchin-
tijt fy oock gekomen is onder 't gebiedt der Landtgra- ghe op de vidtorie van Philips Landtgrave van Heften,
ven. Friftaria ofte Fritzlar is oock een voorname ftadt Iber aerdich fchrijft,van de ghelegentheyt, natuyr ende
in't Landt van Heften, ende mach wel met recht Doclri- gheftaltenifle defes Landts, ende van de manieren ende
napacis ofte Jrtc&cne fahr ghenoemt worden > overmits zeden der inwoonders: welcke Latijnfche veerfen door
de ware ende eeuwich-duyrende leere des vredens,door den wel-gheleerden Medecijn Iacobum Viverium, op
to'edoen des H.Bonifacij aldaer eerftis ruchtbaer ghe- dufdanigher wijfe vertaelt zijn:
maeckt,ende van daer door gantfeh Heften,Thüringen,
Franckenlant ende Vrieflant verfpreyt. Defe ftadt light Gheljck der Thraciers Leint, dat naer Booten treckt,
feer playfierlijck aen de reviere Egra,fy is omringht met Int Noorden daerdien Mars met fneeuw fijn heet lijfdeel,
een muyr, daer rontfom veel torens ftaen,ende hoewel (Daer Rhodopes,Hemmde Manefihier bekruypen,
de zituatie wat oneffen ende berchachtich is,gelij ck het Daer Hebrum, Neffum cout en Stry?non mannen fuypen)
Landt oock felfs, foo wordt nochtans daer rontfom een Brenghtßercke lieden 'voort,door'tys veryfirtfchier;
vruchtbare Landouwe van koorn ende alderhande S00 ligget He(fen oock met alhaerLantfchapßer,
vruchten gevonden; ja oock van wijn, hoewel anders in Vol bojfchenjberghen hooch,befproeyt met veel revieren,
dit Landt gheen degelij ck wijn-ghewas is. Niet tegen- Fn naer derplaetfen aert Natuer het volck gaetfiteren.
ftaende dat defe ftadt Fritzlar in't Landt van Heften Som,met eenftalen hertghebooren,dencken niet
licht, foo hoortfe nochtans aen den Artz-biftchop van Dan op den oorloch meet,de vreed is haer verdriet,
Mentz;derhalven fy veel ende verfcheyden gevaerlij ck- Doch foo fynae de ruft des vredens V harte keeren
heden heeft moeten uytftaen, foo van de Heflenlche Sy fijn niet ledich,luy,maer maken dhandvoliveeren.
Vorften als oock van de Saxens , van welcke fy oock Sy kerven van haer lant de heuvels met haerftael,
verftoort ende verbrant is geworden. De andere fteden ofgroeven defen landt met ploegen t' eenemael
defes Lantgraeffchaps, welcker nochtans veel fijn,gaen (Want oock het vlacke veldt is vruchtbaerfeer van koren,
wy voorby ,0111 kort te zijn. En voedtfeer rijck'lick mildhet volck aldaergheboren)

Rivieren. De principaelfte revieren die door t lant loopen,zijn De andre op de jacht in dichte wouden gaen
de Rhijn, tuflehen de Zuydt en Weft zijde 3 de Wefer, cJMet honden die den reuck haeft van het wilt ontfaen-,
wekkers fonteyne Weyra haren oorfpronck neemt in't Natuyr haerjagers maeckt. De andre kloeck vanfinnen
Duringher-wout; de Lupia,die door Weftphalen loopt; De wetten maken recht,ofSteden nieu beginnen,
ende de i^Adrana Taciti, welcke de Hiftorien c.Adernam Diefterek in oorlochs noot,in vrede luftich zijn.
noemen, ende hedenfdaechs de Eder geheetenwort, na Watfoud ick tellen nufonteynenfoet als wijn ?
'tghetuycheniflè van Althamerus,ofte moghelij eken de Verhalen al den luft van haregroene wouden ?
Rhoer , als Ritheimerus fchrijft. Iunius in lijn Nomen- De dalen die meer vrucht dan'tfchoon IPmonen houden ?
ciatore, maeckt uyt Adrana de Eder,ende feydt dat het Wat foud ick groentenfiilder wjsheyt brengen voort ?
is een reviere van 'tlandt van Heften, kopende in de O der Goddinnenfchaer te woonen hier behoort!
Ada; ende in fijn Batavia fchrijft hy, datfe haren loop O ghyfonteynen cout,revieren 0 vermaret
neemt 11a de Fulda,ende dat fulex waerachtich is , vint- O dalen, 0 wout dicht,mijns Dichts hert ghy bewaret.
men in de Lant-caerte. De kleyndere ende gheringhere

Het Landt-Graeffchap
T H V R I N G E N

Grenfin. Huringia,ofte Duringen, light
tuflehen de revieren Sala ende
Werra, waervande Werra aen

de Weft zijde ftreckt , ende
de ander aen de Ooft zijde; in't
Noorden light t' Swartz ofte
Hartzwalt, ende in'tZuyden het
Düringerwalt. De lenghte ghe-■ c/ L

lijck oock de breete defes Landts is 12 mijlen.
Vrucht' Dit Lant is wonder vruchtbaer van allerhande gewaf-
baerheydt. fen ende vruchten, infonderheydt koorn, ja overtreft

daer in alle andere ghedeelten van Duytflandt, foo dat
Georgius Agricola niet en fchroomt 't felve te noemen
het fuyvel ende't vet van Duytflandt. 'T kruydt Ifati-
dis, ( van Plinio Glaftum, hedenfdaechs Guadum ende
Paftillum, in 't Neder-duytfch ghemeynlijcken Weedt
ofte Paftel ghenoemt) uyt 't welcke hemels-blaeuwe
coleur ghemaeckt wort, waft alhier in groote menichte,
ende wort van de inwoonders met groot gewin in ande¬
re Landen vervoert, derhalven een feker Poeët defe
Veerfen daer op ghemaeckt heeft:

Herba Thuringorum celeberrima erefeit in agris,
Hanc ifatim Gracm fermo vocarefilet.

Ponderis hac magni cft, multo venditur are;
Hac etenim tingi lana paratafilet.

Van dit ghewas, verhaelt Plinius, dat het niet ongelijck
is de weghbre, en van de Britannifche vrouwen veel ge-
bruyekt wort,die daer mede haer geheele lijffineren,en
haer in couleur de Mooren bykans ghelijck maken.ende
daer mede in fommighe geeftelijcke oeffeningen naeckt
gaen.

Eertijtds was 't een Coninckrijck,nu heeft het den ty-venrtge. tel van Landt-Graeffchap. Duringen ende Heften W4-
ren ghelijck als een Landt t'famen ghevoecht, onder de
regeringhe der Franfcher Coninghen, ontrent 366 jaer,
tot op de tijden van Carolus Magnus ende Henricus
^Auceps. eyntlijcken heeft Keyfer Carolus Craffm, Lu-
dovicum tot een Hartogh over Duringen geftelt, wek¬kers neve Burchard, fonder lijfs erven na te laten, vande Ongaren verllaghen zijnde, heeft Keyfer Henricus
cAuceps dit Landt gheoccupeert; aen wiens na-faten,
de Vorften van Saxen, het noch ten huydigen dage ghe-hoorfaemt. En hoewel na Wilhelmo , föne des KeyfersOttonis des eerften, (de welcke was Aertz-biflchop totMentz , ende Duringhen regeerde , door toelatin-
ghe zijns vaders) fijne fucceflèuren Artz-biflchoppen
van Mentz,'t volle ghebiet over de ftadt Erffurt hadden,
ende noch hebben , ja haer een tijdt lanckbykans ghe-heel Duringhen toeeyghenden, wekker Vice-Dominus
ofte Stadthouder, onder de regeringe des Keyfers Con-radi Salici, een fekeren tijdt gheweeft is Ludovicus Bar-batus; foo hebben doch deBarbati onder den tytel van
Landtgravenft gheheele Landt daer naer op hare ervenghebracht, van welcke het eyntlijcken gekomen is,on¬
trent den jare Chrifti 125-0,op Henric, toeghenaemtde Doorluchtighen, Marck-grave van Meyflèn, gefpro-ten uyt Widekindi nakomelinghen , een fone Theo-dorici, ende neve Hermanni Landtgraven van Thurin-ghen, uyt fijn dochter Iuditha; na wien fuccedeerde fijnfone Albertus Degener, ende naer hem fijne fonen Fri-dericus, Admorfus ende Theodoricus,die van haers va¬
ders broeder Theodorico, Marck-grave van Meyflènerfgenamen gemaeckt zijn.Men wil feggen,dat de Sora-

Oude in- bi defèn geheelen ftreeck Landts eertijts ingehadt heb-2voondcren. ben, van wekken Eginhardus ende Aimonius mentie
Duytftandt.

maken; de overblijffelen daer van noemt Peucerus he-
denfdaeghs Sorbec ende Servefteyn, tuflehen de Elveende de Sala. Reynerus Reyneccius in fijn boeck vander Meyflenaren oorfpronck, noemt de inwoonders de«fes Landts Tyringetas, als ofmenfeyde Tyringötas, van dewelcke hy vaftelijckmeynt, dat de Sradt Gotha haren
naem verkregen heeft.

Hoewel het Landt-Graeffchap Duringen feer kteyriis, nochtans fchrijft Ortelius, dat hy verftaen heeft
van Hugo Brinchorft, Borger van Erfurt, dat daer in be¬
grepen zijn 12 Graeffchappen , 12 Vorftelijcke Ab«dyen, 144 Steden, ende foo veel Marckt-vlecken, 2000
Dorpen,ende 15-0 Cafteelen oft Sloten.

De voornaemfte ftadt is Erdfurdia, ofte Erdfordia, u „ n jvan de Ouden Erpheffordia ende Erfesfurt ghehee-ten,na haren eerften fbndateur Erft, fö men prefumeert;dit was een Molenaer , die fijnen meulen hadde aende reviere Gera, ende maeckte alfoo een beginfel deferStadt, ontrent 't begin van de regeringhe Arcadii ende
Honorii.Sy is daer naer, in'tjaer Chrifti438, van Clodo-
vaso Coninck van Vranckrij ck, feer vergroot ende ver¬betert, ende anno 1066 met muyren omvangen,ende fo
vergroot, datmenfe houdt voor de grootfte Stadt vari
gheheel Duytflant, fo dat oock de Duringhfche boereii
voor een fpreeckwoort hebben: 0rfurt nkfy Cttl jïaDt/fonöcrn ctn ganf$($ iant)f. Door defe ftadt loopt de re¬viere Gera, ende reynichtfe van alle vuylicheydt. Hier
was eertijts een Biflchoplijcke refidentie,van Bonifacio,
een Apoftelder Duytfchen, ghefticht,welcke waerdig-heydt nainaels te Mentz ghetranffereert is. Hier is een T. < UJ C?

iiQOfiüQhooghe Schole,in gheleertheyt bloeyende, die in 'tjaer
1392 van Paus Bonifacio den IX met veel Privilegienbegift is.Rontfom defe ftadt is een feer vruchtbare lan¬
douwe , daer fijn fchoone weylanden, ende de Wee-
de waft daer in groote abondantie. Defe ftadt is van
Keyfer Henrico de IV feer gheplaeght gheweeft , omdat men de thiende wilde hebben, van de welcke fyte voren altoos vry geweeft was; derhalve als de Saxen-
fche krijch begoft, heeftfe liever haer oude vryheydtmet de wapenen willen befchermen, dan met den on-

ghewoonlijeken laft van de thiende befwaert wefen,volhardende daer in met fulcken yver ende hevicheydt,dat oock de Keyfer daer door bykans geraeckte in't uy~terfte perijckel fijns levens. Defe ftadt heeft oock dick-
wils groote fchade van brandt geleden,fo datter nauwe«
lijcx een treffelijeke ftadt in Duytflandt ghevondenwordt, die foo feer ende foo menichmael door het vyeris verwoeft ende bedorven geweeft: infonderheyt, anno
1472,met verwoeftinghe der kercken van onfè L. Vrou¬
we ende S. Severus, en 't derde deel der ftadt, door ee-

nighe daer toe ghekofte brandt-ftichters veroorfaeckt,
onder welcke, foomen feydt, een Dominicaner Monick
de voornaemfte was. Anno 1509 ontftont daer een groo¬te oproer der Borgeren, om de ongewoonlijckejaerlijc-fche laften en contributien, daer mede fy van den Raetbefwaert wierdt; want de gantfche Ghettieynte, op fe-kere plaets vergaderende, wilden weten, met wat fchul-
den,ende hoe vele de ftadt befwaert was. De Raedt ver-
merekende den oploop ende de rafernije des volcks,meynde met foete ende fachte woorden hetfelvighete ftillen, fegghende te gelegener tij t van alle inkomftenende uytgheveii te willen rekenfehap doen; waer medede Borgeren wat nedergefet ende geftiltzijn; doch ver¬
gaderden wederom op den gheftemden dagh,ende ver-maenden den Raet, om rekeninge te doen. Eenvan de¬
fe Raedts-perfonen, wat trotfer als de andere, voer uytmet harde woorden tegens de ghene die van de Borge«

Y rijd
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rije aen haer gefonden waren,waer door de borgerë feer
vertoornt wierden , ende fiende datfe niet en vor¬

derden j maer de fake aen *t uytftellen quam, hebbenfe
den Raedt afgefet, ende eenen nieuwen ghekoren^waer
nyt een fware beroerte ontftaen is,ende dien volgens ee¬
nen krijgh, dien de Keyfer Maximilianusende Biffchop
van Wurtsburgh hebben geftilt ende partijen verfoent.
ïn defe laetfte Duytfche Oorloghe heeftfe haer ghe-
gheven in de befcherminghe van Guftavus Adolphus,
Coninck der Sweden.

Weymar Weymar is een fchoone ftadt, gafeertijdts den naem
aen een byfonder Graeffehap, is nu teghenwoordich de
woonplaetfe der Hartoghen van Saxen; die aldaer een
treffelijck Palleys hebben , uyt vierkante graeuwe
fteenen feer net ghebout, oock is daer een fraeyen
bogaert met alderhande boomen beplant 3 de welcke
met de revierellma bevochticht wordt,die ten leften in

lena. de Sala loopt. De ftadt lena heeft haren naem van Iano,
fo fommige feggen,maer alfo hy in Duytflandt noyt ge-
eert is, is waerfchijnlijcker 't ghene Stigelius daer van in
defe veerfen ftelt:

Eineplacet Hebrao nobis hane nomine dici,
Vt vetm a Iayn nomen lena tenet.

Curita crediderim,nifi meniem voculafallit3

Certa hujws ratio nominis ejfe potefl.
«j<Jiäppe vocat Iayn Solyma pius incola terra:,

Hoc quednos Latio dicimm ore merum.
caput inmediis urbsfertilis erigit uvis,

Hane quifquam a vino nomen habere neget ?
Welcke in 't Nederduyts aldus luyden:

'Tfchijnt van V Hebreeufche woordt dat lena haer naem bout
Van oude tijdt, wanneerfy eerßmaels wierdtghebout.

De reden dunckt my goet, want Iayn de loden noemen,
Dien dranck,waer van met recht de druyvenfich beroemen:

Die vruchtbaer is rontfem met wijngaert heelbecleet,
Wie loochent datfe naer degaven Bacchi heet 5

Willende daer mede te verftaen geven, dat defen naem
lena comt van Iayn,een Hebreeufch woordt,fo veel be-
duydende op onfe fprake als wijn, om datter rondt-om
veel wijn waft. Defe Stadt is feer vermaert door een
hooghe Schole,in 'tjaer 15-58 opgherecht.

N G E N.
Gotha heeft den naem vande Gothen;hierom ift dat

Rithaimerus in fijn Befchrij vinge der Werelt feyt,dat de Got^
Thüringer ghekomen zijn van de Gothen, om dat fy
in dit Landt na haers volcks naem de Stadt Gotham ge-
bout hebben,ontrent denjare,als Lobfteinius melt^^.
Aldaer plachte een uytermaten fterek Cafteel te zijn,
Grimmenfteyn gheheeten/twelck nu geflieht is,om de *,
grove ende leelijeke fauten Guilielmi Grumbach, edel
van afcomfte, maer nietvan deughden. Defe trachte
de Princen te dwinghen, den Keyfer van den ftoel te
fetten,ende een nieuwe manier van regeringe in 't Rijck
te brenghen. Daerom is hy met alle fijn complicen van
Keyfer Ferdinando ende fijnen foon Maximiliano in de
acht ghedaen. De executie worde van den Keyfer ende
de Standen des Rijcx belaft den Keur-Vorft van Saxen.
Grumbach pafte hier op niet, betroude op fijn Cafteel
ende befcherminghe van den Hertoge van Saxen,Ioan-
nis Frederici de II. Als de felve na veel vermanin¬

ghen der Priïicen niet ophieldt de rebellen te befcher-
men, heeft Augüftus Keur-Vorft van Saxen,de ftadt be¬
leghert, ende met accoortinghenomen.Grumbach met
vier van de principaelfte belhamels werdt ghejufti-
ceert, 't Cafteel afgebroken,en den Hartogh van Saxen
loannes Fredericus ghevanckelijck na Weenen ghe-
voert.

Door dit Landt loopen de revieren, Sala ofte Saltza,
Werra, Vnftrut,Ilma,Gera,Or,ApfeIftelt,Helbe,Cling. Rivieren.

Hier ende daer in't geberchte vintmenoock Vrucht¬
bare mijnen van metalen, als gout ende filver, infonder- j\jjmen
heydt ontrent Braitenborn,ende Swartzenburch.

Duringen is bykans over al bedeckt met boffchen,
die allegader ghedeelten zijn des Schwartzwalts, doch Boffchen.
fo is het Turingerwait, 't vermaertfte ende bekentfte,
van Cafare Bacenis geheeten, die de Cherufcös van de Swa-
ben fcheyt; de andere zijn, der Haynich, Hainfette,Fin¬
ne,&c. die al tfamen vol wilts fijn.Oock fijn in dit Lant
veel Kercken ende Cloofters, onder welcke excelleert
de VrouwenKercke te Erffurt, van Bonifacio Biffchop
van Mentz geboutj in de feivige hanght een kloeke, die
om hare groote door gantfeh Duytflandt vermaert is.

De inwoonders defes Landts zijn van natuyren wreet [nlvomjc
ende hart, feer trots op haren vyandt Janck van li- rmAen'
chaem,fterek ende fraey van ghedaente.

M

Het Graeffchap
K N S F E L

/%r.

D T.

éSfaem.

Crenfen.

Qudtheyt.

Heerlijckz
heden.

Stedet \

Ansfeldt is ghehecht aén
Opper-Saxen, Wichen de
revieren Saal ende Wiper.
Dit deel van oudt Saxen

fchijnt defen naem te heb¬
ben van Manno, de tweede
Coninck der Duytfchen,

ghemerekt Mansfeldt niet anders beduydt, als
het Veldt van Mannus, Den oorfpronck van
defen naem fchijnt bevefticht te worden van
een plaetfe hier by gheleghen , AJcania ghe-
noemt , welcke fcmmighe meynen dat den
n^em heeft naer Afeenez, vader der Duyt-
felien. Afchersleben leyt oock hier ontrent,
met een lack des felven naems, welck te feg-
ghen is Afehenez huys.

In 7t Ooft grenft het aen de revier Saai, 't gé-
biet desBifdoms Maghdenburgh,ende't Sticht
Mefsbufgj in 71 züyden aen Duringen, in't weft
aen't Graeffehap Swartzburg, Stolberg, ende
de Vorftendommen Sangerhufen,Anhalt énde
Affeburg: Soo dat de Graven van Mansfeldt,
die oock Heeren van Heldrungen ghénoémt
worden, tot naéburen hebben den Aefts-Bifi
fchop van Maghdeburgh, Biffchop van Merf-
burg , Cheur-Vorft van Saxen, Landt-Graef
Van Duringen, Hertogh van Saxen , Biffchop
van Halverftadt, Prince van Anhalt, Heer van

Bernburg, Graef van Swartzburg ende Stol¬
berg , Heer van Werther, ende Heer van Afle-
bprg.

Het is onfeker wanneer ende van wie dit
landt den Graeflij eken titel gecreghen heeft.
De oudtheyt blijekt hier uyt, dat fijnen Graef
Heger , ten tijde van dien loffelijcken Artur
Coninck van Enghelant gheleeft, ende met de
andere Heeren defes Conincx, de tafel, die-
men de ronde noemt, vereert heeft.- Artur re-

gheerde ontrent het jaer "onfes Heeren 54 f.
Soo yemant de hiftorie van de rond#tafel voor
een fabel acht, die fal weten, dat bynae in 't
midden van Enghelant een ftadt leyt, tuffchen
de revieren Trent ende Rother^ die Manffelt
heet, niet verre van de ftadt Notingani.

' In dit Graeffehap liggen vier andere Graef-
fchappen, Arnftein , Wipra , Wethin ende
Quernfurt.Defe hebben eertijdts eyghen Gra¬
ven gehadt, nu iijnfe allé ónder de Graefvan
Mansfeldt.Hier light oock de Paltz-Saxen en-
de andere Vorftendommen.De Heerlijcheden
in Mansfeldt zijn Vockftet, Bornftet, en Mo-
rungen. De Vrye heerlijcheden zijn Schrape-
lauw endeFridbergh.

De voornaemfte fteden fijn Mansfeldt, Eyfe
leben, Wijpren, ende Leimbach. Mansfeldt

Duytflandt.

heeft den naem van 't Graeffehap, Leimbach
light daer by , Wypren iffer anderhalfmijl af,
wordt ghenoemt naede revier Wiper, Eyfle-
ben een mijl van Mansfeldt. De grootftevan
alle is Eyfleben, vermaert doör de metalen,die
daer met menichte fijmwant ontrent defe ftadt kMswrt.
wordt een foorte van (warte fteen ghegraven >
diemen liehtelijck breekenkan, en wiens ghe-
lijcke qualijck elders te vinden is,men noemtfe
ghemeynlijck ©Wt)ffcrfict)H, die door 5t vier
ghefinolten veel koper geeft, tot groot profijt
der inwoonderen.De felve fteen in ftücken ghe-
broken, reprefenteert verfeheyden beelden,
als van ael, carpers, vorfen, hanen, felaman-
ders, ende analére kruypende ghediert , als
ofs' er in ghehouwen ofte ghedruét waren, eh
foo perfed:, datmenfe terftont kennen énde
noemen kan; door een wondetlijck werek der
natueren. Het Cafteel van defe ftadt is fterek,
de äckers rontfom vruchtbaer , principaèl van
loock.Hier fijn twee tréffelijcke jaermarekten,
deeene Sondaeghs naer S. Vitus , de andere
Sondaegh naer S.Gal, die op defe.daghen ghe-
ftélt fijn (om de Leipfigfche Miffen ofte jaer¬
marekten ) van Hojerus Grave van Mansfeldt
ende Keyferlijcke Raedtsheer.

In 't jaer 1081 waren in defe ftadt vergadert Vergade-
de Princen van Duytflandt, ende hebben Her-n^,m
man Hertogh van Lothrijck ende Graef van f en'
Sarbrugghen tot Rooms Coninck ghekofen ,
daer oock de Conincklijcke refidentie veror¬
dineert is. De wederpartij e noemden hem uyt
fehimp den Coninck van loock. In '?t volgen¬
de jaer heeft de Aérts-Biffchop van Bremen,
met de Biffchopyan Hildesheim, die het met
Keyfer Hendrick hielden,Eyfleben beleghert,
inghenomen, ende alles, behalven 5t Cafteel,
berooft,verbrant,ende verwoeft.Daernae fijn-
fe van Coninck Herman verdreven. Men feyt
datter doen een ^root deel Vriefen, die Keyfer
Hendrick dienden, verflaghen fijn van Co¬
ninck Herman, methulpe van Ernft Graefvan
Mansfeldt,in feker dorp, dat daerom de Frey-
ftraffe heet.In31 jaer 136z iffe wederom bele¬
gert van Fredrick Landt-Grave van Heffen,en-
de Marek-Grave van Méyffen , ende fijn broe¬
der Lodowij ck Biffchop van Halberftadt: wan¬
neer 't Cafteel oock fterek beftormt is. Welck
als de ghebroeders niet konden winnen, heb¬
benfe de omligghende dorpen vérbrandt ,ende
groote fehade ghedaen, doch de Kercken en-
de Cloofters verfchoont, door bevel van de
Aerts-Biffchop.

In't jaer 1 510 is Hoierus Graef van Manff
feldt ende alle de Graven daer in hoorende,

Z van
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M A N S F E L D T.
van Maximiliaen de I vereert met de titel Ge- onder andere is hy Gouverneur Generael ghe-*
iiereus,endegeguntdatfe in plaetle van groen, maeckt van 5t Hertoghdom Chimey , ende
roodt was in alle publi jcke aden (ouden mo- ?t Graeflchap Namen, anno >1545 5 ende van
ighen ghebruycken. • - Coninck Philips de 11, Gouverneur van 't Her-

In dè Duytfche oorloghe anno 1541, op toghdom Lutzenburgh 5 ende nae de doot van
den dagh van S. lan Euangelift, heeft Albert Erneft, Aertzhertagh vanOoftenrijck, Gou-
Graef van Mansfeldt, die om nieuwe religie verneur Generael van Nederlandt.Tenlaeften
van Keyler Carel ghebannen was, de (ladt en- oudt gheworden, is hy vertrocken in fijn Gou-
de 't Cafteel bemachticht, de borghers ghe- vernement van Lutzenburgh, welck hy altijt
dwonghen fich eedt te doen , ende 't geit met wel gheregeert heeft, niet teghenftaende ver-
de koftelijckehuyfraet ende juweelen, diehy (cheydèn vyanden, (bo Fran§oilen als ande¬
van daer ghebrocht haddé , wederom naer ren,'tfëlve lochten te vermeefteren.Hy is ghe-
Mansféldt ghelonden. Delèlveis anno 1550 ftorvenanno 1604, den 25 Mey,ontrent; 87
Weder van de Keyler in genade ontfanghen, jaren oudt, als hy negen eh vijfticl} jaeren
ende in vorighe poffèflïe geftelt. In dele (ladt Gouverneur gheweeft hadde over Lutzen-
is Martin Luther gheboren,anno 1483, wiens burg, ende acht en vijftich Ridder van de Or-
ouders waren lan Luther ende Margriet. den des gulden Vlies. ? £

jWonderen. In defe Provincie is een lack, welckmen om Sijn foone Graef Karei van Mansfeit een ör.&éf.
de loutichey't noemt, daer de netten cloeck ende wijs Capiteyn , naer dat hyinde
der vilfchers in verbranden, als met vier, loo Nederlantlche ende Fränlche oorloghen den
verre men die daer diep in worpt, ghelijckSe- Coninck van Spanien onder den Prince vain
verinusGaleciusverhaelt,welckeoockfchrijft, Parme ende de Graef vanFuentes trouwelijck
datter ontrent Eyfleben Ibmtijts ghevonden ghedient hadde , endé (ommighe fterckteh
fijn kluy ten barnfteen, (oo groot als een men- ende lieden beleghert , ende inghenomen,
fchen hooft. is verlocht van Keyler Rodolph de II, om

Gr. Teter Onder andere kloecke ende wijle Graven teghen den Turck te dienen , van wie hy te
£rnfj"

van Mansfeldt,fijn niet de minfte geweeft,Pie- Praag Ridder geflaghën, ende Vorft deé Rijcx
ter Erneft, ende fijn loon Karei. Pieter is ge- ghemaeckt is, en Stadthouder van Aertzher-
boren anno 1y17,op S.Margrieten dach, en- togh Matthias, die opperfte Veltheer teghen
de opghevoedt in 't hof van dè Roomlche den Turck was. In delè krijgh heeft GraefKa -
Coninck Ferdinand,daer naeKeyfer. Hydede rel fich vromelijck ghedraghen , ende veele
fijn eerften tocht nae Thunes, onder Keylèr reformatien inde crijgshandelop demaniere
Karei de V, wiens voorlhij der hy ghemaeckt van de Nederlantlche oorloghe ghebracht.
Wierde, in'tjaer 1535, ende tot Vtrecht an- Ten laeften't gheheel bewint hebbende in
ho 1546 Ridder van de Ordre van den gulden 't belegh van Strigonien, nae een aenghename
Vliele. Voorts heeft hy inde Duytfche, Fran- vi&orie met de Nederlantfche troupen beko-
fche , ende Nederlandtfche oorloghen veel men, is hy den 14 Auguftianno ijpy, door
heerlijcke Officien en Commilïïen bedient ,- (leekte gheftorven.

/40
Het Hertoghdom

SAXEN.
It lant heeft fijnen naem van met den naem van Saxen ghenoemt. He-de Saxeniche volckeren ver- denldaeghs wordt dit landt na der Princen en¬
kregen, wekker oorlpronck de Heeren jurildiótien ende heerlchappijenende benaminghe (ghelijck onderlcheyden. De locht deles landts is hardt, Lucht.oock van andere natiën) niet doch luyver ende ghelont, uytgelbndert daeralleen eertijdts eenigheon- de moeraflchen zijn. Oock iflèr overvloet van Vfuck-
wetende, maer oock by on- alle dinghen, uytghelondert wijn; garfte ende b^rhep.fe tijden, (ommighe neus-wijfe menlchen met tarwe waft daer in groote abundantie,waer vanverfierde fabelkens hebben willen bewijlen, (y nie t alleen leer wit broo t backen, maer oock

Want lommige leggen, dat de Saxens foo ghe- 71 bier brouwen. ?t Heeft oock in verfcheyden Mpen,noemt zijn van Saxone Negnons lbne , ende plaetfen fchoonemynen van allerhande metal-Vandalibroeder^eenige van wegen hare fteen- len, inlbnderheydt ontrent den bergh Meli-achtighe natureandere van de overblijfielen bocus, die van Heften tot in Saxen ftreckt: uytdes Macedonifchen heyrleghersjlommige van welcken een loorte van Iwarte fteen ghegra-de korte geweeren ofte degens, waer van men ven wordt, die men lichtelijck klooven kan,
by Engelhufium dele veerlen leeft: hebbende veel picks ende koper, ende blinckt

hier ende daer met veel goude ende kopere§}ujppe breVis gladius apud illos Saxa "vocatur, vlecxkens; dele fteen wordt ghebrandt, lbo
Vhdefibi Saxo nomen traxijfeputatur. langh 't metael daer uyt ghefmolten is. In dele

fteenen (iet men ooghenlchijnlijck beeltenifi'Doch Crantzius ftelt haer afcomfte van de lèn van verlcheyde ghedierten , inlonderheyt
Cattis, Duytlche volckeren; ende de geleer- foodanige, als haer in 't na-by ghelegene meyrde Capnio feght,datle van de Phrygiers geko- onthouden, te weten, alen, karpers, vorften;
men zijn; andere volghen de opinie van loda- lomwijlen oock hanen, ja, (dat byna ongeloof-
nige geleerde Duytfchen, die Ichrijven, dat de lij ck is) men heeft in de felvige fteenen gevon-Saxens haren oorlpronck hebben van de Sacis, den,het beeldt van de Paus van Roomen,ghe-
een vermaert volck uyt Afia, alloo gheheten, baert,ende met een driedubbelde kroone. Te
als ofmen wilde lègghen,Sacafones, ofte lonen Goflar zijn behalven goudt, filver, ende koperder Sacarum; welcke natie ly meenen dat eerft mynen, leer rijcke lout-bronnen, ofte fontey-
uyt Scythia ofte Sarmatia Afiatica gekomen is nen, als oock te Hal ende te Lunenburgh. Wt
met de Gothis,Suevis,Dacis, ende andere volc- fommige bergen wordt menighte van marmerkeren, ende metter tijdt door Europam haer gegraven.Ten tyde van Keylèr Otto den I,zijn
verlpreyt heeft. Dele opinie is niet londer fon- de filver-mynen tot Gofiar gevonden, die in'tdament, die de Saxens uyt Afia voortbrenght, eerfte groote winfte gaven, doch van weghenalwaer het menlchelijck geflacht eerft fijnbe- het misbruyck ende dertelheydt der inwoon-^
gin ende vermeerderinghe ghenomen heeft. ders,is door Ichickinghe Godes,dele myne we-
Want, behalven dat Strabo Ichrijft, dat de Sa- der ingevallen, alwaer over de duyfent perlo-C2e,ghelijck te voren de Cimmerii,verre inval- nen verlmoort bleven, van welcken tijdt, menlen gedaen, ende oock een deel van Armenien noch filver noch goudt daer meer ghevonden
na haren naem Saracenam ghenoemt hebben,- heeft, maer Iwart loot, het welcke eerft tot vi-
(oo ftelt oock Ptolomams in dat deel van Scy- triol wordt, uyt het welcke men daernae wat
thien, die Saftones, Suevos, Maflagetas, ende loots ende filvers fiedt,- eh men wil leggen, datDahos. Cilnerus merckt dat defe volckeren ?t loot te Goflar op dele wylè gevonden is; Een
noch delèlvighe nabuyrlchap in Europa be- edelman hadde een paerdt, Ramel ghenoemt,
houden, die ly van te voren in Afia onder mal- welck hy bond op een bergh aen eenen boom,
kanderen gehadt hebben. ?t paerd,na de gewoonte, met lij n voeten op de

Grootte, Saxen is eertij ts gheweeft het grootfte lant- aerde flående ende krabbende, heeft (èkere
fchap van Duytflant,nu ter tijdt ftreckt het (bo aderen van Iwart loot ontdeckt, in lulcker ma-
verre niet. Want oudt Saxen was alle ?t ghe- nieren als de Poëten verlieren van Pegalus
ne tuflchen de Elbe, Rhijn, de Duytlche zee, 71 gevleugelde paert/t welck met de voeten opende de Eyder is, tot aen de palen van Hef- een fteenrotlè flående, een fonteyn heeft doen
fèn ende Thüringen, lbo dat Brunlwijck recht ontlpringen, ende gelijck die fonteyne Hippo-
in't midden lagh daerom wierden doen Weft- crene ghenoemt is gheweeft, alloo hebben de
phalen, de Oude Marek, Meyflen, Laufnitz, Saxens dele myne ofte delen bergh Ramel ge^Mansfeldt, ende veel andere landtlchappen, heten,welcke noch ten huydigen dage groote

Vutyflant, A a menighte
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SAX

menighte van loot, met'groot profijt voort-
brenght. Aen defe plaetfe vindtmen oock veel
ioot-aerde ende vyer-deenen, uyt de welcke
mek fwart loot ziedt, fo dat het fchijnt dat den
geheelen berghdaermede geladen is.

Saxen is tweederley ; Opper ende Neder¬
-Saxen. Onder Neder-Saxen worden gerekent
't Hertoghdom Lauwenburgh, Lunenburgh,
ende Brunfwijck, als oock 't Hertoghdom Mec-
klenburgh, hier voren befehreven.

Neder-Saxen is de neghende Rijcx Creytz
ofte circkel , ende bedaet uyt drie (lenden,
waer van de eerde de gheedelijcke is ; de
tweede, der Princen de derde, der vrye lie¬
den.

In den eerlten dandt ghehooren de Aertz-
biffchoppen van Bremen ende Magdenburgh,
de Biffclioppen van Hildesheym , Lübeck,
Swerin, Ratzenburgh, ende Schlefwijck.

Tot den tweeden, deConinckvan Dene-
marcken, van weghen de landen die onder
?tRijck hooren; de Hertoghen van Lauwen¬
burgh, Brunfwijck, Lunenburgh, Mecklen-
burgh , Holdeyn ; de Graven van Roffain en¬
de Delmenhord.

Onder den derden (landt hooren de vrye
(leden Lübeck, Hamburgh, Mulhaufen in Du-
ringhen,ende Northaufen, Goflar ende Got¬
tingen.

OPPER-SAXEN.

Pper-Saxen, maecktden achtden
Rijcx Creytz, ende is de Hertogh
een van de (even Chur-vorften des
Rijcx: 't paelt in 't ooden aen de
Marek Brandenburgh; in't weden

aen Heffen; in't zuydenaenDuringhenende
Meyffen; ende in't noorden aen 'tHertogh-
dom Brunfwijck.

De voornaemde dadt defes lants is Wittem-
bergh,gelegen aen de Elve. Sy is van Witekin-
do de eerde gebout, ofte,nae(ommiger mey-
ninghe,van fijn (one Widechindo, (oo dat dele
ftad Wittembergh den naern van Widechindo
heeft, het zy van de vader ofte de (one. Daer is
een hooge fehole, in't jaer 1502 van Hertogh
Frederick opgericht,welchen Frederick de 11 (o
vermeerdert ende verrijekt heeft, datfe, naer
Erafmi ghetuygenilfe, van een gheringe ende
flechte (chole, tot groote vermaertheydt ghe-
raeckt is: want (y doen verfien worde met Pro-
fefforen in de drie lpraecken,ende andere kon¬
den: alwaer gefloreert hebben Henningius en¬
de Oldendorpius, beroemde rechts-geleerden.
Het is ghedenckwaerdigh, 'tghene Albertus
Crantzius in't 30 cap. van't achtde boeck, in
fijn Vandalia, verhaelt, van de proeve ende
(uyveringe door 't heete yfer, dat in defe dadt
ghebeurt is. Als eenighe huyfen op fekeren

E N.

tij dt heymelijck in brant geileken waren,ende
(eker onnoofel man daer mede belchuldight
Wierde, fwoer hy heylighlijcken,gheen fchuldt
daer aen te hebben, prefenterende fich te pur-
geeren met een heet yfer. De Rechter,ofte
niet achtende 't verbodt van fuleke proeve,
ofte om eenighe confideratien , lietfe toe.
Hy nam dan een gloeyend yfer, ende droegh
het een duck weeghs,ende werpende het felvi-
ge wederom wech, gevoelde gantfeh geen let—
fel daer van 5 het yfer verdween terdondt, met
verwonderinge van alle die het aenfagen. Het
is gefehiet ontrent een jaer daernae, dat een in
de dadt een drate foude maecken, ende metter
handt het zandt wat omroerende,onvoorfiens
het felvige yfer vant, 't welck noch gloeyde,en¬
de hem aen fijn rechter hant brande: de om-
dandershier over verwondert zijnde, gaven
defe fake den Rechter te kennen,die terdondt
fulpitie kreegh, dat defe fchuldigh was aen het
feyt,daer mede d'andere onfchuldigh berucht
was: hy laet hem terdont pynigen, die de mit
daet belijt, wort geraybraeckt,ende wierde ah
(oo door Gods oordeel defe (ake ontdeckt.Een
diergelijcke hidorie leed men van Genildi, des
Keylers Henrici de derde Ghemalinne, welc*
ke,van een van hare milgunners aengeklaeght
van overlpel, haer purgeerde door de proeve
des gloeyenden yfers. Soodanigh een (oorte
van proberinghe ofte reyninge, hebben oock
gebruyekt (gelijck byGeorgio Cedrenotele-
fen is") die men prefemeerde dat maeghden ge-
fehent hadden, ofte oock de maeghden felfs,
die ghefehent waren, om daer door hare ont-
fehult te kennen te gheven.

Hal, heeft haren naem, ghelijck oock Hal#^
in Swaben, ende meer andere deden, van de
menighte des (buts, 't welck van de Griecken
cÏAg gheheten wordt, ghelijck mede naer de
opinie van Strabo, de riviereHalisin Arme¬
nien , nae /t Grieckfehe woordt «a? ghehe¬
ten is: dielghelijcx heeft Hal aen de Sala, ha¬
ren naem daer van ghekreghen. Defe vrucht¬
bare ende heerlijeke fout-bronnen, zijn eerd
ghevonden voor Chridi gheboorte , van de
Wenden, die men Hermunduros noemt, welc-
ker gerieflijekheyt ende groote overvloedt by
de nabuyrighe volcken ruchtbaer gheworden
zij 11de,hebbenfe na de felve getrachtet,als of't
goudt-mynen gheweed waren.

Sommighe willen in dit Opper-Saxen oock
dellen de (ladt Torgau, welcke van andere on¬
der Meyffen gherekent wordt.

M E Y S S E N.

Mlfnia, ofte Meyffen , een landtfchap vanOpper-Saxen, is gelegen tuffchen de Sa-
la ende de Elve, ende heeft defen naem

van het meyr Mefia (alwaer moghelijcken eer¬
tijdts

Talen.

Vrucht-

SAXEN,
t ijdts dit volck gewoont heeft) ofte van de ffad vyanden verfien. Hier is *t wapenhuys des Her*
Mifna, van welck ghevoelen is Rithaimerusin toghen van Saxen, ende een kodelijck paleys*
fijn werelt-befchryvinge : doch is ghelooflijc- alwaer de Cheurvord fyne ordinarife refiden-
ker, dat defe name nieu is, want uyt Tacito ge- tie houdt,- oock iffer een treflijeke kondighe
noechfaem blijekt, dat de Hermmduri alhier fleenen brugghe.
eertijdts hare woonplaetfen ghehadt hebben, Leypzigh, in 't latijn Lipfia ghenoeitit, is een
dewijl hy verklaert, dat de Elve haren oor- vermaerde koopdadt,ghelegen aen het water-
(j^ronck heeft in't landt van de Hermunduren, ken Pleyfz ; overtreffende in rijekdom ende

Defe Provincie paelt in 't noorden aen de fraejigheyt alle de andere deden van Meyffen;
Marek Brandenburgh,ende Opper-Saxen; in 't Hier is een beroemde hooghe fehole, die van
ooden aen Laufnitz ende Silefien, in't zuyden Praegh (doen het daer verwart dondt) in't jaer
aen 't Coninckrijck Bohemen, endede bergen 1048 aldaer ghetranlporteert is.
Sudetos ; ende in't weden aen Thuringen.Men Niet verre van defe dadt is in't jaer 1Ó31 een
wil feggen, dat eertijts de locht defes lants feer bloedige flagh gefchiet tuffchen de legers van
onghelondt ende qualijcken om te verdragen Ferdinandus de n Roomfeh Keyfer,over wek>
was, om de vochtighe dampen, die uyt de bod ke het commando had Ian Serclaes Grave van
fchen ende 't gheberghte refen, maer dat de Tilly; ende den Cöningh van Sweden Gudaf
felvige naderhandt veel gefonder is geworden Adolf,ende den Hertoge van Saxen lan Georg,
door 't uytroeyen der felve, waer door defe in welcke de overhandt by de Sweden gheble-
dampen ende nevels zijn komen te cefferen. ven is, ende Tilly feer gequetd wierd. Gelijck

Het is vruchtbaer van allerhande kooren- het jaer daernae by Lützen tuffchen de ar-
baerhejdt. gewas,(o dat 't gheheel omligghende lant daer made der felve Keyfers en Coningh,in welcke

mede genoechlaem kan verfien worden. Daer door het beleyt van Hertogh Barent van Wy-
is oock groote overvloedt van wijn, honich, meren, de Sweedtfehe het veldt behielden, niet
ende vee, uytgefondert 't Ioachims dal, alwaer tegenllaende dat de Coninck daer doot bleef,
de aerde wat rouwer en harder, ende niet feer In de felvige (Ireke liggen oock Ilenburgh, Andereße
vruchtbaer is; doch 't ghene haer de natuyre Altenzei, Lauterbergh, ende meer andere (te-^*
van buyten gheweygert heeft, heeftfe in 't bin- den»
nenfte der felver rijckelijcken gherecompen- De rivieren defes iandts, zijnde Elve, SalayRivieren
feert,want aldaer feer rijeke filver-mynen ghe- Mulda,ende andere meen Hier ende daer is dit
vonden worden , als oock veelderley andere lant oock feer met boffchen doortrocken,zijn-
metalen, als koper, tin, yfer, loot,ende elders de alle ghedeelten des Schwartzwalts. De he- Jj
oockgoudt. denfiiaeghfehe inwoonders , zijn (lerck ende inwoonde

Ten tyde des Keyfers Ottonis Magni, wier- fraey van gedaente,vrolijck,blygee(lich,vrien-'^*
de dit landt, te (amen met Thuringhen ende delijck,ende zedigh,feer vreedfaem, gheenfins
Opper-Saxen , de Marek van Saxen ghehe- aerdende na dé Duytfehe aengeborene wreet-
ten, al eer het Hertoghdom van Opper-Saxen heydt ende (luyrigheydt.
opghericht was; Eenighen tijdt daernae, zijn
defe landen allengskens in verfeheyden Heer- A XT Q NT T r V
lijekheden verdeylt, ende naderhant wederom HAV oJN 1 X JL.
t>nder 't ghebiedt van eenen alleen ghebracht;
ghelijck het ghebeurt is in 't jaer 1241, als de y Vfatia,nae 't ghetuygheniffe Rithaymeri,^^
Landtgrave van Thuringhen overleed fonder 1 vhoort oock onder Saxen, ende lighttufi
kinderen, quam 't felvighe lant door een vrou- fchen de Elve,de Oder,ende het Boheem-
we aen de Heeren van Meyffen; die van dier fehe gheberghte. Den naem der Lufatiorum is
tij t wierden genoemt Marckgraven van Meyfi feer gelij ckformigh het woordeken Elyfiorum
fen, endeLandtgraven van Thüringen. An- ofte Lygiorum, welcke volckeren hare woon-
noi423 , alffer in'tKeurvorftelijck gheflacht plaetfe in vorige tyden hier ontrent ghehadt
Saxen, gheen manlijckeerven waren, heeft hebben, ghelijck loachimus Guraeusfehrijft.
Keyfer Sigifinundus het Hertoghdom Saxen Dit landt is feer vruchtbaer aen kooren ende
aen die Vorden van Meyffen ghegheven, die alderley ghewas, ende hoorde eertijdts onder
't felvige noch op den huydigen dage befitten, Meyffen; daernae hebben die van Bemen (die
ende van dier tijdt hebbenfe drie tytels begin- van alle kanten haer rijck fochten uyt te brey-

. nen te voeren,als Munderus fehrijft. den ende te vergrooten) 't felvighe onder haer
Meyffen. In Meyffen zijn vele deden, van welcke de geweldt gebracht.

hooftdad is Mifena ofte Meyffen,aen den flinc- Laulhitz is in twee deelen ghedeelt, te we- beden,
ken oever van de Elve gheleghen, van Keyfer ten, Opper ende Neder Laufoitz. In het Ne-
Ottone den I ghebout. der Laufnitz zijn gheleghen de deden Sprem- stedeHi

Vrefden. Daernae volght Drefden, ludigh van ghele- bergh, Prybus, ende Cotbus; in het andere,
ghentheyt, ende feer wel teghen den inval der Gorlitz,ende Zitauw. Gorlitium ofte Görlitz, de

Vupßandt. A a 2 voor-
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W' SAXEN.
voornaemfte ende eaelfte ftadt in de Opper heid,Galberheid > ende Pomerfèheid.
Läufhitz,is feer heerlijck van wegen de fchoo- Eertijts waren in Saxen vierderley ftaten van
ne ghebouwen, ende menighte der inwoonde- menfchen;te weten>edele3vrye, vry-gemaeckte
ren, oock väft ende fterck van muyren,graften ende lijf-eyghene, ofte knechten: Daer waren
ende berghachtige gelegentheyt, als oock om oock exprefle wetten, dat niemant buyten fij-
de naeheyt der riviere Nifla, van welcke de nen ftaet mochte treden, om te vermenghen
meulenaers, brouwers, verwers, ja de gant- ende te houwelijcken in eens anderen , maer
Iche borgerije een groot genot hebben. Over de edele moeften blijven by den edeldom, de
defè riviere leyt een houten overdeckte brug- vrije by de vrije, de vry-gelatene met haers ge-
ge. Onder alle andere ghebouwen,is S. Peters lijeken, als oock de lijf-eyghene meteen fla-
kereke wel de voornaemfte, als oock het Raet- vinne: die daer teghen dede, wierdemetde
huys> met een treffelijeken toren verciert. De doot gheftraft. Sy hadden oock tegen andere
eerfte fundatie defèr ftadt is gefchiet in't jaer quaetdoenders fêer goede wetten.
i°3°, gelijck de jaerlijcklè befchryvingen der Opper Saxen , maeckt den achtften Rijcx
felver uytwyfen, ende is daernae in 't jaer 1301 Creytz, ende beftaet uyt drie Standen, waer
door den brandt jammerlijcken verwoeft ende van de Biflchoppen ende Prelaten den eerften GeeßeUjc-
bedorven,allbo, datter naulijcx een huys over zijn, als, de Bilfchoppen van Meyflen, Merfc %•
bleef,- doch is acht jaren daernae weder uyt purgh, Naumburgh, Brandenburgh, Havel-
hare]aflche veel heerlijcker ende magnifijc- bergh, Lübeck, Camin,- De Abten van Sal-
ker op-ghebout: fy hoort oock onder Bohe- velt, Rottershaufèn, Falckenrieten 9 De Abdif-
men, ghelijck Lauftiitz. Op wat manieren (y fen van Quedlinburgh, ende Genrode,
tot de Boheemfche kroone ghekomen is, ver- In den tweeden ftandt zijn de wereltlijcke Edelen.
klaert Ioannes Dubravius in 't 21 boeck fijner Princen ende Heeren, als, de Hertogh van Sa-
hiftorie van Bohemen. xen Keurvorft,- de Marckgrave van Branden-

zSr m L>oor Laufnitz loopen de Nifla, ende Spre, burgh Keurvorft ; de andere Marckgrave van
van de welcke 7t gheheele landt groot gherief Brandenburgh j de Hertoghen van Pomeren -9
heeft. de Vorften van Anhalt^de Graven van Schwart-

Rhicren in Door Saxen loopen feer vele treffelijckeri- zenburgh; de Grave van Mansfelt 5 van Stol-
Saxen, vieren, te weten, de Elve, Sala, de Wefer, Lu- bergh, Hohenfteyn,Buchlingen,Rappin,Glei-

fimicius, Multavia, Mifa, Fulda, Leyna, Al- chen, Leifneck, Widersfelt, Regenfteyn,- De
lenis, de Oder, Ola, Niflä, ende meerandere. Vryheeren van Tautenbergh , van Reuflen,
Daer zijn oock menichte van boffchen, zijn- van Plau ; de Heeren van Bernau, Grats, ende
de alle groote ghedeelten des Schwartzwaltz, Schonbergh.
waer onder de principaelfte zijn, de Lünen- De Rijcx fteden, hoorende onder den dex-steck*.
burgerheide, Spondauwerheid, Rottenawer- den ftandt,zijn Dantzick ende Elbingen.

Het Koninckrijck
BOHEMEN.

ohemia, Boemia , ofte Bojemia, als
Naem. ÜUfT"" fommighe willen , heeft defen

naem van het Schwartzwalt,
want QöflWm der Duytfen , isby
de Nederlanders foo veel te feg¬
gen als een booms van de Griec-
ken wort dit landt B<sepct,ende de
aiwoonders van Ptolomaeo Roemt

gheheeten. Strabo in fijn fevende
boeck, noemtfe Koldulos3 andere willen, dat het van de
Boiis alfo genoemt is, die fich alhier nedergeflagen heb¬
ben , welches naems oorfpronck van Bols fchijnt te ko¬
rnen,'t welck fo veel te feggen is als hout: Strabo noemt
het BubiemiumsNXïïL alfoo wort het ghenoemt van Rhe-
nano, Aventino, ende meer andere, hoewel in de ghe-
druckte Grieckfche exemplaren bxic&rpov ftaet, 't welck
Rhenanus voor vitieux acht; Cafatibonus heeft geanno-
teert,datmen in de oude boecken BxUi^ov leeft, Tacitus
noemt het Bojemum: Ptolomseus in fijn tweede boeck,in
't elfde capittel, in de befchryvinghe van Duytflandt,
ftelt de Boemos ontrent het Hartz ofte Swartzwalt, en-
de feydt dat het een groot landt is , ftreckende tot aen
den Donau.

Talm. De bepalinghen daer van fyn in 't ooften Moravien
ende Silefien, in'tweften Nortgou , in't zuydenOo-
ftenrij ck, ende in 't noorden Saxen ende Meyflen. Dit
landt is gheheelendai omringht met het Schwartz¬
walt, op de maniere van een fchou-tonneel, foo dat de
lenghte daer van gantfchelijcken met de 'breete over
een komt.

De locht, om dat de noorden windt daer gheftadich
waeyt, is wat rou ende kout, nochtans niet onghefondt.
Het aertrijck is aen tarwe ende garfte foo vruchtbaer,
dat het oock de benabuerde landen genoechfaem me¬
de deelt s doch is de wijn daer niet overvloedich, en-
de die daer waft, fuyr ende ftrafs ter contrarien,foo waft
daer beter faffraen als men wel elders foude können
vinden,feer goet van fap, reuck, ende coletir. Voorts is
dit lant oock rijck van vele fpeceryen , doch oly en is
daer niet,noch oock in gantfeh Duytflandt. Wat fal ick
veel fegghen van de rijeke filver-mynen, die 't filver in

Mijnen. groote quantiteyt voortbrenghen 3 de voornaemfte der
felviger houtmen te fijn ontrent Cromelaw, Budweifz
ende Kuttenbergh 3 op fommighe plaetfen wordt oock
gout uyt-ghegraven, waer van men eens eenige ftucken
aen den Coninck ghebracht heeft, die thien pont woe-
ghen. In de ftadt Beraun fijn oock yfer-mijnens ende op
andere plaetfen van tin, loot,ende koper. Elders in 't ge-
berchte worden oock carbunckels, amethiften, ende
dierghelijcke koftelijcke ghefteenten uyt-ghegraven.

Beffchen. De menichte van boflehagien gheeft menichte van wil¬
de dierens daer fyn vollen, beeren,herten,ende buffels,
die fy in hare fprake Lomi noemen, dies de jacht door
geheel Bohemen wonderlijcken goet valt. Van dit dier
Lomi wort ghefeydt, dat het onder de kaeck aen den
hals een groote blafe heeft hanghen, als het ghejaecht
wordt, weet het de felve met warm water te vullen,daer
mede het, als 't den tijt vereyfcht,de honden befprengt,
dat brant even ghelijck als fiedend water, alfoo dat het
vel ende vleefch mede neemt.

Regeenngh. jqet regiment defos landts was eerftmael onder ee-
. nen Hertoch , de eerfte daer van was Zechus, die uyt

Croatia hier lande,ende de eerfte fondamenten gheley t
Duytflandt.

Lucht.

Vrucht-

baerheyt.

heeft defer natie3 men feydt, dat hem in de regeeringhé
ghevolcht fijn,Crocus,Libufla fyn fufter met haer man
Primiflao, Nimiflaus, Mnata fyn neve, Vriflaus fone van
Mnata, Necla,Nod:ericus,ende Borfinous, onder wiens
regeeringhe Bohemen het Chriftelijcke gheioove aen-
ghenomen heeft , anno 900, ten tijde van Keyfer
Arnulphius. Ende anno 10B6 is Bohemen tot een Ko¬
ninckrijck opghericht, ende Vratiilaus de I, in 't Con¬
cilie van Mentz, van Keyfer Henrick de IV, de eerfte
Coninck van Bohemen ghemaeckt, ende wierde der-
halven Gilhertus Biflchop van Trier naer Praeghghe-
fonden, om den Coninck voor de gantfche ghemeynte
te falven ende te krooncn, wanneer oock fyn huyfvroü
Swatana tot Coninginne ghekroont wiert. Doch nae
hem is dit landt wederom in forme van een Hertogh-
dom geregeert tot Vratiilaus de I V3die als hyden Key¬
fer Friderico ghetrouwelijcken gheholpen hadde in
de oorloghe van Milanen, is daerom van hem Coninck
van Bohemen , ende een mede-ghefel des Rijcx ver-
klaert3ende verkreech doen oock,dat hy tot een wapen
in fyn fchilt mochte voeren,eenen rooden leeu, met een
ghekloofden ftart, in een wit velt. Sommighe Boheem-
Iche Coningen,fijn naderhant oock tot het Keyferdom
gheraeckt. De Coninck van Bohemen is een van de fe-
ven Cheurvorften.Eenighe Boheemfche fteden hooren
onder den Coninck, de andere hebben hare eyghen
Heeren.

Praga is de hooftftadt van allen,van Primiflao de 111, Rra^d
Hertogh van Bohemen, ende fyn huyfvrouwe Libufla, de hooft-
eerft met muyren ende graften verfien. Op den bergh fi'
leydt het Hot Vifegradum ofte Herfchin : de gheheele
ftadt wort in drie fteden ghedeelt, te weten, in de oude,
nieuwe,kleyne ende opper-ftadt, ofte den Herfchim de
riviere Mulda fluyt out ende nieu Praegh van de kleyne
ende Herfchin ofte opper-ftadt , in welcke het ka-
fteel is met de hooft-kereke van S. Vit, doch de brug¬
ge voechtfe wederom te fameii3 dit is een fteenen brug-
ghe, met vierentwintigh boghen, van Coninck Vla-
diflao ghemaeckt. Carolus de IV , Keyfer , ende
Coninck van Bohemen , heeft defe ftadt feer veel
vermeerdert ende verciert 3 men gaet langhs een foer
fteylen heuvel op 't kafteel.In de flot-kereke is een fon-
derlingh konftigh grafvan albafter,in 't welcke eenighe
Vorften ende Keylers begraven ligghen. Chriftophorus
Pyramius wil fuftineren , dat defe ftadt is Ptolomad Ca-
forgts,Aventinus feydt ter contrarien,en dat het is Maro*
budum ende Bubienum Strabonis. In 'tjaer 1370 is aldaer
een Vniverfiteyt van Coninck Carolo opgherecht, die
geduert heeft tot op het jaer 140 B , ende daernaer, van
weghen eenighe oproer , te Leypfigh gheftelt.

De ftadt Praegh is van den Coninck ende Keyfer Ka-
rel verciert met een Aertz-Bifdom, onder wien ftaet de
Biflchop van Litomifz.

Wy können niet laten hier te ftellen het lof-dicht de-«
fer ftadt, ghemaeckt van Iulius Cadar Scaliger :

Segta metallifero eïreum qu<e monjefitpcrbls,
Hercynia medio Martia Pragaflnu,

Linque alils populis tanta, munimina Sedls
Jfui nequeant armisjura tenere loei.

Namque tuum eft> non prafldio turgere locorum>
Sed loca prafldilsfldere pojfle tuis.
Welck in 't duyts vertaelt is, als volght:

A a $ ï)ïë
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HOHE

Die in V Hercynfche rvoudt met berghen leght omringht,
Vol koper en metael, dat groote fteden dwinght,

O Conincklïjckeßadt van Bemen, Praagh verheven,
LaetJukkenfiereken wal die voor den vyandt beven,

En met gheen ftvaert oft bus hem können wederftaeny

Ghy hebt kloeckmoedigh volck en wapens em te ftaen.

Egra, De ftadt Egra, light aen den inganck van Bohemen,
aen de riviere Eger, dapr van fy oock den naern heeft;
eertijts behoordefe onder 't Roomfche Rijc,maer ftaet
hedenfdaechs onder de kroone van Bohemen. Het is
een feer cierlijcke ende fchoone ftadt;heeft feer fchoo-
ne ende heerlij eke ghebouwen i vriendelij cke, beleef¬
de, ende deuchtfame inwoonderen. Vanbuyten is fy
oock niet weynigh gliedert,infonderheydt met feer lu-
ftighe hoven ende velden, fchoone boomgaerden,ende
een vifch-rijcke riviere. Nerghens wordt treffèlij cker
mede ofte honich-dranck ghemaeckt.

Andere De andere voornaemfte ftedenvan-Bohemen, nae

Jeden, Moravia gheleghen, fijn Mutha, Chrudima,Hhradecim
Reginas, Pardubitium, Litomelfium ; nae hetNortgou
ligghen Glatovia,Dornaflicium,Mifa,Tacovia. Na Oo-
ftenrijck Budweifz, Crumlouw, Trebonia, Hradecium
Henrich ende na Meylfen, Pons,Cadana, Chomotouw,
Aull i ende nae de Slefifche frontieren Hiaromirium,
Glatz, Curia, ende meer andere. Binnen in 't landt fijn
Cuthna, Colonia, Pilfen, Verona, Zatecium,Launa,Sla-
na,Lytomeritz,ende Tabor.

Rivieren, De voornaemfte rivieren fijn de Elve , dien fy Labe
noemen, ontfpringende uyt het gheberchte by de ftadt
Aulffy is fonderlingh vruchtbaer in falmen. De Multa-
via, dienmen acht te fijn Caffurgin Ptolomsei, wort van
de Duytfchen Molea , ende van de Bohemen Vltau-
va gheheeten; de Eger,Safiana,Gifera,Mifa, ende meer
andere, waer van fommighe oock ftucxkens gout, foo
groot als eenerwete,voort-brcnghen, die fo fuyver fijn,
datfe niet meer en behoeven gheluyvert te worden. In
eenighe der felve vintmen oock fchelpen, daer peerlen
in fijn.

Berghen, De berghen Sudetas omringhen gantfeh Bohemen,
endeftrecken haer diep in 't landt, kloven 't felve by-
kans midden door, loopen oock eenldeels buyten 't fel¬
ve zuydwaerts' ende weftwaerts. De Fichtelbergh of¬
te Pijnbergh, alfoo ghenoemt van weghen de menichte
der pijn-boomen die daer waften, light in 't landt der
Nariftcorum^nde neemt fijn begin in 't gheberchte van 't
Marck-Graeffchap Branden-burgh , tulfchen Franc-
kenlandt,Voitlandt, ende Bohemen; binnen het begrijp
van ontrent 2000 treden, niet fonder verwonderioghe
ende merckelijck mirakel der nature, worpt hy uyt vier
heerlij cke wateren, die nae de vier hoecken des werelts
loopen, te weten , de Mayn neemt haren koers door
Franckenlandt, de Sala door Thuringhen, de Nab door
Beyeren, ende de Eger door Bohemen. Die felve bergh
heeft mijnen van gout,filver,quickfilver,yfer, ende fwa-

Boffcben, vel; heeft oock koftelijcke fteenen. Dit Coninckrij ck
is met bolfchen , als met een natuerlijcke muer om¬
ringht,van welcke 'tghedeelte, dat hem tulfchen 't we¬
tten ende ooften ftreckt, van Strabo Gahmafylva ghe-
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noemt wort,ende van Ptolomaso Gabrita3 maer dat deel,
't welcke van 't zuyden af te rekenen, tot aen de Donau
reyckt,wort van Ptolomaso Lum Sylva gheheeten,ende
van de inwoonders het Palïauwerwalt 3 naer t wetten,
daer hy hem naer Moravien keert, wordt hy de S cheib
ghenoemt.

In 'tjaer 1361 is dit Coninckrijck Bohemen van Ke^- Delingh,
fer ende Coninck Karei in twaelf provinciën ghedeelt,
over welckejaerlijcx ghefteltworden, eenighe Capi-
teynen, een Baron, ende een uyt de Ridderftant, weic-
ker officie is kenniffe te nemen van de kleyne ftrijdighe
faecken,oft procelfen, tulfchen de onderdanen van ver-
fcheyden heerlijckheden; ten tweeden, fo daer eenighe
roovers ende moordenaers opftaen , is 't yeder van
haer in fyne provincie gheoorlooft, de naeft-ghefetene
edelen by een te roepen, om alfulcke te apprehende-
ren; tenderden, foo daer eenighe oorlogh oprij ft, te
ghebieden dat een yeder by fijnen overften hem ver-
voeghe. In dit Coninckrij ck worden ghenoemt dele
nae-befchreven heer lij ckheden ende Staten, te weten,
het Burgh-Graeffchap van Carlfteyn, alwaer des Rijcx
kroone bewaert wordt, de Graeffchappen van Lobko-
witz, Halfenftain, Litzka, Comethaw, Pafiau, Melnick,
Rofenbergh, Hradetz; de heerlijckheyt Halfenburgh,
Leip, Perftain, Dobitfchaw, Waiftain,Rofchateck,Da-
chaw, Totfnick, Wartenbergh, Schellenbergh, Kott,
Schmiritz,LifiTaw, Kunewaldt, Deftaw,Schonpeck,Sla-
wa,Grolfen,Bora,Libenftain,Ioppendorf,Gradetz, Co-
lovrat, waer van fommighe Graeffchappen fijn 3 ende
de Barons van Trachenbergh,ende Millufch.

Van de manieren ende leden derBeemen, fchrijft Inwoon-
Ioannes Dubravius op defe wijferdeBeemen lijn in haer deren aert*
zeden ende ghebruyeken, als oock haer gheheel doen
ende leven,een leeu feer gheïijckformich,infonderheyt
met hare langhe ftatuere, breede ende ftereke borft,
geel en ghekruyft hayr, over detineck hangende, hare
harde rouwe ftemme,glinfterendebogen,fterekte ende
kracht. Ende ghelijck de leeu , alle ande/tfghedierten
veracht, feer opgheblafen is, ende niet lichtelijcken te
verwinnen,als hy met macht ende ghewelt belpronghen
wordt, foo is oock de Beem, want hy lijcktelij eken met
woorden ende wereken andere veracht, is in gaen ende
ftaen ende in alle lijn wefen feer prachtich,moedich en-
de hooveerdich; hy is oock,als hy niet wel ghetra&eert
ende ghehandelt wort,wreet,ftout,ende,om yets te vol¬
voeren , fterek ende gheweldigh , is oock leer eergie-
rich, en glorieus, ghelijck de leeu, feer graech , en be-
gheerigh om de kott, ende niet fpaerfaein om die wel
toe te bereyden.

Naer dat de Staten van Bemen den Cheurvorft ende
Paltzgrave Fredericus tot haren Coninck verkoren
hadden teghen den Keyfer Ferdinandus de II, ilïèr
een groote oorloghe ontftaen, waer door niet alleen dit
gants Coninckrij ck bedorven wordt, maer oock de
Paltz,Beyeren,en bynae heel Duytllant. Onder andere
heeft de Conincklijcke hooftftadt Praegh veel ghele-
den,wantfe tot verlcheyde reyfen inghenomen is,fo van
de Keyferfche,als Saxifche en Sweedfche, die de Duyt-
fche Vorften teghen den Keyfer te hulp ghekomen fyn.

Het Hertoghdom
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E fchryvers accordeeren niet in ophouden, ghelyck oock hare naekomelingen, tot dat
den oorlpronck des naems Sile- in'tjaer 1281 Henrick de IV, Hertogh van Brellaw, in
lien: de Poolfche fegghen dat Si- een bancket, Henrick Hertogh van Lignitz, Hendrick
lelien lbo veel is als Slezaces, dat Hertogh van Glogaw, ende Primillaus van Pofen ('die
is een verfamelden hoop volex , anno 129^ tot Coninck in Polen is verkoren) ghevan-
door dienfe uyt verfcheyden nar ghen heeft, ende niet eer los ghelaten, voor datfe hem
tien hier t'famen vergadert fijn, een deel van hare landen ghegheven hadden, niet te-
als uyt Sweden,Saxen, Bohemen, ghenftaende dat Lefcus de Swarte , Hertogh van Cra-

Moraven, ende andere. Curseus meynt, datfe den cou haer voorftondt. Ontrent hetjaer 1390 is Bolellaus
naem van de Elyfiis hebbenrandere van de Efclaviis of- broeder van Hendrick de V, Hertochtot Swynits ghe-
te Sclavoenen, welcke nieuwe inwoonderen waren; en- worden, die zynen foon Bernhard 't felve Hertochdom
de lëgghen dat het woordt een weynich verandert is. ghegheven,ende zyn andere twee lonen, Henrick Iaur*
Celtes lib,2 Amor.eleg. 5-. noemtfe van de riviere Slefus, en Bolellao, 't Hertoghdom Munfterbergh naghelateii
welcke fo hy feyt in de Oder loopt. Andere, waerfchij- heeft. Nae het affterven Henrici Fidelis Hertogh van
nelijcker , van den hooghen bergh Silens, wekken de Sagan , is onder zyne fonen oock een deelinghe ghe-
gheleerde Sabothum, ende 't ghemeyne volck Sotten- fchiet, waer door Oeltz, Steinaw,ende Gur, oock Her-
bergh noemen. toghdommen zyn gheworden. Hier door wierd met

Oude Sijne oude inwoonderen waren Jk*uadiyZ^g/'bende fon- 't ghetal der Vorften in Silefien de tweedracht hoe lan-
inwoonde- Jerlij ck de Elyfii, Naharnali, Manimi, ilingii ende Lufatii 3 gher hoe grooter,infonderheyt onder de Poolfche, die
ïen' hoewel teghenwoordich Laulhitz ende Silefien twee quaet achterdencken op de Silelifche Vorften hadden*

verfcheyde landen fijn. om datfe,uyt goede geneghentheyt tot de Duytfchen,
Grenfin. Silefien grenft in't ooften endenoorden aen Polen, Vorftinnen van de felve voor haer Ghemalinnen na-

in 't zuyden aen 't Swartzwalt ende Moravien , in 't we- men,en de Saxens in 't landt brachten,waer door zy die
ften aen Laulhitz ende Bemen 3 'tis veertich duytfche niet meer als medeghenooten inde regeeringhe des
mylen lanck, en twintich breet. Tulfchen Bohemen, Coninckrijcx wilden nemen, welck de Silelifche Her-
Moravien ende Silefien legghen de Sudetes montesyvje\c- toghen van de Poolfche regeeringe vervreemde,dewijl
ke defe landen van malkanderen fcheyden. oock door 't bedrijfder Biflchoppen, haer veel landts

Oudere- Na dat de Hertogh van Polen Bolellaus de III, ge- ontrocken wiert. Welcke ghelegentheyt Ioannes Ko«
geeringh. ftorven was in 'tjaer 1139,is naer fijn bevel 't lant onder ninck in Bohemen,fone van Keyler Hendrickde VII,

fijne drie fonen ghedeelt; Viadillaus de II, Hertogh in die oock den tijtel van Köninck in Polen voerde, wel
Polen en Silefien, outfte lone van den voorlz Bolellaus heeft weten te ghebruyeken, want hy kocht met ghe-
hadde Chriftina,de dochter van Keyfer Henrick de V, reet ghelt van Bolellao, die met groote fchulden be-
tot een Ghemalinne , door wiens opruyen hy fijns Iwaert was,'tGraeffchap Goltz.Bolellaus hield evenwel
broeders erfdeel focht te bekomen, maer heeft felver niet op zynen broeder Hendrick de VI (die gheen ho-
in 't fevenfte jaer fijner regeeringhe zyn eyghen landt pe hadde van kinderen te krijghen, om Brellau te er-
verloren , ende is ghedwonghen tot zyn neve Keyfer ven) te quellen; welck de broeder qualijck nam, lo dat
Conrad de III, te vluchten; waer door Silefien langhe hy den Köninck van Bohemen tot befchermheer koos,
tijdt in fulcke verwarringhe gheraeckte , dat het nu on- ende in 'tjaer 13 27 erfghenaem maeckte, ende behielt
der Bohemen, dan onder Polen was,ende in veel kleyne met confent des Conincx 't Graeffchap Goltz fijn le-
Hertoghdommen verdeelt wierdt , met verlies van ven lanck. Naderhandt is oock de ftadt Brellaw , niet
fijn oude heerlijckheyt en aenfien. In 'tjaer 11 ƒ 8 is Bo- londer groote vreuchde van de andere fteden, aen den
lellaus de IV, van Keyfer Frederick Barbarolfa, ghe- Koninghen van Bohemen gekomen. In 'tjaer 1331, ce-
dwonghen, niet alleen zyn uytghejaechden broeder deerde Vladillaus Hertogh van Mafovien, in ghelijcker
met drie fonen, haer erfdeel weder te gheven, maer manieren den Köninck 't recht dat hy hadde op 'tHer-
oock de Saxifche rechten aen te nemen,welcke de oor- tochdom Lignitz. Ten laetften heeft Bolellaus hem
laeckeis datmenfenoch heden in Polen onderhout. In oock den Coninck onderworpen. Hertoch Iohannes
'tjaer 1163 , na des Vaders Bolellai doot, hebben zyne verkochte oock zyn deel; dat hy aen 't Hertoghdom
drie fonen gantfeh Silefien in drien ghedeylt, Bolellaus Glogaw hadde , aen den Köninck, die de ftadt innam ,
kreech 't middelfte deel des landts, Brellau ghenoemt: niet teghenftaende de wederftandt die Henrick Prince
't Hertoghdom van Opper-Silefien, teghen Moravien tot Sagan dede. Eyntlijck in 'tjaer 13 37, nae dat Hen-
ende Cracou gheleghen, alsRatibor, Oppeln, Tef- riek de Vl defer werelt overleden was, is Coninck Io-
fchen,endeandere,quamMiceflaotoe.5t Onderfte deel hannes in volle polïèffie van zyn verkreghen erfdeel
ofce neder Silefien, naer de Marek Brandenburgh ende ghetreden, met meyninghe den tyrannifchen Coninck
groot Polen ftreckende,als Lignits,Glogaw,Sagan ende in Polen Vladiflao Lodtico te wederftaen, ende het lant
andere plaetfen,hadde Conrad, die Glogaw, door zyns voor alle inval te befchermen, dede daeronl over ai de
Vaders broeder verdeftrueert, wederom heelt: opghe- fteden met ftereke veftinghen voorfien. Alloo is Sile- A/a ter
richt, ende tot zyn refidentie ghehouden, ghelyck Mi- fien van dier tijdt afaen de Boheemfche kroon gheble- m^er
cellaus de ftadt Ratibor. ven. De eerfte Köninck die Silefien regeerde, was ghe- emm'

De fteden in Silefien hebben grootelijcx lbo in poli- dachte Köninck Iohannes,Vader van Carel de VI. Key¬
tie, ais fchoonheydt der huyfen toeghenomen, londer- fer Ferdinandus de 11, die nu regeert, is de XVI. Nu x^i Elsr-
lijck nae datfe dien fchrickelijcken inval en menichte ter tijt is Silefien in fefthien Hertochdommen ofte Vor- toghd°m~
der Tartaren des jaers 1241 , door Henrick den I, die- ftendommen ghedeelt, van welcke yder na zyne hooft- **
men den Ghebaerden noemde, hadden overwonnen, ftadt den naem heeft, 't Vorftendom Telfchen paelt in
wiens Ghemalinne was Hedwigh, de dochter van Ber- 't zuyden aen Moravien, in 't ooften aen kleyn Polen by
tholt Hertogh van Iftria ende Meranien ofte Voidlant. den oorfpronck van de riviere de Weilfel: met defe fijn
Syn foon was Henricus Pius,die drie fonen hadde, Hen- benabuert in t noorden ende wetten de Vorftendom-
riek den III, Hertogh van Brellaw , Bolellaus van Li- men Ratibor, Troppau ende Iagherndorp,die haer aen
gnits, ende Conrad van Glogaw. Defe twiften fonder de eene zyde teghen 't zuyden tot aen31 Bohemifche

Duytfiandt, B b gheberghte
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gheberghte uytftrecken, daer men den oorfpronck fiet gaft,Krapitzge, Wetzkrotfeham, Lechfiiitz,Gartzobe,
van de Öder,niet wijt van de ftadt Gibea. Het Vorften- Dobradin, Steinaw a Friediandt, Kleyn Strelitz, ende
domOppelgiil£ytj3enoordê de Oder, aen kleyn Polen, Grotzmuck.
tuschen de VorftendommenMunfterbergh,Brick ende In 't Troppaufche Vorftendom fijn: Troppaw, Friz- Troppaw»
Ratibor. 't Vorftendon^Brigi^grenft aen Polen , ende law, Oder , Kranowitz, Hiltfchin, Waghftadt, Kunif-
leydt t^n deel aen ghene zydeende ten deel aen dees bergh,Wighftadt,Neukirchen,ende Frundenthal.
zyde van de Oder. Breflaw en Nêifièiijn in 't midden In 't Ratiborfche Vorftendom fijn: Ratibor , Oder- Laubor.
van Silefien, hoewefTïeFgrootfte deel van Breflau aen bergh,Sora,Ribenzi ende Pilhowitz.
ghene zyde de Oder light. 't Vorftendom Neus is oock In t Tefchifche, fijn Teilchen, Freyftein, Bijlitz, Tejfthen*
een Bifdom. Olmitz leydt tuflchen Breilau ende Polen. Fredeck,Sckotzoro,Strumen,Mifchhaw,enlabluncha.
Aen dees zyde de Oder fijn ftlunfterbergh , Sweinitz In 't Vorftendom Neiffe fijn: Neifle, Brochaw, Ot- £UF'
ende Iaver, die met haer uyterfte palen aen 't Boheem- manfaw, Partfchaw, Iavernick, Weyde^Czieghenhalz,
fchegheberghte ftrecken, ende haer rontlom 't Graef- Wamfen,Czugkmantel,Freydwald, en Hoogheplotz.
fchap Goltz keeren. Het Hertoghdomlagnitz leydt in In 't Lignifche fijn:Lignitz, Goldbergh (dat met een Ligmtz.
*t ooften naer Sweinitz , in 't weiten naer 't Vorftendom hooghe fchole verciert is,) Hain , Lüben, Prachwitz,
Iaver, en in't noorden naer 't Vorftendom Glogaw, Bretzbergh, Nickelftadt en Walftadt.
'welck aen de eene zyde Polen , ende aen de andere de In het Briegifche fijn: Brigk, Olaw, Vbelaw, Strelen, nel •
Marek totnabueren heeft. Saganftootin 't weiten aen Stein,Vbnitzigh,Hernftadt,Ritfchen,Pitfchen,Krentz-
Laufnitz, ende in 't noordenaêiTt*Hertoghdom Crof^. bergh en Nunbtfchaw.
fen i hier by rekentmen noch 't Vorftendom Bernftadt, In 't Munfterberghfche fijn: Munfterbergh, Franc-
ende onder Neifle 't Grotkifche, maer om dat Grotka kenftein,Reichenftain,Warthe en Silverbergh. Jer erl •
een weduwen refidentie is , en de Hertogh van Lignitz In 't Bernftadtfehe fijn: Bernftadt en Kienftadt. Bernftadt.
aen den Biflchop van Breflaw de ftadt Neilfe gegeven In 't Iagherndorpfche fijn: lagherndorp, Lubfchutz, Iaghern~
heeft, wordenfe niet meer onder defen tijtel begrepen. Benfchen,Tranowitz,Oderbergh,LauditzenBoberaw. dorp.
De Koningh van Bohemen befit in erfdom neghen van In 't Crofiifche fijn: Croflfen, Zulch, Bobersbergh en Crojfen.
dele Vorftendommen als Breflaw, Sweinitz,Iaver,Mun- Sommerfeld. _

fterbergh,Glogaw,Sagan,Oppeln, Ratibor ende Trop- In de Baronnye Pleflen fijn: Plefle, Micholaw , Be- tonnten.
pow: de andere twee als Iagherendorp en Crofien be- rohnen Wifchlowitz.
hoorden den Köninck oock toe , maer fijn daernaer In de Baronnye Wartenbergh fijn: Wartenbergh en
aen andere Heeren gekomen:gelijck oock 't Hertogh- Brallin.
dom Sagan voor weynigh jaren aen den Hertogh van Inde Baronnye Militz fijn:Militz,Freyham en ZulaufF.
Vriedlandt ofte Generael Walfteyn, weghen fijne ghe- In de Baronnye Trachtenbergh fijn: Trachtenbergh
dane dienften, van de Roomfchen Keyfer Ferdinand en 't Praufnitz.
de 11, is vereert : doch heeft onlanex, om zyn onghe- 't Hertoghdom Silefien heeft feven Bifdommen, on- l\aorn~
trouheydt 'tfelve te ghelijck met zyn leven verloren, derwelckehet Breflaufche t principaelfte is, omzyn^^'
Ludoyicus Koningh inJHongaryen ende JBohemen, rijekdom van oude tijden tguldenBifdom ghenoemt.
Tieeft Iagherendorp denMarckgraverTvan Branden- MenfeydtdatdeeerfteBilfchop gheweeftisGodfrid,
^urgiCtoTl^lobSng^e härertrouw gheïchoncEen, en van Paus Ioanne de XIII, in t jaer 966, in dele landen
Croflèn is aen he tTiuys Br^denbifrgh verpandt. " ghefonden. Defe heeft tot Smerga onder Hertogh

OeeUnghe. Gants SilefierTwort najiuF ghebruycXin Överën^ Mieziao in Polen een Chriftelijcke fchole opgherecht,
Neder Silefien ghedeelt. De voornaemfte riviere is de welck de ftichtinghe van andere kloofteren den wech
Oder , die van 't zuydooften door dit landtfehap nae 't ghebaent heeft, waer van twaelf munnicken en veer-
noordweften loopt, vele kleyne waterkens onder we- thien nonnekloofters onder des Bifichops van Bref-
ghen mede nemende:als, Queis,Bober ,PoIznitz,Neifz, lauws ghebiedt ftaen. y
Steina, Bartfch,Brinnitz, Kladnitz, Oppa, ende andere. Na dat Silefien in der Koninghen van Bohemen ghe-
Hier fijn veel fchoone weyden, ende over al vruchtba- welt is gekomen, heeft de regeeringe een andere heer-
re velden: welck de oorfaecke is van de menichte des lijekheydt ghekreghen. De Köninck ftelt een van de
volex, fteden , ende dorpen, want daer fijn 161 fteden Vorften tot Gouverneur, t welckmen dat Ober-ampt
foogrootealsmiddelmatighe, diealtemaelgheendrie noemt, ende over een yeghelijck Vorftendom een
mylen van malkanderen ligghen. hooftman. Alle jaer wort in de ftadt Breflaw een gene-

Breftau. In 't Hertoghdom Breflaw fijn de fteden:Breflaw (of rale Rijcx ofte Gherichts-dach ghehouden.
Wratillaviaj welcke Wratiflaus van Bohemen vermeer- Hoewel de lucht defes lants wat kout is,iflè nochtans Lucht.
dert heeft, aen de zyde daer de Oder en de Olaw te lieffelijck en aenghenaem , want op fommighe plaetfen
famen loopen , tot wiens ghedachtenis voertfe in haer wijn waft,maer in't ghemeyn drincktmen hier bier.On-
wapen de eerfte letter van zynen naem. Het is eê mach- der aen 't Boheemfche gheberghte by 't rivierken Zac-
tighe ende volckrij cke ftadt,wel ghebout ende met ve- ka fijn fchoone warme baden, daermen oock fwavel,
le fchoone huyfen betimmert, 't cieraet des gantfehen falpeter, ende aluyn uytgraeft. By de ftadt Striga vint-
Vorftendoms. Nae defe volght Neumarck, Nambflaw men oock Terram Stgi/latamyn by Lignits Axungta Ltma.
ende Liffe. Het heeft oock mijnen van goudt, die het beeexken

Smiwtz In Vorftendom Sweinitz ligghen Sweinitz, Striga, Katzbach uyt 't gheberghte beneden brengt.De groo-
Reichenbach, Polckennan, Landshut, Freybergh, Zo- te menicjite van yfer geeft den inwoonderen goet pro-
tenaw,Friedbergh,Friedlant,Waldbergh, Goltzbergh, fijt. De fteden fijn over al wel bewoont, infonderheydt
Lüben, Iohansbergh. van ambachtsluyden , door wiens neerfticheyt en kon-

janr, In 't Hertoghdom Iaur leyt Iaur,Lenbergh,Butzlaw, fte van weven, doenfe grooten handel in linnen doeck,
Schonaw, Greiffenbergh , Lahn, Friedbergh, Lieben- ende andere waren, 't welck haer jaerlijcx een onghe-
thal,Smitberg,(welcke by na een groote mijle lanck is) looffelijcke fomme gelts op brenght. De regeeringhe
Naumburgaën deQueis,Koperbergh,enHirfchbergh. der fteden is Ariftocratifch, dat is,beftaet in perfoonen Inmon

Oovaw In 't Glogaufche Vorftendom fijn Groot Glogaw, uyt fekere oude ende treffelijcke gheflachten,en is foo tnn'

Freyftadt, Guhr, Sprotta, Grunbergh, Schwibuifen, beftelt,dat de borghersniet lichtelijck teghen de Over-
Bolchowitz, Beuthen (daer een beroemde fchole is) heyt rebelieren, aenghefien fy haer niet onderftaen de
Schlawa,Wartenbergh, Neuftedlen,Primkaw, Roben, confcientien in faken van religie te dwinghen, maer

Sagan. In 'tVorftendom Sagan fijnSagan,Pribus,Naumburg vriendelijck met malkanderen omgaen. De natuer des
ende Freywald. volex is minnelijck,ghelpraeckfaem,wort om de hoof-

Oppekn. In 't Opplenfche Vorftendom fijn: Oppelen, Kleyn fche en beleefde manieren meer gheacht, als eenighe
Glogaw,Kefel,Brutten,Kleibitz,Tofti,Neuftadt,Groot van de naebuerighe landen»
Strelitz,Falckenbergh,Rofenbergh,Lublinecz,Schier-

aert.

/

Het Marchgraeffchap
M O R A V l E N.

keren

Oravia ofte Mehren grenft
in 'tWeftenaen Bohemen
heeft den naem van het wa-

Naem. W:||\ INKil ül ter Morava, welck door 't
lant loopt. De oude hebben
deleProvincie Marcomanniam

geheeten, om datfe de fron¬
tieren van Duytflant, daer men van de Donau
nae Ooftenrijck reyft, belluyt ende eyndicht:
want Marek by de Duytfchen foo veel te fèg-
ghen is, als een frontiere, daerom die 3t folve
Landt bewoont hebben^oock Marcomanm ghe-
heeten wierden,als inwoonders aen de uyterfte

Oude votc- limiten, naer 't gevoelen van Dubravius. Van
defo volckeren , Ipréeckt Arrianus , dat de
vftuadi ende Marcomanni de laetfte fijn , daer
naer de lazjges uyt Sarmatien, ten derden de
GeU, ten laetften een groot deel der Sarmaten.
Dat Moravien, de oude woonplaetfe der Mar-
comannen geweeftis,blijckt hier uyt genoech,
dat de huyfluyden ontrent de reviere Hana, in
?t ploeghen dickwils ghevonden hebben, oude
medaillien der Roomfche Keyfofen, onder an¬
dere van M.Antonin,de welcke, als vele Hifto-
rien ghetuyghen, defo natie verwonnen heeftj
?t gheene op defo munte ftont,was een roofof¬
te buyt met dit opfohrift D e M a r g o-,
m a n n i s. Daer fijn oock eenighe diepre-
femeren, om eyghenfchap defos naems, dat
de Marcomanni daer naer inghenomen heb¬
ben het deel van Duytflant, dat men ghemeyn-
lijck de Marek noemt, ofte de Marek van
Brandenburgh, gheleghen over de Elve,nae de
Zee,overmidts de inwoonders deffelven Lants
ghemeynlijcken deMarcker ghenoemt wor¬
den, 't welck foo veel te fegghen is als, Marco-
manniyofte Marckmanner. Sommighe meynen
dat de Marcomanni defon naem van de peerden
verkregen hebben, ghelijckmen Marfchalc-
ken noemt, de Overften van de ruyterije,ende
Marftallers de Stalmeefters: want Marrha en-

de Mar , in Duytfohe tale is een peerdt ofte
merrie , derhalven Mehrenlant foo veel foude
beduyden als een Lant der merrien. Nae veler
goetduncken is de eerfte opinie de befte.

Dit Landt Moravien gelijck 't tegheüwoor-
dich light,wort van drie fijden,van3t geberch-
te,de boffchen,ende revieren, ghefoheyden in
't Ooften van Vngaren, in 'tWeften van Bo¬
hemen , in 3t Noorden van Silefien: Ende in
\ Zuyden, nae Ooftenrijck, is 't gantfoh effen,
ende wort op fommige plaetfon door de revie-
reThayla, ende elders door een ander water¬
ken,van 51 folve Landt ghefoheyden.

De locht is wat facht , derhalven meer de
Duytflandt,

Grenft,

Lucht.

corruptie onderworpen.Ende ghelijck het een Vrucht
volckrijck Lant is, foo is het oock van koorn,
wijn ende alle 't gene dat tot 's nienfohen be¬
hoefnoodich is, foer vruchtbaef , daerwaft:
oock fafïraen in groote quantiteyt, binnen in 't
Landt fijnfeer fohooné faey-landen,ende op de
heuvelen wijnftocken, die meerder ende beter
wijn voortbrengen als Bemen. Ende is dit lant
van weghen de vetticheyt des aertrijcx,foo feer
bewoont, befaeyt ende beplant, datter gheeri
weyden ghevonden worden, voor het vee, als
in de wilderniffen. De berghen SudeU ontrent
de Stadt Igla, fijn rijck van metale mijnen, en-Mijnen.
de 't ghene ten alderhoochften te verwonde¬
ren is, wort in dit landt oock wieroock ende
myrrhe ghevonden , niet druypeiide uyt dé
boomen, als elders gefehiet, maer wort uyt de
aerde ghegraven, doch maer op een plaetfej
Gradifco ghenoemt. Noch onlancx , heeft
Wenceflaus uytten gheflachte van de Heeren
van der Eycke,in fijn landt Sterrenbergh, daer
hy van fin was een vyver te graven, een geheel
menfchelijcklichaem ghevonden, 't welck an¬
ders niet en was als Myrrhe.

Eertijdts was defe Provincie een groot ende Oude Re-
machtich rijck,ende hadde eyghen Coningen,£m^Af*
welcker heerfehappije ftreóte over gantfoh Bo¬
hemen en Polen, Ontrent den jare Chrifti 900
hadde Zuantocopius onder fijn ghebiet Mora¬
vien , Bohemen, Silefien ende Polen, welcker
Hertogen hem onderdanich waren, waer door
hy fich foo foer verheffede, dat hy oock wey-
gerde tribuyt te betalen aen Ludovic Coninck
van Duytflant,die hy 't Roomfehe Rijckfehul-
dich was, ende fomtijdts betaelt hadderdaerom
beoorlocht fijnde , defendeerde hy zich met
fokker macht,dat fij n weder-partij e hem moe-
fte verlaten,fonder yet merckelijcxuyt te rich¬
ten. De Hungaren (een nieu volck) faten doen
aende inganck van Moravien, waer buyten de /
Coninck der Moraviers haer gefloten hielde i
foo datfe daer in niet en konden komen. De
Keyfer willende viótorieus weder keeren vati
de Moraviers,focht over al hulp, opende ende
baende den Hungaren eenen wech, ende font
alfoo den vyantden Chriftenenop denhals»
welcke daer naer de Provinciën grouwelijck
gheplaecht hebben. Doen wierde de Moravi-
fchen Coninck gheheelijck onder ghebraeht
ende verjaecht, waer door hy aflegghende fijn
Conincklijck gewaet,zich alleen in een wilder-
niffe begaf, by éenen heremij t,in wiens ghefel-
fehaphy leyde een heremijtfeh leven tot aen
fijn eynde, ende als de doodt hem naeckte, o-
penbaerde hy eerft wie hy was,ende rufte alfoo
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MORA

in den Heere. Alsdoen koos Bohemen, Polen
ende Silefien elck fijnen eyghenHertoch,ende
gaven aen't Rijck tot een recognitie van fupe-
rioriteyt, eenighen tribuyt. Ontrent dien fel-
ven tijdt,als Michael Keyfer over de Griechen
was,quam Cyrillus een leeraer ende Apoftel
aller Slavoenen, met Methodio ,• ende leyden
het/ondament des Chriftelijcken gheloofs in
Moravien , oprichtende een Biflchoplijcke
kercke in de Stadt Vielagrad , die van den
Roomlchen Pausgheroepen ende berilptwier-
den,datfe den Godtsdienftin Slavonifche Ipra-
ke deden ,• waer op ly antwoorden, datter ghe-
fchreven ftont, Alle gheeß lolpe den Heere.

Tlwrn Hedenfdaeghs is Moravia in een geringeren
ftandt,want naer de Coninghen is het van Her-
toghen,ende daer naer van Marck-graven ge-
regeert gheweeft, ende nu ter tijdt (eer ver-
deylt,doch behoort het grootfte deel daer van
aen de Croone van Bohemen, de refte aen ver-
Icheyden Heeren ende Barons.

Steden. £)e l10oftftadt,ende des Marck-graven woon-
plaetle,is Brunna, op Duytfch Brin, ende op Bo¬
liecmfch Brunno ghenaemt. Olmutz ofte Olo-
montium is een Biffchoplijcke refidentie, wierde
eertijdts Volograd gneheeten. De andere Ste¬
den fijn Znaim,Radilch,Iglauw,Nieuftadt,Ni-
clafburgh,WeylzKirchen, Cremlèr,Bolbrlitz,
eertijdts een woonplaetfe der Marck-graven,
ende meer andere, ly heeft veel fchoone huy-
lèn,torens ende andere ghebouwen.

Rivieren. De voornaemfte reviere is Morava ofte Ma-
ravaha, Van Ptolonueo Ciabrus, ende ghemeyn-
lijckende Marhe gheheeten , die rontom de
Stadt Olmutz loopt, vandaerfe haren cours
neemt naer Ooftenrijck, alwaerfe haer met de
waterkens diefe met haer fleypt, inde Donau
ftort ende ontlaft. Dele heeft den naem ghe-
gheven aen 't geheele Landt,ofte, 't welck ge-
looflijcker is, heeft den naem van71 Landt ge-
kreghen. De andere revieren fijn de Theya of¬
te Deyns,van Dubraïio Tharfa,ende vanlommi-
ghe Thyfia ghenoemt ,* Defe loopt voorby Zna-
im, (een plaetfe door Keyler Sigilmundus doot
bekent) ende fcheyt Mahren van Ooftenrijck.
Het water Igla , A welck aende ftadt Iglau den

V ï E Nj,
naem ghegeven heeft,lcheyt Mahreii van Bo~
hemen, ende loopt oock door Mahren. De
Oder heeft haren oorlpronck niet wijdt van
Olmutz , ende behout haren naem tot in de
Zee toe ; daer fijnder, die fegghen, datfe van
Ptolomxo Viadrus ghenoemt is, fy wort Odera
ghenoemt,om dat de inwoonders aldaer Oder
noemen loodanighe hutten die bequaemfijn,
om vogelen te beloeren ende te vanghen, ghe-
lijcknoch hedenfdaechs veel dufdanige wacht¬
hutten vande voghelvanghers gheftelt worden
in Mahren ontrent den oorlpronck der Oder.
De reviere Hama, hoewel het een geringh wa¬
terken is, bevochticht de alder vruchtbaerfte
koorn-landen in gantlch Mahren,ende die met
recht van dé bouw-luyden ghenoemt worden
het marck ende keern van Moravien: Wtde
lêlvighe werden dickmaels veel goude ende fil-
vere medailien ghe graven, lbo van M.Antoni-
no, Commodo, als andere Keyferen; waer uyt
blijckt, dat de Romeynen eertij dts alhier met
de Marcomannis oorloogh ghevoert hebben.
De andere wateren fijn de Swarte ende Switwa
de welcke voorby de ftadt Brin loopen, defe re¬
vieren hebben veele ende verlcheyden viff
fchen.

Dit Lant is niet lbo bergh-achtich als Bohe¬
men , doch deurgaens niet gheheel effen ende
vlack. Ptolomaeus ftelt op dele plaetle Orcynium
Nemus, ende Gabretam Syfaam. De inwoonders iwoonfa
fijn wreedt van natuyren, ende leer gheneycht
tot roven ; hebben een vermenghde Ipraecke,
doch Ipreecken meeft Boheemlch , want de
Duy tlche alleen in de fteden,ende dat onder de
principaelfte van 71 volck,gebruyckt wort.Wat
de refte aengaet,leydt Dubravius,dat de Mah¬
ren in manieren leden, ende haren gantlchen
wandel, met de Beemen leer over een komen.
Op de dorpen delès Lants woonen over al ver-
lpreytveel Wederdoopers, die alle goederen
ghemeyn hebben.

In Moravia fijn de Graeffchappen van Huc- Landen in
kelwaldt ende Schombergh; met de Heerlijck-
heyden van Lomnicz, Dubrantiz, Gemnicz,
Walftayn, Peitnix, Neuwhaulz, Telefch, Boz-
kowitz, Trebitfch, Dirnowitz ende Ragetz,
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DE DONAVW

/S"?

Ni##*.

„ E Dönaw is bv allen ouden fchry-jyeYJïiHJPft" " B»»—ér i
. |j| vers loo vermaert, datter qua-79 • m §^,,M vil lijck yemant ghevonden wordt,

die daer niet afvermaent. Daer-
om berilpen Eratofthenes ende
Apollodorus den Poeet Home-
rum, dat hy van de Donaw niet
ghefchreven heeft, ende noch¬
tans feydt dat veel rivieren in de

zee vallen. Want hy de grootfte van geheel Europa is,
ende loopt door Duytllandt,Ooftenrijck,Vngeren ende
Walachia tot in Grieckenlant,ende Propontidem, ende
bewatert vele Scytifche volckeren. Hy ftreckt van 't
weft naer 't ooften. Iornandes fchryft dat hy op veel
plaetfen 200 voeten diep is.

Sommige meynen,dat de naem Bambius,in 't duytfch
©OM en Sonatp,komt van 't gedruys des waters,welc-
men in 't latijn Vnda noemt: andere van de Dunen die
daer nefFens wonen. Hy wordt oock Ifter ghenoemt,
naer feeckeren Coninck,ghelijck Berofus meynt. Pom-
ponius Mela fchryft in lijn tweede boeck, dat hy, on¬
trent lijnen oorfpronck, de Donaw gheheeten wordt,
ende naer dat hy langh en wijt geloopen heeft, de Ifter.
Iornandes feydt dat hy in de tael der Belfen Ifter heet.
Maer ly dwalen, die meynen dat hy ten tyde van Key-
fer Auguftus den naem Ifter ghekreghen heeft 5 ghe-
merckt hy ten tyde van de Argonauten foo ghenoemt
wierde : daerom heeft Iuftinus, endeTrogus in lijn
32 boeck, het landt Iftriam naer hem ghenoemt; ende
Portius Cato, die voor Auguftus leefde, maeckt van de
Ifter oock mentie. Annius Viterbienlis meynt dat Mo-
feshemlétim noemt. Stephanus Byzantius heet hem
Matoan. Van de namen Danubius oft Donaw, ende
Ifter, noemt Ovidius defe rivier Tweenamigh.

Polybius heetfe de breetfte van alle rivieren; Hero-
dianus de breetfte ende diepfte. Maer niemant heeft
den Donaw foo klaer befchreven ende uytgedruckt,als
Dio Grcecus in Thiano, met defe woorden: De Donaw
wijcktgheen rivier in menichte van water, is altijdt
vol, ende niemant kan lijne diepte ende breete uyt-
fpreecken.

Van fijn Van lijnen oorfpronck ilfer tulfchen de oude fchry-
Oor/proncki vers groot gefchil. Tacitus feyt dat hy in de berch Ab-

noba ontfpringht. Andere meynen in de Swabifche
bergen: fommighe in de Duytfche. Solinus ftelt lijn be-
ginlel in een berch gheleghen teghen de Scauros in
Vranckrijck : Marlianus in de Retifche Alpen , tuf-
fchen 't Stift Trenten ende Nortgou. Eratofthenes
Graecus meynt, dat hy uyt eenige fonteynen,niet verre
van 't Pontifche ghebercht komt, maer doolt. Strabo
feydt, dat de fonteynen vande Rhijn ende Ifter niet
veel verfchillen. Claudianus in' t lof-dicht van Stilico,
fet lijn oorlpronck in 't Retifche ghebercht. Picus,dat
hy vloeyt uyt de berch Abnoba, in 't Hertoghdom
Wirtenbergh , ontrent vier mylen van den oorfpronck
oft fonteynen des Rhijns. Munfterus fchrij ft, dat hy in
gheen berch ontlpringht, maer overvioedigh gheftort
wort uyt een heuvelken tulfchen de 15* ende 16 cubiten
hoogh, d' welck hy fchrijftfelve neerftelijck bemerckt
te hebben in 't Swartwalt, in 't dorp Efchingen.

De fchryvers twiften met malkanderen, oft de Do¬
naw oft de Nilus de voornaemfte is. Maer 't is feker dat
de Donaw de eerfte na den Nijl is, ghelijck Aulus Gel-lius bewijft, ende Aulbnius in lijne veerlen. Arrianus
fchrijft in lijn tweede boeck, dat de Donaw uyt een
klcyne fonteyn Ipruyt , ende vele rivieren met lich
neemt, (maer niet fo vele ende groote als Indien heeft,^

Bnytflandt.

■van

waer van de grootfte zijn Inn en de Saw, die van dé
uyterfte deelen der Nortgouwers ende Rhaeten, in den
Donaw loopen : De andere rivieren kanmen niet be¬
varen. Wiens woorden met de oude fchryvers en de
waerheyt ftryden. Ovidius feydt op verfcheyde plaet¬fen datfe niet minder is als de NijL

Defe rivier is de frontiere gheweeft van 't Roomfche Talen
Rijck, ghelyck Appianus Alexandrinus, Dio, Ambro-'* Roomfiiïè
lius, Varro, LseliuSjSaluftius; ende Ovidius ghetuygen. K*jck

Aufonius, meer door pluymftrijckerye als met waer¬
heyt, fchrij ft, dat de gheheele ftreeck van de Donaw
aen beyde lijden den Romeynen toebehoorde. Over
dele rivier heeft Keyfer Trajanus een heerlijcke brugh
ghebouwt, die van Adrianus daerna afghebroken is.

Herodotus,in lijn vierde boeck, befchrijft den aert Aciïo
van de Donauw aldus: Dat de Ifter 's lomers en 's win¬
ters altijdt even vol en hoogh vloeyet, dunckt myis
dit de oorfaeck: des winters regent en fneeut het, en
des lomers linelt de Ineeuw over al. De liieeuw dan
vervult den Ifter. Hy voechter by : De groote re-
ghenmetde Ineeuw vermeerdert hem; ende hoe dat
het des fomers meer reghent, en de Son meer waters
treckt, foo 's winters als 's lomers, foo veel worter we¬
der met de Ifter ghemenght: Soo dat de Ifter lich felfs
altijdt ghelijck is, om dat foo wel in de eenen tij t als de
andere, even veel waters gheeft, en ontfanckt.

De oude fchryvers fegghen, datter 't feftigh rivieren Befchry--
in den Donaw loopen; welcke ghetal veel mèerder v'mgh naé
is. Albertus Magnus, Martianus, ende Iornandes, leg- gevoelen
ghen, datfe van haren oorlpronck tot aen de Pontifche ^r °HcI<r'n
zee 1200000 treden langh is. Welck niet te verwonde¬
ren is, ghemerckt dat hy door vele Barbarifche lan¬
den loopt. De rivier Corteras , loo Strabo fchrij ft,valt
in de Saw by Lugen en Tergeft, de Saw loopt in den
Drabora,de Drabora in den Noara,ende de Noara valt
by Scorbifca in den Donaw. De Regen by Regenfc
burgh. Daerenboven loopt de rivier Almon in den Do»
naw by Kelheim. Baccuntius, waer van Boeatius en Pli—
nius verhalen,valt by Sirmen in de Saw. Igla ontfpringt
by Marfcheck,en loopt oock van ooft naer 't zuyden in
den Donaw , tulfchen Trebet^ich en Petronella. De
Muta valt in de Igla,ontrent Trefnitz. De Bernick
menght lich met de Ifer , niet verre van Werd; gelijck
oock by Pletingen de Ifer, die voorby de fteden Lan¬
dauw,Lantzhutt,Sindelfingen,München,Mosburg,Mit¬
tenwald loopt. Daer fyn noch meer rivieren, als Hero-
dotus fchrijft, die door de deelen van Scytien (fomenfe
eertijts noemden)in den Donaw ftorten.De eerfte is,die
de Scyten Porata heeten, de Griechen Pyretum; de
tweede is Tiarantus, de derde Araras, de vierde Napa-
ris, de vyfde Ordelfus. De eerfte van defe wordt on¬
derweghen groot,ende ftreckende nae den ooften, ver-
menght lich met den Donaw. Tiarantus loopt meer
weftwaerts. De andere drie,door dele twee vloeyende,
vallen in den Ifter. De felve Herodotus leyt: Van daer
komen oock uyt de Agathyrlis de rivieren Maris, Au-
ras,en Tybelis:maer door Thracien,Athres,Noes ende
Atarnes.Vyt Poeonia oft Peucen,en midden uyt de berg
Rhodope,Cius. Vytlllyrien nae de noorden,de Anger,
die door de vlackten van de Triballen loopende , in de
Brong valt, de Brong in den Ifter oft Donaw. Vyt der
Ombriken landt, loopen de rivieren Carpis ende Alpis,
naer 't noorden, ende verliefen haer in de Ifter. Daër
zynnoch andere, die Huttenius verhaelt in lijn Pane-
gyrico oft lof-dicht, als hy feydt: Tarvu* lfer,curvufque
Lycw, Inns, Efer, Bemus, Nabus, Btnw, Igla Thefia. &c.

Ammianus Marcellinus,fchryft in lijn fevende boeck,
G c dat

i
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D E D O

IWtbifcM. dat Parthilcus een rivier van Sarmatien, oock fich met*

den liter menght, welcke gröote en wyde landen al
fachtjens door loopende , verfaemt ficli ten laetiten by
fijnen nytganck in een enghte, alwaer hy, van het
ghewelt der Romeynen, door den Donaw befchermt

Araben, wort. Ftolomeus feyt, dat Arabon een rivier in neder-
Vngeren naer den bergh Cecius loopt, ende ontrent
Corroduum ende Cur tum in den Donaw valt. De rivier

7Ibifcus. Tibifcus ontfpringht in't ghebercht van Carpathien,
is£nw. ende frort fich in den Donaw. TEnus overtreft de voor¬

noemde, hy komt uy t 't ghebercht Adula, van waer hy
naeInfpruck loopt,daerhy de Nortgouwers van de
Vindelicen fcheyt, ende ftreckt voorts nae Beyeren,tot
de biflchoplycke ftadt Paflaw, daer hy in den Donaw
valt, en de Ilfum, van benoorden komende, met hem
neemt. Deftedcn aendelnn gheleghen ,zyn, Scher¬
dingen,Braunauw,Otingen , Muldorf, Hohennau, Ro-
fenheim,Kufftein,Waflerburg,Innfprugk,Landeck. De

Saltz. rivier Iuver,diemen Saltz lieet,ontfpringht in een plaets
gtWl^elfctt/ boven Iuvavia, loopt voorby de felve ftadt,
als oock Lauffen , Titmannigen,ende Burchufen , ende
menght fich met de Inn , niet verre van Otingen ende

Jlßes, Branau. Ilfus vloeyt uyt Bemen , ende verfamelt hem
met den Donau by Palfau. Als Ptolemeus van de Vin-

Nabiis. delicen ghefproken heeft,vermaent hy van Nabus niet,
maer in fijn tweede boeck van de iEnus, als hy fchryft;
na de deylinge van die rivier, naer 't zuyden vloeyende,
is een rivier fEnus genoemt. De Nab loopt door Neu-
ftadt, ende naer 't zuyden keerende, menght fich met

V'k- den Donau, ontrent Regenfpurgh. De Vils, heeft in 't
Swartfwaltfijn oorfpronck.

Lech. De £ech fpruyt by Valkyr, oft foo andere meynen,
in de Alpen, ende voorby Aufpurg ,Lantzperg, ende
Reyn, loopende, valt tuflchen Neuburch ende Weerdt
in den Donau. Savus enDravus , loopen langhes Vn-

Saw. geren. De Saw , ontfanght de rivier Ogdolapen, loopt
door de Lapiones ende Breucos, ftort fich in den Do¬
naw , ende hy is 116 ooo treden van de Dravus. De ri-

Baccun- y-er Baccuntius vermenght fich oock met de Saw, on-
1

Dra/is trent Syrinthium. De Dravus loopt fnel uyt de Nort¬
gouwers door de Serapilen, Iafen, Scandezeten, alle
volckeren van Dalmatien.

Donaw. De Donaw ontfpringhende uyt fijn fonteyn, vloeyt
eerft door moraffchen, daer na komende in een kanael,
ende, met fommighe rivieren nu en dan vermeerdert,
loopt naer vele landen: aldereerft , met veel bochten
ende kromten, vloeytfe door Swaben , tot datfe de
Keyferlijcke ftadt Vim bevochticht, van daer neemtfe
haren wegh voorby Lauging,Dunawert,ende Neuburg
na Ingolftadt in Beyeren, ende voorts na Kelhaim ende
Regensburg,waer van Ottho Frifingenfis aldus fchrijft:
Defe ftadt leydt op den Donaw, aen die fijde , daer de
fcheepdragende Regen en de Nab in hem loopen,ende
wort Ratisbona gheheeten, om datfe bequaem is met
fchepen te bevaren. De Donaw wort,van de werelt-be-
fchryvers,een van de drie principaelfte rivieren van Eu¬
ropa genoemt: Van hier looptfe nae Straubing, Paflau,
daerfe met de Inn en Ilfa t' famen loopt,ende vloeyt tuf
fchen beyden,met een brugge beleyt,die de ftadt hecht
met de andere fijde , ende verciert is met fchoone
huyfen ende torens. Hier wort hy vermeerdert met de
fEnus, die aen de rechter fijde uyt de Vindeliciskomt,
vergroot met de Iuvavus, ende met de Ilfa,die recht te-
ghen over aen de flincker fijde uyt Duytllandt valt, by

NAV.
de voet van'tbiflchoplijcke kafteel : Ten laetften in
Ooftenrijck komende,loopt hy voorby Lintz,Ens,daer
de riviere Ens rnet fijne wateren den Donaw verrijekt,
en foo voorts naer de keyferlijcke ftadt Ween , Pref-
burgh, ende Komara, maeckende daer ontrent het
Eylandt Schutz : neemt voorts fijnen wegh voorby
Gran ende Ofen, in Neder-Hungarien, welcke ftadt
de Keyferfche Turck Solyman van de Chriftenen ghe-
nomen heeft,in 'tjaer onfes Heeren 1519 , in de maent
Augufti, naer dat hy elf ftormen daer op ghedaen had¬
de, ende is van die tijdt onder den Turck ghebleven.
Beneden Brodogk ontfanght de Donauw den Dravum,
ende naer dat hyPeft voorby gheloopen heeft, wordt
hy vermeerdert met de rivier Tibifcus, ende uyt Ser-
vien met de Saw by Belgrado: Van hier loopt hy naer
Bulgarien,oft Onder-Mefien, daer noch de overblijffe-
len zijn van de brugge Trajani, ontrent Severin: Daer-
naer met veel kromten doorwandelt hy Walachien,
ende ftort fich met groot ghedruys in de fwarte zee.

Van de uytganck defes riviers zijn verfcheyden opi- Vytganck.
nien der fchryvers,Eratofthenes ende Ephorus meynen
dat hy in beyde de zeen zijn water looft : Andere
fegghen in de fwarte zee, als Strabo, Tacitus, Lucanus,
ende Valerius Flaccus. Theopompus ende Eratofthe-
nes fegghen, dat hy oock in de Adriatifche zee, oft
Golfvan Venetien valt. Daer is oock by de fchryvers
gheen eendrachtigh ghevoelen, van 't ghetal der uyt-
ganghen. Ammianus in 't eerfte boeck der daden
Alexandri, ftelter vijf; als oock Claudianus in fijn lof¬
dicht van Stilico, en Dionyfius Grsecus. De gheloof-
weerdichfte opinie is, der ghener die ghevoelen, dat de
Donaw feven uytloopen heeft in de fwarte zee, waer
van fes fcheeprijck zijn, ende de fevende flijckigh , en
't lant daer ontrent moraflich : van defe meyninge zijn
Mela, Solinus,Strabo,ende Picus. Mela feyt dat hy foo
veel uytganghen heeft als de Nilus. Onder een van de
uytganghen die in 't ooften zijn, is die van Peuce , daer
de Troglodyten wonen. Ovidius en Valerius Flaccus
fegghen mede van feven uytganghen. Georgius Fabri-
citius fchrijft van fes.

De namen der monden, oft uytganghen van de Do- Namen
naw,naer 't fchryven Ammiani in fijn 22 boeck,zijnde- dermon-
fe:De eeijfte Peuce?de tweede Nauzocuftoma^de c^rde ^en'
«Qoloftoma, de vierde Piedoftoma, oft Pfeudoftomon,
de vijfde Baryoftoma, deldfte Spireoftoma, oft Steno-
ftoma, deTevenfteLeeft gheen naem, ende is in de mo¬
raffchen. De vier laetfte zijn de kleynfte, de drie eerfte
lbo groot , datfe 40000 ftadien in de zee haer wa¬
ter onghemenght ende foet behouden. Strabo , in fijn
fevende boeck is van ander ghevoelen, want hy ftelt
onder de grootfte uytgangen van de Ifter ,Hieroftoma,
dat is: den heylighen uytganck, ende rekent van daer
tot den uytloop Peuce 120 ftadien, aiwaer Darius een
brughghemaeckt heeft. Van defe uytganck is defe-
venfte 300 ftadien. De namen van defe uytgangen zijn
by de fchryvers feer verfcheyden. Ammianus fchrijft
van de felve aldus: 't Is feker dat de viflehen van onfe
zee met veel hoopen derwaerts loopen,0111 harejongen
door de loeticheydt des waters daer te teelen, ende te
voeden, ende datfe niet ghevanghen louden worden.
Dit mach waer zijn van lommighe uytganghen, daer de
wateren met lulck ghewelt door loopen, datfe verre in
de zee haer foetigheydt behouden.

/

Het Koninckrijck
H V N G A R Y E N.

VngariayOÏttHungeren;heeft den Geyfa 11, Stephanus 111, Bela 111, Eiiiericus, Ladi-
naem van de Hunnen ende Hun- Haus 11, ende vervolghens veel andere, tot den tegen™
garen, Scytifche volckeren, die woordighen Ferdinandus Erneftus oudtften Sone des
't felvige noch bewoonen: lt be- Keyfers Ferdinandi 11.
grijpt in hem de Patwonias, ende De Köninck van Hongarien regeert dit Rijck door Regering.
over den Donaw la^igum, ende tweederley Magiftraten ofte Raden , waer van de
bykans 't gheheele Landtfchap eerfte wederom in driederley graden ghedeylt wordt,der Dacorum, diemen nu de Wal- De eerfte daer van is die't Koninckrijck in den naem

* lachye noemt. des Könincks regeeren, waer onder is des Könincks
Grenfen. In het zuyden paelt dit landt aen de riviere Saw ofte ftadthoüder ofte Palatinus des Rijcks, die naeft den

Savo, met de welcke het van Croatia ende Servia (die Köninck is, ende oock ordinatis Richter over den Ko°
in Slavonien, over deAdriatifche ofte Veneetfche Zee, ninck, foo hy aengheklaecht wordt: defe wordt met
geleghen fijn) word gefcheyden. In het noorden is Po- gemene ftemmen daer toe verkoren, en is fulcke ftaet
len ende Ruften,met den berch Carpathus. In het We- niet erflijek. Naeft defen volcht de Iudex Curia, ofte
ften grenft het aen Ooftenrijck (eertijds het hooft van Hof-richter,die is een van de ordinarife Richters defes
opper-Pannonien,) Moravien ende Styermarck. In 't Rijcks. Naer defen, des Rijcks gheduyrighe Cantzler;
ooften aen Myfien, 't welck nu Rhetiana wordt ghe- welcken ftaet bedient de Aertz-biftchop van Gran,
noemt. die oock onder de Gheeftelijcken Primas oft de eer-

Lacht. Dit koninckrijck wordt feer geprefen, en boven an- fte is, ende des Rijcks opperfte Secretarius,heeft oock
dere landen verheven,van weghen de loeticheydt, ge- de privilegie, van den gekorenen Köninck te falven,
tempertheydt ende maticheyd des lochts, als oock om ende alle privilegiën , met het groote zegel te bevefti-
de lufticheydt ende wel-gelegentheyd. Het is van alles gen: ende als 't den Köninck goet dunckt,onderfchrijft
feer vruchtbaer, ende gheeft veel goudt, filver, ko- ende confirmeert hy oock de gheringhe brieven, ende
per,verwen, ende zout. Nergens is meerder overvloet principael de Konincklijcke decreten , ende dierghe-
van voeder voor 't vee, koorn , boom-vruchten 5 ende lijeke faecken. De Magifter Curia, ofte Hof-meefter,
foodanighe die men met de handt pluckt, als erweten moet altoos den Köninck volghen,ende is des felvigeu
ende boonen &c. Ontrent den Donauw,van Quinque fecreten Raedt. De Tavernicorum Regalium Magifter, is
Ecclelia af te rekenen tot aen Belgrado, waft feer ge- geftelt over de filver-mijnen,zout-mijnen,ende over de
nereufen ende ftereken wijn, doch daer fijn weynich fteden, kaftelen ende dorpen, die onder den Fifco ofte
ofte gantfeh geen olijf-boomen, welcke uytgelbndert, Konincklijcke Rent-kamer hooren. Tot den tweeden
fchijnt dit Koninckrijck begaeftte fyn met allerley graedt, die't recht bedient, hooren defe drie, die in
overvloet ende natuyrlijcke gaven. Het brenght voort groot aenfien fyn ; de Vice Palatmus des Rijcks ; de
verfcheydene dieren, welcker menichte hier lbo groot Iudex perfonalis prafentia, de welcke in't gherichte des
is, meeft van fchapen ende oflèn,dat het in andere Ian- Könincks plaetfe bellt, ende over de andere Rechters
den, als Italien ende Duytllandt , foo veele van de geftelt isyende de Vice Iudex Curia.De mindere, de welc-
felve fendt,dat het bynaer ongelooflij ck fchijnt. Het is ke meer den dienftende het ampt des Rechters als
oock feer abundant van wilt-vanck; als hafen, herten, eens Magiftraets bedienen, fijn 2 Protonotarii Iudicisper-
hinden, geyten, fivijnen, wolven,beyren ende dierghe- fonalisprafentia, de Protonotarm Vice-palatim,z\xåQ de Pro-
lijeke j oock valter trefïelij eken voghel-vanck, infon- torntarius Vice-Iudicis Curia. Defe alle worden Magiftri
derheydt van patryfen, faifanten ende lijfters. genaemt, ende hebben voor adjunóten ende medehui-

Oude De Pasones ofte Pannones hebben dit landt eerft pers, defe navolgende perfoonen; den Secretarium des
volckeren. bewoont,daer naer de Gothen,die van de Hunnen ver- Aertz-biflchops van Gran, die men den Fifcael noemt;

dreven fyn; de Hunnen fyn wederom van de Longo- 12 AJfeftfores oft byfitters,ende eenige be-eedichde No-
barden verjaecht, die oock 42 geheele jaren alhier ge- tarifen. Tot den derden graedt hooren de ghene die
woont hebben; de Hunni fyn daer naer onder Attila den Köninck dienen , te weten de Threforier des Ko-
wederom in't befit gekomen , naer wiens doot Carolus nincs, de Camerlinghen, Voorfnyders, Spijs-draghers,
Magnus het landt naer hem genomen heeft. Doch in't Schenckers, Deurwachters, ende dierghelijcke kleyne
jaer 900, onder deregeringhe desKeylèrs Arnulphi, ampten;dit fyn de drie graden des eerften ende hooch-
fyn de Hungaren uyt Scythien gekomen, ende hebben ften Raets. Wat den kleynen Magiftraet belanght^diehier hare woon-plaetfen ghenomen, blyvende by het is op yeder plaetfe , daer men recht doet. Ende
Heydendom tot de krooninge des Könincks Stephani, naedemael dit Koninckrijck leer groot is, heeftmen
dien fy heylich noemen. Van dier tijdt, tot den dach door de Provinciën befondere Gericht-bancken geor-
van heden, hebben de Hungerfche altoos het Chriften doneert, de welcke van de Hungaren Comitatm ofte
geloove behouden* Spanfchappenghenoemtworden. Boven de Donauw,

Onder Hungaryen is begrepen 't geheele landfehap aen 't weften van de riviereTibifcus,fyn defe: Pofonien-
der Iazygum Metanaftarum, welcke Ptolomseus met de Iis Comitatus, Nitrienlis, Cepulienlis, Gewinarienlis,
Donau,Tibifco,ende't Sarmatifche geberchte befluyt: Pofthienfis, Semlinienlis , Comarienfis, Liptonienfis,
daer fyn noch overblijffelen defer volckeren, diemen Novigradienfis, Abavivarienlis, Bathienlis, Vngenfis,
ghemeynlijcken Iaz heet. Sy bewoonen de plaetfen, Traachimenfis, Barfienlis, Hontenfis, Borlodienlis,
daerfe Plinius ftelt, ende hebben eene byfondere tale, Bodroghtenfis, Peregrienfis, Turoecenlis, Omuzolis,
van de Hungerfche feer verfcheyden. Tornenfis,Hewecienfis, Zolnocenlis,Moramarufienfis.

Koningen. De eerfte Chriften Köninck van Hungarien is ghe- Boven deDonaw, aen de ooft fijde van de Tibifco, fyri
weeft Stephanus de Heylighe;hem fyn gevolght,Petrus Vgognienlis, Bihorienfts, Zatmarienfis, Orodienlis,Za -

fyn neve, Andreas fyn bloetverwant; Bela, Salomon, bolcienfis , Chonadienfis, Temelienlis. Tuftchen den
Geyfa, Ladillaus, Almus,Stephanus 11, Bela de blinde, Donaw ende de riviere Dravus, defe: Mufunenfis,Za!a-

Duytftandti, C c 2 dienfis,
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dienfis, Tolvenfis, Rhab ofte Iaurienfis, Vefprinienfis, Chriftenheydt teghens dien alghemeynen vyandt derStrigonienfis, Sipronienfis, Albenfis, Sinigienfis, Caftri- Chriffcenen gheweeft was.ferrenfis, Pelifienfis,Waranienfis. Tuflchen de rivieren Wat vorder den Donaw af, light Singidunum, van Sinoidu-Drauvo ende Sauvo* defe;Valkonenfis, Rifienfis, Syri- den Turck in't jaer 1439 ingenomen. Midden tuflchen num*mienfis, Warafdienfis, Pofegienfis, Zagrabienfis. &c. defe twee fteden light het veldt dat fy Maxons noe-
Gheefle- De Gheeftelijcke Adminiftratie defes Koninckrijcks men, feer vermaert door den gheluckighen flach vantijcke Ad- beruft principahjcken op twee Aertz-biffchoppen, van Huniades teghens den Turckfchen Keyfer Mahomet,minißmie, welcke die van Strigonium ofte Gran de eene is ; die in't jaer 1446 gefchiet. Die teghens de riviere opgaet,oock Legatus ofte Nuntius Apoftolicus is , ende Pri- fal veel plaetfen ontmoeten, droevich om aenfien,door

mas, ofte de eerfte defes Rijeks, hebbende onder hem der Chriftenen groote fchade ende nederlaghen.de Biflchoppemvan Agria, Vacia, Nitria,Quinque Ec- De ftadt Valpo is in't jaer 1 ƒ43 gewonnen Quinque Andereclelia, Vefprin, (welcke der Coninginne Gantzelier is> Ecclefia aen de riviere Dravus , in't jaer 15-43. Zigeth fleén.ende de felvighe kroont,) ende die van Rab oft Iaurin: anno 1 j66; Van Buda is hier boven ghementioneert.De andereAertz-biifchop is die van Colofenfis ofte van Strigonium aen den Donaw, ghemeynljjck Gran gehe--Colotz, wien fubjedt fijn de BiflTchoppen Sagabrienfis, ten, eertijdts een Aertz-biflchoplijcke ftoel,isnu invan Sevenberghen , Voceadrenfis , Suinenfis , Vifem- der Turcken handen. Alba Regalis ofte 0fultt>ftffm-burgenfis, Cenabienfis ofte van Chonad , ende Bos- fcur$(j/een ftadt vermaert van wegen de Konincklijckenenfis. Croone ende begraffeniffe,is gewonnen anno 15-43. ByDelinge. Hungarien wordt ghedeylt in Opper-Hungaryen naer in de felve ftreecke is Stridon, het vader-land van
begrijpende den ftreeck aen defe fijde van de Donaw, S. Hieronymus. Daer is oock Komorra, een feer fterc-ende Neder-Hungaryen, de contreye, die aen ghene ke ftadt, gelegen op een Eylandt des felvighen naems,fijde van de Donaw light, midden door welcke de ri- de Turck heeft de felve ettelijcke malen te vergheefsviereTibifcusloopt. ghefocht te overweldighen. Iaurinum, ghemeynlijc-Bftda, De hooft-ftadt defes landtsende Koninckrijcks is ken Rab, aen den Donaw gheleghen, fchijnt bykansBuda , nae fommigher opinie foo gheheeten nae haren onwinnelijck te fijn. Andere flechte ftedekens gae ickfondateur Buda, broeder des Könincks Attike, ofte als voorby.andere fchrijven, van de Budini Scytifche volckeren, In Hungaryen fijn oock feer treffelijcke ende ver- Menen.welcker Herodotus gedenckt. Appianus,Irenicus ende maerde meeren , van welcke Balaton het voornaemfteAlthamerus maecken gillinghe , dat het is Ptolomsei is, van de Duytfchen Platze ghenoemt, het is 40 Itali-Curta; doch fijnder andere * die feggen, dat het is Pto- aenfche, ofte 8 Hungerfche mijlen breet.lomad ende Antonini Aquincum, alwaer de tweede Le- De voornaemfte rivieren defes Landts fijn, de Do- Rivieren.gio Adjutrix logeerde. De fituatie defer ftadt is eenf- naw, de Sauw, Dravus, ende Tibifcus ofte Teyflfa 5 dedeels bergachtich, ende met ftereke bolwercken ver- drie eerfte loopen oock door fommighe andere lan-fien, fo dat in gantfeh Hungaryen gheen ftereker ofte den, maer de Tibifcus in Hungaryen alleen. Defegenoechlij cker plaetfe gevonden wordt;met publijcke riviere komt in Maramafia,uyt het opperfte des berchsende particuliere huyfen is fy oock feer gheciert, ende Carpathi, ende overtreft alle Hungerfche rivieren infpant dekroone bovenalle andere fteden in Hunga- menichte van viflfchen, diefe op alle tijden overvioe-ryen, het aertrijck is daer rondtfom feer vruchtbaer dich heeft, maer voor al fteur ende fnoeck, wiens leverende weelderich. In't jaer 1526 den 20 Augufti heeft fomtijdts meer dan anderhalf eile lanckis,fy gheeftSolymannus Turekfehe Keyfer defe ftadt den Chrifte- oock karpers,ende meer andere foorten. Daer fijn,be¬lten afhandich gemaeckt. halven defe,meer andere rivieren, alle feer vifch-rijck,Tresbwgh. Pofonium ofte Presburch is een feer heerlijcke ftad. van grondelen, truten, vorens, falmen, feelten, lam-Hier loopt de riviere Leyta in den Donaw,ende fcheyt preyen , &c. onder welcke wateren oock vele goudtopper-Hungarien van het Aertz-Hertoghdom van Oo- draghen.
ftenrijek. Dit is een feer oude ende cierlijcke ftad,light De voornaemfte berghen ende boffchcn aen ghene ßmj.,craen een feer playfanten oordt, heeft een ghelonde fijde van de Donaw, van Ocftenrijck ende Mähren be-wel-ghetemperde lucht, ende overtreft veele andere ginnende, worden van Lazio verhaelt; Tarchzal, van Boßchen.Hungerfche fteden. De berghen rondom fijn feer ge- de Griecken Carpathus gheheeten, ftreckt hem doornoechlijck met wijn-ftocken beplant, ende daer benef- de Graeffchappen der Turocenfer, Arnenfer, Lupro-fens gevenfe oock veel houts. In de voor-ftadt, op de vienfer, Cappufienfer, Gewinerienfer, ende Sarienfer*fpitfe van een hooghen bergh, light een fterek Ca- de welcke van de inwoonders, fijnde Duytfchen, metfteel. < defe bynamen ghenoemt werden, als fcft / Der

Belgrad. Belgradum is ghelegen daer de rivieren Savus ende / Ut ®urt#irtM / Ut 0cjjlKf>er<$. De tweedede Donaw in malkanderen loopen, wordt gemeynlijc- is de Matran, die by Agria met wijn-ftocken beplant is.ken Alba Grseca, van de ouden Taurunum, ende van De derde ende alder-grootfte is de ErdeL daer fijnde Duytfchen ®ghenoemt: fy noch veel andere,die wy, om den lefer niet verdrietichis van den Turek Solymanno in'tjaer 1 f20 gewonnen, te maken, voorby gacn.als fy langhe een Schanffe ende bolwerck der gheheele

Het Vorftendom

SEVENBERGHEN
ofte

TRANS-SYLVANIA.

jNoem.

Talen.

Vrucht-
haerhejt.

Kmjden.

Mijnen.

Sout.

Beeßcn.

Oudere*

geeringb.

Evenberghen is het middellant-
fche deelvan out Dada, 't welck
de Romeynen Ripenßm genaemt
hebben,heeft nu defe namen van

Tranjyfaanu ende Sevenbergen,
om dat het met boffchen ende
berghen befet is; als Hercynia Syl¬
va , oft 0tt>ölfl(ttMJt / ende den
berch Carpathus. 'T wort ghe-

meynlijck oock Septemcaßrenfis ghenaemt , naer het
Duytfche woordt ©wn&Wcljtcn ofte Sevenberghen;
van de Vngaren wort het Erdeli gheheeten.

De palen zyn in 't weftê Hungaryen, in 't noorden Po¬
len,in 't zuyden Walachien,en in 't ooften Moldavien.

Het is van allen dinghen feer vruchtbaer , infonder-
heydt van koren;'t welcke boven de daghelijekfehe er-
varentheydt de penninck van Trajanus ghetuyeht, in
welcke Ceres ftaet, in de rechterhandt houdendeden
horen van Amalthea, endeinde flincker, een caertgen
met dit opfchrift, Abundantia DacU, dat is de overvloet
van Dacien. Brenght oock feer coftelijeken wijn voort,
ontrent Alba Iulia, Deva, ende andere fteden; oock al¬
lerhande fchoon ooft, als pruymen van Damaft, queen,
foete kerflèn,ende feer treffelijcke meloenen.Daer waf-
fen oock veel koftelijcke kruyden, als Rha Pomicum,
Centaurium majus, Gentiana maximayntt gheele ende pur-
perverwe bloemen, de wortel Rhodia, Pontifche Alfem,
Libanotisprima Theophraßißaffraen,ende ontallijcke meer
andere. Daer fijn oock veel koftelijcke mijnen van al-
lerley metalen; te Sculattin, dat de Vngherfche Zulac-
na noemen, zynder van gout, en oock by RimiliDomi-
nurdz, 't welck te fegghen is, der Heeren-beecxkens. Wt
defe plaetfen worden ftucken van 't alderfijnfte gout
ghehouwen,'t welck men terftondt fonder te rafineeren
of te luyveren ghebruyeken kan; defe overvloedt des
gouts, gheven ghenoechfaem te kennen de veelvoudi-
ghe gouden medalien der Romeynen,die men hier uyt-
graeft, op wekkers zyde ftaet 't beelt van een man met
eenbreedenhoet, met dit opfchrift C.CATO , ende
op de andere zyde is 't beelt van Dacia,in de ghedaente
van een Goddinne, houdende met de rechterhandt een
waechfchale, met defe inferiptie: A V R. P V R. Te Of-
fera ende Radna zyn filver mijnen. Het coper wort uyt
de felve berghen gegraven,daer 't gout ende filver. Het
ftael delven fy uytCijck; het yferhy Thorofco ende
Vaidahuntada;de fwavel ende antimonium komt uyt de
kopermijnen; het fout wordt daer infulcke menichte
ghegraven , dat de naebuyrighe Provinciën rijckelijck
daer mede verfien worden. Hier is oock fulck een over¬
vloet van Offen, dat men dickwils de grootfte, 't ftuck
om een gulden koopt. Wat fal ick fegghen vande peer¬
den , die daer feer fnel ende ras fijn, ende voorts van de
voghelen, van foo menigherhande foorten van arenden,
vakken,phafanten, patrijfen,wilde pauwen,kalcoethen,
klippen,fwanen,ende andere? hier fijn oock feer groote
bofcagien ende wilderniflèn, volwilde offen , buffels ,
elants, feer groote harten , lyncen, marters, murmel-
dieren,beeren,daffèn ende witte halen.

Dit landt hebben eertijdts veel verfcheyden volc-
Duytßandt.

k dut

keren bewoont, als de Iazyges , welcker overblyffeleq£^* W/ êttech
men noch tenhuydighen daghe vintin Hungaryen; de {maA. ^ 3*
Metanaftae, die oock Plinio bekent fijn; de Getse, Ba- / , ^ / c/ ~ ,
ftarnae,Sarmatae,Griecken,Romeynen,Scythen, Saxens 7/ ^
ende Vngaren. De Romeynen lijn laet meefters daer ^^ 6™«^—3
van gheworden; want de Keyfer Trajanus, verwonnen^/f° ^ ^
hebbende Decebalum Coninck van Dacia, heeft 't fel-^^^^^crrxf
vighe eerft tot de forme van een Provincie ghemaeckt,9e^<y<yn^^ / 3 de-
ende de ftadt Zarmilègethufam , naer zynen naem VI
piaraTrajanam ghenoemt.Galienus heeft twee 0Lri/jß^ lexAje
jaren daer naer 't felvighe landt wederom verloren, en-^^ cfuH. 2c
de vän die tijdt fijn de inwoonders tot de vorighe woe^^ u
ftigheyt ende onghebondenheyt vervallen (verlatende/^ ^
de Roomfche fprake met alle goede zeden ende manie-tickat e/tpc^. // Arf
ren) ende hebben den naem van Walachen aen-gheno-*71
men.Nae de Romeynen hebben de Scythen onder den
Overften Attila defe plaetfen bemachtight, ende feven
vrye woonfteden ghebout; dele, fijn ten tijde Caroli
Magni de Saxens ghevolght,welcke haer Vaderlant ver¬
latende , hebben defe plaetfen inghenomen, bouwende
aldaer feven vrye fteden, nae het exempel der Scythen.
Eyndelijck hebben de Hungherfche, de anderen vof
gende haer met de Daciers vermenght, (eenfdeels door
de nagheleghentheydt aenghelockt,eenfdeels door on-
ghelijck daer toe verweckt,) ende onder het beleydt
vanStephanus Köninck van Hongaryen, (dienfyhey-
ligh noemen) dit gheheele Landt overweldight , ende
eenighe fteden ghebout. Het berghachtighfte deel van
Sevenberghen, is feer laet van Mathia Huniade (wiens
toenaem Corvinus was) ende daer naer van Stephanus * i
Köninck van Hongaryen,overwonnen.De felvighe Ma¬
thias heeft eenen DracuIam,Vayvoda oft Heer van het
berghachtighe Tranfylvanien(een fèer wreedt man) le-
vendigh bekomen, ende nae thienjarighe ghevancke-
niffe wederom in zijn befit gheftelcj^f^

Hedenfdaeghs wort Sevenberghen in drie volckeren Deelinghe,
ghedeelt, (van welcke een yder hare byfondere fyrake
ende manieren ghebruyekt, ende oock een byfondere
Provincie bewoont,) te weten in Saxens, Ciclers, ende
Hongaren. De Sevenberghfche Saxens, ghelyck alle
andere Duytfche volckeren , hebben haerbyfonder
Dialecftum, dat is,manier van fpreken; fy woonen in va-
fte fteden ende kafteelen, ende gaen de andere natiën
verre te boven.Hare woonplaetfen fijn feven,te weten:
Zarwarien,Zabofien, Millenbach, Reuftnarck, Seghef-
burgh ofte Schefburgh, Ollezna, Schenkerftul ende
Reps; defe fteden hebben yder eenighe dorpen onder
haer.De Ciculi ofte Zeclers,diè naeft aen den Moldauw I
grenfen , ende van de Scythen komen , leven nae haer , I
eyghen wetten ende manieren , ende deylen alle hare
ampten uyt door 't lot. Defe worden oock in fèven
Landtfchappen ghedeylt , welcke fy fitplaetfen noe¬
men,waer van de namen zyn:Sepfi,Orbai,Kyfdi,Czyck, I
Gyrgio, Marcufzeek, ende Aranialzeek. De Hongher-
fche ende Sevenberghfche Edelen, vermenght met de 1
Saxen ende Ciculers , komen by nae over een met de
fpraecke,kleedinghe, ende wapenen. Alle de Sevenber-
ghers können t' famen uytbrenghen over de 90 duyfent
ghewapende mannen.
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S E V E N B

Steden. De principaelfte fteden vangantfchTranfylvanien
ofSevenberghen zyn feven,wat verre van malkanderen
gheleghen, onder welcke Cibinium de hooft-ftadt is,

Her- ende wordt oock Hermanftadt ghenoemt, light op een
manfladt. effen pleyn , met weynigh ghebcrghte rontfom, fy is

feer breet, ende niet veel kleynder als Weenen in Oo-
ftenrijck,maer door menfchen konft ende van natnyren
veel ftereker;want door de menichte vijvers ende moe¬
raden,kan gheen legher de felve ghenaken, heeft oock
een Domkercke. BrafTovia ofte Corona, van de Duyt-

Croon- fchen Croonftadt gheheeten , ende oock Stephano-
fiadt. polis , light tuffchen ghenoeghlijcke berghen , met

muyren,grachten ende bolwercken wel verfterckt, hier
is een Vniverfiteyt ende fraeye Bibliotheca. Biftritia of-

Noefen- te Noefenftadt, leydt op een effene plaets; in een groo-
fladt. te valeye, aen beyde lijden met wijnberghen befet. Se-

Sche- gofwaria ofte Schelpurgh , is gheleghen ten deele op ,

[purglo. ten deele beneden aen een berch. Megies ofMydwifch,
Myd- jn 't midden van Sevenberghen, is leer rijck van wijn, enivifch. Van a|je >t gene tot »§ menfchen nootdruft behoeflij ck is

Zaat. wei verfien.Zabefus ofte Zaas,leyt op een vlackte in een
diep dal , heeft een vifchrijck water ende is fterck:
men feydt datfe de principaelfte wooninghe der Sa-

Clm- xens gheweeftis. Colofwaria ofte Claufenbnrgh, leyt
[enburgh. oock op een ghenoeghlijcke effen plaets , ende isvan

buyten met muyren, ende van binnen met lchoone ghe-
Alba bouwen wei verciert. Alba Iulia is een feer oude ftadt,

Julia. heeft een Biffchoplijeke refidentie, zy leydt aen 't han-
ghen van eeu bergh, in een fchoon vlack velt, wel twee
duyfent treden lanck, aen de ooftzyde loopt de riviere
Marulius , aen de andere zyde Ompay , 't welck uyt de
Alpen komt: Defe ftadt is eertijdts Tarmis gheheeten,
ende was ten tijde van Trajanus,des Conincks Decebali
hof.

In Sevenberghen lijn acht parochiale Capittelen, die
fy te famen ghereeckent een Vniverfiteyt noemen. Het
Biftricienfer Capittel heeft onder hem Biftricam met
drie-en-twintigh Koninghlijcke dorpen. Het Capittel te
Reghen heeft meer dan dertich dorpen. Het Barcenfe
Capittel heeft Cronenftadt met derthienKonincklijc-
ke dorpen. Kifdenfe Capittel heeft Segefborgh ende
acht-en-veertich dorpen. Duarum Sedium Capittel
heeft de ftadt Midwifch , met fes-en-dertigh dorpen.
Der Cibinenfium Capittelen zyn twee,waer van het ee-
ne heeft Cibinium, ende drie-en-twintich dorpen, het
andere Surrogativa ghenaemt ontrent twee-en-twintich
dorpen. Het Zabefienle Capittel heeft Zabefium met
feventhien dorpen.

Meeren. Dit lant heeft oock vifchrij cke meeren, vijvers ende
Rivieren, moralfchen , ende drie rivieren, daer men met fchepen

kan varen, als de Aluta,Morolïus ende Samus, waer van

de twee eerfte haren oorlpronck nemen uyt de Scyti-
fche berghen, ende Morolïitsin den Tibifcum , Aluta
recht in den Donaw loopt, de Samus (van de Duyt-

E R G H E N.
fchen ende Hongheren Thimes ghenaemtjkomt nyt de
Alpibus, Calota gheheeten, ende loopt oock in den Ti-
bifco. Daer fijn noch andere groote enkleyne rivieren,
Chicel, Sabefus , Chryfus, Chryfoloresende Strygius,
waer van de drie laetfte veel gout-korrelkens voort-
brenghen , jae men vinter fomtydts ftucken van ander¬
halfpont fwaerte.In defe ende de boven ghemelde,wor¬
den veelderhande goede viffchen ghevanghen,als groo¬
te ende kleyne fteur, karpers van driederley foorten,
falm tweederley, lampreyen , Silurus , Mulus barbatus,
tweederhande voorens, goby; Ihoecken, baerfen ende
zeelten vallen daer feer groot.

De berghen die naeft aen Valachia Cifalpina ende Berghes
Moldavien leggen,geven veel agaricum en terpentijn.

Daer fijn feer veel bolfchen,onder welcke is de Her- Bojfchen.
cynia Sylva ofte / in de welcke , boven de
voorghenoemde wilde dieren, oock offen fijn met ma¬
nen, ende wilde peerden, die de manen tot op de aerde
Heepen.

Hier zyn oock veel kafteelen,feer fterck,onder welc- Kajkekn.
ke t' principaelfte is dat men de rooden-toorn heet,ghe¬
leghen in het Alpifche gheberghte, aen een voorbyloo-
pend rivierken,alwaer een enghe inganck is door 't ghe¬
berghte , om in 't landt te komen: dit kafteel is als een
voorburgh ende fortrefle van het gheheele landt, alfoo
dat van die zyde niemandt daer in kan komen, als de
Gouverneur defen pas fluyt. Beneden de ftadt Millen-
bach,by de ftadt Bros, is noch een ander fterck kafteel,
alwaer neffens een riviere, tuffchen dehooghe fneeuw-
berghen ende diepe dalen, eenen wegh is, leydende in
Sevenberghen.

De manieren van dit volck zyn verfcheyden, door zeeden
dien dit landt van verfcheyde natiën is inghenomen,en- der inwoon-
de noch teghenwoordigh bewoont wort. De Walachen deren.
is een feer hart ende rou volck, dat gheen gheleertheyt.
heeft, noch oock bemint; volghen de Grieckfche reli¬
gie,doch hare zeden trecken na71 Heydendomffy hou¬
den de waer-fegghers in weerden, fweeren bylupiter
ende Venus (die fy heyligh noemenjdoen veel audere
dinghen meer die nae het Heydendom fmaken; fy heb¬
ben gheen fteden noch fteenen huyfen, maer woonen in
boffchen, ende bevryden haer voor den reghen ende
wint,Hechts met riet. Het overighe deel van Sevenber¬
ghen is meer bebout, ende heeft redelij cker volck. De
Ipraecke der Scythen in Sevenberghen , verfcheelt he-
denfdaeghs weynigh van de Hongherfche in 't pronun-
cieren, in vorighen tijden waflèr groot onderfcheyt in,
ghelijckoockin'tfchrijven; wantfy eertijdts vande
rechte hant begonden te fchryven,na deflincker hant,
ghelijck de loden. De Ciculi, is een wreet ende ftrijdt-
baer volck, onder haer wordt gheen edelman ofboer
ghekent,achten haer alle even goet, op de maniere der
Zwitfers. De Vngaren hebben in Sevenberghen de
grootfte macht ende authoriteyt.

WALACHIA.SERVIA,
BVLGARIA, ende R O M A N I A.

WALACHIA.

Naem. ^ j] E naem Walachia komt van de
Flaccis , als een volck ende ghe-
flacht der Quiriten: want naer dat
de Romeynen de Geten over¬
wonnen ende verdelght hadden,
hebbenfe een Colonie in dit lant
gheplant , onder den overften
FlaccuSjVan wien het eerft Flaccia

ghenoemt, waer uyt Falaccia, ende daer naer Valachia
ghevolght is. Het heeft oock dennaem van Tranfalpim
bekomen, om dat het van Hungaryen ende Tranfylva-
nia ghefcheyden wort, door de leer hooghe Alpen ofte
berghen.

Greffen. In 't ooften paelt dit landt aen het vifchrijcke meyr,
uyt 't welck komt de riviere Hierafun^an de inwoonders
Pruth ghenaemt; in 't zuyden wort het met den Donau
befpoelt; in 't weften grenft het aen de frontieren van
Tranfylvanien,aen de ftadt Severinum, alwaer noch te¬
ghenwoordigh vier-en-dertigh pylaren van de won-
derlijcke brugghe van Trajanus ghefienworden; in het
noorden, wordt het bepaelt met de ongheachte riviere
Hoina, van daer ftreckt het recht landwaerts in tot aen
den Donauw,ende keert fich voort met een kromte te-

ghens het eylandt Paucem, by de oude fcribenten wel
bekent, 'twelck men tegenwoordigh Berillana noemt.

Vrucht- Ende hoewel Valachia vol hooghe berghen is,fo ghe-
baerheyt. breeckt daer nochtans niet van 't gene tot 's menfchen

levens onderhout noodig is; en is daerenboven feer rij ck
jMijnen, van gout, filver, yfer, ende fout-mijnen; daer en ghe-

breken geen wijnftocken, noch ghenerhande ghedier-
ten. Het brenght oock veele fchoone ende kofte-
lijcke peerden voort, welcke men Tellen noemt, ende
andere.

De ftadt, Tergevilza ofte Tervis, is de woonplaetfè
van de Vayvoda.De andere fteden fijn Braila,ende Tar-
gard , by welcke ftadt een feker fpecie van zulpherach-
tigh krijt ofte aerde ghegraven wort,waer van men feer
goede keerffen maeckt, ghelyck van het was. De refte
defes landts wort met dorpen ende hoven bewoont.De

, rivieren fijn Hierafus, Bardalach , Strethus, Biftricia,
Miflovo, Ialonicza,TeItz,Damboviza>welcke alle in de
Donauw haer vermenghen.

S E R V I A.
Balen.

Oude Veel fijn van opinie , dat dit landt der Triballen oude
inwoonde- woonplaetfe gheweeft is:want defe volckeren,na dat de
nn' macht van 't Roomfche ende Grieckfche rijck begon

te Iwacken,alhier uyt 't noorden,ghelant fijn. Culpinia-
nusende Volaterranus fchrijven, dat eertij ts de Dar-dani Servien ende Rafcien bewoont hebben.

Steden. De Konincklycke ende voornaemfte ftadt van Ser-
via, is gheweeft Sinderovia, van fommighe Sprendero-
ben,ende van andere Simandria ofte Semendria, van de
Tureken Semender, ende van de Hungaren Zendreno
geheeten, light niet wijt van Belgrado aen den Donaw,ende is inghenomen van den Turckfchen Keyfer Amu-
rath,in 't jaer 1438, ende ghemaeckt tot een Sangiacat,
onder den Baffa van Buda ofte Ofen;Daer fijn noch an¬
dere groote fteden, te weten, Videnis, van de Turcken

Duytßandt.

Kiratonum ghenaemt; ghelegen aen den bergh Argen*
tato,welcke oock ghemaeckt is tot een Gouvernement
ofte Sangiacat, onder den Baffa van Temifwar. Novo-
gradum gheleghen op de frontieren Van Servia,'t welck
lommighe den nieuwen bergh noemen, ende heeft een
onwinnelijck kafteel. By Monte Nigro fijn treffelijc-
ke zilver-mijnen; daer fijn noch de fteden , Samandria,
Prifdena,alwaer de Keyfer luftinianus gheboren is, Sto-
nibrigadum, ende Belgradum van te voren Tauranum
gheheeten.

BVLGARIA.

BVIgaria is ghenaemt,als ofmen wilde fegghen Volga- Naem*ria, om dat defe volckeren komende van de Volga,
ontrent den jare Chrifti 5-66, dit landt bemachtichden.
Sommige meynen,dat het by den ouden fchrij vers heet
Mafia Inferior. Het light tuffchen Servia,Romania,ende Grenfen.
den Donauw.

Dit landt is doorgaens rou ende berghachtich, ftrec- Landt
kende langhs den bergh Hsemus tot aen den Donauw, ***•
ende na Romania. In het midden is het alderrouwfte,de
laghe plaetfen fijn alle met boffchen ende wilderniffen
befet ende overtrocken.

De hooftftadt defes landts is Sophia, welcke Niger Steden.
Tibifcum Btolemai acht te wefen.Alhier refideert de Beg-
lerbeus van Grieckenlant, welcke van de Turcken Ru-
meli Beylerbey geheeten wort,ende heeft een-en-twin-
tigh Sangiacaten ofte Gouvernementen onder hem.
Saribrod is oock een voorneme ftadt in Bulgarien. Ni-
copolis wordt van de Sangiachen gheregeert: niet verre
van defe ftadt worden noch ghefien de overblyflelen
van de brugghe, die de Keyfer Trajanus eertijdts over
den Donauw ghebout heeft, als hy teghens de Geten
oorlogh voerde.

ROMANIA.

ROmania heeft delen naem van de wijtberoemde Naem.ftadt Conftantinopefdie eertijts Roma Nova gehee¬
ten wiert. In voortijden was dit landt oock Thracia ghe¬
noemt , ofte van Thrace de fone van Mars, ofte van de
Nymphe Thraca, ofte veel eerder van de wreetheydt,
wildheyt,ofte lichtveerdicheyt der inwoonderen.

Dit lant wort in 't weften van Macedonienghefchey- Grenfen.
den door de riviere Strymon; in 't noorden light de
bergh Hasmus; al de reft, fo in 't ooften als zuyden, wort
van de zee belpoelt.

De locht is daer niet feer goedt, het aertrijck 011- Lucht.
vruchtbaer, ende kout, doch langhs de zee-kufte is het
leer vruchtbaer van koorn,aIderhande fruyten ende ge-
waffen, die men met de handt pluckt, als erweten, bo- Vrucht-
nen, &c; boom-vruchten fijnder oock weynich, maer baerhejdj
veel wijnftocken,die nochtans qualijck rijp worden,dan
alleen op die plaetfen, die voor de koude bewaert kön¬
nen worden.

De fteden defes Iants fijn, Abdera,het vaderlandt van Steden.
Democritus, Nicopolis, Philippopolis, Hadrianopolis ,

Trajanopolis,Selymbria,Perinthus,ende meer andere.
De hooftftadt is By^antium, ghefundeert van Paufa- ConflantF

nia, ende naederhandt 'Conftantinopelen ghenoemt nae nopolen.
Conftantin,die aldaer den ftoel des rijcx gheftelt heeft:
van de Tureken wortfe Stampolda gheheeten, 't welck
foo veel te lègghen is, als een groote ruyme ftadt. Sy is

D d 1 gheleghen
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WALACHIA, SERVÏA, B V L G A R I A ende R O M A N I A.
gheleghen aen denEuripus ofte englien arm der zee,te- Keyfer ryden 200 Mutefarachas,met lancen5welcke van Mute*
ghen over Pera, 't welck men nu Galata noemt, een 011- flaven vry gemaeckt fyn, door eenige vrome feyten, en fackas*de Colonie der Genouefen, gheleghen in de bocht ofte worden voor Edel-luyden des Hofs ghehouden. Na de-
kromte van Byzantio. Binnen Conftantinopel fyn veel fe ryden oock voor den Prince 30 Chaufilier , 51 welckChaufilier.
oude ghedachteniffen ende monumenten , eenfdeels fo veeijs te fegghen als Heraulten, die 'tghedrangh en-daer eerft opghericht, eenfdeels van Romen daer glie- de den toeloop des volcx beletten, ende banen alfo de
brocht; de principaelfte lijn, de Tempel Sophiae, van de Keyfer den wegh , ende ontfanghen de requeften, die
Keyfer Iuftinianus ghebout 3 het Paleys van Conftanti- aen den Keyfer gheprefenteert worden. Nae defe, Vol-
nus i een Columna Serpentina ,ende een Columna Hifloriata ; ghen, ende marcheren Voor den Keyfer, 200 voetgan-
S. Lucas kercke; het Arfenael en timmerwerf het nieu- ghers, Solachi gheheeten, met vergulde boghen ende Solachi.
we kafteefide CoIofTus;het Gynxceum oft Vrouwen-huys; pij len,ende achter hem óock 200,en op yeder zyde 30.de Hippodromm ofren-plaetfe,ende de obelifci. Defe ftadt Nevens defe , en aldernaeft het Keyfers paerdt, loopenwordt van twee rivieren befpoelt,van de Cydrus, die nu 100 Peicklerft welck fo veel is als loopers oflackeyen , Wickler.
Machleva, ende de Barbyfe, die nu Chartaricon ghe- defe worden van de Keyfer in tijden van oorlogh ende

. noemt wordt. De omvangh defer ftadt begrijpt 13000 vrede , hier en daer verfonden, ende loopen ghemeyn-treden i daer fijn over de 700000 inwoonders. Derne- lijck blootsvoets. Ende dit is des Turckfchen Keyfersnichte der huyfen is daer uyt af te meten, datter in den daghelijckfche guarde. Maer in tijden van oorloch,
jare 1633 ontrent de 60000 afghebrant fijn. heeft hy noch byfondere voetknechten, Afaples ghe- Afaples.Rivieren. Dit landt heeft weynich rivieren,doch allegader feer heeten,ende oock extraordinarife ruyterye,Caripoglau Carrion.vermaert,te weten Hebrus, Melanes, Tearus, Arfus,Ba- ghenoemt;behalven defe wort door alle Provinciën desBeruhen» thynia, Nefta; de voornaemfte berghen fijn , Haemus, Turckfchen rij cx , een ordinaris garnifoen ghehouden
Rhodope,Orbelus,Pangseus, ende Meflapus. tot befcherminghe van 't felve. De frontieren teghens

Regee- Het is hedenfdaeghs onder 't ghebiedt des Turck- de Chriftenheydt fijn befet met over de 10000 Ianitfe- Guam*ringh ende fthen Keyfers , welcke zynen Keyferlijcken ftoel te ren. Midden in deTurckfche Provinciën zyn over de fiene».macht des Couftantmopelen heeft, met een feer treflijck Paleys, 6000 Ianitferen, hier ende daer verlpreyt > die ftaen al-
^Turcx van wiens macht ende regeringe wyyets in't kort fülle leen onder den Turckfchen Keyfer * ende zyn ghenenverhalen.Daer fijn ontrent 200 man van de Turck geor- Beglerbey of Bafïa onderworpen , zyn oock van alledineert,welcke alle vier jaren door Griecken,Walachie, contributien ende onghelden vry. Door de Provinciën

BofhiajNatoliajende andere Turckfche Provinciën rey- light hier ende daer oock een foorte vanjonghelingen *fen , om te vergaderen der Chriftenen kinderen oft tot ontrent 10000, met welcke de frontierplaetien ver-knechtjens van een yeder familie , als thienden die fy ftercktende verfien worden. De refte van de militie,be-
fchuldigh zijn;diefy te Conftantinopolen,Pera,ende A- halven de ghene, van welcke hier boven mentie ghc-drianopoli brenghen, daerfc van de burgers opgevoedt maeckt is,ftaen onder de ghehoorfaemheyt der Begier-worden: defe worden allegader Azamoglia ofte Ia- beys , de welcke zyn Gouverneurs van leven Provin-
mogla gheheeten, 't welck foo veel beduyt, als fimpe- cien, als van Griecken, Natolia , Caramannia, Amafia,le, onnofele, ende onwetende kinders. Als defe tot haer ende Cappadocia,Anacidula,Mefopotamia ende iEgyp-achtfte jaer ghekomen fyn, worden die plomp en boers ten. De Turckfche Keyfer heeft oock drie ofte vierfyn, beftelt by de boeren in Burfia en Caramania i de Raets-heeren,die men VifirBalfas noemt, offimpelijck Vtfirfchoonfte daer van, die leerfaem ende fubtijl zyn, on- Baffas. Theodorus Spanduginus, in zyn boeck van de Bdjfat.
trent foo, in het Serrajo , het voornaemfte Paleys des manieren en zeden derTurcken,fchryft,dat des Turck-Turckfchen Keyfers, te Conftantinopelen ghebracht, fchen Keyfers jaerlijckfeincomfte is 68 tonnen gouts,alwaerfe in goede difcipline, konften, ende in de wape- „ende 58000 ducaten, yeder tonne gouts geeftimeert opnen onderwelen ende gheoeffent worden , tot datfe tot 100000 ducaten.
haer twintigh jaren ghekomen fyn: uyt defe kielt men De Gheeftelij eke adminiftratie defes länts, in Provin- Gheefte*

Janitfaren. daer na de Officialen ende Hof-dienaers, de Ianitzaren, ciali Romano begrepen, is defe: onder den Aertzbif-^^^*"*zynde loldaten te voet, die de Turckfche Keyfer ghe- fchop van Conllantinopelen hooren de Bilfchoppen ,duyrigh tot zyn guarde hout, tot het ghetal van twaelf Colubrienfis ofvan Chiorlich, Naturenfis, Spigacenfis,duyfent. D e voornaemfte van defe Ianitzaren, die on- Dortienfis, Panudenfis, nu ter tydt Pandia, met die van
Spacho* trent 3000 fyn,ende Spachoglani ghenoemt worden,be- Calcedonien. De Aertzbilfchop van Heraclea heeftglani. waren altydt des Keyfers rechter zyde , ende heeft een onder hem die van Rodefto, Periftacienfis, Gallipoli,yeder van haer vier of vyf paerdcn tot zynen dienft: Darnenfisofvan Dardanello,CurIotenlis,ArchadopolisSilichtar. 3000 andere Ianitferen,die rnen Silichtar noemt, lluyten ofvan Arco,Milfenenfis. Onder den Aertzbilfchop vandes Keyfers llincker zyde, yeder oock vier ofvyfpaer- Patras, ftaen de Lampfaciner Bilfchop, ende Dinenfis,den tot zyn dienft hebbende. Na defe twee ordens van de Sellana. Den Squificenfer Aertzbilfchop, ofvan Se-Spachoglan ende Silichtar, ryden aen de rechterhandt quino,de Trojanus,Andrunianus,Iacorenfis,van Decan-

Vlofagi. des Keyfers 5000 Vlofagi, ende 5000 der felver aen de dimonia,Lupadienfis, Epigonienfis, Libarienfis. Onderllinckerhant, de welcke alle uyt het ghetal der Ianitza- den Verifienfer Aertzbilfchop ftaen, Roffianenfis, A-
ren ofverloochende Chriftenen ( die van te voren aen prenfis,Ripfalenfis,ofCyphela. Den Aertzbilfchop Ma¬den Beglerbey of Balfen ghedient hebben) ghecoren dricenli, ofte van Mariza,fyn geen Bilfchoppen fubjeót,worden. Naer defe alle,volgen ten laetften de ruyteren, als oock niet den Aertzbilfchop van Andrinopoli. On-

Chmpici. Charipici ghenoemt, 't welck foo veel te fegghen is, als der den Aertzbilfchop van Trajanopoli hoort de Avien-
arme, dele komen van felfs uyt alle Provinciën des fer Bilfchop. Onder den Aertzbilfchop van MalziacoTurckfchen rijcx, ende fyn van verfcheyden natiën, als die van Maronia. Den Aertzbilfchop van MeffipoliisChriftenen, Perfianen, Moren, Syriers,Arabiers, Barba- fubjed: die Xanocienlïs. Onder den Aertzbilfchop van
ren, ende Tartarê,by een vergadert, tot dienft des Key- Philippis ftaet die van Chriftopoli, Drahonenfis, endeIers,dien zy om Ibldye dienenruyt dele worden 2000,de Chrylöpolitanus.
bequaemfte, ghecoren, tot 's Keyfers dienft. Voor den
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SLAVONIEN.

Clavonia heeft den naem van de
Sclavifche volckeren, die eertijts
ontrent de Moeotifche morallen
woonden. Het is oock van Plinio
Illyricum ghenoemt, na Illyricus
lone van Cadmus, ofte ('als ande¬
re willen) van Polyphemus: van
Ptolomteo wordt het Illyris, ende

van Stephano Illyria gheheeten.
Dit landt wort verfcheydelijck van fommige afghe-

paelt. Nae Ptolomsei ghevoelen ftreckt het van lftria
langhs de zee-kufte tot aen de frontieren van Macedo-
nien, ende landwaerts in tot aen Hongaryen, Ooften-
rijck, ende Opper Maelien. Pomponius Mela ende Dio-
nylius Alexandrinus bepalen het veelwijdtloopigher,
want fy Illyrico toe-fchryven den gheheelen ooft kuft
vandeHadriatifche zee, die wynu de Golf van Vene¬
tien noemen,te weten,van Triefte af,tot aen de berghen
Ceraunien: jae dat meer is, fy Hellen der Illyrier woon-
plaetfe tot over den Donauw, overmidts Mela den Do-
nauw onder de rivieren defes landts reeckent. Sommi-
ghe gaen noch veel verder met de uytbreydinghe der
limiten defer Provincie; Plinius belluyt het tulfchen de
rivieren Arfianende Tition : meeft volghenle Ptolo-
maaim,na wiens befchryvinghe Illyricum begrijpt (daer
het naer Macedonien ftreckt) Dalmatien ende Li-
burnien, het welcke Lazius nu Crabaten noemt, en
andere Croatien; maer Pinetus 't Graeffchap van Ia-
dera, ofte ilContado di Zara. De lenghte van Slavonien,
van de riviere Arfa tot aen de riviere Drino ,«380 Ita-
liaenfche mylen.

Dit landt heeft op lommighe plaetfèn een ghefonde
ende fuyvere locht,doch daer de poelen ende moralfen
de lelve met vuyle dampen befmetten, is 't onghefon-
der. Nae 'tghetuyghenilïe van Strabo is het feer play-
fierich ende ghenoeghlijck, heeft goede endevafte
zee-havens,ende een vruchtbaren gront, die oock wijn-
ftocken voortbrenght, behalven op de plaetfen,daer 't
door de fteen-klippen hert ende fteenachtigh, ofte naer
Hongaryen ende Ooftenrijck, daer 't kout ende fheeu-
achtigh is. ,

Iulius Florusfchrijft van de lllyriers ofte Slavoenen ,
datfe in de eerfte oorlogh van Carthago, met roven
haer niet verghenoeghden,maer voechden by haer on-
ghebondenheyt noch een boos ftuck, als fy de Ghefan-
ten des Roomfchen volcx, die nae recht met haer han¬
delden, niet met een fwaerdt, maer als beeften,die men
ten offer brenght, met een byle ghedoot hebben, de
overfte der fchepen met vyer verbrant, ende dat noch
t' alleronwaerdichfte is,fulcx gefchiede door bevel van
een vrou die haer regeerde, die, als Florus feght, Teu-
taen ghenaemt was. De felvighe fchrijft oock, dat de
Slavoenen in de Macedonifche oorloghe van den Kö¬
ninck van Perfen ghehuyrt waren , ende achter in het
Roomfche krijghsvolck begonden te flaen: doch naer
dat S corda haer hooftftadt,van Anicio den Roomfchen
Praetore,inghenomen ende verdeftrueert was,hebbenfe
haer terftont overghegheven. Plinius fchrijft dat de ku-
fte van Illyrico wel met duyfent eylanden bewoont
wrort,ende dat ter contrarie die daer van Italien, teghen
over gheleghen,gheen bequame zee-havens heeft.

De voornaemfte fteden van Sclavonien fijn, Senia,
ghemeynlij eken Segna ghenaemt, gheleghen op een
vlackte aen de Zee , doch wordtfe door den noorden
wint met grouwelijcke tempeeften feer ghequelt. Iade-
ra Colonia , is de hooftftadt der Liburnen, hedenf-
daechs de voornaemfte ende fterckfte ftadt defer con-

treye.Sebenico,van Ptolomseo Sicum genaemt, is ghe^
leghen inden Scardonifcheninham, beneden eenen
bergh, alwaer de zee fchijnt te willen inbreken ; op den
bergh light een kafteel. Om defe ftadt fijn feer vrucht¬
bare ackers; vanweghende veelvoudighe quellingen
der Turcken,wortfe nu ter tij t weynigh bewoont. Spa-
latum ende Salena fijn by Ptolom^um ende Strabonem .
leer vermaert. Salona is de voornaemfte zee-haven van

Dalmatien, doch wort nu naulijcx bewoont, overmidts
hare quade naebuyren de Turcken.Tragurium,teghen-
woordigh Tran gheheeten,is van het vafte lant met ee¬
nen kleynen zee-arm ghefcheyden.Epidaurus is een ou¬
de ftadt gheweeft, op wekkers ruinen de ftadt Ragu*
fium,die nu ghemëynlicken Raguli, ende van de Turc-
ken Dobrovicha ghenoemt wordt, ghebout is, welcke
kleyn van begrijp is, hebbende een fterek kafteel, maer
een beroemde koopftadt van weghen de Turckfche
waren. DefeRepublijcke wordt met feer goede wetten
gheregeert, ende fijn de borghers aldaer rij ck ende
machtigh.

Dit lant wort met twee treffelijcke rivieren befproeyt, Rivieren.
te weten met den Dravo ende Sauw,die in den Donauw
loopen. Aen ghene zyde van het gheberghte fijn veel
kleyne rivieren ende beken, die in de Adriatifche zee
vallen,als de Edanius, Ticius,Naron,Rhezon ende Dri-
nus. Alle de Illyrifche ofte Slavonifche volckeren woc-
nen meeft inhoute huyfen, met riet ofteftroo ghe-
deckt, uytghefondert in eenighe weynighe zee-fteden >
in de welcke fy burgherlijcker leven.

CROATIEN.

CRoatia is een ghedeelte van Illyrien , 't welck Palen.wy hier boven befchreven hebben, ftreckt nae
Hungaryen; van Rufo ende Volaterrano wort het Vale*
ridyende van andere Liburnia ghenaemt. In 't ooften is 't
bepaelt met lftria, aen den Sinum Fanaticum, endelight
tulfchen de rivieren Culpa ende Dravo , ende Opper
Mafien.

De hooftftadt van Croatien, feytmen nu te fijn Bigi- Steden.
hon,want Fumium plachte het eertyts te wefen. De an¬
dere fteden fijn Zengh,Wackat,Turnaw,Modrifch. Dit
lant is in korte jaren herwaerts,van weghen de veelvou¬
dighe invallen ende inlegheringhen der Tureken feer
bekent gheworden,want als de Turek den vrede met de
Chriftenen ghebroken hadde,heeft hy altoosghetracht
dit lant, (als wel gheleghen om daer uyt de andere lam>
fchappen,namelijeken,Italien ende Duytflant te beoor-
loghen) onder zyn ghebiet te brenghen. Daerom heeft
de Turckfche Keyfer in 't begin des fomers 1592,zyne
Ballen ende Overften bevolen een legher in Croa¬
tien te brengen; waer deur de loldaten die daer in gar¬
nifoen laghen feer vreefden , te meer om dat de Balla
van Bofnia ftracx de ftereke veftinghe Hraftonitzam
met verraet inghecreghen hadde. Waer mede de rafer-
nye ende furie der loldaten noch niet verfadicht zyn¬
de,liet hy terftont belegheren de ftereke ftadt Wyhitz,
ende naerdien daer gheen hope was van ontfet, heeftfe
haer moeten overgheven, ende wierde 't garnifoen,bo¬
ven belofte,wreedelijeken ghemafïacreert. Defè over-
ghevinghe fijn duyfent andere ellendigheden ghe-
volght, die ick hier voorby gae. In 't navolghende jaer
1593, de.Turek glorierende van foo veel fteden ende
ftereke plaetfen in zyn ghewelt ghekreghen te hebben,
hadde een fonderlinghe begheerte,om de ftereke ftadt
Silfeck te bemachtighen, die hy met een gheweldighe
heyrkracht belegheren liet; maer de Duytfchen merc-
kende watonlijdelijcker fchadeende quaets, niet al¬
ken Duvtflandt. maer oock eants Europa daer door te
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ÏLLYRÏEN.

verwachten hadde , indienfe van den Turck vennee- flörten haer in de Saw.Defe fladt was eertijts het hooft
ftert worde,voerdenuyt alle plaetfen haer krijghlvolck van 't Coninckrijck Bofnia , hebbende een onverwin-
by een , waer mede fy de riviere Sauw pafleerden , van nelijck kafteel, daer niet wel by te komen was. ïn dit
willens met den vyant te flaen, ende alfo defe ftadt van landt fijn oock noch eenighe andere goede fteden, als
't belegh te bevryen.De Turckfche ruyterye, in 't ghe- Schwonica ende Warbofayne, de welcke men feydt nu
tal van ontrent acht duyfent,ofte als fbmmighe willen , ter tij t de principaelfte ftadt defes landts te zyn, hoewel
thien duyfent, om te verhinderen der Cliriftenen aen- datfe met gheen muyr omringht iss de riviere Milliatz-
komfte,pafleerde terftont in aller haeft de brugghe,die ka deylt de felve in twee deelen.
fy over de riviere gheflaghen hadden, alwaer fy haer in
batalie ftelden, ende quamen voorts met de Chriftenen "DAT IVf A T T F TM
te flaen, diehard indringhende, ende met fonderlinghe
couraeiedeTurckenaenvallendediebbendeTurcken, . r . r . . r , r

f naerdienfe niet langer konden refifteren) op de vlucht 0£ll?atia' f°3° I rlTTr ^ Van Naem*
ehebrocht na de brugghe, welcke ondertuflchen van ^Delmimo,de hooftftadt defes landts^ Dit landt was
de Carelftadtfche fofdaten was befet 5 de Turcken den eertlJdts feer ende waren de Dalmaners feer
pas aldaer ghefloten vindende , ende gheen uytkomfte mog^ei|^e 111wapenen ende njckdom , ende oock
fiende,om haer wederom by de refte van haer legher te op de goede gheleghentheydt hares landts >
vervoeehen,wierden allegader geflagen,veel der felver f verkeerden meeft m boffchen, derhalven fy tot roo-
die haer meynden te falveren, verdroncken in de Cul- ! en veerdich waren. De fteden defes landts Steden.
pa ende Sauw. De refte des Turckfchen leghers fiende Salanum,het vadei arfdt van Diocletian,diele daer-
de nederlaghe van hare Cavalerye,begaven haer op de °.m ^ ^ 5 WIJn a , aer1noc ee;n*~
vlucht, enxle is alfoo door Gods hulpe op den 22 Iunii g^e overbluffelen fijn. Van Ragufa is hier boven ghe-
1593 defe ftadt van de ftrenghe belegheringhe bevryt. jVO taen mont van den inham die} J 00 j eertijdts van de ouden Sinus Ri&omcus ghenaemt was.

D A C \T T 17 \T Catara heeft een feer bequame haven. Niet wijt van deB O O N 1 r, JN. frontieren defes lants,aen de zee, leyt de ftadt Appolo¬
nia , by de welcke een fteenklippe is, die vlam en vyer

Noem. ï^\At deel van Liburnien, 't welck hem ftreckt nae 't uytfpout, ende beneden defe klippe , bobbelt ziedend
1 ynoften, wordt hedenfdaeghs Bofnia gheheeten, na heet water uyt de aerde,met fulpherachtigh kruyt,prin-
de Beflèn, volckeren van Neder Moefia, welcke van cipael als de klippe brant.
daer door de Bulgaren verdreven, dit Opper Moefien De Gheeftelijcke adminiftratie van defebovenfz.
hebben inghenomen, ende door de veranderinghe van landen is dufdanigh, volghens het Provinciale Roma- mgbeva»
de letter e in een o, in plaetfe van Befli, Bofli ende num: Onder den Eertzbiflchop van Iadra ofte Zara s dlLyien,
het lant Bofna ende Bofnia gheheetenihoedanighe ver- ghehooren, de Biflchoppen van Anzara, Vegla, Arbe.
anderinghe in veel andere namen oock menichmael Onder den Eertzbiflchop van Spalato, de BifTchop-
ghefchiet, alsinMelita, 't welck nu Malta ghenoemt pen van Traguria, Tina, Sardona, Temnenfis, Ne-
wordt, item , Longones ende Lingones, Scandia ende nenfis, Almifa, Sebenico, Farenfis. Den Eertzbif.
Schonia,&c. fchop van Ragufa fijn fubjeót Stagnenfis , Roflonen-

Steden. De voornaemfte ftadt van Bofnia is nu ter tydt Iait- fis ofRofine, Tribunienfis ofTrebina, Cataro, Bacen-
za , gheleghen op eenen hooghen bergh, fy wordt met fis, Rofienfis, Bidnanenfis ofBudea. Onder den Eertz-
twee rivierkens omringht, die haer met hunne fteyle biflchop Antibarenfi fijn de Biflchoppen van Dulcino,
klippen ende hooge oevers feer fterck maken j aen den Suacinenfis, Drinaftenfis, Polaftrenfis, Scodrienfis, Sar«
voet defes berghs loopen defe wateren te famen, ende denfis,Surtanenfis ofAcitarenfis, Arbenfis,

leqee-

Het Hertoghdom

STYERMARCK.

Nam. Twm Tyna °^£e Styermarck, heeft de-
fen naem buyten alle twijffel,van
een Stier : van welcke meyninge
oock is iEgidius Tfchudus, ver¬
halende uyt Plinio, dat Cato on¬
der de Taurifceren oock de Le-
vontios ende Salaßos rekent, want
hy feydt: De Taurifci fijn oock

Ga/ii gneweeit, wcicke natie, in de oude krijghen der
Franfen, hare woonplaetfe ghenomen heeft aen gene
fijde van de Alpes,van welcke Polybius in fijn 11 boeck
van de Franfche oorloghe aldus fchrij ft: In de Alpes,
aen beyde de berghachtighe fijden , teghen dat deel
't welck naer den Rhofne ende het noorden ftreckt,
woonen de Galli, welcke Tranfalpim, dat is Overbergh-
fche, ghenaemt worden; maer naer dat deel dat nae de
vlacke velden ftreckt, fijn de Taurifci, Agones, ende
meer andere Barbarifche natiën , van de welcke de O-
verberghfche, niet om haer afkomlftmaer van weghen
de verfcheydenheydt van woon-plaetfe onderfcheyden
worden, ende fijn Tranfalpini ghenoemt, 0111 datfe aen
ghene fijde der berghen woonen. Defe Taurifci daer-
naer vertreckende , hebben andere woon-fteden ghe-
focht, ende dat landt inghenomen, 't welck men he-
denfdaechs noemt het Graeffchäp Goerts 5 ende van
daer fijn fy voorts ghetrocken in Styrien, ofte Styr-
marck, ende hebben aen dat landt haren naem ghe-
laten. Want Taurus by den Duytfchen een ftier te feg-
ghen is. Sv hebben haer oock uytghebreyt in Ooften-
rijckende Vngaren. Sommighe willen fegghen, dat
Styria eertijdts oock Valeria gheheeten was , ter
eeren van Valeria, dochter van Diocletianus, ghelijck
Marcellinus ghetuyght, ende Aurelius Viólor in fijne
befchryvinghe der Keyfèren. Volaterranus meyntdat
het Iapidia is ghenoemt gheweeft , fchrijvende in fijn
8 boeck fijner Geographise in defer manieren: Het
naeft daer aengheleghene landt is Tapidia , 't welck men
nu Styrien noemt, hoewel dat de Paus Pius 't felvighe
Valeriam meynt te fijn. doch foude men oordelen, uyt
de befchrijvinge Rufi, dat Valeria is 't ghene nu Croa-
tia ghenoemt wordt, tuflchen den Donaw ende den
Drauw gheleghen. By foo verre de eerfte opinie waer
is, blijckt daer uyt, dat de £fuadi voortijdts hare woon¬
plaetfe hier ghehadt hebben , dewijl dat Sextus Rufus
fchrijft , dat onder Iulio de Marcomanneren ende
Qu aden verdreven fijn uyt de plaetfen van Valeria, de
welcke gheleghen fijn tuflchen den Donaw endeden
Dravo.

Dit landt is een deel des middellandfchen Norici, ge-
lij ck oock Carinthia, ende worden gherekent onder de
provinciën van Illyricum ofSlavonien, is daer nae oock
onder Duytfchlandt begrepen.

Aen de Styrmarck grenll in't ooften Hungarien; in't
zuyden Carniola en Crain; in't weften Carnthen 5 ende
in't noorden Ooftenrijck.

Dit landt is rontfomme feer berghachtigh, behal-
ven naer 't ooften , alwaer een wijdt vlack veldt is. Van
fijne vruchtbaerheydt is niet veel te roemen, dan dat

Vrucht- het doorgaens veel mijnen heeft, die weynich ghegra-
ven worden , door onachtfaemheydt fijner Vorften.
Daer fijn filver-mijnen in de Alpen , diefe Schwenber-
ger Alpen noemen : ende by de riviere Amifo fijnyfer
groeven. Hier wordt oock een groote menichte zouts
ghefoden, 't welcke fy in andere landen voeren , ende
doen groot ghewin daer mede.

Duytßandi.

Talen.

Lands
aert.

haerheyt.
A-fijnen,

Dit landt is eertijdts gheweeft een Marquifaetfchap 'Marek:
van Tannonia prima ofte Ooftenrijck, ende is Styriagraeffchap.
daerom oock een Marek ghenoemt geweeft, ('t welck
foo veel te fegghen is als frontiere,) ende bedient en
gheregeert door een Marck-grave, ghelijck als Lazius
betuyght; heeft daernaer den tijtel van een Hertogh- Hertogh-
dom verkreghen, door den Keyfer Frederick Barba- dom.
rofla , ende is eyndelijcken ghekomen onder liet ghe-
bietder Hertoghen van Ooftenrijck , welcke het nu
teghenwoordigh befitten. De laetfte Marck-grave is
gheweeft Ottocarus, wiens dochter trouwde Lupoldus
Hertogh van Ooftenrijck, de welcke door bewilgingh
des Keyfers isghemaeckt Hertogh van Styrmarck.Als
defe linie verllorven was, fonden eenighe landtfaten
naer Beyeren , ende ettelijcke nae Vngaren, wekkers
Köninck fijnen fone derwaerts fondt 5 maer dewijl de
felve leefde 11a fijne wijfe, ende den Styrmarckers on»
lijdfaem enonverdraeghlijcken was,wierdt hywegh
ghejaeght,ende in fijn plaetfe Ottocarus des Könincks
van Bemens foon beroepen , die van te voren bemach-
tiglit hadde 't Hertoghdom Ooftenrijck , ende anno
1269 oock Carnthen daer by ghekregen; doch heeftfe
niet langhe behouden können: Want als hy door fijne
hooghmoedigheydt foo verre ghekomen was, dathy
de Mayefteyt des Keyferrijcks verachtede , ende over
de Boheemfche leenen den KeyferRudolph van Habs-
burgh niet wilde fweeren, heeft de Keyfer te Angs-
burgh eenen Vorften-dagh doen uytfehryven, citeren¬
de aldaer Ottocarum, op hooghe pene, om te compa¬
reren , ende rekenfehap te gheven van weghen de ver-
achtinghe van fijne Majefteyt, als oock van weghen de
landen die hy onrechtveerdelijck geoccupeert hadde.
Ottocarus lachte over defe citatie,en fond niemand op
den beftemden dagh, die voor hem foude antwoorden.
Ondertuflchen quamen oockt'Augsburghdeghefan-
ten van de Ooftenrijckfche ftanden, ende by den Key¬
fer ende Vorften over het gewelt,onrecht, ende wreet-
heydt van Ottocaro feer klaghende, befwaerden hem
met defe ftucken: namelijck, dat hy hein Ooftenrijck
hadde bemachtight door een onrechtveerdigen tijtel,
fijn echte Gemaelinne Margareta, een rechte erfghe-
naem des huys Qoftenrijcks, gherepudiert, ende daer¬
naer door fenijn laten ombrengen, ende in haer plaet¬
fe een concubyne ghenomen. Dat hy Agneta van Ba¬
den, ende haer dochter Elizabeth met haren broeder
Henrick, hadde van hare wettelijcke erffenifle vait
Ooftenrijck berooft i veel van de principaelfte Heeren
in de ftadt Weenen , wreedelijcken doen ombren-
ghen; oock dickwils teghen het onnoofele volck fijnen
boofen aerdt ghetoont. Dat hy met Bela den Köninck
van Vngarien, heymelijcken ghedeylt hadde het landt
van Ooftenrijck,Styrmarck,Carniolen ende Wendifch-
Marck, lijnde Rijcks leenen. Dat hy oock het Room-
fche Rij ck ende den Keyfer was af-ghevallen, op dat
hy door hulpe van een uytheemfche natie, te beter
Ooftenrijck mochte behouden, ende de onderdanen
met een fwaer jock plagen.Hier op fijn, met eendrach-
tiglie ftemmen der Vorften , Gefanten aen Ottocarum
ghefonden-.doch fo de felvighe in plaetfe van antwoort
niet als finadighe woorden ende fchimp , teghens den
Keyfer ende Vorften wederom brachten; is met glie-
meyne bewilliginghe de krijgh befloten, ende hare
Majefteyt alle billijcke hulpe belooft: De welcke een
groot Heyr verfamelt hebbende, trock daer mede naer
Ooftenrijck. Hier teghens quam Ottocarus oock te

F f vekta
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S T Y R M A R C K.

^elde, met gheenkleyne macht; maer twijfelende aen In Styrmarck lijn veel Graeffchappen , onder de Graef-den uytganck defes oorloghs,vreefende oock des Key- welcke is Warafdin aen den Drauw , ende Lebnau aen fihappcn.
fers voorfichtigheyd ende macht, heeft door tuflchen- den Muhr.
•fpreken ende interceflie van twee Biflchoppen, vre- Door Styrienloopende rivierenDravus, Lavanda, Rivieren.
de met den Keyfer ghemaeckt , reftituerende Oo- Sackan, Sulmo, Raynacho, Mura, Martza, Arrabon,
ftenrijck, ende doende den eet van ghetrouwigheydt Veyftritza, Lauffnitz, ende noch ontallijcke veel meer
aen den Keyfer, foo van weghen Bohemen, als van andere rivierkens ende beecxkens, de welcke meeft
iijne andere landen ende provinciën: ende ghefchie- alle in den Donaw Horten.
de defe huldinghe in't aenfien des gheheelen Leghers, Der berghen defer provincie fijn foo veele dat Bergben.littende Ottocarus op fijne knyen voor den Keyfer. het qualijck moghelijck is de felvete noemen, want
Als hem van fijn Gemalinne , ende andere oproeri- fy bykans alle in t ghemeyn Norica Alpes ghenoemt
ghe menfehen verweten wierde, dat hy hem al te flap- worden; draghen daerom noch fommighe daer van de
hertigh ende bloode daer in ghetoont hadde, heeft hy namen van de Alpen, als de Rauch Alben, Sub Alpen,
den vrede wederom ghebroken, ende is met gewapen- Sow Alben , Schwanberger Alben. Op de limiten van
der handt in Ooftenrijck gevallen 3 Keyfer Rodolphus Ooftenrijck, Carnthen , ende Styrmarck , is de bergh
quam hem terftondt tegen, met fijn Duytfch krijghs- Taurus. Aen de riviere Muhr is de bergh Cefacus,
volck, met de Vngarfche afliftentie,ende malkanderen nu ter tijdt Schockel ghenoemt i de bergh Sattli,Man-
flach leverende , niet feer wyt van het ftedeken Mar- fénpergh, Weinfpergh , by de riviere Saltzwinde ghe-
checco , wierde Ottocarus overwonnen , ende bleef heeten in Sawruflel, 't welck is een verckens-fiiuyt,
verflaghen in den ftrijdt. Terftont daer op viel de Key- c£euffefjïe»<$ < het welck is te fegghen Duyvels-trap.
fer met fijn legher in Bohemen,ftellende dat Köninck- Beneden de Muhl* feytmen in Gaisthal, Steinbergh, en
rijck te vyer endete lweert,ende dwanck Wen ces- Kainacher Alben j noch wat lagher is de Kreutzbergh
laum, des overledenen Ottocari fone, den peys te be- ende der Hertzbergh; ende naer het ooften de Rädel,
geeren, ende foodanighe wetten te ontfanghen , als de ende Plaitzbergh. Over den Dravum naer31 zuyden is
weerdigheyd ende hoogheyd van den Keyfer betaem- Möns Claudias, teghenwoordigh Dracimbergh ghehee-
den. Dit ghedaen lijnde, ftelde de Keyfer fijnen oudt- ten. Vadianus verhaelt, dat in voorgaende jaren, een
ften lone Albert in de regeringe van Ooftenrijck, ende fterek geruchte tot Weenen was,datter in Styria eenen
onlanghs daernae,verklaerde hy hem oock Hertogh in bergh heeft beginnen te branden, 't welck Keyfer Ma-
Ooftenrijck ende Styrmarck , met eendrachtigh con- ximilian oorfake ghegeven heeft, eenighe perfoonen
lent van alle Rijcks-Vorften. derwaerts te fenden, om fulcks te onderfoecken , ende

Deüwc. Styria wordt ghedeylt in Opper ende Neder-Styr- datfe 't felvighe foo metter daet bevonden hadden; dit
marek • de reviere Muhr doorloopt het Opperfte ; het heb ick weerdigh geacht alhier te verhalen, ende is ge-
Nederfte is ghelegen, daer de Dravus ende Muhr t'fa- fchiet ontrent het jaer 15-20 , op wekken tijdt Vadia-
men loopen , naeft aen Pannonia fecunda ofte Vngaren, nus dit fchijnt befchreven te hebben. De voorgenoem-
waer van de plaetfe oock artl -£)UflgeïjV(jcn gheheeten de berghen fijn meeftendeel doorgaens metboflehen
wordt. ende wilderniflen bekleedt.

Steden. De voornaemfte fteden van Styria fijn Brug aen de De manieren ende feden der Styrmarckers, fijn ge- Fokkeren
Muhr, Gratz , Viana ofte Voytfpergh aen de riviere meynlijck boers ende plomp 3 ende fijn defe inwoon-fóen.
Kaynach, Wollpergh aen het water Lavanda, March- ders veel ghequelt met ftrumen, 't welck fijn groote
purgh , een hooft-ftadt aen de flincker-fijde van de ri- langhe kroppen, die haer voor aen den hals af-hangen;
viere Dravus, aen de felfde lijde is oock Petovia ofte fommighe der felver hebbenfe fo groot, datfe haer de
Colonia Petovia , alwaer de Romeynfche legionen ge- Iprake verhinderen,ende dat een fuyghende vrouwe de
leghen hebben : over de riviere is Warafinum, 't welck felve achter op haren rugghe moet werpen, op dat het
men Caßra Variana noemt 3 Rackefpurg leydt aen de kindt niet en foude verhindert worden om te fuyghen.
flincke lijnde van de riviere Muhr , alwaer Beyerlandt Ortelius fchrijft, dat hy anno 1^8 van Weenen op Ve¬
lijn begin neemt: Hier leydt oock Cilia aen den oever netien reyfende, een man ghefien heeft te Frifach, niet
der riviere Savus ofte Sauw,een oude ftadt,gelijckmen fonder groote verwonderinghe, wiens kinne van de
uyt hare ruinen fpeuren kan, want daer noch veele Ro- ooren beginnende, de fchouderen bykans ghelijck was
meynfche inferiptien ghevonden worden ; de inwoon- in breete , hanghende tot op de borft. De oorlaecke
ders fegghen, datfe van Sylla ghebout is , ende Sullax defer kroppen fchrijven eenighe toe het water ende de
ghenoemt, doch (ghelijck Volaterranus feydt) fonder locht. Voorts fijn de Styrmarckers in maniere ende
eenigh merekelijck bewij s; moghelijck is het de ghene Iprake, by nae den Duytfchen ghelijck , behalven on-
gheweeft, ofuyt hare ruinen opghebout,de welcke trent de riviere Dravo, welcke de Sclavonifche tale
Ptolomasus niet wijdt van defe ftadt ftelt, ende Celia ghebruyeken.
noemt.

Het Aertz-Hertoghdom

O O S T E N R Y C K
Naem*

oott-

Tälen,

tucht»

Frucht-

Vßria, ofte Ooftenrijck,was eer- Ens ; het andere beneden. Naderhandt is noch aen dit
tijdts Pannonia Superior genaemt: landt gevoeght het Hertoghdom Stiermarck, tuflchen
ende is defe naem Auftria ofte de rivieren de Donauw, Muhr ende Mietz gheleghen,
Ooftenrij ck, nae 't getuygenifle waer van de inwoonderen eenfdeels de Duytfche,eens-
Wolfgangi Lazii, noch nieu,ko- deels de Sclavonifche ofte Wendifche Iprake gebruye-
mende olte van den ooft-zuydt- ken , ende fijn feer mifinaeckt van wegen de hangende
ooften wint, die daer veeltijdts kroppen. Oock het Hertoghdom van Carinthia ofte
waeyt, ofte van het Duytfche Kärnten , tuflchen de Muhr ende Drauw ; en zuyd-

wöördt /waer mede de oude Francken de waerts Carnia ofte Crain.
öofterfche frontieren van hare landen genoemt;ghe- De hooft-ftad van Ooftenrijck is Vienna ofte Wien; jjt
lijekfe die na 't weften, den naem van Weltreich gege- al voor de gheboorte Chrifti van de Sarmaten ende Wiem
ven hebben.Doch was der FranckenOoftreich aen den Wenden bewoont, na de welcke gevolcht fijn de Boji,
Rhijn gelegen, 't welck naderhandt Auftrafia genoemt Senones*ende meer andere, welcke Tiberius Nero tot
wierde, ende als het metter tijdt defen naem verlooren een Provincie gemaeckt heeft. In Antonini Reyfe
hadde, fchijnt dat de Pannonii den felven haer toeghe- boeck, wordt fy Vindebona genoemt 5 ende van Ptolo-
eygent hebben, als Lazius (lih. 1. cap. 2. Comment. Gent. maso Iuliobona ; welcke beyde autheuren alhier logee-
Auft.) ghetuyght. De Ooftenrijckers komen van de ren den thienden Duytfchen Legioen, ende dat fulcks
Francken ende Saxens, ende hebben defen ftreeck waerachtich is,getuyghen genoechlaem de antiquitey-
iandts met den fwaerde gewonnen,niet tegenftaende de ten , die foo binnen als buyten der ftadt noch hedenfe
Hongaren haer grooten wederftant deden. daechs ghefien ende ghevonden worden. Dit Legioen

Int ooften paelt dit land aen Hungarien; in't zuyden hadde den naem Alauda ofte Leeuwerick, van wegen
aen het geberghte van Stiermarck,'t welck lieh van de 't teyeken in haer vendel 5 waer van fchijnt dat de wa-
Alpen tot in Hungarien ende noch verder ftreckt 5 in pens der Marck-Graven van Ooftenrijck haren eerften
het weften aen Beyeren 5 ende in 't noorden aen de ri- oorfpronck ghenomen hebben. Eertijdts is defe ftadt
viere Tejo ende Moravien. oock Fabiana genoemt geweeft, ghelijckmen leeft by

De locht is aldaer feer foet,gefönt ende aengenaem, Ottonem Frifingenfem, in het i boeck fijnder hiftorie
om de ooftelijcke winden, die daer veel waeyen. van Friderick, in 't 3 2 cap. daer hy feydt: doen heeft

Het land is uytermaten vruchtbaer in alle gewaflèn, ten laeften de Hertoch den vyandt den rugge gekeert,
en word fonder groote moeyte bebouwt; alfo dat,oock ende geweken in de naeliggende ftadt Weenen, welcke
op de contreye aen gene lij de van de Donau,een huys- eertijds van de Romeynen bewoont Fabiana geheeten
man met een magher peert machtigh is het landt te wiert. Ende in de Hiftorie van Severinus Biflchop van
bouwen. De Ooftenrij ckers en weten niet veel te Ipre- Weenen, gelijck die daer ontrent woonen, de felve
jken van vette ofte flijckachtighe aerde, fonder welcke noch ghemeynlijcken Biana noemen. Lazius fchrijft
de ackeren in Beyeren onvruchtbaer ende mager bly- oock,datfe van Strabone Vendum geheeten is; Iornan-
ven.Dit geheele landtfehap draeght grooten overvloet des noemtfe Pannoniam Vrhem ; op Duytfch wordtfefaßten gheheeten, ende op Schlavonifch Wydme. De

Turcken heetenfe Betz, gelijck Ortelius fchrijft ver-
ftaen te hebben van Carolo Rimio, eertijdts Ambafla-
deur by denTurckfchen Keyfer Zelimo 5 Leunclavius
noemtfe Wetfch ende Beetz.Het is een feer heerlij eke

Regering.

Ferdeli,

van goeden wijn, die ftereker is dan de Duytfche,maer
niet fo krachtigh als de Spaenfche. Hy wordt meeft in
Moravien, Bohemen, Silefien, ende het naeft-gelegene
Beyeren , in groote quantiteyt ghevoert. Dit landt
brenght oock feer krachtighen lafFraen voort, ende

mg.

gengber, ontrent Haimburgh.aen den voet des berghs ftad gelegen aen denDonau.daer de Kekers, efproten
Ccccii ofte Callenberehs. Het heeft oock overvloet uyt het huys Ooftenrijck, haer hofhouden. Syfc jnt
van filver , maer weynich goudts; het heeft fijn eyghen onverwinnelijck van weghen hare geweld.ghe hooghe
zout,ende krijght het oock van elders. en dicke muyren, ïepegrac en,en e w r ,

De Graven van Babenbergh hebben langhen tijdt felijckebolwercken,endemenichte van torens;fo datfe
over Ooftenrijck geregeert; uyt de welcke Lupoldus is een krachtich borftweer tegen ugheweltder -
de eerfte, tot een Marek-Grave van Ooftenrijck geco- ken. Haer voor-fteden fijn fchoon ende groo., de ir¬
ren is,van Keyfer Otto de II. Daer naer is Henric van gers huyfen koftelijck.fraey befchildert, en feer fterek
Marek-Grave tot Hertoch ghemaeckt ,van Keyfer van ghebouw , oock feer hooch. De kereken cierhjck
Frederick. Dit geflacht in naevolgendentijdtontbre- ende heerlijck, al van graeuwe een opg
kende, heeft Rudolph van Habsburg (die in t jaer r 280 fijn oock doorluchtich, ende met feer treffeh]|cke py-
tot Keyfer verkoren was) het felve voor hem behou- laren geeiert. De wijn-kei ers ïjn 00 y orKj?I
den, ende ghewilt dat het een Hertoghdom foude ge- datmenmeynt niet weyniger ge u Larden
noemt worden. Frederick de 11 heeftliet oock tot een als boven der aerde : de iftraten metf^nhudeD
Koninckrijck verheven. Het wapen defes landts waren ^^^^b^hadfeht worden. Daer is fulc-eertijdts vijfgoude Leeuwencken in een hen^s-b aeu aUes infonderheydt van wijn, datveldt i maer Marek-Grave Lupoid . de vijfde defes ken voor, fli- ken fchijnt) foo dat ajle jaer,innaerns, verkreegh van t Roomfche Rijck,van weghen hetbykans ö deJd n Jpluckt; I200 peerdenfijne kloecke daden, een ander wapen met root ende den_herfft: Loeten worden. Defe ftadt

l,i»rr Moe?tb,frgh„,S.heUv«S^gordel alleen, welcken hy midden om t lijf ghegort f^um ende Ottonem Frifingenfem. Friderick de
Ooftenrijck is ghedeylt door de riviere Ens in twee II heeft defe ftadt feer

deelen, het eene wordt ghenoemt het landt boven de lijck oock de fcaevb gen e ö J
Dnytftandt. ï t ^ gedaen
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O OSTEN RYCK-.

hebben. De Keyfer Friderick heeft daer een hooghe de Drauw na den Donau vervoert, ende fo voorts te
Schole van alle konften opghericht i de felve is anno Wien ende in andere fteden van Ooftenrijck , Hunga-
13 jé, van Albert Aertz-Hertoge van Ooftenrijck ver- rien, Styermarck, Carnten, &c. met groot profijt van
nieut, maer door tweedracht der Studenten daer naer die van Gmund verkocht wordt,
vervallen ende te niet ghegaen. Aldaer hebben geflo- ln Ooftenrijck fijn noch veel meer andere oude ende Andett
reert feer veel treffelijcke geleerde mannen, als onder treffelijcke fteden, als Steyr , Wadenhofen , Meli-M»,
anderen Wolfgangus Lazius Medicus ende Hiftoricus cum , een feer out Cafteel der Claudionum, Crembs,
des Keyfers Ferdinandi 5 Iulius Alexandrinus , ende het Cafteel Cetro, hedenfdaechs Zeiffelmaur gehee-
Matthias Farinator, Johannes Hafelbuch is daer oock ten; S. Hipolytus,Cloofter Neuburgh ende Korn Neu-
gheweeft Profeflor in de Theologie, Defe ftadt is feer burch, Petronella, nu ter tijdt een dorp, ende over-
vermaert geworden door de belegeringe der Turcken, blijffel van een feer groote ftadt, gelijck de ruinen ge-
die in hetjaer 1J29 cloeckelijck van de borgers weder- noechfaem ghetuygen, ende Haimburgh; de andere
ftaen is,fo datmen feght datter 80000 Turcken voor de gae ick kortheydts halven voorby.
felve doodt gebleven fijn. Dit landt is oock deurgaens vol meeren,waer van de Meeren,

Linn, In de ftadt van Weenen fijn twaelf Raden ofte Ma- voornaemfte fijn, Van S. Wolfgang, Vffere, Vrfee, Fil-
giftraten die daghelijcks recht doen, van welcke vier lefee, Einfidlerzee. Infgelijcken wordt dit landt door-
Geeftelijcke fijn, te weten, de Officiael des Biffchops loopen met veel rivieren,van welcke de Donau de prin- Rivitrm.
van Paffauw, de Officiael des Biffchops van Weenen, cipaelfte is, eertij dts was 't de frontiere defes landts, nu
het Capittel vande Hooft-Kercke, ende de Re&or looptfe midden daer door. De andere fijn Athofinus,
van de Vniverfiteyt. De vier andere fijn des Stadts-Ra- Genus ofte Onafus, Tranus, Trannus, Erlaphus, de
den, ende de vier overighe, van buyten de ftadt 5 van welcke by Cel vermaert door de kercke van de Ma-
welcke de voornaemfte is , die men het Regiment ghet Maria uyt een genoeghlijckmeyr komt. Traifius,
noemt ; voor wien alle neder-Ooftenrijekers terecht Ipfius, Melicus, Marchia, Tejus , de welcke Moravien
moeten komen: Die men Fifcum ofte Cameram van Ooftenrijck fepareert: Cambus, feer rijck van al-
noemt, voor welcke alle rekeningen van de provinciën derley viffchen ; Leytha, Suegades, alwaer feer wel-
ghefchieden. De andere fyn defe onderworpen, van fmakende kreeften gevangen worden; ende noch fom-
Velcke men appelleren mach aen defe hooghe Raden; mighe andere.
als fyn de R aet der provinciën met fyn Maerfchalcken; In dit land fijn veel berghen,van welcke Caecius ofte Bergbcn,
de geordineerde van de provincie, de ftadts Raedt met de Calenbergh de voornaemfte is, ftreckende van de
fyn Burgemeefter,het Schouts-gericht,hetTol-gericht, Donau tot aeti de riviere Dravum, wekkers ghedeel-
ende der Koopluyden-gericht, 't welck de Handtgra- ten fijn, de Schnebergh , Semeringh, Kemperg, Hert-
viaet genoemt wordt, van welcke alle feer wytloopigh bergh, Ceubspergh, Heuftpergh, Plaitz, Cognamus
fchrijft WolfgangusLazius,in fyn Hiftorie vanWeenen. Möns, diemen hedenfdaeghs den Haimburgher-bergh

Lintium, ofte Lintz, gelegen by den Donau, 4 mijlen noemt, ende ftreckt van de Donau tot aen den Ara-
boven Ens,ende ontrent 10 mijlen beneden Paffau, bonem.
een luftighe ende playfierighe ftadt , foo datter in Dit land is hier ende daer met boffchen befet, welck Bojfcknl
gantfeh Ooftenrijck qualijck genoèchelijcker is. Hier- altemael deelen fijn des Swartzwalts ende Lum Sylva,
om fijnder veel adelijcke floten ontrent, om de gele- de principaelfte daer van worden ghenoemt, der Frey-
gentheyd der jacht, vogel-vanck, ende viffcherije.Tot ftetter ende Konigwifer-waldt.
befcherminge des felfs iflèr een Cafteel op eenen heu-
veLDaer light een houten brugge over den Donau,aen Ooftenrijck is de derde Rijcks Creyts , in den 0 0 s-
wiens beyde lijden veel huyfen van Edelen ende Boe- welcke fyn twee Standen. Inde eerfte fyn de Ghee-^N-^
ren ftaen met een luftich uytfien, principael om 't me- ftelijcke, te weten, de Biffchoppen van Trent, Brixen, creytz,
nichvuldich overfetten van fchepen ende ponten.Hier Göritz, Segovienfis ofte Secauw, Labach, Weenen, de
rontom is 't landt vruchtbaer van koorn; in de ftadt is Duytfche-Ordens-Meefter in Eifchtal. In de tweede
een groote kerek met eenen ftereken toorn, ende een fyn de Wereldtlijcke Vorften, namelijcken de Ertz-
heerlijck Raet-huys. In'tjaer 1 j j2,is hier tufïchen Fer- Hertoge van Ooftenrijck,de Grave van Schaumbergh,
dinand van Ooftenrijck broeder van Carel de V ende de Grave van Hardeck, de Heeren van Roggendorf
Cheur-Maurits ghehandelt van de gevangene lan Fre- ende Senfter, ende de Baron van Wolkenfteyn. Behal-
derick Hertogh van Saxen ende Philips Landt-Graef ven de Vorften des Rijcks, worden onder Ooftenrijck
van Heffen te verloffen. begrepen de Graeffchappen van Thum, Crentz, Or-

Gmunda, De ftadt Gemunda in Ooftenrijck, is niet feer groot, tenburgh, Perneck, Garb; de Vry-heeren van Landts-
doch wordtfe gheprefenvan hare fchoonheydt ende kroon, Wanbergh,Hohen, Ofterwitz, Neubergh,Gue-
reynicheyd: fy is ghelegehn aen een meyr dat van haer tenhagh, Tieffenbach,Mairhofen, Awersberch, Dora¬
de Gmunder-zee genoemt wordt, uyt welcke de Oo- eck, Saraw, Hartenftain, Schwartzenauw, Tiernftain,
ftenrij ckfche riviere Dravus haren oorfpronck neemt. Wachauthal, Hofkirchen, Eytzingh; Item de Heer¬
in defe ftadt wordt een grooten handel van 't zout ge- ^ lijckheden van Aichelsberg, Caltenbrun, Maffenberg,
dreven, 'twelck aldaer uyttermaten goet ende feer Stubenbergh, Heggenberg, Stackrenbergh, Liechten-
fcherp is, uyt de na-by-gelegene berghen ghegraven, ftain, Lofenfteyn, Buchaim, Luethurt, Porges, Schon¬
ende te Gemunden ghebracht, aldaer het in befondere kirchen, Schiftenbergh, Altenfbergh, Hornftain ende
tobbekens, die fy bukelen noemen,ingepackt, ende op Seiberfdorf.

r
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Het Aertz-Bifdonl.

L T Z-B V R G H.

Naem,

Mtjnen.

Et Aertz-Bifdom Saltzburgh,
heeft denaem van de hooft-ftad;
Francifcus Irenicus verclaert,dat
van de vijfBifdommen in Beye-
ren, dit het eerfte is.Dit Landt is
overvloedigh in mijnen van gout,
filver, kooper, ende yfer; daer
wordt oock fulpher,Vitriol,aluyn

ende antimonium ghevonden; daer fijn oock plaetfèn
daer men marmer-fteenen uythoudt;op het vlacke fijn
feer goede koorn-landen; in het geberghte is groote
commoditeyt tot de voghel-vanck endejacht der wil¬
de dieren.

Als Arno de x Biffchop defer Kercke was, is defe
ftoel tot een Aertz-bifdom verheven van Paus Leo
de III. Heeft onder hem de BifdommenTrenten,
Paffauw, Weenen, Görtz, Brixen, Freyfingen, Seccau,
Laventim ende Chyemen.

Hooft-ftadt De Hooft-ftadt defes landts is Saltzburgh ofte Salis-
Sdizburgh. burgh , na de reviere Saltzbach ghenoemt, hoewel an¬

dere meynen, datfe defen naem heeft van het zout,dat
daerrontomme uytghedolven wordt: Eertijdts wafïe
geheeten Iuvantia, luvarna ofte Iuvanium, a juvando>åa.t
is helpen, op Duytfch SytifyïïbtïQfal om dat Iulius Cse¬
lar aldaer een Cafteel gebout hadde, tot een toevlucht
ende retraite fijner legionen, die hy teghens de Duyt-
fchen ghebruyekte. Men feydt dat de Romeynen hier
ontrent veele duyfenden Duytfchen verflaghen, ende
gevangen hebben. Andere meynen datfe Iuvania ghe-
naemt is, van weghen de riviere Iuvavia die daer voor¬
by loopt. Pighius,in fijn Hercule Prodicio,feydt, datfe
oock luvenje Caftrumftn hbro Notitiarum^éhQZten word.
Aventinus meynt, uyt eenighe oude fchriften, dat defe
ftadt foude fijn Ptolomai Padicum, ende dat daer ontrent
noch een dorp is van dien name. Francifcus Irenicus is
van gevoelen, dat het Gamanodurum ofBadacum Ptolomai
is, waer mede oock Volateranus over een komt. In het
reys-boeck van Antoninus wordt mentie gemaeckt van
Iuvavia, doch acht Cafparus Brufchius, den naem van
Helffenbergh ouder te wefen als Iuvavia, fuftinerende
ïuvaviam te komen van Helfenbergh.Pighius feght,dat
hy 1^ de Kercke defer ftadt defe dichten gelefen heeft:

Tune Hadrum vetus^ quapoft Iuvavia dicla,
Praßdialis erat Noricis, & Epificopo digna:
Rudberti fedes, quifidem contulit Ulis
Chrißi, quam retinet3 Saltzhurgumfero vocata.

Want naer dat Rupertus ofte Rudpertus Biffchop
van Worms, ghefproten uyt den Konincklijcken flam¬
me van Vranckrijck, naer de dood des Könincks Chil-
deberti, uyt fijnen ftoel verjaeght was, ontrent den jare
540, ende te Regenfpurgh aenghekomen, by Theodo-
nem Hertoch van Beyeren , heeft hy den felven ghe-
doopt, onderwefen, ende met fijn confent gantfeh
Nortgouw ende Beyeren door-wandelende , veele
der inwoonderen tot Chriftum bekeert;ende komende
ontrent de ruinen ende overblijffelen van het oude Iu¬
vavia , ende die plaetfe bequaem achtende tot een Bif-
dom,heeft hy aldaer een Kercke geflieht ter eeren van
S. Pieter, ende daer by ghevoeght een Cloofter van S.
Benedidlus Orden, welck Bifdom hy gheregeert heeft
den tijdt van 4 j jaren, ende is gheftorven in't jaer 623.
Defe ftadt Saltzburgh is in't midden van de Alpes gele-
ghen, wel bewalt ende bemuurt, met torens ende pub-
lijckegebouwenheerlijck verciert;eertijts was hier een

Duytßtnd,

Konincklijck Hof,ende een fo trotfe Kercke van mar«
mor, datfe boven allen anderen uytftack; 't welck ver-
oorfaeckte de bequaemheydt defer plaetfè,ende gele-
gentheyd der riviere5nu ter tijd is hier oock een Aertz-
biffchophjcke refidentie, welcke eertijdts gheweeft is
te Lorfch, ende te Paffauw, en van daer alhier gefielt»
Om defe ftadt fijn broecken, effen landt, heuvelen
ende berghen. De laghe landen dienen om beeilen te
weyden, de vlacke om granen te zaeyen, de berghen
tot de voghel-vanck ende jacht. In defe ftadt, in het
Gaft-huys van S. Sebaftiaen, wordt gefien het grafvan
Theophraftus Paracelfus, een leer vermaert Dodtor in
de Medicijnen, met dit graf-fchrift:

Hier leydi begraven Philippus Theophraftus, uyt-nemende
DoSlor der Medicyne3 die de vreefifieljcke wonden, melaetfcheyt,
gicht, waterfiucht, ende andere onghenefelijcke quälen des Lic~
haems, met wonderlijche konße heeft verdreven, ende fijne
goederen aen den armen doen uyt-deelen ende hefteden , ende
tritjaer /jj/ , den 2% dach van September, het leven met de
doodt verwijfielt.

Dit landt wordt met veele rivieren bevochtight, die Rivieren,
uyt de bergen vloeyen.De Anafïus loopt naer het noor¬
den, die de Altz, Zaltz, ende Matigh met hare wateren
vergrooten;deTraun ontfpringht daer ontrent oock
uyt eenige meyren;gelijck oock de Muhr endeDravus.
Den Dravo noemt Plinius in't 3 boecx 2 j cap. en feyd,
dat by vliet uyt de Noricis. De andere kleyne water-
kens nemen alle haren cours tot defe voorfeyde.

Dit geheele Landtfchap is vol hooghe fcherpe ende Berghen*
fleyle bergen, die de bywoonders c£aurn noemen;waer
van Radftattertaurn, Felbergtaurn, Korntaurn,Caftei-
nertaurn,ende veel andere berghen ghenaemt worden»
defe fijn fo hooghe, dat midden in de Somer, die daer
op klimmê, op 't bovenfte der felver met groote koude
gequelt worden: karren ende waghens komen hier niet
te pafïè, om dat de weghen ende paden feer engh fijn;
ende fomtijdts fo fteyl, dat een laft-dragend dier, oock,
daer toe ghewent lijnde , qualijck daer door gaen kan;
en die daer op klimmen, lijden groot perijckel, wantfe
door fchielijeken wint ende onweder daer henen wor¬
den ghefmeten, ofte de groote klonten fheeus, vallen
de huyfen, menfehen, dieren, haeftelijcken op het lijf
ende verpletteren. Behalven de voorfeyde Taurn, fijn
noch in't zuyden de Alpes, diefe Albin noemen, waer
van verfcheyden namen komen, als Villacher Albin,
Swamberger Albin, &c. de Creutzberg ende Lettach-
bergh. In het dal Oevina fijn metael berghen, van
welcke Conradus Celtes (lib. 2 Amorum, ode 6) een fb-
danigh gedicht ghefchreven heeft.

De reyfe die ick left van dlhooghe Alpes dede,
Daer de rivier Oenus, daer iEtfick geeft heefichgefichak

Daerfilvermqnenfijn die vafte houdenftede3
Waer mede dat verrqekt wort Duytftant over al,

Sout-waters vloeyen hier dun ende klaer met veerde,
Die rijeken Beyers Vorft en dl Ooftenrijcker Heer:

Hier fietmen vael-bleeck volck ghelijck de doot, als eerde,
Diefimelteu in groot vyer het koper reuckighfieer:

V Schijnt niet dat ons metael met vyerfijnfichuym verteerde
V Schjnt dat V in dlHeifiche gloet geloutert wort veel eer,

In dit Landt fijn oock eenighe boffchen, als die van Bojfchoh
Hardion, Henhard, ende Weyhad in 't noorden ghe-
leghem G g
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Arinthia ofte Carnithia fchijnt een {eer oude ftadt te fijn. Wolfpergh
(ghelijc Rithaimerus feydt light aen de riviere Lavanda ; noch iftfer de
datmen behoordtte fchrij- ftadt van S. Leonard.
ven) fchijnt delen naem ge- In dit landt fijn veel meeren ende rivieren, Meere».
kreghen te hebben vande te weten, die SJïulfcttCITjCC /
volckeren Carnis , die van Serïtfjee/ ^antJtjee/^uöcnbiirgcriee/ Seif*
ouden tijden daer in ghe- JCC. Van de rivierenis de Dravus de voornaem- Rhkre».

woont hebben, naer dien oock Plinius ende fte,welckedoor Styermarck,endeOoftenrijck
meer andere Wereldt-befchrijvers de lelvighe haren cours neemt, ende hem eyntlijcken in
hier ftellen. Of dele volckeren van de ou- de Donaw begheeft; de andere als Sauw,Glana,

Canm- de ftadt Carnunto (van de welcke dickwils Schleinicz, ende Lavanda, en fijn niet minder,
tttm- mentie ghemaeckt wordt by de oude Scriben- die haer allegader in den Dravum ontlaften,

ten ) haren naem ghekreghen , ofte dat fy ghelijck oock de Muhr. Sommighe van dele
dele ftadt nae haren naem ghenoemt hebben; rivieren nemen in dit landt haer begin, ende
is door de outheydttwijffelachtich.Dele plaet- eyndighen oock aldaer. Dit landt is bykans Berghen.
fe light in Ooftenrijck, aen den oever vande gheheel met berghen doortrocken; waer van
Donaw, ontrent 7 mijlen van Weenen, alwaer eenighe Ichijnen te fijn ghedeelten des groo-
noch te fien fijn de overblijfielen ende ruinen ten berghs Tauri, alfoofe van de inwoonders
van die heerlij cke ftadt, ende wordt nu S. Pe- met belondere namen noch fo ghenoemt Wör¬
ternel ghenoemt. Dele volckeren worden oock den, te weten , in't weiten ©dftcnitfltin) /
Carnioli , ende op Duytlch jxdniteu ghehee- IdCfjcrtflUnt / / doch eenighe
ten. derfèlve behouden den naem van Alpen, als

Grenjè». In't ooften ende noorden paelt dit landt fijn de ©crbi8'ßt6fl/©(M1ßf6tt/
aen Styermarck, in't wellen ende zuyden aen &c. Niet wijdt van de riviere Dravo , light de
de Alpes, ende Friuli. Het landeken Carniola is ©tctjberg^ / ende boven den lèlven , der
een gheeelte daer van. In dele provincie fijn &iikxbtV$b/ ende uyt den welcken

Vrucht- veel dalen ende berghf kens , die vruchtbaer de Mur ende Ilaraharen oorlprcnck hebben,
haerhejd. fljn van tarwe. Solinus feydt dat de ackeren waer van het eene water naer het zuyden, het

van Norico koutachtich,ende niet feer vrucht- andere naer 't ooften fijnen keer neemt. Tut
baer fijn , doch aen de plaetfen daer gheen Ichen defe Alpen ende hooghe berghen, fijn
heuvelen ofte berghen fijn,leer playfierlijck veel groote bofcagien, alle ghedeelten desBojfcbe».
ende goedt. Schwartzwals, ende worden ghenoemt, den

Stede». De hooft-ftadt van ßarttfctt is S. Vit, een ta- ^irfcfjpttljl/ 'prfefMlt/ 9lt>elmlW die ©ttCfce.
melijcke ftadt, aen de riviere Lana gheleghen, Die voorfeyde bergen fijn vol metaele mijnen, Mijnen.
aldaer is een groote ruyme marckt, ende een als van gout, filver, ende yfer.
fehoone gheduyrich Ipringende fonteyne. De Wat de Geeftelijcke jurilHidtie belanght,die ^efef
andere lieden fijn Villach, alwaer alle de ghe- is halfende halfgedeylt, tuflchen den Bifïchop^ HY
veis van de huylèn, met fraeye couleuren ende van Saltzburgh ende den Patriarch van Aqui-
hiftorien belchildert fijn , leer luftich om te legia, ghelijck Paracellus fchrijft. Defonder-
fien: Sy is gheleghen aen de riviere Dravo, linge ende onghewoonlijcke maniere die dele
in een effen plaetfe, rontlom omringht met inwoonders hebben in't huldighen van hare
feer hooghe Heen-klippen : over 't felvighe Princen , is leer wijtloopich befchreven van
water leyt een fteene brugghe. Clagenfurtis Paus Pius de II, in fijn Europa, ende van Mun-
een ftercke ftadt, eertijdts naer't ghetuyge- ftero in fijne wereldt-befchrijvinghe.
nilfe van Lazius, Claudia gheheeten. Frilach

Ntiem.

<
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Naem. '% Avaria heeft fijnen naem van de
Auaribus,overblij fielen der Hun¬
nen , welcke de Noricos ver-

jaecht ,hare Landen ingenomen,
ende fich in plaetfe Van tväres
ofte Avaros , Bauaros ghenoemt
hebben. Vande Bojisvolckeren
uyt Cifalpina Gallta ofte Lombar-

dijen,welcke na ionimigher meyninghe in defe plaetfen
oock ghewoont hebben, wort het oock Bojaria ghehee¬
ten,ende nu ghemeynlijck Beyeren.

Oude volc- In dele contreyen hebben eertijdts de Narifii, Vindeli**
hren. ci ende Norici hare woonplaetfe ghehadt.De Narifei(die-

men hedenfdaechs de Nortgouwers noemt, na 't ghe-
voelen van Aventinus, ofte Narcavers , naer 't fegghen
van Melanchton) worden van de andere door de Do¬
nau onderfcheyden. De Vindelici , na de bt fchrijvinghe
der Ouden, hebben hare woonftede tuffchen de Rh<etos
ende Noricos. Rhxtia is tweederley, van welcke het eene
grooter ende breeder is, begrijpende de Vmdelicos^Nori-
cos ende diemen eygentlijck Rheetos noemt; het andere is
kleynder. Soo men Ptolomseo ghelooft, foude de Ly°°
ens ofte de Lech de Vindelicos van de Rhatos fepareren;
maer foo men Strabonem volght, fcheydt de Rhijn
ende de Bodenzee de felvighe van malcanderen. Van
de Duytfchen worden de Vindelici onderfcheyden door
de Donau, ende van Italien door de Alpes.De oorfaeck
des naems der VindelicorumfiQC,ft te recht uyt Richardo
gheobfèrveert Marcus Velferus;

Rejpicit & latefluvios Vindamqne Lycumque
CMifcentes undas, & nomina littorü, unde
cAntiquam gentem,q>oq>ulumque urbemque uocarunt
Vindelicam. •—

Wat de Vindelici voor volckeren geweeft zijn, ende wat
fteden fy ghehadt hebben, kanmen fien in Plinio ende
Ptolomaso. Om de felve te overwinnen, wierden van

Augufto gefonden Tiberius Claudius Nero, ende Nero
Claudius Drufiis, beyde des Keyfers ftief-fonen, de
welcke de macht ende 't Leger der Barbarifche woefte
menfchen aenvielen, 't felvighe verftroeyden,ende met
gheringe moeyteoverwonnen.Hier vanmachmen lefen
Paterculum (lib.2.) Dionem (lib. $4.) Horatium (lib. 4
Odarum). De Norici , neemen haer begin van de reviere
Oeno ofte Ihn,ende ftrecken haer in't Ooften ende Zuy¬
den tot in Hungaren ende Italien. De Nortgouwers
plachten fèer machtich ter oorloge te welen,als gewent
zijnde, altijdt de aenpalende Romeynen te bevechten.
Dit ghetuycht het enfis Noricus, ofte het Nortgoufche
fweert, dat van Horatio gheroemt wordt; infghelijcken
oock een ghefchrifte, over de Donau ghevonden, aldus
luydende.
DIS MANIEVS ET MEMORIJE LEGIONVM, ET
MEMORI2E MISERRIMORVM VINDELICI S,P R iE.
EEC T IS MGCENIANIS , ET VICTORI ET AVRE.
LIO FILIIS VIN DEL I CIS SVRINVS INFELIX PA¬

TER. F.C.

de Parthi haren Arfacem, endede EgyptenaersPtolo-
masum, totden tij t van Keyfer Arnulphus,) en ftreckte
haer ghebiedt noordtwaert aen gene zijde Van den Do¬
nau,over de Landen, nu de Keur ofte Opper-palts ghe-
naemt,en doen ter tij t Beyeren Over Donau;zuydwaert

Dnytßandt.

tot aen Italien, i ot dat de fönen Theodonis,met de tij«telen van Hertoghen, het onder malcanderen verdeylt
hebben,de eene behoudende het dees-zijd-Donaus,dat
is eygentlijck het Hertoghdom Beyeren, alfo geheten,
om dat het 't grootfte deel is, ende aen die zijde gele-
ghen,alwaer de Vorften van Beyeren haer Hofhouden.
Grenft in't Ooften aen Ooftenrijck, in't Weiten aen
Swaben,in 't Zuyden aen 't gheberghte der Grifons, en,
de in 't Noorden aen den Donau ende de Keur-pfaltz-
ende wordt nu in Opper ende Neder-Beyeren ghe-
deylt.Opper-Beyeren licht aen de Alpes teghen 't Zuy¬den , ende 't is door de veelheyt der poelen,moraflchen
fnelle revieren ende vreeflelijcke boflchen, niet wel om
te ghebruycken, maer bequaem om beeften tewey-den: Neder-Beyeren is beter bewoont , ende oock
vruchtbaerder, infonderheydt ontrent den Donau, de
Yfer ende Labar, daer vele wijngaerden zijn.

Beyeren heeft meftendeel een ghefonde locht,is feer Lucht.
playlierigh , ende deurgaens vruchtbaer, doch niet foo
in wijn,als koorn, hoewelfè op fommighe plaetfen oock
waft, maer fuyr: de befte wijnen worden aldaer ghe-
bracht uyt Eifas, Vranckrijckende Ooftenrijck. On- ^
trent Reghenfburgh,ende Landfhut, waft fonderlingh
veel koorns. Dit Landt overvloeyt in yfer, fout-mij- Mijnen.
nen, alderhande boomvruchten,vee, ghevogelte, ende
wildt.-in fomma in alles'tghene tot's menfchen be¬
hoefrioodich mach wefen. De verekens fijn daer in foo
groote menichte, dat het die, ghelijck Hongaren de
oflèn, naer vele Landtfchappen van Europa feynt, ende
worden die meeftendeels ghemeft met eeckelen endë
wilde appelen. In de boflchen behalven de beeren ende
fwijnen, ende dierghelijcke wildt, vintmen herten met
vele kudden, die niemandt, fonder des Hertoghen con-
fent, vanghen ofte jaghen mach. Inhetjaer 15-62 den
22 Augufti,wierde in dit Landt een hert ghevangen, dat
625- ponden woech.

De fteden van Opper-Beyeren fijn Monachium ofte Hooftfladt
Monacum, ghemeynlijcken München ghenaemt, aen de München.
kant van de reviere Yfèr ghelegen, ende is ghebout in 't
jaer 972 van Henric Hertogh van Beyeren, ten tijde
van Keyfer Otto de eerfte. Het is de ghenoechlijckfte
ftadt van alle de Duytfche fteden, gheleghen tulfchen
de reviere Ihn en de Lech, en de fteden Waflerburgh,
Augfburgh ende Fryfinghen, ende veel vifchrijcke
meeren ende ghenoechlij cke bofcagien. Sy heeft naer
't Zuyden 't Tyrolfche gheberghte,ende naer 't Ooften
ontrent de voorlieden, leer fchoone tuynen, die met
beeckfkens ende vlietende waterkens van malcande¬
ren ghefcheyden zijn ; onder de welcke de hof des
Hertochs alfe de andere te boven gaet, foo in groo«
te als menichte van cruyden ende bloemen, ende ghe-
fchoren konftighe haghen; in de welcke oock te fien is
een feer conltighe fonteyne, ende een fomerprieelken,
met alderhande fchilderijen ende beeltwerck verciert.
Ende is noch 't a!der memorabelfte, dat alle avontfton-
den een groote kudde herten haer vertoonen, tot by-
kans onder de venfters van 't prieelken. In de ftadt zijn
een groote menichte van koopluyden , ende alderhan¬
de handtwercks-luyden ; feer fchoone kereken , to¬
rens , bibliotheken, raedthuys, marckt, ende veel an¬
dere dierghelijcke dingen meer , die niet alleen dienen
tot 't ghebruyck, maer oock tot een cieraet ende ver-
wonderinghe der aenfchouwerS.

Ingolftadt is aen de Donaw gheleghen, wierde van de LngotßadK
Ouden Ingelftadt ofte iMngdofladium gheheeten, nae
de ^Angeles Sueuis , die defe ftadt als oock andere,
beraachticht hebben. Eerft was het een dorp, ende

H h heeft
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beeft vän Keyfer Lüdovico Bav aro 't recht van een
Stadt verkréghen. In hétjäer 141 o is daer een hooglie
Schole opghericht, daer men allerhande konften leert,
welcke daer naer met vele privilegiën ende inkomens
verrijckt ende vermeerdert is van Ludovick Hertcgh
van Beyeren, ende de Paus Pius de 11.

'jpmßnaen. De Stadt Ereyfingen ,näe hetghetuychenifleBeatiy * ' Rhenani ende Sebaftiani Munfteri , eertijdts Fruxi-
num ghenoemt , feydtmen ghebout te zijn doen de
Romeynen dat ghewefte belåten, 't welck van de Do¬
nau tot aen de Alpes fireckt. Voorby defe ftadt loopt
het water Mofacus.Boven de voorfchreven, zijn in Op~
per-Beyeren noch 3 2 Steden.

Regenf- In Neder-Beyeren zijn Ratifbom , ghemeynlijcken
burgh» Regenfburgh genoemt,geleghen aen de Donau: heeft
, dien naem van de Burgh, aen de reviere Regen van

Claudio TiberioNerone,den derden Roomfchen Key-
fer ghebout,ontrent den tijdt van het lijden onfes Hee¬
ren Chrifti, ende nae hem Tiberina of Augufta Tiberii
gheheeten. Onuphrius fchrijft daer Van noch eenighe
memorie te wefen in eenen ouden fteen. Goltzius be-
wijft fulcks oock met een medaillie van Tiberius , heb¬
bende dit oplchrift , COL. AVG. TI B. Simlerus
is van opinie, dat Regenfburgh foude zijn Regium An-
tonini, ofte Caftra Regina in libro Notitiarum. Altha¬
merus verhaelt meer andere, doch Barbarifche namen
deler ftadt,als Reginfburgum,Rh2etobonna,Rhsetopo-
lis, Hyafpolis, Imbripolis, Regnipolis, TetrapoIis,Qna-
drata ende Germanifheym, hy fchijnt den naem van
Ratisbona,te hebben van de fcheeps-vaert. Defe Stadt
was eertijdts de hooftftadt van Beyeren,ende de woon-
plaetfe der Coninghen ende Hertoghen delfelvighen
Landts.Daer is een fteenen brugghe in 't jaer 1115- van
Keyfer Henric over de Donau ghemaeckt, met 11 bo-
ghen, 470 treden lanck

p > Patavium ofte Patavia van de Latijnfchen ghemeyn-aJ lijck gheheeten,ende op Duyts Paflau , meynt Velferus
dat in libro Notitiarum ghenoemt wordt Bdtdvas.KytwXdr
nus,Pyramius endeLazius lijn van gevoelen,dat het Pto-
lom&i Bojodurum, Vindelicid Civitas is. Het is een groote,
fraeye ende vermaerde ftadt,light in'tnederftedeel
van Neder-Beyeren, aen de grenfen van Ooftenrijck,
ende de palen vanbeydede Landtfchappen, tuflchen
de ftroomen van de revieren Donau ende Ihn ofte Oe-
nus, als een halfEylandt, op een feer bequame ende lu-
ftighe plaets.Daer is eenBiflchoplijeken ftoel.de koop¬
handel is hier feer groot van weghen de bequaemheydt
der revieren,ende welgelegentheyt deler plaetfe. Ende
gelijck Lyon in Vranckrijck, ende Gent inVlaenderen,
die door den 't famen-loop der revieren, in coophandel
grootelijcks bloeyen 5 So is inde contreyen Van Duyts-
landt defe ftadt Paflau feer gheroemt.

Imdnhm. Landshut is een heerlijeke ende treffelijcke ftadt aen
de reviere Yfer ('die voorby de felve loopt; gheleghen,
tot groot gheriefder inwoonders. Irenicus luftineert,
uyt Ptolomasi vijfde tafel van Europa, dat het inutrium
loude welen, daer mede nochtans de lituatie niet wel
over een komt, Aventïrms een naerftigh befchrij \ et

R E N.
van Beyeren, feydt niet ongherijmt, dat Mittenwaldt,
een Dorp in Beyeren op defe zijde van de Alpes, het
rechte Inutrium is. Defe Stadt is in 't jaer 1208 van Lu-
dovic Hertoghe van Beyeren ghebout. De ackers om
de ftadt zijn feer vruchthaer ,van allerhande koorn,
vruchten ende ghewaflen,wijn ende vee.de ghebouwen
defer ftadt zijn feer heerlijck > maer voor al de princi¬
paelfte kereke, feer konftich van graeuwe fteen opghe-
maeckt,welckers toorn fonderlinge hooghis.In't bene-
denfte deel der Stadt lietmen oock een leer magnifijck
Palays Van Hertogh Albert,'t welck men ghemeyn-
lijck den Nieuwen Bou noemt.

De revieren die door Beyeren loopen, lijn niet wey- Rivieren.
nich , eerft de Donau , de grootfte ftroom van gantfeh
Europa, by de Grieckfche ende Latijnfche Scribenten
feer vermaert: Laber ende Ifer, die niet alleen feer
playfierigh is^maer oock vifch-rijck ende fterek loc -
pende 5 Illicetus, Oenus, Lycus ofte Lech,Alemannus
ofte Altmula, Nabus,Regus,Ambra,Zoyla,Vilfus,WoI-
faha,Gyflea, ende andere meen

Behalven dele revieren heeft dit Landt veel groote j^eem%
meeren, van de welcke een yeder lijn byfondere foorte
van viflchen heeft, de voornaemfte daer van zijn Am-
merlèe,Afee,Wirmfee,Rorfee,&c.

De hooghfte ende grootfte bergen defes Landts, zijn Backen.
fePcemn# Alpes, ende de bergh Caravancas. denamen Ä
van alle de andere te verhalen, foude om de tnenichte
bykans onmoghelijck zijn.

In ghelijeker voeghen foude men naulicx können tel- Bcjfchen.
len alle de boflchen,die fo veel zijn,dat fchijnt oft maer
eenen bofeh ware,ghelijck het oock in der daet is;naer-
dien datfe bykans al te mael gedeelte lijn des Schwartz-
walts,ende is oock niet onghelooflijck, datfe in vorigen
tijden,defe gheheele ftreke landts t'eenemael over¬
deckt heeft. Doch hebbendefes boflehes ghedeelten
verfcheyden namen, na de gheleghentheyt ende plaet-
fen, als Heynerdoch, Schwartzwaldt, Grunwalt,Zeller¬
walt,&c.

De inwoonders defes Landts lijn meer ghetiegen tot jnmün^
landt-neeringhe ende haer vee te onderhouden,dan tot renaert»
oorlogh , 't zijn oock gheen koopluyden, haren handel
drijvenfe meeft met Bacho ende Venere, om kinderen
voort te teelenj fy komen felden uyt haer eygen Landt.

De tweede Rijcks-Creytz, is de Beyerfche Creytz, %vudt
beftaende uyt drie Standen: In den eerften lijn de Gee- Rijcks-
ftelijcke, als de Aertz-biflchop van Saltzburgh, de Bif- Crejtz.
fchop van Paflau,van Frilinghen,ende Regenfburgh^de
Prooft van Berchtolfgaden, de Abt vanRempefeck,
van Walt-Saxen,Roden, oft Rot^ Keyshaim. S.Emeran
te Reghenfburgh; de Abdiflè van Alt Munfterende
Ober Munfter te Reghenfburgh. In de tweede ftandt
zijn, de Hertoch van Beyeren, de Paltz-grave inBeye¬
ren , de Landt-grave van Luchtenbergh, de Grave van
Haghe, van Ortenburgh, de Vryheer in Stauffen, ofte
Stauffneck, van Rinfels, ofte Rhinfelden, van Deghen-
berch, ende Ober Sultzpergh 5 In de derde, zijn de lie¬
den Freiftet ende Regenfburch.

DE OPPER.PFALTZ
/7/.

talen»

Zucht.

Vrucht-

Mijnen.

Regeeringe.

Nnm lp Et Ovcr-Donaus-Beyeren , als
vooren ghefeydt, leydt benoor¬
den de Donau, wordt derhalven
oock Nortgouw genoemt; ende
de opper-Pfaltz, tot onderlcheyt
van de neder-Pfaltz aen de Rhijn
ghelegen, ende is eygentlijck de
Cheur-Pfaltz, om dat aldaer de
Cheur is, ende aen dien flamme

van de Beyer-vorllenghegeven, aen wien oock nader-
handt de Neder-Pfaltz is ghekomen. De Opper-Pfaltz
paelt in't noorden aen Yoitlandt, in't ooften aen Bohe¬
men , in 't zuyden wordt het door den Donauw van het
Hertoghdom Beyeren afgefcheyden 5 ende in't wellen
grenft het aen den Hanekamp, aén een ghedeelte van
Schwaben ende van Francken-landt.

De lucht defes landts is ghefondt ende aengenaem,
doch is 't aertrijck wat hart ende rouwjhoewel op fom-
mige plaetfen tamelijck vruchtbaer in koorn ende wey¬
landen. Ontrent Kelheym, langhs de Donauw,fijn veel
wijn-ftocken, doch is de wijn feer fiiur, lö datmen daer
voor een fpreeck-woort feydt, dat in 't felvighe niet als
edickwaft. Dit Landt geeft oock verfcheyden meta¬
len,infonderheydt een groote quantiteyt yfer,waer van
de Noordt-gouwersjaerlijcks goet gewin hebben. Van
daer komt oock 't befte goedt azur ofte hemels blaeu
couleur.

Dit Nortgouw, ofte ghelijckmen 't hedenfdaechs
noemt, de Opper-Paltz, placht eertijdts een Koninck-
rijck te wefen, hebbende eygen Koningen, als de refte
van Beyeren van de Romeynen tot een provincie ghe¬
maeckt was, tot op het jaer ons Heeren j 00. Hierom
feydt Iulius Csefar, dat Arioviftus Köninck der Duyt-
fchen, tot een vrou hadde de fufter des Könincks der
Noricorum. Wat in naevolghenden tijden de Norici ofte
Nortgouwers voorPrincen ghehaat hebben, tot dat
fy het Chriftendom aennamen, is onbekent. In 't jaer
511 is door hulpe Theodonis de 11, Beyeren tot een
Koninckrijck ghemaeckt, de welcke de Romeynen
daer uyt verdreven,ende onder haer een groote neder-
lage gedaen heeft: daer naer is gants Beyeren door des
voorlz.Theodonis drie lonen,in drie Hertochdommen
verdeylt,van welcke Theodo de 111 te Regenlpurgh,
Otto te Ottingen, ende Theobaldus te Tyrol hare re-
fidentie ghenomen hebben.Alle de andere te verhalen,
foude te lang vallen: alleen fal ick dit daer by voeghen,
dat Keyfer Ludovicus Bavarus, anno 1339, een deylin-
ge gemaeckt heeft, daer mede gantfeh Bavaria Norica
ofte het Nortgow,foude komen aen den Paltz-graven,
uytgefondert eenighe Rijcks-fteden, ende 't gene dat
van te voren onder 't Roomfche Rijck gehoorde.

De hooft-ftadt defes landts is de Keyferlijcke Vrye
Rijcx-ftadt Nurenbergh, gheleghen in een feer luftigh
gheweft,aen de riviere Pegnitz,die door de ftadt loopt.
Defe ftadt is groot van begrijp, fchoon van aenfien,
met heerlijeke kereken,ende menichte van treffelijcke
huylen gliedert, met fraeye ftraten,ftercke muyren en
torens, borftweeringhen ende bolwercken wel verfien;
ly is feer volck-rijck, ende van weghen den rijeken
koophandel ende alderhande konftighe hantwereken
door de gantfche werelt vermaert. Maer dewijle wy in
de navolghende caerte het gebiedt van defe ftadt ghe-
ven, füllen die hier te befchrijven voorby gaen, en tot
deandere lieden van de opper-Pfaltz keeren.

/imbergh. De ftadt Ambergh is met wallen, grachten, torens,
bolwercken, ende door lituatie fterek: door eendracht
der borgheren,wetenfehap der wapenen,ende troüher-
ticheydt der Prince aen fijn volck,onwinbaer: Sy light

Fujtßandt.

Hooft¬
ftadt Neu-
renbergh.

by de riviere Wilfe, die iri de Nabtim loopt, ende Na-
bus in den Donau. Sy is allenfkens opghecomen door
de neerftigheyd der inwoonderen, wijsheyd des Magi-
ftraets, ende der Princen miltheydt; Daer is een groote
incomft vanmetalen, principael van yfen In 't beginfel
waflè onder 'tgebiet der Swaben: van wiens vorft Con-
rado de felve ghekocht heeft Lodewijck de II Her*
togh van Beyeren, ende Cheur-Paltz, anno 1266, met
beveftinghe van veel Biflchoppen, Abten ende Prin¬
cen. Naer dat Leopoldusvan Ooftenrijck verllaghen
was van de Switferen, onder de regeeringe van Wence*
llaus, fijn hier by een ghekomen drie Ruperten, ende
hebben t'lämen een verbont ghemaeckt, waer in be¬
grepen waren Albertus, fone van Keyfer Lodewijck,
de Graef van Hollandt, de neven des Keylers, ende
andere.Daer is tot Keyfer gekofen Rupert Paltzgrave,
die Ambergh vermeerdert ende verfterekt heeft, ende
heeftfe naer fijn doodt aen Frederick gelaten , de refte
van fijn kinderen anders beforcht hebbende. Delè
Frederick, Otto, ende loannes van Nieuburgh hebben
geen kinderen achtergelaten - foo dat Ambergh, Mol¬
bach, ende Nieuburgh op Lodewijck den II Cheur-
Paltz verftorven fijn. Wiens foon Lodewijck de Sacht-
moedighé heeft defe ftadt, ende die van bey de Paltz-
graeffchappen vredelijcken geregeert. Dele overleedt
in 't jaer i449,blijvende fijn gemalinne fwanger,die in't
felvejaer ghebaert heeft Philippum.Wien tot Momber^xtvyirUincU'
ghegeven is fijns vaders broeder Frederick>weTcke be¬
gerende in fijn MomEëHShap den Paltz te vercieren
heeft hem als Cheur-vorft ghedraghen, waer toe hem
oock vermaenden de Graven, Adel,ende meeft alle de
Heden,om dat ly vreefden, dat door dejonckheyd van
de wettighe erfgenaem, een ander fijn goederen loude Oivyndy*
aentaften. Dit heeft den Keyfer mifhaecht, om dat hy
meynde,dat,door de toenemende macht,Frederick op
hem felven ende de fijne,de erffcmfleikr Weefe foude fujffit
brenghen. Hierom is hy van de Keyler in de Acht oft
ban ghedaen. Daer naer als hy van de ftadt Ambergh
begeerde datfe hem als Cheur-vorft den eet van ghe-
trouwicheydt foude doen, heeft hy de Borgeren daer
in weygherich bevonden, die feyden verbonden te lijn
aen Lodewijck ende fijne erfgenamen, ende dat hy de
macht niet hadde der Weelegoetmaer hem te tree- pmynchoas geir l'Uljy
ken, ende fygeen twee Heeren t'famen kollen hebben* ai Ju /^'Jk *+*&}.
Wantdle van Ainbcrglïliebben altij dt feer getrou aen W . /'
hare Princen geweeft. Frederick hielt daer teghen aen.
De borghers met den Raedt ftreden ter contrarie. Ten
laetften wiert belloten datmen hem Iweeren loude ge- ,t / /
trouwicheydt ende ghehoorfaemheydt, als Momber, y
niet als Cheur-Vorft. Niet te min locht hyie, door
Raedtfheeren aen haer-lieden gefonden, tot hem te
trecken, ende foo verre fy weygerden, met wapenen te
dwinghen. De borgeren hier door vergrämt 5 hebben
fommighe op het Raethuys ghevanghen ghehou®
den, diefe korts daer naer lieten gaen, behalven eenen,
welcke omderaferije vande vergramde ghemeynte
t'ontkortien, heeft fich doen naeyen in 't geraemte van
eenen Os, ende fo buyten de ftadt als een doode cren-
ge brengen, als hy eerft de wacht omghekocht hadden
Frederick geterght door 't ongelijck fijn ghefanten ge¬
daen , is terftont naer Ambergh ghetrocken met 1 j-oo

ruyters, die meer andere volghden, om de weder-lpan-
nige borgeren te kaftijden.Sy berou hebbende fijn met
den Raedt ende Geeftelijckheydt hem teghen gegaen,
ende vergiffenifle van de mifdaet begheert. Frederick
heeft vijfBorgeren verwelen, ende drie onthooft. Soo
hebben ten laetften die van Ambergh hem den eet ge¬
daen, ende voor Cheur-vorft gehouden*
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&ger. Eger is oock een ftad van Nortgou, buyten 't Swart- De rivieren defes Landts fijn, Egra, Nab, Vils, Re- Rhiene
zerwalt , heeft den naem van de rivier Eger, daerfe by gen, Regnitz ofte Rednits, Pegnitz, Schwartzach,
light in feer een luftighe valleye, foo dat een deel aen Sultz, Altmul, Laber, Lauterach, ende fommighe an-
een backenden heuvel hanght. Daer is eenen dubbelen dere. Van de Regnitz,Rednitz ofte Rego,verhalen de
meur rontom, waer by oock de derde ghekomen is Hiftorien, dat terwijl Carolus Magnus hem te Regenf-
aen defijde daerfe verft van de riviere light. Het Ca- purch hielde, hem eenige aengegeven hebben, datmen
fteel tünchen de ftadt ende riviere is tot cieraet ende foude moghen uyt de Donau in den Rhijn varen met
befcherminghe» Sint Niclaes kereke is heerlijck, prin- fchepen,fo men eenen gracht maeckte door het landt,
cipael door twee torens aen de ooft-fijde. aldernaeft de dat tuffchendie twee rivieren Regnitz ende Altmul
kereke van de Duyfche broeders, ontrent het Gafthuys (waer van de eene in den Donau, de ander in den Rhijn
lijn de Cruys-broeders ende Sterren-broeders. Het valt) gelege is.Dat felve is by Carolo Magno in't werek
Raethuys is groot ende wijt: waer in Keyfer Carel geleyd, ende wierde een groote menichte gravers daer
de V ghelogeert heeft, doen hy het heyr vergaderde, toe befielt, die den gantfchen herfft daer mede deur*
daer mede hy in Saxen viel. DeRaedtis van 100 man- brachten. Defe gracht was afghefteken, lanck 2000
nen, daer onder 19 uyt de geflachten der Raetsheeren fchreeden,ende 3 00 voeten breetj maer 't bleeffteken,
ghefproten, diemen Fatritü noemt, welcke alle jaer 4 overmits den geftadighen reghen * ende de morafTen
Borgemeefters ftellen: 13 Schepenen die recht doen, daer ontrent 5 want 't ghene by daegh uytghedolven
niet uyt de ghefchreven Roomfche wetten, maer nae was, viel des nachts wederom in. By de ftadt Weiffen-
Landts-rechten ende koftuymen: de andere 68 fijn ge- burgh worden noch eenighe overblijffelen van dit ver-
meyne bürgeren. Van den Raedtdefer ftadt machmen looren werek ghefien. Hier en ftaet oock niet te ver¬
alleen appelleren aen den Köninck van Bohemen. Hier fwijgen, dat by nae alle de rivieren ende wateren van't
lijn fchuren vol coren ende andere vruchten, als boo- Nortgou beladen fijn met meulens, daer het yfer, ende
nen, erten &c. oock een wapenhuys van alles wel voor- ander metael gheftneet wordt, drijvende feer groote
lien, 2 molens , 2 gafthuyfen, 4 gemeyne badt-ftoven, blaes-balcken ende hamers, foo dat de fmeeden alleen
4 groote poorten ende foo veel kleyne, diemen niet het yfer op 't anbeelt behoeven te leggen,
opent,als om deBorgemeefters 's nachts in te laten,alfe In dit land is de Fichtelberg, begrijpende in fijn om- Berten,
0111 de ftadts faken uytgeweeft fijn: De groote worden loop ontrent 6 mijlen, uyt den felven vlieten vier feer
extraordinaris voor niemandt open gedaen. De brugge trefFelijcke rivieren, de Mayn, Nab , Sala en Egra,
hecht de ftadt met een luftighe voor-ftadt, waer in een welcke haer kruys-wijs van malkanderen fcheyden,
ibnteyn is, wiens fuer water in de fomer gedroncken de ende nae de 4 hoecken der wereldt loopen. Die felve
hitte koelt. In defe voor-ftadt woonen meeft leer-tou- bergh brengt voort verfcheyden foorten van metalen,
wers,wiens waren in Bohemen,boven ende neder Hon- als oock 't befte hemels-blaeuwe couleur, welck men
geren, ende naeftleggende landen met wagens gevoert azur noemt, op 't hoochfte defes berchs vintmen oock
ende verkocht worden. Op't flot woont de Burgh- tin ,ende veel kuylen, uyt welcke men eertijdtsveel
grave in de naem des Könincks,tot bewaringe der ftad. metalen gegraven heeft.
Hier ftaen eenighe Torens naer de fijde van de ftadt, Dit landt is hier ende daer bykans als ofhet befaeyt Bejfchen.
twee Capellen, een van Sint Marten , d'ander van Sint waer met Boffchagien oft deelen van 't Schwartzwalt,
Vrfel. De Borghers van Eger brouwen fekeren dranck van welcke de voornaemfte gheheeten worden, der
van water ende honigh , die van de Duytfche ende Weyffenburgerwalt,Bohemerwalt. Als defe landen het

u>cL. S. ttfL. BeemTchéTeer begeert wordt,om den finaeck van wijn Chriftelijcke geloove aennamen, heeft men hun voor- wetten*
ende fpeceryen daer hy mede ghemaeckt is. Onder't ghefchreven eenighe wetten ende maniere van le¬
gebiet van Eger fijn 12 floten, veel dorpen, en de ftadt ven: als van den vrydom der kereken, van brandt-
Raduwitz by de riviere Coffen. ftichters der kereken, van die tot de kereken haren

Andere Defe provincie begrijpt, behalven de voorgaende, toevlucht namen, van de gene die eenighe Geeftelijc-
Jleden. noch veel meer andere lieden, kloofters ende dorpen^ ken ombrachten, van thienden, van de ftraffe der op-

als Auwerbach, Sultzbach, daer het Hof is van de roerders, legherwetten, van yryghelatene, van hou-
Paltz-graven , het Cloofter Caftel, alwaer eertijdts welijeken, van vrouwen fakeri, dieverye , veltwetten
de Nortgoufche Vorften hofghehouden hebben 3 Be- ofte bouwrechten, van borgen ende leenen, van erffe-
yerut, Eyftet, Neuburgh, Neuwenftadt, Ruwenhelm, niflè , koopen ende verkoopen. Defe wetten hebben
Kemnat, Krufen,Greuwerweert, het Cafteel Gaynum, de Beyerfche eenige hondert jaren onderhouden, ghe-
't welck van 't huylen ende weenen den naem heeftiom lij ck noch fommighe die felve volghen. Tot een over-
dat aldaer een feer periculeufe paffagieis langhs de vloetfalick alhier eenighe der felver ftellen, namelijc-
Donau, qualijck fonder weenen te palleeren, welcken ken. Op dat een Richter recht oordeele, fo ift, dat hy
men oock den Strudel noemt van 't ruyfen des waters, het Wet-boeck by hem moet hebben, waer uyt alle
daer alle paffagiers die de Donau afvaren,voorby moe- faken gheflecht moghen worden. Een Richter fal geen
ten. Item: Efchenbach, Weiden, Pernaw, Reifteyn, perfoon aenfien, ofte eenige giften ontfangen, maer als
Herfpruch,Rurbach, Neumarckt,Turfenrut,Elbogen, hy recht gewefen heeft, mach hy van de compofitie
Cham,Schonfee,Kunfpergh,StaufF, ende andere meer, het neghende part nemen 3 hy ter contrarien qualijck
meeft alle toebehoorende de Paltz-graven. Nortgou wijft,falhy dubbelt betalen,'t gene hy nae gefprokene
begrijpt oock een van de 4 Land-graeffchappen, by de fententie fal genomen hebben, ende daerenboven noch
Keyfers wel eer ingefteh^te weten,hetLand-graeffchap in 40 fchellinghen breuck vallen. Die yets verkoft
van Luchtenbergh, foo geheeten van 't Cafteel Luch- heeft, fal als hy betaelt is, die verkoopinghe met brie-
tenbergh, hoewel de felve Princen haer refidentie hou- ven, ofte met twee, drie, ofte meer ghetuygen ratifice-
den in de ftadt Pfreimbt, ende fomwijlen tot Grunf- ren. Koop, die niet vrywillich gefchiet, en fy van geen-
feld. Dit Landt-graeffchap is tot fulcke macht ende der waerden, ende diergelij cke. Die meer hier van be-
ftaet niet ghekomen, als de andere drie, die metter geert te weten , lefe Ioannem Bohemum Aubanum,
tijdt haer feer vermeerdert hebben , infonderheydt in fijn boeexken van de zeden aller volckeren.
Heffen.

Het Ghebiedt van

NEVRENBERGH

m

Norkt.

Regering.

Fatricü.

E Nona oft Nortgouwers heb¬
ben eertijdts ghewoont aen de
rechter fijde van de Donaw,ghe-
fcheyden van de Vindelicis door
de rivier Lycus ofte Lech, 'tis
onfeker wanrieerfe over de Do-
naw ghekomen fijn, ende haren
ouden naem verlatende fich
Geenfijts-Donawfche ghenoemt

hebben: Maer feker dat Neurenbergh en de geheele
contreye rondtom den naem van haer heeft, niet van
Nero.Want fy niet wel in de oude wereldbefchryvingë
oft hiftorien ervaren fijn, die meynen dat Drufus ofte
Tiberius in defe plaetfen de Noortgouwers verwonnen
heeft, ende een Cafteel ghebout. De Noortgouwers
dan hier komende hebben in't Swartswalt haer woo-

ninghe ghenomen , om vry te wefenvander Hunnen
ftrooperyen, ende bequaemheydt der rivieren Pegnitz
ende Regnitz, en hebben daer op een heuvel een Ca¬
fteel gebout, ende aen den oever van de rivier werek-
huvfen gheftelt om yfer te fmelten ende te bereyden,
(wantfe hier in meefters waren boven alle natiën) heb¬
ben oock water-molens gefet tot gebruyek vanhaere
konft. Daernaer vermeert door voortteelinghe, door
de herderen van het Swartswalt, ende door andere die
voor de wreetheydt der vyanden in Duytflandt vluch¬
ten, ofte om de winfte ghelockt wierden,hebbenfe een
ftadt met grachten ghemaeckt. Vyt defe liepen fom¬
mighe de wegen van 't Swartzwalt onvry maken, ende
in Duytflandt ftroopen. Welck oorfaeck was dat defe
burght met het flot, verfcheyde reyfen van de Key¬
fers Conraden ende Henriken ghewonnen ende be¬
rooft is. Doch hebben d.e ftroperyen niet opghehou-
den, eer dat de Keyfer met een krijghs-heyr den heu¬
vel belegert, het Cafteel inghenomen, ende daer een
goet deel huys-ghefinnen van oude foldaten gebracht
heeft , die over de ftadt ende 't Cafteel door hem
verfterekt fouden ghebieden, ende het naeftligghende
bofch vande ftroopersfuyveren, neerftelijck forgh-
draghende door den Burgh-grave, dat de Noortgou-
wers van niemandt hefchadicht fouden worden, ofte
niemanden befchadighen. Noch hedenfdaechs houdt
de ftadt op haer koften , voet-volck ende ruyteren
die het bofch neerftelijck doorfoecken , ende den
baen voor de kooplieden klaer maecken 3 en worden
daer van het Gheleydt genoemt.'t Is feker dat hier een
Cafteel geweeft is ten tijde van Carolm Magnu*. Want
de hiftorien ghetuyghen, dat,als Karei Teflilonem
Hertogh in Beyeren foude beftryden, fijn legher in
drien ghedeelt heeft, ende den eenen hoop geleyt nef-
fens Neurenbergh, den anderen by den Donaw, den
derden by de Alpes van Trenten.

De regeringhe der ftadt was in't beginfel by de ghe-
meynte. Daernae, ten tijden van Carel de 1111, iffe
om eenen oproer der borgheren verandert in Arißocra-
tiam, dat is, in de regeringhe van de voornaemfte ghe-
flachten diemen Patricios noemt, die tot noch toe foo
wijffelijck ende rechtveerdelijck de ghemeynte ghere-
geert hebben.

In defe ftadt fijn drie foor ten van borgheren, der
Raedts-heeren oft Patrien , Koop-luyden, ende Am-
bachtflieden.

Daer fijn 28 oude ende trefFelijcke geflachten daer-
men den Raedt uyt maeckt: welcke beftaet in 26 per-
foonen. Hier fijn 13 Borghemeefters, die de ftadts fa-

Dnytßandt.

ken beneerftighen, ende 13 Schepenen die met drié
byfitters oft afliftenten in de rechten gheleert (diemen
oock Penfionariffen ende Syndicos noemt) onder dè
borgheren recht doen. Daer mach niemandt Raedts-
heer worden die de rechten leert, oft tytel van Doótor
heeft. Vyt den Raedt, foo in tween ghedeylt, worden
van beyde zyden elcke maent de Borghemeefters ver«
nieut, op dat uyt elck deel een yeghelijck eens in'tjaer
vier weken het hoochfte ampt foude bedienen. In den
Raedt fijn vijf die de principaelfte faken ende quaet«
doenders onderfoecken, vonniffen, ende ftraffen. Daer
is een landt-bailiou, die recht doet aen de huyfluyden
die onder des ftadts gebiedt hooren. Alle jaer worden-
der twee bedaechde, ghetroüwe, ende deuchtfame
Rentmeefters ghemaeckt, die de tollen, renten, ende
inkomften der ftadt ontfanghen ende uytgheven. Alle
de voorghenoemde Magiftraten,ende die eenigh bevel
ofte dienft hebben, worden uyt den Raedt ende Patri-
cien gheftelt. Daer worden van de heele ghemeynte
alle jaer 200 ghekofen, uyt de drie boven ghenoemde
foorten, om eens in't jaer , foo verre den noot ver-
eyfcht, met de Magiftraet van ghewichtighe faken te
handelen.

De Koopmans,hoewel daer menichte is, fijn vry van Kooplwén
alle laften, ende hebben veele privilegiën,waer door fy
haer particuliere rijekdommen, door den koophandel
niet alleen uyt Europa, maer oock alle landen des we-
relts hier als in een rij cke fchuer vergaderen*,

Onder de Ambachtflieden, worden gheen publij cke Ambachts-
oft particuliere vergaderinghen toeghelaten, oft oock lujden,
gheen groote gaft-malen, ten ware in bruyloften, be-
grafFeniffen , ende dierghelijcke. Want fy meynen
fulcks fchadelijck te wefen voor de ghemeyne ruft,om
datmen bevint dat uyt fodanighe t'famen komften der
Ambachtflieden dickmaels oproer ende tweedracht
ontftaen is. Als de ghemeyne man eenich ghefchil met
den anderen heeft, dat wordt niet ter kennifïè der
Overluyden van de gilden ghebracht, maer van twee
goede mannen die de Magiftraet terftondt daer toe
kieft, om ten beften te fpreken, ende den peys te ma¬
ken. Soo verre 't niet ghelucken wil, komt de faeck
voor Schepenen, die recht doen, ende bevelen de par¬
tyen op groote boet malkanderen niet te quellen. Sy
ftrafFen fcherplijcken,om de ghemeyne ruft te houden,
de vechters, krackeelders, ende die yemandt ghewelt
doen: door welcke ftraf-heydt fy 't volck in ontfach
houden. Men feydt dat Keyfer Frederick de III, uyt
Italien te Neurenbergh komende, ende verwondert
lijnde van foo grooten menichte volcks die hem tegen
quam,ghevraecht heeft aen een van de Magiftraet, die
naeft hem rede,met wat konfte oftepradijck fy in
fulcken menichte oproer ende tweedracht konden be¬
letten } Die kluchtich antwoorde , met goede woorden
endeflagheu 3 te kennen ghevende datmen de goede
borgheren lichteiijck met woorden ende redenen kon-
de leyden, maer dat de quade met ftrafheydt ende
boeten moften ghedwonghen worden. De felve ver¬
wondert van de menichte der kinderen, beval datfe al¬
le diejongher waren als thien jaer , by de gracht van 't
Cafteel fouden komen: Welcke, als hy langh befien
hadde, heeft hyfe paftaeyen ende taerten ghegheven,
ende belooft, elck eenen gouden penninck te gheven
als fy weder gheroepen fouden worden. Men feydt
datter over de vier duyfent kinderen van defen ouder¬
dom waren.

Kk De



J/ o Zirnloijf
'smui

roet

O ff Kleyn. Gritullacb
SKronach UnterJ mule

GTLonht/f(, ddrotcnpach Oberlntule
O Sta.yna.ch

Zum Sackh
Toyyenreut

'

O &1n'U

HeutlemsrdRcychelsdorJf
Schufyliny
°UUzendorjf

Gerusmul
Zum jfoe/les

Schneyfenreut

Loehoff
S interhiihel

iS .Ltenhort

Uraftshqjff
- -J&U.

mm y

ttenreut
Olednlts fi1

r<~:-

&' • o o Hechenberg
y^

MDorme,<smui

)j trieyshamer Äjl V\

'nZaielhof JlejelhJor/f \\rofs Schwart
zeloe.

\Z^nui ' c

lO Schivartz
El helde

ZKornht

Kalckreut

GRotepach
q Oheryfchaid (JSrantcmule

S^ji£^ jèSL 'Am S ciimaltz; å

perg.
3WL
SL. -~£$£°*en* W

'

:\\
Vb

\ernaw

Stevnach

q G-iinterspiihel

J^Z'ii/cbelpen? Sekenmule
GRotepocb ß" GRatpach

jhik. 1 Ä\WNvrij BERG
wV.»ÄM

Rudolfskyf
Leiblinyshqjf

ßzr °
Rumelsjf TERRITORIVM

NORIMBER
L GEN S E.

'U/tn
Meyfelshoff

V/o Al A J

&Ja."v o"J"u"tr
O oSaymelsdoiff

Lemyuy
o

X jfeyliatmiL S/f
Q j/aydeIbach o ? ' "Y/<?
V -^vv-

ober Jtydilyach ^

ÏUrttL '
^pacbl ßrunspery /

ö Wemhoff o ;
dBrftthiL Stcrtzluiyhojf O tg
J

\SRrackenAelx x O •' ;'/ .Jä
I I f/Rotepach

Ofunktrchetiwnperp

Vtiyelfte Ihi ReichelscInvand

Unter hlelatz
0 leyten. O Sippenbach

Menfura unius Milliary
GeroltziOntenberjMhotßacademmMilliarta Gallica contmunia

^2 ms te. to damt \eii4tr,

Onensnun. to latitud.

A i/M" 0

iLlT TERARVM et
NVMEROEVM

explicatio.
ti Huw Bouw
b Auguihner Clooßer
c Vrouwe Kcrck
d SSebalde Kerck
e Prediker Cloo/ber

J- tStadthuys
g Be Marckt
h Vrouwe Kerck

. i Kirjlener hans
k Züm. heiigegeefl'
I Hofgitael

'

ni "Uleife tborn
n Thueh ho/f
0 S'Iacobs Kerck

g Xserbrugh
% S.Laurents Kerck
r S. Clara
s S .Marten
t Degeint
u tSchiet
x S.Cgidteii Kerck
1 De Ve/hn
2 Luc tis landt

3 Laffer thor
. g Vierder thurlin,

5 Vrouwen thor
6 MCater thor

j La/el ho/f
8 Karten h<fff
g Sgitaler thor
ic Haïler thurlin.
11 Huw thor

12 'Lhur Caertner thor



N E V R E N

JSkuren- De ftadt Neurenbergh heeft allengskeris fo toeghe-
lergh, nomen, datfe nu in den omloop 8000 treden begrijpt,

ende is ghefloten met drie wallen ende een gracht.Bin-
oen fietmen noch de mueren ende grachten vande
oude ftadt, met de overblijffelen van de ghebouwen.
Naer 't zuyden, daerfe verfte van de rivier light, iffe
breeder, naer 't noorden enger, ende niet heel rondt,
maer met hoecken, om niet licht beftormt te worden.
De ftadts gracht is 20 cubiten breet, ende bynae fbo
hooch, tuflchen twee mueren recht op ghebout, daer
een rivierken doorloopt, op wiens groene boordt de
herten ende hinden weyden. In den omloop van de
binnenfte muer , die de lioocbfte is, fijn 200 vierkante
torens,even verre van malkanderen,in welcke de wach¬
ters op fekere uren den tijd des nachts ende des daechs
te kennen gheven.Op den buytenften muer fijn bynaer
oock lbo veel torens, maer kleynder, ende daer 't de
kromte der mueren vereyfcht, alle met grofghefchut
ende amunitie wel verfien. De wallen fijn met vleuge¬
len bewaert ende bricken gedeckt. Daer fijn fes groote
poorten,alle met hooghe torens ende bolwercken ver-
fierckt. De rivier loopt in de ftadt door ghewelfde
brugghen , van beyde lijden met bolwercken verfien,
ende maeckt terftondt twee eylandekens, waer van
't een final is, 't ander gherieflijck om linnen te bleyc-
ken, ende te walfchen met 't verbyloopende water.
Hier ontrent fijnghefonde badftoven. Als de revier
door 12 brugghen uyt de ftadt loopt, belpoeltfe een
publijcke plaets, daer de jonckheydt met worftelen,
Ipringhen, loopen, fchieten, ende ander eerlij ck ver-
maeck haer oeftent, naer 't exempel van de Spartanen.
Langhs die rivier ismenichte van werck-huyfen oft
fmiflen, met coren, pampier,yfer, ende kopermeulens,
daermen fweerden, panfieren, helmen, melfen, vlie¬
men , tanghen, ketels, beckens ende braedt-pannen
fmeet, ende yler en koperdraet met molens ghetroc-
ken wordt. De ftraten fijn breedt,reyn, ende lochtich,
ende met harden fteen beleydt. Daer fijn 120 gemeene
born-putten, 20 canalen oft water-loopen,2 fonteynen

Irfarckten- konftich ghewrocht: Oock veele rnarckten, als de ol¬
len,warmoes, vifch,verekens, wijn, korenmarckt,ende
andere. De aldergrootfte is, daer de Koop-luyden
daeghelijcks vergaderen , ende ghelijckmen feydt
te beurfe gaen , daer een fonteyn is van ghehouwen
fteen, verciert met gout,gelheden werek, ende groote
uytghehouwen beelden van ftereke helden. Bydefe
marekt ftaet de kereke van de Heylige Maghet Maria,

Gebouwen, van Karei de 1111 ghebout. De huyfen der borghe¬
ren fijn groot ende wijdt; daer light een berghfken be¬
lijden af verciert met fchoone wooninghen der Patri-
cien, Coopmans, ende rijekfte borgheren, met herber¬
gen tulfchen beyden, daermen oock met eeren 't Key-
fers Hof-ghefin mach logeren. In't opperfte van dit
berghfken fijn twee floten, het grootfte heeft Koninc-
lijcke falen ende langhe overwelfde kamers, ende is de
woonplaetfe derRoomfche Koninghen allïe te Neu¬
renbergh fijn, men gater van de ftadt op met eenen
wech uyt fteen gehouwen.Keyfer Frederick heeft hier
hanghende hoven ghemaeckt, naer 't exempel van Se-
miramis. Het ander flot was de woninghe des Burg-
graefs, nu is 't een ghemeyne fchuere oft koren-huys

/ van de ftadt. Op dit berghfken fijn drie kercken,waer
van de eene is in't Keyfers flot, daer de Keyfers plach¬
ten haren Godts-dienft te hooren: de andere twee fijn
ghemeyn, d'eene van Sint Margriet, d'andere van Sint
Walburgh. DeRaedt heeft in'tjaer 1531 de mueren
van dit flot vermaeckt, ende met ftereke bolwercken
verfien. Neurenburgh is niet alleen in't midden van
Duytflandt, maer oock van gantfeh Europa. Want fy
met ghelijcke diftantie light van den Codaenfchen
ende Adriatifchen inwijck, ende Atlantifche zee, ende

B E R G H.

den oever vande riviere Tanais. De borghers ghe*
bruyeken door den handel met de vier nabuer ighe lan¬
den, oock vier talen, Swaeffche, Franfche, Beyerfche
ende die van 't Gebercht. De heerlijckfte kereken der
ftadt fijn die van Sint Pieter en Sint Laurens. Daer fijn
vier Gaft-huylèn ende Godts-huyfen; oock een wapen-
huys oft wel verfien Arfinaei.

De naeftligghende. heuvelen ende velden gheven
fteen, om de veften, kereken ende huylen te bouwen.
Eer defe fteen uytghegraven is, kanmen hem om fijn
weeckheydt lichtelijckhouwen , maer inde Son ende
wind word hy hardt als marmor. Van defe ftad fpreeckt
Fabritius in defer maniere:

Jfoa non Germanis eß ulla celebrior oris.
Seu leges fpecles, &fanciijura Senats,
Etfic unanimi viventesßdere cives,
Sive tot artifices claros, aquandaque prifcls
Ingenia, dr varios luvenumque Senumque labores.

Ende Iulius Scaliger aldus:
Haneßbi corruptas terras Aflraa relinquens

Eatali ftatuitfede tenere locum.
Jjujsputet horrificofociatas Marte Camanas}

Sacra tarnen duplex tempora laurm obit.
Martis habe, dr Phcebifelicia tempora laure,

Saniïaquefit validofodere junciafides,
Van welcke ghedichten de fin is:

lek ben derfieden roem, waer Duytflandt op gaet brallen.
Mijn wetten gaen infvangh, onwinbaerfijn mijn wallen,

Omcingelt van Godt Mars, met torens, wapens, fchans:
Altorfverciert mijn Ieucht, met Phcebi lauwerkrans.

Door Magiftraets befiier in ruß mjn burgers leven,
Seer handich en vernuft, in konfiigh werek bedreven.

Hier heeft Vulcaenfijn Smits, vier,yfer, coper,ftaal,
Mercuer met goet ghewin vertiert het altemaal.

Het fchijnt dat 't Neurenberghfche ghebiedt naer 't
noorden,ooften en zuyden niet is als een bofch,'t welck
bevochtighen de rivieren ende wateren, die uyt de ri¬
viere Rednitz lóopen, als, Swartzpach, Regnitz, die
door de ftadt loopt, Grindlach, Swabach.

De ftadt Altorf hght in't Neurenberghfche gebiet,
alwaer de Raedt een Acadamie oft hooghe Schole op-
ghericht heeft, in't jaer 1J75" den 29 Iunii, ghelijck het
opfchrift te kennen gheeft, welck aldus luydt:

Tot leeringheendeonderwjfinghe derjeuchtinde Chrifle-
Ijcke Religie,ende in de Latjnfche ende Griexfche tale,ende alle
goede konften ende wetenfehappen, heeft de Raedt van Neu¬
renbergh defe edelefchole ghefondeert, ende metfolemniteyt in*
gevoert, in't jaeronfès Heeren 15*7 5", den 29 Iunii, op Sint Pie¬
ters ende Paulas dach,als Curuteurs ende Scholarchen derfelver
waren Georgius Wolkamfrs^ Philippus Geuderus, Hieronymus
Baumgartners , ende ftadts voocht Balthasar Baumgar¬
tners.

Hier vanis deeerfte Retftor gheweeft Valentinus
Erythraras. Daer is komen woonen de geleerfte jonck¬
heydt van Neurenbergh, om perfeófcer onderwefen te
worden. Want te voren was te Neurenbergh een
Schole redelijck vermaert, waer toe veel gheholpen
hadde Philppus Melanchthon,BilibaldusPirchaimerus,
Vitus Theodoras, ende Eobanus Heflus. In't jaer 1 f88
isvande Magiftraetvan Neurenbergh tot Altorfbe¬
roepen de Rechts-gheleerde Hugo Donellus,ende nae
hem Obertus Giphanius, Scipio Gentiiis, Conradus
Rittershufius , mannen door de heele wereldt ver¬
maert.

T

u r,

Het/Hertoghdom
WIRTEMBERGH.

Et Hertochdom Wirtem- In Wirtenberger-landt fijn oock veelgh
bergh,ofte Wurtemberger- noechlijcke meererj ende revieren, van welc-
lant, heeft fijnen naem vän ken de Brentz de voornaemfte is, die nimmer-
het oude flotWirtembergh, meêr en bevrieft, oqck in 't hartfte van de win-
dat by-kans in het midden ter. De Neccar loopt midden door dit Landt, Neccar.
deffelvighen Landts, op ee- ende fleept veel andere reviere met fich tot in
nen hooghen bergh, niet den Rhijh,te weten , deNagölt, Entz, Remfz,

wijt van de Rijcx-ftadt Edingen gheleghen is; Kocher,Iagft ende Filtz; de Brentz vermenght
'c

... hoe-wel fommighe elders defèn naem ontlee- fich met den Donaw. De berghen defès Landts Berghmi
t nen. worden van weghen hare witticheyt Alpes ge-

Grenfen. Dit Lant bedaet by-naer den heelen ftreeck noemt, want de witte keyen ende fteenen, die
van Swaben , ontrent den Neccar gheleghen; daer op groeyen,fèer verre können gefien wor-
grenfènde in't Ooften aen't overighe deel van den ; fy bekomen hier ende daer fbm-wijlen
S.wabenlant,Algouw,ende Beyerenjin't Weften nieuwe namen,als de Schera, Albuchus, Hané-
aen de Pfaltz, ende 't Marck-graef-fchap Badë, kamp, Hertfeit, &c. De Swartzwalt ofte Sylva Bvjfcken»
beduy t oock de hooghfte bergen van 't Swartz- Hercynia en Martiana verfpreyt haer 't gant-
waldt;in ?t Zuyden paelt het aen 9t gheberghte Iche lant deur, ende krijcht oock nae de plaet-
van Arbona ende de Swabifche Alpen, (want al- fen ofte fituatie,verfcheyden namen,als der Al-
foo noemen deinwoonderen deflèlven Landts bucherwalt,der Stubenthalerwalt, der Swartz-
dehoochfte bergen) in't Noorden licht Franc- walt,Odenwalt,&c. De inwoonders defès Her- inwoonde
kenlant,ende niet verre van daer t' Ottenwalt. tochdoms fijn van weghen hare dapperheyt inren(tm-

Lock De locht defès Lants is ghefbnt, des fbmers den oorloch, vrientlijckheydt,ftantvafticheyt,fèer bequaem,ende des winters wel getempert: ende yver tot haren Godtfdienft,fèer beroemt,
belangende de vruchtbaerheyt,mach dit Lant Dit Lant is in't jaer 1495 tot een Hertoch-eT- wej met befte ghedeelten van Duytflant ge- dom gemaeckt, als Keyfer Maximilian, op denleecken worden; want het van koorn,wijn en- Rijcx dach te Worms,den Grave Eberhard van
de allerley andere fruyten fèer vruchtbaer is; Wirtembergh met den tijtel en digniteyt vandoch en heeft niet over al een ghedaente, ende Hertoch verheerlijckte. Eberhardt de tweede
en is niet deur-gaens even vruchtbaer: want ct Hertoch , bleef naulijcx twee jaer in't Her-
ghéweftè daer de Neccar ontfpringht, ende't tochdom, maer vlood met al fijn goudt, filver-

. welcke grenft aen t' Swartzwalt, als oock on- ghefèhir , ende kleynodien, eerft nae Vlm^
trent dë Swabifèhe Alpes (tuflchen den Donau daer naer tot den Paltz-grave, ende ftierfuyt-ende den Neccar) is feer rou , fc>nder wijnftoc- landich fonder kinderen. Als doen wierde Vi¬
ken,maer om beeften te voeden ghenoechfaem ric,neve van Eberhardt, tot Hertoch gekorenbequaem. Het Landt tuflchen de Alpes is wat van Keyfèr Maximilian;defè wierde anno 1 j 19fteenachtich,doch tamelijck koorn-rijck; ende van de Swabifche bontghenoten uyt fijn Lant

• hoe-wel op de hooghfte berghen des Swartz- gejaecht,ende verdreven, om dat hy de Rijcx-walts de grondt fèer root ende fandachtich is, ftadt Reutlingen,die in 't fèlvighe verbont be-nochtans is hy matelijcken goet ende vrucht- grepen was, ingenomen hadde. Nae Vlric fiic-baer; maer daer de Neccar fich uytbreydt over cedeerde Chriftophorus, ende Chriftophon>
>. - t vlacke velt, is 't fèer geluckich, wel gefcgent, volchde fijn Soon Lodowijck; die tot erfghe-^ende over al tot vruchtbaerheydt gheneycht, naem ende fucceflèur naeliet Friderick, fbo-en^c gilefiert met fchoone wijnftocken, groe- ne Georgii des Graven van Montpelgart.ne,weyden , koorn-rijeke ackers ende boom- In defe contreye hebben eertijdts de Intuergi oude in*gaerden. ^ ghewoont, (welcke volckerenTfchudusendewowde*Mijnen.

^ Iq (fit Hertochdom fijn oock filver-mijnen, Rhenanus V/ithungos heeten,) ende de Teflofages.ren'
met wijdt vanWiltbergh;ende men wil fèggen, Dit Hertochdom is by-kans circkel ront,en- Stedenidat de gheheele ftadt Bulach ghebout is op ko- de begrijpt veele fteden , waer van Tubingen

* pèr-mijnen.Yfef ende koper brenght dit Lant ende Stutgard de voornaemfte fijn. Tubingen Tübingen!,oock overvloedich voort , infghelijcken veel is een fchoone ftadt,geleghen aen den Neccar,fchoone gheftéenten van verfcheyde couleuren heeft rontfom een vruchtbare landouwe en-
infonderheydt van hemels-blauw, alföo dat 't de een overvloedich koorn ende wijn-ghewas,

Dit rc int dat denatüer fich ohderftaet alhier Ede- daer mede oock die nae-buyren gherieft wor-le ghefteenten voort te brenghen.In dit Landt den : aldaer is een fteene brugge over de Nee-worden oock verfcheyden fborten van beeften car,ende oock een flot, ende een vermaerde V-
ghevonden, infonderheyt veel wilde dieren in niverfiteyt,in de welcke eertijts gefloreert heb-de boflèhen. ' ben Ioannes Stofflerus, Leonardus Fuchfius,

Dupflant. LI en
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,rj W I R T E M B E R G H.
en Martinus Crufius: alwaer te defer tijdt fich ten, Vrachaende reviere Amer; Nirtingh,
onthoudt, endein de Orientaliiche talen Pro- Kirchena, Heilbron, Lauffen, Pinicheym; Het
feflor is , dien feer gheleerde Mathematicus flot Alpergh,Greiningen, Marbach,Cantftadt,
Wilhelmus Schickardus«. Defe Vniverfiteytis Wayblingh, SchorendorfF, Geppinghen, Fies-
opghericht van Eberhard Grave van Wirtem- fen, eertijdts Aludtacwtn, Heydenheym, Wilt-
berg,anno 1477. IohannesHeroldusin fijn tra- bergh,aen de reviere Nagolt gheleghen, ?t va-
dlaetjen van de antiquiteyten van oudt Duyt- derlandt des voortreffelijeken werelt-befchrij-
flant,wilbewijfenuyteenfeeckereoudeinferip- vers Danielis Cellarii > Herrenbergh, Roten¬
de aldaer ghevonden, dat de Keyfer Caracalla burgh,Hechinghen, een vrye fcadt voor de lo¬
te Tubingen fijn wooninghe ghehadt heeft,31 den ende ballingen: ende veel andere meer,
welcke ons oock Petrus Appianus in fijn boeck weicker namen ende fituatie men in defe Caer-
der oude fehriften,aldus vertoont: te befehreven vint.

Dit Hertoclidom is het voornaemfte deel des
M A x* 1 N

Keyferlijcken Swabifehen Creytz,ende om datavg.em.ger.mai
>t a]jeen oncjer andere feer net ende curieüx van

Georgio Gadnero ende David Seltzlin befchre-
D A C. MA1ARM.

\ X. TRI!

COS. ET. ven is^ foo fel ick hier den Swabifehen Creytz
geheel ende al,in fijne Standen afgedeylt,voor

De felve Heroldus heeft defe infcriptie in 00ghen ftellen.
haer gheheel gelefen, foo die te Romen ter ee- j
ren delfelvighen Keyfers geftelt is, op dufdani- pe Swabifehe Creytz , vervaet driederley s w a b

CHElier wijfe: ftanden, waer van deeerfte is de Gheeftelijcke * REITS

ftant, de tweede der Vorften, ende de derde 1
der vrye fteden.

In de eerfte fijn begrepen de Bifichoppen
IMP. C a S. D I V I. L.SEPT. S E V E R. P. P E & T.
AVG. PARTH. TARAB. A D I A B. F. M.AV.
REL. ANTONI N. AVG. SARMAT. MAX. _ w ^

G E R. M A x. D A c. M a x. a R M e N. M a x. b R i. van Chur, Coftentz, Augspurgh y de Abten
TAN.MAX. arab. max. a L e M a N. max. van Kempten, Reychenaw, S. Gal in Switzer-
parth. max. p. e. p o N t. M a x. t R i b. p o- iant^ Salmänfweiler,Weyngarten, Weiffenou*
te. vi. cos. procos. perpet. leg. vin. van 5 Blafius, S. Peter, Maulbrun, Schafhau-
A N t. a v g. p, e. e i v s. N v M. D e v o t. p R i N-

^ gteyn am Rheyn, Kreutzlinghen, Péters-
o p t. e o R, t i s. hufen, (?t welck light ontrent Conftantz ende

Smgard. Stutgard is de hooft-ftadt, ende de Vorfte- aen de noordfyde van de Rhijn)Einfideln Pfef-
lijcke refidentie, niet wijt van den Neccar ge- fiers ofte Pfefl5con,S.Iohan imThurthal,Schus-
leghenj Van defe ftadt heeft oockhet Graef- fenriet, Rockenburgh, Ochfenhaufen, Ko-
fchap Stutgard haren naemrfy is eerftmaels ge- nighsbrun,Marchtal,Elchingen,Y(he,Munch-
bout van de Wenden,daer naer wederom gne- rod > Aurfbergh, Yrfee, Gengenbach, Schut-
reftaureert vanMarck-gravelohän de 1 Cheur- tern, Difidifenj de Abdiften van Lindaw , Rot-
vorft van Brandenburgh, ende Otto de der- tenmunfter,Buchau, Guttenzel, Beund, Hep«
de. Anno 1290 heeft Albertus de IV Marek- pach,derTeutfch-Ordens-meefter in Elfezen-
grave van Brandenburgh ende VorftvanAn- de Burgundien.
halt , een foone van Otto de vierden , defe In de tweede,ofte de Vorften ftandt,fijn de
ftadt ten houwelijck ghegeven aen fijn doch- Hertoch van Wirtembergh, de Marek-Grave
ter Beatrix, de welcke troude met Hertogh van Baden, de Graven van Helfienftayn, Wy-
Henrico Leone. Defe ftadt light in een (eer fenftang, Oettinghen, Laufien,Montfort, Fur-
vruchtbare landouwe , ende31 is naulijcx met ftenbergh ende Eberftain, Zollern, Bultz, Lo-
woorden uyt te ipreecken,wat groote menich- wenfteyn, Tubingen, Kirchbergh, Tengen
te wijns jaerlijcx daer ontrent waft.Defe plaet- ofteDungenjde Vryheeren van Gundelfingen,
fe heeft Ioannes Capnio , ghemeynlijcken Waltburgh,Geroltzeck,OberHelwen;deHee-
Reuchlinus gheheeten , (een treffelijck Iurift, ren van Stutgart,Tuflen,Sonnebergh,Falken¬
ende in drie fpraecken ervaren,de welcke oock ftain, Kunfeck ende Kuqfeczerbergh.
de eerfte is gheweeft, die de Hebreeufche ta- In de derde ftandt horen de Steden Augs-
le in Chriftenrijck geleert heeft) feer vermaert purgh,Kaufbeurn, Vlm,Memmingen,Kemp-
ghemaeckt. ten> Bibrach, Leukirch,Yfhe, Wanghen, Lin-

Zsutlinyn Ö De ftadt Reutlingen light oock in dit Her- dow , Ravenfpergh , Buchorn, Vberlinghen,
tochdom aen de Neccar,ende isin't jaer 1204, Coftentz, Pfullendorf, S.Gal, Schafhäufen,
andere fegghen 1282, van KeyferFriderick de Reutlingen, Edingen, Gemünd, Weil, Heyl-
11 tot een ftadt ghemaeckt: ende is nu van we- bron,Wimphen, Häl in Swaben, Dinckelfpuel,
ghen de papiermeulens feer beroemt, Bopfingen, Genghen, Alen ,Ntordlingen, Do-

Andereße- De andere fteden defes Lantsfijn oock ta- nawerd, Buchaw, Oflenburgh, Gengenbach,
den. melijeken playfierich, fommighe der felvigher Zel inHamer(pach,ende RotweyL

oock met (loten ende Cafteelen gegiert, te we-

swabenlandt.

tertijdts
een rijck*

Nu een

Hertogh-
domj

Onder ver

fiheyde
Heeren,

liiJLCWl iCii ^
landt eertijdts een Coninckrijck
was, welck nu maer een Hertog-
domis, hoewel gheen Vorft in 't
Roomfche Rijck den tijtel des
Hertoghs van Swaben gebruyekt,
aenghefien dat gantfehe land ver-
fcheyden Heeren toebehoort.
Een deel bellt het huys van Oo-

ftenrijck in erfdom. Het meefte deel heeft de Hertogh
van Wirtenbergh. Hier zijn veel vrye Rijcxfteden.
Ende een deel ftaet onder de Hertogen van Beyeren.

Van dit oudt ende wijt-beroemde volck, vermanen
alle de Italiaenfche hiftorifchryvers. Sy hebben eer¬
tijdts (ghelijck Ptolenmis, Strabo, ende andere, feg¬
ghen) aen de rivieren de Elve, ende de Suevo ghe-
woont. Nu ter tijt is haer landt veel kleynder, en het
opperfte deel van Duytllandt.

In 't noorden grenft het aen den opper-Palts,in 't 00-
ften aen het Hertoghdcm Beyeren: in 't zuyden aen
Switferlandt; in 't weiten aen Eifas.

Dit landtfehap is (ghelijck Iohannes Aubanus, in fijn
fchoon tradtaetjen van de manieren ende feden der
volckeren/raey fchrijft) ten deele effen, ten deele berg-
achtigh. Het aertrij ck is foo vruchtbaer datter gheen
plaets is die niet bewoont en wort, behalven daer mee-
ren, bergen, ofte bolfchen zijn. Het is vruchtbaer van
koorn , ende vee , heeft oock vele bolfchen, 't welck
menichvuldighejaght ende vogelvanck daer veroor-
faeckt. 't Is een ghefont landt, vol fchoone fteden,dor¬
pen ende floten. De kafteelen zijn hooch,ende door de
nature ende menfehen vernuft ende arbeyt fterek. Vyt
de berghen haeltmen yfer, filver, ende andere meta¬
len. De inwoonders fijn koen,fterek,en ftrijtbaerjwelc¬
ke Plutarchus daer door de voornaemfte der Duyt-
fchen noemt. Wiens lofmen feyt foo hoogh geklom¬
men te zijn, datfe,door vroomheydt ende wapenen, de
regeringhe der wereldt verdient hebben. Het is de
vierde Creytz des Rijcx.

Opper-Swaben, datmen ^HllemannU heet, na de lac
Lemano, foo fommighe meynen; begrijpt meeftendeel
alle het ghenige,dat de Rhetiers ende Vindelici in haer
pollelïie ghehadt hebben, ende wort in 't noorden met
de Donaw, in 't ooften met de riviere Lech beiloten;
aen 't zuyden ftoot het aen de fnee-bergen, ende tegen
't weften aen den Boden zee.

Het landfehap Algow,grenft in 't ooften aen Gelach,
in t noorden aen den Donaw, in 't weften aen de Boden
zee, ende in 't zuyden aen de fnee-berghen. Het is een
rouw en koudt landt, maer heeft fchoone en ftereke
luyden, vrouwen en mannen, die alle-wel Ipinnen kon-
nen; ende wort het fpinnen, op de dorpen, den mannen
voor gheene fchande gheacht. Daer is oock overvloet
van vee , als koeyen ende paerden , infonderheydt van
fchoone jonge veulens. Draeghtoock fchoone tarwe
ende gerfte, en is met veel dennen boflehen belet,ende
van vele beken , rivierkens, meeren, en dierghelijckedoorwatert.

Aen dele lij de van de Donaw , zijn noch ettelijcke
landtfchappemghelijckmen in de kaerte fien kan,als de
Alb, een berghachtigh , fteenigh ende rou landt, welc
kers grondt en velden foo hart zijn, datmen fomtijdts
twaelf of veerthien often, neffens twee paerden, in de
ploegh moet fpannen. Hier groeyt veel koorn, haver,
en garfte 5 heelt oock allerley vee, als oflèn, koeyen,
fchapen, en verfcheyden wild-braet.

Aen defe contreye grenft oock het landeken Albuch,
is berghachtigh en rouw, welck veel heyde en boflehen

Duytßandt.

(Srenßn.

Lands aert

Vrucht-
baerhejt.

Oppers
Swahet.

Talen.

Algow,

De Alb.

Albtcch.

weynigh koren ofte haver. De rivier Brants lcheyt het Herdvclt.
lelve van Herdvelt, 't welck van eener natuer is ,als het
voorfeyde.

HetDonauwer dal ftreckt hem van de Donauwer Donauweï

oorfpronck af, tot beneden aen den Lech toe, en is wel dal.
bebouwt met fteden, dorpen, ende floten, welck nae
malkanderen aen beyde lijden van de Donaw,tot onder
toe ligghen,en hebben alle overvloet van koren, haver,
viflehen, vogelen, wildt-braet, ooft, weyden, velden,
vee, en boomen,maer gheen wijngaert; doch krijghen
wijn ghenoech uyt andere landen voor hare waren.

Hier zijn noch de Graeffchappen Zollern, Nellen-
burgh ende Baar.

Aen dees lij de van de Donaw legghen het ftift EI- Elwamh.
wang , het Graeffchap Helfenftain, ende meer andere, Helfen-die wy om kortheydt voorby gaen.

De Boden zee; die teghen het weften light, wordt Boden zgè.
in t latijn Lacus Acronius, Lacm Brigantwus, ofte Boda~
micus gheheten , is een groot meer, welck Swabenlant
van Switferlandt fcheyt, ende is lanck tuflehen de fes
ende feven mylen, en ontrent twee mylen breedt. Tufo
fchen Rofchach en Buchorn,drie mylen breet, ende by
Meribung,foo men feydt, by de 300 vademen diep. Sy
wort ghedeelt in de opper ende neder: de Opper-Bo-
den zee , begint van Lindaw af, ende ftreckt haer tot
het Hot Podmen, van welck fy den naem Podamicut
heeft, als oftmen wilde fegghen,der Podmen zeebek¬
ken naem verandert is in Boden zee. Andere fegghen,
dat hy van fijne grondeloofe diepte alfoo ghenoemt is.
De Onder-Boden zee begint van Cöllnitz af, ende is Celler zeé.
gantfeh kleyn; wort oock van Cell, een ftedeken daer
aen ghelegen,de Celler zee gheheten. De Rhijn loopt
midden door beyde defe zeen, waer in noch vele ande¬
re wateren vloeyen, als de Bregentz, welcke uyt 't Bre-
gentzer bofeh komt5 de Arg, LibachSchus,Rofchach;
Steinach , ende andere verfcheyde kleyne waterkens,
van welcke defe zee in de fomer ontrent twee vademen
hoogher wort. Sy blijft fchoon,helder,ende k!aer,ende
is om haer diepte niet troebel. Het gantfehe landt ront-
om de Boden zee is uyter maten vruchtbaer, endé
overal met fchoone floten , dorpen, ende fteden befet;
waer onder zijn vier Rijcxfteden , als Conftants, Vber-
lingen, Lindaw, ende Buchorn. Als oock de ftadt eri
Graeffchap Bregentz, daer van defe zee Lacm Brigan™
tinm genaemt wort. Oock zijnder noch de Eeder-zee;
Alb-zee, \Veiflen-zee, ende andere.

Hier zijn vele ende groote rivieren, waer van de Do¬
naw de grootfte ende lchoonfte in Europa is, welcke fij¬
nen oorlpronck in dit land heeft,by een fonteyn op den
bergh Abnaw: Wiens befchryvinghe in het langh ftaet,
by de Caerte van de Donawllroom, by ons uytghege-
ven ende hier voor gheftelt.

De tweede naeft defen, is de Iler-ftroom, die fijn be- Jlefi
ginfel neemt in de Alpes,ende afcomende door het Her
dal, pafleert voorby Kempten,Buxheim,Keimuts,ende
valt een weynigh boven Vim in den Donaw.

De Lech,mede een fchoone riviere, heeft fijnen oor- Leek
fpronck in de Alpes, by een dorp Elpele, ende neder-
komende uyt het Lech dal, pafleert Réute, Fulfen,
Sconga,Ausburg, ende Horteen weynigh beneden Do-
nawert in den Donaw.

De mindere rivieren zijn de Bregentz, Ober ende Minden
Onder Arg,Schus,Ablach,Rifz,Rott,Efchbach,Gantz,
Mindel, Smutter,Wertach, Sïnckefende aen dees fijde
van de Donaw, Luchart, Bläur, Lon, Brentz, Egweid,
Kochern,ende ontallijcke veel beecken , ende mindere
waterkens. De Neckar neemt oock fijn beginfe! in Neckar.

M ni Swaben-
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Swabenlandt, en ontfpringht een myle boven Rotweil,
loopt door Wirtenberger-landt, ende valt in de Ne-
der-Ffalts,beneden Heydelbergh,in denRhijn.

Bergen. ^ Swaben heeft oock fijne bergen, infonderheyt tegen
't zuyden, daer haer de hooghe Alpes opdoen, die, foo
wel in de fomer als in de winter , boven met fnee be¬
deckt zijn , foo datfe oock de fnee-berghen ghenoemt
worden: noch zijnder de berghen Ruckfteig,Thenheim
in Loch, der Grenten,de Gach,der Pijler,See. Aen de-
fe fijde van de Donaw in 't ftift Elwang, is het mede
berghachtigh, als oock in het Swartswald.

Steden. Dit landt is boven maten vol dorpen,viecken,floten,
ende fteden, waer van de principaelfte Ausburg is,welc-

Ausburgh. ke fomtijts ^Augufta Vindelicorum, en fomwijl 'tgufta
Rh#torum ghenoemt wort,aenghefien Rhattia in fich be¬
grijpt Rh#tLim ßngularem,en. VindeliciamjNoXck.Q de Lech
van malkander fcheyt. Tacitus noemt Ausburg de tref-
felijcke Colonie in de Retifche Provincie: want om dat
is het waerfchijnlijck,dat de Vindelici oock aen gene fij¬
de des riviers een deel lants ingehadt hebben, is 't geen
wonder, datfe ^Augufta Vindelicorum ghenoemt wordt,
hoewel fy eygentlijck onder de Provincie der Rhasten
hoort, ghemerekt de Vindelici, die aen de ander fijde
van de rivier wonen,van dit deel haren naem oock heb¬
ben. \Vant de rivier Vindus ftort fich in den Lech,in de
Provincie der PJiasten, ende aengefien de t' famenloop
van defe twee rivieren by Ausburghghefchiet,wort de-
fe ftadt Augufta Vindelicorum ghenaemt. Sy is feer oudt,
ende voor 't begin van 't Roomfche Rijck , onder de
Rhseten ende Duytfchen beroemt. Den naem Augufta
heeft fy van Keyfer Auguftus, die een Colonie daer he¬
nen ghefchickt heeft, ghelijck oock veel andere fteden
haren naem van de felve Keyfer hebben : als ^Augufta
Acili# aen den Donaw,<Augußa Auftiorumin. Vrancrijck,
^Augufta Bracarum in Spanjen, ^Augufta Emerita in Por¬
tugal, c.Augußa Euphratefia in Comagena, Augufta Rauraco-
rum aen den Rhijn,&c. Ende het fchijnt, datmen volck
heeft ghefonden , om in defe ftadt te wonen , tot hulpe
teghen de rebellen, ende om den bont-ghenoten de
Roomfche wetten en manier van leven te leeren , korts
nae dat Tiberius ende Drufus Rhastien ende Vindeli-
cien verwonnen hadden. Van Augufta, ende het Duyt-
fche woordt / is de naem Augfpurg ghemaeckt:
welck beduyt, 7nJ^v, burcht, oft ftadt van Auguftus.

Onder Sy wort nu onder Swabenknt gherekent, federt dat de
Swaben. manhaftighe Swaben haer over den Donaw begheven,

defe plaetfen befeten hebben. Nae de groote fchade
door Attila ghedaen, heeft de ftadt weder begoft op te
komen, onder de regeringe Theodorici der Oftrogo-
then Coninck. Als de Swaben de Romeynen verdre¬
ven, haer over den Donaw binnen de Roomfche palen
begeven,heel Rhsetien hemagticht,en met de Aleman¬
nen beraetflacht hadden om de Franfchen te verjagen,
zijn fy by Tolbiack verwonnen: van die tijt is Ausburgh
onder't ghebiet gheweeft der Coninghen vanAuftra-
fien, tot Carel Martellus toe. Anno i o p, den eerften
Februarii, heeft Henrick de Swarte in defe ftadt een

Rijcxdagh ghehouden. In 't jaer 1077, heeft Rudolph
Hertogh van Swaben hier oock een Rijcxdagh ghe¬
houden, met de Legaet van R omen,als hy door bedrijf
van Paus Hildebrandt Keyfer ghekofenwas,tegen Hen¬
rick de III I. Onder Keyfer Sigifmundo,heeftfe groo¬
te vryheyden ende privilegiën verkreghen. In 'tjaer
1496,heeft Maximilianus van Ooftenrijck,met fijnfone
Philips Aertzhertoghe , fijne feeftdaghen in defe ftadt
gehouden, ende op verfcheyde tijden oock veel Rijcx-
daghen. In 't jaer 1 y 18, heeft Lutherus,op den Rijcx-
dach gheroepen, hier fijn geloofbeleden. Ende anno
1 f3°, onder Keyfer Karei de V, hebben de Proteftan-
ten van Duytflandt, op de Rijcxdach alhier de Belyde-
niflehaersgheloofs overghelevert, diemen daeromde
Confeffie van Augsburgh noemt. Vijfthienjaren daer-
naer is in defe ftadt een Religions verdrach gemaeckt,

LANDT.
door Iulius Pflug, Michael Heidt, ende loan Illeben,
datmen Interim heet. Twee j aer daernaer heeft Keyfer
Karel hier 't Concili van Trenten beneerfticht. Onder
Ferdinandi regeringhe, is de Augsburchfche vrede be-
vefticht.

Ende op dat wy de oude Kerckelijcke gefchiedenif.
fen niet vergeten, foo feytmen, dat eene Lucius, on¬
trent het jaer Chrifti 190,het Euangelium tot Augsburg
ghepredickt heeft, ende den Voocht van Kempter tot
het Chriftelijck gheloove bekeert; welck nochtans uyt
geen gheloofweerdighe hiftory-fchryver bewefen kan
worden.Maer is fekerder dat onder dén Keyfer Diocle-
tiano , NarciflTus Gerundenfis aidaer heeft gheleert, en
Dionyfium Cretenfem biflchop geftelt,welke met Afra,
Digna,Eunomia,Euprepia, eh andere heyligen van Cajo
des Keyfers Diocletiani overfte gedoodt is, wiens Mar¬
telaren ghedachteniffe ghehouden wort, op den vijfden
en twaelfften dach van ooftmaent. In 't jaer 400,heeft
Ambrofius,biflchop van Milanen, Albanum en Theom-
neftum naer Augsburg ghefchickt, om de kereke van
de Arriaenfche ketterije te fuyveren. Anno 618, is So-
zimus hier biflchop gheftelt, diemen meynt dat de eer-
fte van defe ftadt gheweeft is.

Hier zijn twee Arcinalen oft Wapenhuylen wel ver-
fien, heerlijcke paleyfen van de Fuggers; een ghemeyn
Canael oft waterloop, een Raedt-huys, welck, foomen
fey t, de kerek van de Godinne Cybele gheweeft is: een
wel geftoffeerde Bibliotheec; veel oude ende fchoone
kereken. Defe ftadt light in een vruchtbare ende lufti¬
ge valleye aen den Lech, is volckrijck,overvloedigh
van alle nootdruft, ende vermaert door de menichte
der Rijcxdaghen, diemen hier ghehouden heeft. Nu
onlanghs zijn door den Coninck Guftavum van Swe¬
den, &c , hare wallen uytgheleyt, by nae de helft ver¬
groot , en uytermaten fterek ghefortificeert, foo datfe
een vande fterckfte fteden van gantfeh Duytflandt is.

Kauf Beyern, een Keyferlij cke Rij cxftadt, is foo ge- &»*ƒ
fèydt als ghekochte dorp; want, ten tijden van Keyfer !**)***•
Conrad de II, heeft het met vyftigh goude guldens
fijne vryheydt verkreghen, daer het te voren den Ba¬
roenen van 't dorp en van 't hofonderdanigh was.

Vim is gheen minder Key ferlijcke Rij cxftadt, ghe-
leghen aen den Donaw, daer de twee rivieren, de lier in
Algow, ende de Blaur in Wirtenbergerlandt ontlprin-
gende, in den Donaw vlieten. Sy heeft den name van
de Vlmboomen, die aidaer in grooten menighte Waf¬
fen, en was in voortijden maer een dorp, tot op hetjaer
1300, wanneerle een ftadt is geworden, ende met mue-
ren en graften omringht. Teghenwoordigh is het een
machtighe, vafte, en rijeke ftadt,met allerley lijfs noot¬
druft rij ckelij eken verfien, heeft vele fchoone kere¬
ken, maer infonderheyt eene, welcke ten aenfien van
fijne fchoone pilaren, konftrijck ghebouw, en heerlijck
werek, gheen kerek in Duytflandt (die van Straefburg
uytghefondert) in 't alderminfte toe en gheeft. De
kerek-toorn is feer hoogh, op den wekken in voortij¬
den, eer hy noch met een Ipits was opghetrocken,Key¬
fer Maxmilianus, is opgheklommen, om die luftighe
omligghende plaetfen tebefien: Men feght dat hy met
den eenen halven voet op den alderuyterften fteen
heeft gheftaen, ende den anderen voet in de locht ghe-
licht hadde, ghelijckmen dan de plaets met fijnen naemdaer by gefchreven noch hedenfdaechs fien kan. Noch
zijn daer twee groote maróten,en boven maten groote,
ende welverfiene Amunitie-huyfen te fien. De Do¬
naw loopt daer voorby, welcke by de ftadt begint vaer-
baer te worden. Rontfom de ftadt zijn gheen berghen,
als Michaelis bergh teghen't noorden. Haer regeringe
is Ariftocratifch, ende wort van de befte ende aenfien«
lijekfte burgheren bewaert. Sy hebben twee-en-tfeven-
tigh Raetsheeren, welcke uyt den Patriciis, ende ghe-
meyne,burgheren ghekoren worden,ende alles,foo wel
in de ftadt als buyten, door hare voorlicht regeeren,

ende
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ende heeft een yeder fijn ampt te verfien. JDe voor- een merckelijcke quantiteyt wijnen daer ghebracht,
naemfte ofte hooftkereke , diens fondament in 't jaer ende wederom in het Algow j Swaben, ende Beyeren
1464 gheleyt is, ende eerft in't jaer 1488 opghebouwt, gefchickt. Vyt het Bergentferwoud,Murenfull,Appen-
is de Maghet Maria toegeeygent: Men hout het daer zei, Thurthal, ende Overlant, komt feer vele kaes ende
voor, dat geen grooter , hoogher, noch wijder kerek boter : denaeburighe plaetfen brenghen vele boom-
in gantfeh Duytflandt is. vruchten,ende ghelponnen goet te koop, neffens veel-Memmin- Memmingen, mede een Rijcxftadt, is fchoon ende derley andere koopmanfehap , waer door fy niet te on-

gen. vaft, heeft in voortyden $um gheheten, recht van fommighe het duytfche oft Swabifche Vene-
wort van wei-hebbende borghers ende kooplieden be- tien ghenaemt wort.
woont, ende loopt door de felve een klaer ende hel- Vberlingen, mede aen den Boden-zee gheleghen, is Vberlinm.der beeexken,'t welck nimmermeer bevrieft. Syisge- oock een Keyferlijcke ftadt gheworden , anno 1267,
leghen tuflehen Augsburgh ende Kempten, is leer out, heeft vele wijngaerden,goede neringe,ende een fchoonfoo datmen meent datfe gheftaen heeft van den jare landtfehap onder fijn jurifdiótie.
Chrifti 3 5"o. De ftadt is met fchoone luftighe wandel- Gmunt, leydt in Raemferdal, hier plachten de Swa- Cmundi.
plaetfen omringt, ende van eender lijden door een mo- ben in oude tyden haer tournoyfyelen te houden,
ras feer ghefterekt; hier wordt grooten handel met Hall, op de riviereCocchetz, tuflehen de hooghe Hall.
lijnwaet ende hennep ghedreven; rontom de ftadt, op berghen en fteen-klippen legghende, is foo fterek van
een myl weeghs oftwee,legghen veel floten ende kloo- natuere, datmen daer rontom nerghens ghefchut kanfters: als Ottenbeuren,Munchrott,Ochfenhaufen,Wy- planten, om haer te befchieten; met feght datfe heeft
blingen, Buchsheim; Item, de floten Ilerthal, als Kron- over de hondert en twintigh fout-winckels, daermen
burgh, Malftetten, Lautzack, Eroltzheim, Kelmuntz, fout maeckt.
Dietenheim,Bellenberch, Worringen, Zelb, Kirchdorf Dunckelspul, op het rivierken Wernitz, heeft fijn DuncbeV
aen den lier,8cc. naem van Dunckell ende Buhell, 't welck een bergsken jpd.Kempten, Kempten, een oude Keyferlijcke Rij cxftadt, ende beduydet. Bopfingen light aen den Igendie te voren Campidunum is ghenaemt gheweeft, leydt Nordlingen is anno 125-1, van Conrad, Frid. 11 fone, Nordlinge.
aen de ooftfijde van de lier, daerfe een brugghe over onder de Rijcxfteden gheftelt. Donawerdt, ghelegen Domwevd.heeft, met Ilne ende Memmingen in een triangel: Sy op den Donaw, daer de Bernitz oft Wernitz in den Do-
iight in een luftige landouwe,en heeft een rijeke abdye, naw loopt, daer van het dan den name heeft: defe ftadt
van Hildegardis Keyfers Caroli Magni gemalinne ghe- is, nae dat de Coninck van Sweden dien nu iaetft inge-fticht, ende met het Graeffcbap Hillarmond begift: de- nomen hadt, leer verfterekt.
fes Keyferins Sufter Adelinde, welcke GraefOtto, van Buchaw, leyt aen de Feder-zee, alhier heeft de voor- Buchaw.
Keflèlbergh in Blankenthall, by Biberach ter echt ghe- verhaelde Adelheida, haren man ende drie fonen, die
nomen hadde, heeft naer fijn doodt het jonckvrouwen ongeluckelijck teghen de Hunnen gheftreden hadden,kloofter Buchaw, aende Buchauwer oft Feder-zee, een begraven. Offenburgh in Brifgow, is foo veel te leg- Offenburgl
myl boven Biberach ghefticht. ghen, als Offonis burght, van wien het oock ghebouwtBiberach, Biberach wordt voor een feer vermaert jonckvrou- is; en Gienbach, van Paraminio,in't jaer 724. Rotweil, Rotweil.
wen kloofter ghehouden, van Adelheida Hildebrandi is niet wijt van de oorlpronck des Neckars gheleghen.des Hertoghen van Swaben dochter ghefticht, welcke Conradus de II heeft hier een Keyferlijcke recht-
nae de doodt van haer man ende lonen, alle hare mid- plaetle gheordonneert, alwaer twee Raetsheeren uytdelen daer in ghebracht, ende eerfte abdiflè daer van is den edeldom zijn.
gheweeft. Cöllnitz,oft Conftantz, leyt tuflehen de Boden ende Coflnltz.{ne. Ifne j heeft lijnen uaeme van de riviere Ifiie, oft van Celler-zeen, daer de Rhijn in ftort, ende niet wijt vanhet ylèr, 't welcke men in 't Hooghduydts Dfcn noemt, defe ftadt weder lijn uytloop neemt; de naem gheeftoft van de Egiptifche Ifide , die eertijts in Swaben ghe- hare oudtheydt ghenoech te kennen, hoewel van haer
eert wiert,fy was voormaels den Schiltknaep van Wald- in de oude hiftorien niet ghedacht wort; het landt ront-purgh onderworpen, van de welcke fy haer vry ghe- om is feer vruchtbaer. De eerfte biflchop is gheweeftkoft hebbende, tot een Rijcxftadt geworden is. Haren Maximinus; dele ftadt is oock beroemt weghen hetmeeften handel beftaet in lijnwaet, alhoewel het landt Concilie, dat onder Keylèr Sigifinundo is ghehouden,daer rontom feer rou is: Hendrick Gurtel een barvoe- te welcker tijdt Otto de 111 aidaer biflchop was.ter-Monick, ende biflchop van Balèl,naderhandt oock Buchorn,aen den Boden-zee, is niet feer groot, maer Buchom,biflchop van Mentz,was van daer gheboortigh. een welhebbende ftadt, heeft verfcheyde andere fte-Lm Auw. Lindaw leydt om hoogh aen de kant van de Boden- dekens en dorpen onder fich; de naem komt van Buch-
zee, op een eylandt, ende is alleen met een ghemuer- wald, dat hem voor delen tot aen de zee ftreckte: daer
de brugh van 290 fchreden, aen het vafte landt ghe- teghen over leyt Arbon , ofte Arberfelis, van den latij- Arbon.hecht: fy fchijnt haeren naem ghekreghen te hebben nen gheheten, alwaer de Romeynen haren leger-plaets
van de linde-boomen, die daer veel plachten te wefen. hadden.
Het is een luftighe plaetlè, hebbende een ghefonde Ravenlpurg oft Grävénfpurg; dicht hier by leydt een Ravenflucht, waer door alles leer goede koop is. Het landt oudt flot, dat een Hertogh van Swaben ghebout heeft, purgh.daer ontrent brenght vele wijnen voort. De Boden- Der Burgftal, niet wijt daer van, in Hafloch,is des Key- Burgflal,
zee gheeft defe ftadt een groote nuttigheydt, want fy fers Barbaroflie geboort-plaets.daer op te fcheep hare waren voeren , ende te koop Weingarten, is van de Guelphen,die Graven van Wemgar-brenghen,en allenthalvèn met de omlegghende fteden Altorfzijn gheweeft, ghefticht. Wangenis mede een Un-ende dorpen, grooten handel dryven, met de grootfte Rijcxftadt, op de Ober-Arg gheleghen: hier wort een WmKn-
gheleghentheydt die fy wenfehen mochten, foo dat grooten handel in lijnwaet ghedreven.alle faterdaghen tot Lindaw, de inwoonderen van meer Mundelheim,aen den Mindel,ende daer en boven een MundeL
als achtentwintigh fteden , ten deele te fcheep, ten Hot, den Heeren van Frunsberg toebehoorende. Bur-heimédeele te waghen aenkomen, ende hare koopmanfehap gow, boven welcke de Mindel haer in den Donaw uyt-
veylen,endealderley goederen daer brenghen. Vyt giet, ende heeft het gantfche Marckgraeffchap denSwaben ende Beyeren komt een groote menichte naem gegeven, hoort nu aen den Aertzhertoghen van
van allerley granen, koper, lout,yfer,'twelck van Ooftenrijck. In dit Marckgraeffchap legghen velehier wederom in Switferlandt over landt vervoert viecken ende kloofters, als Wetenhuylen , Knoringen,wordt. Vyt de Onder-zee, Turgou,ende Hegow, wort Ieringe , Reifenlpurg, Friefach, Ziemathaufen, Zuf¬alle weecken te water, (fonder de haver endekoorn) marthaufen, Zeiferfperg , Wallerhaufen , Thierdorf,

Duytflandt. ' N n Gefter-
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Gefterhaufen,Kautenbach,Schonfeld,Ofterbach, Aur- chaw,Guttenfeel,Beund,Heppach: Duyts-ordens-mee-
bach, &c. fter over Eifas ende Borgondien.

iwringen i Simringen is een ftedeken, den Graven van Hohen- Den tweeden ftant maken Vorften ende Vryheeren; Vorflen
'n andere zollern toebehoorende. Sekers, een flot ende ftede- als de Hertogh van Wirtenberg, de Marckgraef van ftandt*
kden. j^en s en Mengen een ftedeken, beyde den vryheeren Baden,de Graefvan Helfenftain,de Graefvan Weiflên-

van Waltpurg toekomende. Ehingen, een ftadt ende fteig, de Graefvan Otingen, de Graefvan Lauffen, de
flot, alwaer oock een vrouwen kloofter is. Laugingen, Graef van Montfort,de Graef van Forftenberg, de
een ftadt ende flot, hoort den Hertoghe van Beyeren Marckgraef van Eberftain, de Graef van Zollern, de
toe; van hier is Albertus Magnus gheboortigh. Graefvan Bülitz, de Graefvan Lobenftein, de Graef

Gundelfingen, een ftadt met een flot. Dillingen een van Tubingen, de Graefvan Aichberg, de Graefvan
ftadt met een flot, den biflchop van Augsburgh toebe- Rengen , de Vry-heer van Gundelfingen, de Heer van
hoorende. Hoochftraten, een ftedeken met een flot, Stuttgart, de Heer van Rulfen, de Vryheer van Wald-
komt mede den Beyervorft toe. Purg> de Heer van Tonnenberg, de Vryheer van Stof¬

fen , de Heer van Falkenftain, de Heer van Kunfec-
11II De vierde kreyts des R. Rijcx , is de Swabifche, kerberg, de Vryheer van Geroltzeck, de Vryheer van

Knyts, onder Weickede volgende ftahden begrepen zijn. De Ober-helwen.
eerfte is de Geeftelijckheydt,te weten: De biffchoppen De derde ftandt is van de vrye Heden,Aulpurg,Kauf« Vrye rijcx-

ieeflelijcke Chur, Cöllnitz, Aulpurg: de Abten Kempten,Reiche- beyern, Vim, Memmingen, Kempten, Bibrach, Leu-./^»
randt, naw} s.Gall, Salmansweiler , Weingarten, Weiflènaw, kirch, Yfne, Wangen, Lindaw, Ravensberg, Buchorn,^^

S.Blafius, S. Peter, Maulbrun, SchafFhaufen, Stain am Vberlingen, Cöllnitz, Pffiillendorff, S.Gall, Schaffhau-
Rhein, Kreutzlingen, Petershaufen, Einfidel, Pfeffers, fen, Reutlingen, Eflingen, Gmund, Weil, Hailbrun,
S.Iohan in Thurtall, Schuflenridt, Rockemburg, Och- Wimpfen, Hall in Swaben, Dinkellpuel, Bopfingen,
fenhaufen, Koningbrun, Marchtal, Elchlingen, Ylne, Gengen, Alen, Nordlingen, Donawerd, Buchaw, Of-
Munchrod, Aurfper , Yrfee, Gengenbach, Schuttern, fenburgh, Gengenbach, Zell im Hamerfpach, Rott-
Defidifen. De Abdiflen, Lindaw, Rottenmunfter, Bu- weil.
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DE RHYN-STROOM.

E Rhijn is een vän de voornaem- ftadt Bafel, diefe in tween deylt, vvaer van het deel aeii
fte rivieren van Duyts-landt , fo de Franfche fijde gheleghen groot-Bafel heet, en dat
om fijn vermaertheydt by de ou- op de Duytfche-kant, Cleyn-Bafel. Groot-Bafel was
de fchrij vers, als om fijn groote, eertijdts onder den Bififchop van Belan^on, Cleyn-Ba-
en oock de menighte der fchoo- fel onder den Bififchop van Conftants. Daer light een
ne fteden,*die daer op ligghen. brugh over de Rhijn, diefe aen malkanderen biecht.
Herodianus feydt dat het een Hier komt oock de rivier Byrla5 die uyt de bergh Iura
groote rivier is, vloeyende voor- door de valleyen loopt, ende veel houts te Groot-Bafel
by Duyts-land,en die in de fomer brengt. De rivier Wiefa komt aen d ander fijde uyt hetfchepen draeght, in de winter bevrieft, ende fo breedt Swartz-walt in Cleyn-Bafel, ende is leer bequaem om

en diep is, datmen daer op qualijck te rugh kan varen, hout te faghen, koren te malen,ende ghereetfchap vanClaudianus maeckter dickmael mentie af in de oor- fmeden, timmerlieden,ende dierghelijcke te fcherpen.
loghe der Gotthen. Cxfar int eerfte boeck der Fran- De Wiefa is vifch-rijcker als de Byrfa , maer de Byrfa
fche oorloghen noemt hem diep ende breedt > Plutar- bequamer tot de pampier-meulens,van welcke hier een

chus, in't leven van Casfar, fnel en breedt. Pomponius groote menighte is, niet verre van S. Albaens kloofter.
Mela fchrij ft in't derde boeck, dat hy dicht by fijnen S.y Horten beyde in den Rhijn, deen boven , d'ander
oorfpronck twee meeren maeckt. Hy vloeyt eerft van onder BaleL Vanhier loopt de Rhijn midden door 't
den ooften met een kleyn waterken, ende nu na 't weft landt Brilgou nae de Hooft-ftadt Brifach , die op een
nu na 't noorden draeyende, breeckt hy met groot ge- bergh des felven naems leyd, ende heeft den Rhijn in't
druys by Schaf-huyfen uyt.Picus in Staurafticho fchijft weft. Het is een fchoone ftadt,fterck, en wel bewoont,
aldus van fijne ftroom:

£>ua Rhenus ienui Rhatis ex Alp ihm orfu
Funditur, & majorfuppoHls influit arv is-,
Jfmque lacu immiffm leni fubmurmurat unda,
Mox aliumprofertque lacnm; quo denique fufm,
Inde humills timidusque vorax devolvitur-, inde
Flenus & exigum, reölm finuofm in urbem
Labitur, bicßimptls Bafileamfontihm urbem
Fividit, & vaßo deferturgurgitß, & alti
Vorticibm magnis contingit tecla Brifachi.

heeft een oudt Cafteel, doch is langh vervallen ghe-
weeft, en ten laetften weder opghebout. Daer is oock
een fonteyn, daer over een toren ghemaeckt is , daer-
rnen met de voeten een rat omdraeyt, welck diep uyt-
ter aerden 't water ophaelt, waer voor de borgers jaer-
lijcks eenighen chijns betalen. Daer komt daghelijcks
veel volcks uyt de ftadt beneden aen den Rhijn en de
vlackte, daermenlichtelijck water kan kryghen, maer
fwaerlijck boven op den bergh draghen. Van Brifach
neemt hy bynae recht fijnen wegh nae Straefsburgh:
welcke ftadt een toren heeft, wiens ghelijck in Europa
m Afien niet te vinden is, 't fy in hooghte, vaftigheydt

Suidas, in 't woordt Tippciviftog , feydt dat de Rhijn oft konft. Sy leydt een weynigh van den Rhijn aen de
twee armen heeft.Ammianus Marcellinus in't i ƒ boeck Franfche fijde. De rivieren El ende Brufch loopender
fchrij ft, datter tufifchen de hooghe berghen van Rhse- door , diè daernae , buyten de ftadt met de Cins ver¬
tien,oft van de Grifons, 't lac Brigants,is daer de Rhijn menght,in den Rhijn vallen. Vanhier loopt hy na Spier,
invalt, ende fchuymende en draeyende recht midden welcke ftadt grootelijeks verheerlijckt ende verbetert
als met een fnoer door het ftil water loopt, hem daer is, door 't Camer-gherecht, dat eertijdts den Keyfer
niet mede menghende, ghelijck oft twee verfcheyde placht te volghen, ende van Keyfer Maxmiliaen de I,
elementen waren, fo dat hy fijn water niet vermeerdert te Franckfurt gheftelt was ; ende ten laetften van hier
oft vermindert, en houdt fijn naem tot dat hy in de zee te Worms ghebracht; van Keyfer Karei de V te Spier
valt. Dracontius, die den heelen Rhijn befchreven ghefet is, anno 15-30, daer 't noch ter tijdt ghehouden
heeft, (gelijck mede Philefius op Ptolomteus) feyd dat wordt, met groot gheriefvan Duyflandt, en profijt der
die rivier rijcker van goudt, vifch, ende andere faken burgheren. De rivier Luther loopt hier in den Rhijn,
is, als de Ganges,Tagus, Iberus,ofte eenighe andere ri- waer van David Segemundus fchrijft:
vier. Celtes in't derde boeck van fijn gedichten fchrijft
mede van fijn ftroom, rivieren daer mede hy vermeer¬
dert wordt, ende fijn eyghendom. Voorts loopt de
Rhijn door veel plaetfen, en verlatende fijn ghewoon-
lij eken loop, maeckt veel omweghen. Tacitus feyd in

Jjua Nemetum Rheno mifcetur Lutarm urbe,
Imperiifurgit nobile Spiraforum.

Van hier loopt hy,niet wijdt van de Keurvorftelijcke
't tweede boeck van fijne Hiftorien , dat de Rhijn naer ftad Heydelbergh, naer Manheym , daer de Neccar in
Vranckrijck breeder ende fachter vloeyd,ende Vahalis hem valt 5 voorts loopt hy nae Worms, en daer door-,
heet, eer hy met de Maes vermenght wordt. Welck Ligurinus in fijn eerfte boeck aldus befchrijft}

Daer fijn verfcheyden opinien van den oorfpronck daer hy van Fredericus Barbarofta fpreeckt :
des Rhijns, de waerachtighfte is die van Cariär, die
feydt, dat de Rhijn ontfpringht in de Lepontifche Al¬
pen. Het welck oock ghetuyghen,die defe plaetfen en
de beginfelen des Rhijns felis ghefien hebben, ende
noch daghelijcks fien. Hy ontfpringht dan uyt twee

Wormatiampetiit, medio qusgurgite Rheni
Galliea Germanis opponit rura coionis.

Otto Frifingenfis befchrijft defen ftreeck aldus: De
fonteynen, een dagh reyfe van malkanderen ghelegen, Key Ier heeft kerfmifte te Worms gnehouden. Want
om de omweghen der berghen 5 waer van d een meer dele plaets is vruchtbaer van koren en wijn , oock be-
weftlijcker en noordlijeker is,en wordt van de inwoon- quaem om te jaghen ende te vilïchen. Sy wordt door-
ders de Voor-Rhijn ghenoemt, d'ander meer ooftlijc- fneden met den Rhijm een van de drie voormaerfte ri-
ker en zuydlij cker, de Achter-Rhijn gheheetem Defe vieren van Europa, aen d'een fijde de pael van Vranck-
loopen ten laetften in een, ende maecken eenen Rhijn, rijck, aen d'ander van Duyflandn Van hier fijnen cours
die niet verre van fijn begin twee meeren maeckt, die nemende voorby Oppenheymende paflerende aen bey
van Conftants oft Acronien, ende van Cel oft Vene- de lijden veel fchoone wijnberghen , loopt nae Mentz^
difchen. Van hier loopt hy nae 't weften , voorby een Keurvorftelijcke ende AertzbifTchoplijcke ftadt,
de ftadt Rhinfelden , en midden door de luftighe gheleghen op de Franfche fijde,ende,foomenmeynti

Fuytflandt* O o Van
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van Drafus ghebouwt. Hier wordt de Meyn met den
Rhijn ghemenght, die qualijck van Ligurinus Mogus
ghenoemt wordt, daer hy feydt in fijn i boeck:

Hie Mogm tumido mifcetfitafluminn Rheno,
Jpui licet igJe fuumperdat cum gurgite nomen,
Dat tarnen egregi£primordia nominis urbi,
l/laqne, majori cum fitpopularior amni,
Negligit, &fiuvio dignatur ab hofite dici.
Namquepremens Rhenum, (fi credimm omniafamf
Nomen ab infufo recigit Moguntia Mogo*
Hdc urbs Francorum medi is in finibm, agris,
Vitibm, arbußis,populo generofafrequenti3
Hincftationefua Rhenum contingit, at inde
Extendit rapidamfines procnl mque Mojellam.

Dat hier van Mogo ghefeydt wordt, is verfielt van
de laetfte eeuwen. Want Plinius,Mela, ende Ammiantts
noemen die rivier Moenus.Niemant van de oude fchry-
vers Mogus. Mentzlagh oock eertijdts nietop den
oever, ghelijck 't nu doet,maer wat verder, daer nu ter
tijdt de Lafarie is, ghelijck de vervailen overblijffelen
noch te kennen gheven. Van hier kerende na 't weil,en
weder nae 't noorden komt de Rhijn voorby Coblents,
gheleghen op de Franfche kant tuffchen Mentz en Co¬
len in't Bifdom Trier,daer de Moefelin den Rhijn valt.
Guntherus Ligurinus fchrijft van deMoefel aldus:

Vix Rheno minor hic, placidos dum permeat agros,
Frugibm, &pomis,& dulci fertilis uva,
Nomen aqumquefuas proprio fub jure retentans,
Fluminis ex gemini confluxu nomen hobentem
Servat adufque locum: villor mox Rhenm utrumque
Eripit, & mixtk dominaturfortior undis.

Van Coblenst loopt hy voorby de fteden Ander¬
nach, Lintz, ende Ron. Defe is met graften en mueren
omringht, ende fchoone huyfen verciext , leydt op
een effen plaets , daer de berghen , die van Bing af tot
hier toe den Rhijn befetten , haer in een open vlackte
Ipreyen. Sy is ten tijde van Key ler Auguftus van Drufus
ghebout, die tot befcherminghe van de Rhijn oock 5-0
Cafteelen oft fchanfen ghemaeckt heeft, en een brugh
over den Rhijn leggende Bon en Genofie aen een ghe-
voeght, ghelijck Florus klaerlijck ghetuyght in fijn 4
boeck. Daernae looptfe voorby de Cheurvorftelijcke
eil Aertz-biflchoplijcke ftadt Ceulen, die luftigh, ghe-
fondts ende door die rivier bequaem tot de koopman-
fchap is. Hier recht teghen over leydt de vryheydt
Theutfch , daer eertijdts een Cafteel met een brugh
over den Rhijn gemaeckt was, van Flav. Conftantinus
Maximus, foon van Conftantius, om de foldaten daer
telegghen tot befcherminghe van Vranckrijck : Dit
Cafteel is vanBruno Biffchop van Colen met de brugh
afghebroken, en van de fteenen een Abdye van de Or¬
den van S. Benedidtus ghebout. Daer is veele van ver-
fchevde geleerde mannen ter eeren van Colen gefchre-
ven: Scaligher heeft het met luttel woorden al gefeyd:

Maxima cognati regim Colonia Rheni,
Hoc te etiam titulo Mufafuperba canit.

Romanißatuunt: habitat Germania. terra efl
Belgien, terfelix: nil tibi diva deeft.

STROOM.
Dat is:

0 Rhijn-ßrooms Coningin, 0 Colen hoogh verheven
Mufa heeft t uwer eer dit lofu oock ghegheven :

Roomenßicht, de Duyts bewoont 11, in Nederlandt
Ghy leght, Godin ! V gheluck u vloeyt van alle kant.
Ses mijlen onder Colen op de Franfche fijde is Nuys

aen de Erp. Men kan met een kromme graft uyt de
Rhijn in die ftadt varen. De rivier Erp is ontrent een
halfmijl van de Rhijn, door de felve rivier Erp vaert-
men met veel moeyte allenskens opwaerts na de ftadt,
die op een hooghte leydt. Maer daer komt een arm uyt
den Rhijn , daer de Erp by de ftadt invalt, die t'famen
een rivier maecken, foo datter groote gheladen belie¬
pen aen de ftadt können varen. By de ftadt Roeroort,
welck het eynde van de Roer beduyt,wordt hy met de
de Roer vermeerdt: claermen een merckelijck onder-
fcheydt kan fien van defe twee rivieren, die t'famen
loopen, want 't water van de Rhijn is groen, en van de
Roer bleeck. Van hier loopt hy voorby de ftad Berck,
aen den Franfchen kant gheleghen, van de Staten der
Vereenighde Nederlanden, onlancks beleghert, ende
den Köninck van Spanjen ontnomen. Daernae pafleert
hy Wefel, welck op de rechte oft Duytfche fijde light,
daer de Lip in den Rhijn loopt, ende in'tjaer 1629, van
de Staten der Vereenighde Nederlanden met verraffiii-
ghe den Spaenfchen onttrocken is. Ten laetften ftroo-
mende voorby Rees en Emmerick liggende op de rech¬
te fijde, ftoot hy by 't beginfel van de Betuwe , teghen
het eylandtdaer nu Schencke-fchans op leydt, ende
deylt hem daer in tween, waer van hy by de Poëten
twee-hoornigh ghenoemt word. Met de eenen arm,die
denaem van den Rhijn behoudt, loopt hy recht nae
Arnhem, de Hooft-ftadt van Gelderlandt. Van hier na

Wageninghen: Ende van daer met een bocht nae Rhe¬
nen,die Tacitus Rinnes heet. Neemt voorts fijnen kours
nae Wijck te Duerftede, daer hy de Leek ghenoemt
wordt, om dat de mondt daer verftopt is,waer door hy
nae Vtrecht en Leyden placht te loopen, ende fich by
Catwijck in zee te ftorten. De Leek was eertijdts een
beecksken,fo ghenoemt om dat het met een kleyn wa¬
terken in den Rhijn als leeckte , maer nu is 't een groo¬
te rivier,en neemt fijnen wegh voorby Culenburg,Vya-
nen, Schoonhoven, en valt in de Merwe, eerfe de Maes
genoemt word. De andere arm heet de Wael,en loopt
aen de flincker-fijde voorby de oude ftadt Nimmegen,
ende haer fcheeps-werf: ende voorts met een langhe
ftreeck nae Tiel: van daer met kromme bochten nae

Bommel, welck hy aen de flincker-fijde laet. Daerna,
niet verre van Worcum, wordt hy metdeMafe ver-
menght, by Gorcum met de Lingh vermeerdert, ende
word de Merwe gheheetennaer het flot Merwe,daer hy
voorby loopt, ende voorts voorby de oude en vermaer-
de ftadt Dordrecht, ende vergroot met de Leck ende
Yfïèl, armen des Rhijns, neemt fijnen wegh voorby
YfTel-mondt , ende krijght ontrent Rotterdam den
naem van de Maes, daer hy hem wijdt uytftreckt, ende
met eenbreeden uytganck Schiedam en Vlaerdinghen
aen de rechte fijde laet, daernaer de fteden Geervliet
en den Briel aen de flincke-fijde, ende ftort fich in den
Ocean. Van de Rhijn heeft de vermaerde Poeet looft:
van Vondelen, defe naervolghende veerfèn ghefchre-
ven aen lohan Wolphard van Brederode, Heer te Bre¬
derode, Vryheer te Vianen, &c.

Oorluchte Rijn, mijnfoete droom,
Van waerfal ick u lof toefingen?'

Mijn treckende geboorteftroom,
Ghy koomt uyt Zwitjerfche Alpes

fjringen,
Als hoofdaer der begaefde Eu-

roop.
De Donau, im afkeerigh broeder,

Nam ooftwaert opfijn fineHen loop,
Ghy noordwaert-, doen eenfelve moeder,

Begort rvan regenys en fneeuw,
Vbaerde Voorfoo menige eeuw.

Germanjen lagh noch wild begroeit
Vanfijn Hyrcynjche wilde wouden,

Tot dat het namaels werd befnoeit,
En door de tucht in toomgehouden.

Ten lefle dorftghy, flrijdbre Rijn,
Den Tiber opfijnfeefi beftoocken;

Die njooru neegh, doen Conflantijn
Van uwen oever op gebroken

Ging ftrijeken met den ouden roof
Van Rome en °t Heidenfch bygeloof

Ghy naemt het juck van Chrifius aen.
Men hoorde uwrvrolijcke oeversfchatren,

En fcheent de heilige Iordaen
Te tarten metgedoopte watren.

Het Chrijlen kruis en Vieluw' rugh
SooJwaer niet, als weleer te draegen

Den lafl van Cefars legerbrugh
En Drufus, die u dede klaegen

Om vijftigh flotenJwaer vanfteen,
Gebouwt langs uwe kanten heen.

Maer uwgeloovigh Chriftendom
Beproeft werd, als hetgoud in dloVen,

Doen Attilaes verwoede trom
T Geruifch uws waters quam VerdooVen,

En verwde met onnofel bloed
En damde uw kilmet kuifche dooden,

En trapte met eert droncken Voet
Op woefte fteden uitgevloden,

Of brande uw hairafmetfijn toorts,
Beklad en druipend ^van Veel moords.

Ghyfchreide met een heefche keel
Den hemel aen, om trooft verlegen>

Diefond u KareTt rijxjuweel.
Dees kon dlonveilige oevers Veegen

Vanonduitfch en baldaedighfchuim,
Gelijck uw Conflantijn voorheenen.

Doen kreeghtghy uwe randen ruim,
Enfamelde uw Verftroidefteenen,

Enfaeght dien held Vol GodesVrucht
Sijrf lufthofplanten in uw lucht.

0 onvermoeide molenaer,
0 ftedebouwer,fchepedraeger,

0 rijxgrens fehermheer in geVaer,
Wijnfchencker, Veerman, oeverknager,

Papieremaecker,fchafpapier,
Daer ick uw glori op maghfchrijven.

Vw water dat ontvonckt mijn vier.
Mijnfinnen in uw wedde drijven,

Enfpeelen als een dartlefwaen,
Verleckert op uw wijngerdblaen.

Ghyfchijnt een aerdfche regenboog!)
Gekleed met levendige kleuren,

En tart den hemelfchen om hoogh,
Die hierom nijdigh fchijnt te treuren.

De blaeuwe enpurpre en witte druif
Verciert uw fledekroon en locken,

En mufcadelle wijngerdkuif.
De vlietenftaen met wijngerdftocken

Rondom u, met depruicken nat,
En offren elek hun watervat.

Daer is de Main, eenpijnberghs foon,
De Moefti met haer appefplechten,

De Maes, die met een myterkroon
Om d'eer met onftn Rijn wilVechten,

De Roer, die yt hair met riet vertuit,
De Necker, met eert riem Van troffen,

De Lipygedoft met rnofch en kruid
Van overhangende eicke boffchen,

En duifend, die ick niet en noem
Bekranft met loofen korenbloem.

Ghyftreckt de Voeten aen 'tgeberght,
Daerfich de Zwitfers in befebarmen,

Wanneemen hen om oorloogh vergbt.
Ghygrijpt de Noordzee met uw armen,

Waerin het Heldeneiland leit,
Daer Batofich ter nederjette,

En dat foofchuw Van dienftbaerheid
D'uitbeemfcbe beckeneelenplette,

En deê gevoelen, dat de Rijn
Gefchapen was om vry tefijn.

Ghyfingen, als Apolloos fang,
Vw blaeuwe krullen om defiruicken,

Engroene bergen breed en lang,
Enfwelleght in foo veele krukken

Van flroomen, dat uw lichaemfwelt
Van waterfucht, enparft deplanten,

Enfchuurtfoo menigh vruchtbaerveld,
En kabbelt aen de ruige kanten,

Nu tuffchen bergh en krommen bult,
Nu door een dalmet wyngevult.

Alis uw eene keelverfand,
Die °t huys te Brittenplagh tefthaeVen,'

Dat nu verdroncken leit opftrand$
De Leek en dl YffeldoorgegraeVen

Vergelden dubbel defefcha,
En leiden u met hooge dijeken

In zee, op dat uw ongena
De vlacke beemden niet koom ftrijeken

Met maght van regen engeweld
Vanfneeuw, dat in defonnefmelt.
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De heldre en flarrelichte vliet,
Die door den hemel vloeit hy duifter,

Is dTtaljaenfiche Padus niety
Noch oock de Nyl, Egyptens luifler;

Neenfeker, 't is de rijcke Rijn,
Wiens viffchen, meteen wuft gewemel.

In't onbevleckte kriftalijn
Van eenen onbetrocken hemel.

Metfilvrefchubben filverklaer
Als ftarren dooien hier en daer.

Ofuivre en blanche Rijnmeermin,
Die my totflervens toe kunt kittlen,

Ghy helpt veelfielen aen gewin,
Enmenigh Graefaen eeretittlen,

En landen aen een' hoogen naem.
Hoe menigh heeft u overtogen,

En met uw' rand bepaeltfijnfaem.
Hoe dickwilsfaeghtghy met uwoogen

Het hooghgeboren Hollandfch bloed,
En voelde in't waterfijnengloed.

Hetfy ich dan mijn ooghen [la
Op uw Bijfchoppelijche torens:

Ofmet een lent Van vaerfenga
Bevlechten uwe filvre horens :

OfVolgh uw' wuften ommejwaey:
Offing op 't ruifchen Van uw baren:

Ofhuppel op mijn Keulfche kaey:
Ofkoom door Ba^el afgevaren,

Daerghy Erafmus grafftee kuft,
En wenfcht het wijsgebeente ruft:

Hetfyghy 'sKeifiers vierfchaerfichaeft
Te Spier, datfipart Vanpleiters grimmelt,

Daer Themisgrijs en afgefiaeft
Moet brillen, en hetpleit befchimmelt:

Hetfyghy brult in't Binger loch:
OfNeerland drenckt met volle vaten,

Engroejen doet van wijngertfogh,
Enydle enfotteforgen haeten:

Vw Vocht befielt mijn veder inch,
Tot datfie in zee met u verdrinckt.

Maer och, ickfchrey mijn oogen uit,
Enfal noch in een' vliet verkeeren,

Om dat'erfulck een Hydra fpruit
Vit kerckverfckil en haet van beeren-,

Een helfiche Hydra Volvergift,
Die 's Rijnsgefonde enfoete boorden

Vergiftight, enganls Duitfchlandfchift,
En groeit in onverfoenbre moorden.

Een lang gewenjcht nyerlojfer vaegh
Het rijck van 's rijx vervloeckteplaegh.
Hoe moedighfal de Rijnfche Leek

Alfchuimend bruifen langs Vianen,
Wen W o l f e r T, wachter van ons heek

En d'eere der Naffaufche vaenen,
Een jongenfoongeboren word,

In wiens gemoed degoudefeden
Der overoudren fijn geftort,

En 's vaders flrenge dapperheden>
Een telgh die weder bloejen doe
Den grijfenfiam van Brederoe.

De Rijnfche Leck die teere ranck
Metfachter firoom en tongfal lecken,

En vrolijck wiegen fonder dwanck;
Om met haerfchaduw te bedecken

De Moeder, die nu met eenfichaer
Vanfchoone dochteren defenfegen

Verheit, en wenfcht om 't blijdejaer,
Gelijck een roofengaerd om regen.

De hemel bouw dien vruchtbren hof,
En hellep my aen wiegeftof

I. V. Vondel.

SWITSERLANDT,

/?/■

Tmv-ooncle-
ren.

Naem.

Gheleghent-
heyt en
Grenjen.

Locht.

Et meefte deel des lands,'twelck
de Romeynen Helvetiam noem¬
den , is hedenfdaeghs Suicia ofte
Suitia gheheten,na de Vitis, Sax-
enfche volckeren, welcke Ca-
rolus Magnus van weghen hare
rebellye ende meinedigheyt,
nyt hare woninghen tot in de
Alpen verdreven heeft, ghelijck

oock ettelijcke duyfenden der Nordalbingiorum in
Vlaenderen ende Brabant hare wooninghen namen.
Het kan oock zyn ; dat dit landt defen naem heeft van
de Suecis ofSweeden, welcke ten tijden Conincx Sige-
berti, oft door hooghe water-vloeden, oft om de groo-
te menichte der inwoonders, uyt hare woonplaetfen
verdreven zijnde, fich alhier hebben nedergheïlaghen.

Het is waerfchynlijck, dat Switferlandt gheheten
is nae het dorp Switz: Men noemt het oock het Gecon¬
federeerde ofte Vereenighde landt, ende op Puytfch,

van wegen het verbont, daer mede
fy aen malkanderen verknocht zyn. Eutropius noemt
defe volckeren Jpuados. Dit landt leydt tuflehen den
bergh Iuram, den meyr van Geneven, Italien, ende den
Rhijn: In het ooft heeft het 't Graeffchap vanTyrol,
in het zuyden de Alpes Cottias,Lombardien,'tHertog-
dom Mylanen , ende 't Prinftchap Piemont, in 't weft
Savoyen ende Bourgundien, ende in het noorden den
Rhijn. De palen van S witferlandt ftrecken in de lengte
( als Casfar in fijn eerfte boeck van de franfe oorloghen
getuyght) 240 duyfent treden, 'twelckmen hedenf¬
daeghs noch loo bevint, in de breete maer 80 duyfent,
hoewel Cadar 't felvighe wat breeder feght te wefen.

Het heele landtfehap heeft een ghefonde locht,ende
hoewel het door hooghe ende onverbrokene berghen
feer rouw endefcherp is, nochtans is het door den ge-
ftadigen arbeydt der inwoonders foo bebouwt, dat het
nerghens onvruchtbaer is, ende niet alleen noodigh
voetfel voortbrenght, maer oock dat tot welluft dient.
Het draegt veel korens,hoewel men op fommige plaet-
fen de aerde eerft branden moet, eermen daer zaeyt.
Op vele plaetfen draeght het wijn, die den Rhijnfchen
te boven gaet in reuck ende kracht. Hier zyn vette
weyden, in de welcke het vee met groote menichte
gaet, waer van de inwoonders goedt gewin trecken.
Hier is oock veel wilt-vangh, als Beyren, Herten,Hin¬
den, Bocxkens, wilde Geyten ofte Gembfen, Lyncen,
wilde Swynen , ende dierghelijcke , met wekker jacht
haer de inwoonders vermaken: aen ghevogelte is daer
oock gheen ghebreck. Dit landt is gants vry, gheene
Potentaten onderworpen; want als daer eertijts fekereq.
binnen-landtfchen twift onder hun rees , ende zy van
haer Heeren ende den Adel hart ghetraóleert wierden;
hebben zy te zamen gherottet ende haer met eede ver¬
bonden , hetjock afgeworpen, ende fich in vryheydt
gheftelt. Van dit verbont zijn dievanVri, Vnderwal-
den,ende Switz de eerfte geweeft, in 'tjaer 1308,wek¬
ker exempel de andere fteden ghevolcht hebben , ma¬
kende onder hun zeiven, ende met de anderen een ver¬
bont , met ftereke eeden bekrachtight, waer door fy
hare vyanden ende naebuyren niet alleen aen macht
gelijck wierden , maer oock van de felve, weghen hare
menichvuldighe vi&orien, ende vermeerderinghe der
Bontgenooten, ontfien.

Gantfch Switzerlandt wordt in vier deelen af-ghe-
deylt, die zy ®ott op 't Duytfch noemen, welck be-
duydt een landtfehap of dorp, als zijn Zurichgouw >
Wipflisburgergow, Argow, ende Turgow. De Repu-
blijcke ofte Gemeynte der Switzers ,beftaet uyt drie

Eerße deel. deelen. In het eerfte zijn derthien dorpen, die de Ita-
Duytfland

Vrucht^
baerheyt.

Deelen.

lianen Cantons&n de Duytfchen Äftctt noemen,welcke;
voor alle andere Geconfedereerde, recht hebben, dat
fy van alle faecken, de gantfche Gemeynte der Swit¬
zers betreffende, in de algemeyne byeenkomften ende
landt-daghen, beraetflaghen, ftemmen, ende van alle
fchade ende profijt der gantfeher Gemeynte deelach-
tigh worden. De Vooghdyen ende Ampten diefè ghe-
lijckerhandt verkreghen hebben, bedienen fy oock ge-
lijckelijck , de overighe buyt deylen zy oock evenma-
tigh onder malkanderen; als Zürich, welck Canton fich
in 'tjaer 13 5-1 tot het verbont der drie dorpen begeven
heert; Bern, in het jaer 13 5- 5, ende Lucern in 't jaer
1331. Zug ende Glaris hebben fich in 't jaer 135-2 me¬
de daer in begheven; Bafel in'tjaer 15*01; Friburgh
ende Solothurn in 'tjaer 1481. Alfoo dat nu defe ghe-
heele Confederatie beftond in thien Cantons ofte &% a

(OJ; tot de welcke fich , in'tjaer 15-01 , oock Schaf-
hufen , ende in'tjaer 15-02 Appencel begheven heb¬
ben. Defes Pagi ofte Oorts velden, worden intwaelf
ghedeeltenofordens onderfcheyden, die fy Roden noe¬
men, van welcke fes, die naeft aen dat dorp gheleghen
zijn,de binnenfte ghenoemt worden, de andere de buy-
tenfte. Vyt een yeder van defe ghedeelten worden
twaelfRaetsheeren ghekoren, die 't gantfche landt re¬
geren , alfoo datter in alles 144 Raetsperfonen zijn. In Vwcede
het tweede deel zijn de Geconfedereerde of verbon
dene , te weten, de Abt met de ftadt van S. Gal,die in 't
jaer 145-5- fich met de vier Cantons verbonden hebben,
ende zijn daer na oock van de fes Cantons,Zürich,Bern,
Lucern,Switz, Zug,ende Glaris, in 't eeuwighe verbont 1
aenghenomen. De Rhati, Grifons, ofte Graubunters,
welcke anno 1497 een eeuwigh verbondt ghemaeckt
hebben met de fes oudtfte Cantons. Ende die van Chur,
welcker focieteyt ©0UC6 ghenoemt wordt,
in den j are 1498. De derde focieteyt,diemen de

noemt,heeft met de Switzers eyghentlijcken
gheen verbont, maer met de andere twee, leven daer-
om met de felvige in goede vrientfehap ende vafte ge-
trouwigheytSion ofte Sitten met Valefia, hebben anno
1475: een eeuwig verbont met die van Bern gemaeckt.
Alsdaernaer de Religions ftrijtbegon, hebben Hadria-
nus biffchop vanSion, ende de feven der Va-
lefiers, in het jaer 15-33 binnen Friburgh een alliantie
gemaeckt met defe feven Cantons, Lucern, Vri, Switz,
Vnderwalden, Zug, Friburgh, ende Solothurn, welcke
alle te famen de Cathohjcke Religie toeghedaen wa¬
ren. Rothweil is anno 1463 eerft in het verbont ghe-
treden met de Switzers, op 1 ^ jaren, 't welck dickwils
vernieuwt is, ende eyndelijcken in denjare 1519, ten
eeuwighen daghe beveftight. Mulhufen heeft fich in 't
jaer 1468 met de Switzers in alliantie begheven. Bienna
ofte Biel, heeft fich in de jaren 1303,1306,1357» ende
1367 feer ftritft verbonden met die van Bern. Geneven
heeft anno 1536 met die van Bern een ghemeynebur-
gherfchap ende naeu verbont opghericht: doch wordt
onder de Switzerfche Cantons niet gherekent. In het
derde deel zyn de plaetfen ende Vooghdyen, welcke de Der^ deeh
Switzers met de wapenen verovert, ofte die fich felfs
goetwilligh aen haer overgegeven hebben, als Turgou,
anno 1460 onder de ghehoorfaemheydt der feven out-
fte Cantons. Baden, anno 1415 verovert, is fubjed: de
acht eerfte Cantons. Rhegufti, anno 1491, wort ghe-
regeert van de feven eerfte Cantons, als oock van het
derthiende. Sarunetum ofte Sarungans, is in 't jaer
1483, van Grave Georg van Weidenberg,aen de feven
outfte Cantons verkoft, van welcke het oock ghere-
geert wordt. De vrye Provinciën, in 't 'tjaer 1415 ghe-
conquefteert, erkennen het ghebiet der feven oudtfte
Cantons. De vier Vooghdyen,Lugano,Loc arno,Men-
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switser landt.
drefïum,ende Vallis Madia,zijn in 't jaer i p 3 van Maxi- fnoer dwers dooi- ende als een byfonderElement, door
miliano Sfbrtia,Hertoghe van Mylanen,aen de Switfers gednerigh teghen-ftryden,verfcheyden, blijvende,fon*
ghefchoncken, waer over alle de Cantons, behalven der fijn water dat het ingebracht heeft te verminderen
Appencel, het gefegh hebben. Bellizona is anno 15-13 of te vermeerderen,volbrenght het fijnen tocht,fonder
in 't ghewelt der drie eerfter Cantons geraeckt. Valefia den naem ofkracht te veranderen. Ende dat boven al
ofte Wallifler-landt, in defe Caerte oock begrepen, te verwonderen is, dit meyr wort door den (hellen loop
(welckes particuliere befchrijvinghe terftont nae defe, der wateren niet beroert, noch de voort-jagende rivie-
volght) wordt in drie volckeren ende drie alliancien ge- re, door de flijckachtighe opwerpfelen opghehouden,
deylt;waer van de twee eerfte zijn, de Viberi ende Seduni, als niet konnende de riviere ende het meyr confufelijck
met eenen naem oock Liberi Valefiifuperiores ghenoemt, onder een vermenght worden, 't welck , ten ware fake
ende zyn ghedeylt in feven Conventen, die fy Decumas men het felfs faghe, het onmoghelijck foude fchy-
ofte Defenas noemen. De Veragri, anders oock Vale- nen, fulcx uyt malkanderen te können fcheyden ende
fiani inferiores gheheten , ftaen onder 't ghebiet der bo- kennen.
ven-ghemelde. Doch is over defe alle de biflchop De rivieren defes landts zyn, deRhijn, de Rhofne, Revieren.
vanSionof Sitten eenPrince ende hooft, hebbende Adua,Ticinis,Lymagus,Byrfa, Langarus, Sara, Tauras
het opperfte ghebiet ende authoriteyt, foo in Geefte- ofDur, iEnus ofin, Arola, ende veel andere meer.
lijcke als wereltlijcke faecken , ende wordt derhalven De principaelfte berghen zyn S. Gothard, diemen Berghen.
oock een Grave ende ftadthouder van Valefia ghe- Summas Alpes eertijdts noemde5na de welcke volgen de
noemt. Alhier is oock ghelegen het Graeffchap Wer- Penina Alpes; by de Sa/ajfos zyn de Cottia Alpes., ende de
denbergh, ende de vrye Heerlijckheydt van Sax. bergh Silvius 5 daer na den grooten ende kleynen berch

Nergens vintmen grooter ghetal van meyren als in van S. Bernard; ende by de Lepontios, de Graja Alpes-,
defe Provincie , onder welcke de voornaemfte zijn, de Adula, ofder Vogel-bergh, ftreckt fich tot aen de Mi-
Lucerner-zee,Zuricher-zee,Walen-zee,Nuwenburger- faueos. Ontrent het Engaddiner dal, zijn de Alpes iulU
zee; maer de grootfte van allen is Lacus Acronius, ofdee ende de bergh Permurna; daernae,by de Vendenes, de
Boden-zee , welcken Solinus, ende Plinius Briganünum, berghen Valarim ende Brantim; by de Rhucantios, den
ende Ammianus Marcellinus Brigantium noemen, nae bergh Rhetico: ende ontrent de Genever zee, leydt den
het feer oude ftedeken Brigantium. Defes meyrs leng- bergh Iurajjm; op de limiten der Tulingorum, zijn de
te ftreckt fich op 24 duyfent treden , ende de breete, bergen Abnoba. Van de Alpibus füllen wy breeder han-
daer het alderfmalfte is, op 12 duyfent. Wy hebben de delen in de befchryvinghe van Italien,
woorden van Ammianus Com datfe de ghelegentheydt Daer zyn oock ontallijcke boftchen,alIe ghedeelten B°jTcb™.
defes meyrs, ende de vallen des Rhijns eyghentlijcken van het Swartzwalt, die 't hooft daer van is, al is 't dat
aenwijfen) alhier willen ftellen, welcke aldus luyden: hy hier ende daer verfcheyden namen krijght, als Bri-
De Rhijn verfpreyt fich tuflehen de omkeeren van de gantinerwalt,Rhijnwalt, Bonwalt,ende andere meer.
hooghe berghen, met een fnel voort-dryven, welcke De Republijcke der Switfers beftaet meeftendeels Re»erin„
by de Alepontios met afloopende goten ofte vallen, ge- uyt de voornaemfte ende 't ghemeyne volck,onder een
iijck de Nilus, fich fnellijck uytftort: in fijn eerfte be- ghemenght; fommighe der felvigher fteden ende Ghe-
ginfel wordt hy ftracks een beecke, ende valt met de meynten regeringe beftaet oock uyt een pure Demo-
menighte van zyn eyghen wateren, met een eenvoudi- cratie, alwaer alles gheraetflaeght en ghedaen wordt
gen ende flechten loop; daer naer gheholpen ende ver- door 't ghemeyne volck, namelij ck in de Cantons, die
meerdert door de ghedoyde ende ghefmolten fneeu, gheen fteden en hebben, als Vri,Switz, Vndenvalden,
ende de hooge boorden van beyde zyden der oeveren Glaris, ende Appencel; oock Zug, hoewel 't felve een
af-fpoelende , maeckt hy een ront ende woeft meyr, ftadt is. Andere laten haer door de voornaemfte des
't welck de bywoonders de Rheders, ofte Grifons, het volex regeren, namelij ck alle de Switzerfche fteden,als
Brigantiner-meyr noemen.De fchrick van de woefte en Zürich , Bern, Lucern , &c; maer alfoo de hooghfte
dicke boffchen is oorfaeck, dat het felve eenfaem ende macht al evenwel by 't volck beruft, van welck de Ma-
onbefocht blyft, behalven daer de deucht ende het ma- giftraten ghekoren worden,foo is 't,dat in der daet defe
tigh leven in Duytfchlandt, defe plaetfe voor de Barba- Republijeken een ghemenghde regeringe hebben,ende
rilche menfehen heeft bebouwt, daer nochtans de ghe- eenighe meer Ariftocratifcher wijfe, andere meer De-
legentheyt ende natuyr der plaetfe, ende de ongetem- mocratice geregeert worden , 't welck foo veel te feg-
pertheyt des lochts teghen ftrijt.De inloopende riviere gen is, als door de voornaemfte, ofte door het ghe-
dan,met fchuymachtighe keeren,door dit meyr en ftil- meyne volck.
Ie wateren vlietende, fnijt het felve als met een richt-

WALLISERL A N D T

Naem.

erte\

An waer Valefia (31 welck de fpronck der Rhofne, wort fuyver ende onfuy-
Duytfchen ghemeynlijcken ver cryftal uytgegraven.
Wallis ofte Walliferlandt Van alderhande ghedierten is in dit gewefte Gfadk
noemen) defèn naem heeft grote menichte, infonderheyt van offen, koe-
is onfeker,ten ware, datmen yen, paerden,efels,muylen, fchapen, verekens,
wilde aennemen de opinie geyten,conijnen,ganfen,entvoghels,hoenders,
van Munfterus, die niet on- pauwen, duyven. De byen fyn daer in groote

gefundeert fchijnt te wefèn , als hy meynt dat abundantie, daer van fy jaerlijcks gheen kleyn
het woord Valefia van het Latijnfche woord ghewin maken. In 'tgheberchte vintmen oock
Vallis komt, 31 welck een dal beduyd, ofte van veel vreemde ghedierten , als fteen-bocken,
Valeria , een Cafteel in de ftadt Sedunum ofte daffen, berch muyfèn, een byfondere foorte
Sitten. van hafèn, faifanen, wilde hanen , fteenhoen-

fden. Dit landt paelt in 't noorden aen 31 ghebiedt ders, vogelkens die fy Pernifas noemen, patri j-
Vafi Bern ende Lucern, in ?t zuyden aen de Al- fen, waterhoentj ens, gieren, houtduyven, rey-
fes Cöttias ende Lepontios 5 in \ ooften aen de gers, fiiippen, duyekers, wachtels, ftaren, &c.
hoochfte Alpes ende hooch-Grifonners 5 in Daer fijn oock veel beeren, wolven, lynxen,
3t weften aen de Alpes Grajas , ende de Gene- voffen , marters, ende valcken. Doch worden
ver-meyr 5 de lenghte van 31 weften tot het 00- daer gheen herten, gey ten,wilde fwijnen,fcor-
ften , ftreckt fich vijfdach reyfen 5 maer inde pioenen, &c. gevonden: maer deurgaens is
breette is het engh. ende nau , doch wort on- daer fuleke overvloet van wiltbraedt,dat het in
trent Martinach ende Sitten wat ruymer. de vleyfch-hallen voor gheringeren prijs ver-
Ende hoewel dit landt deurgaens vol is van koft wort, als ruüdtvleyfch.
fteyle ende hooghe berghen ende klippen, (die DeBiffchop van Seduno ofte Sitten, is een
meeftendeel een duytfche mijle tot in de locht Prince ende Heere van gantfeh Valefia, foo in J °
toe fich verheffen, ende vele der fèlver ghe- ?t wereldtlijcke als in 't Geeftelijcke 5 welck
duyrich met fneeu ende ys, dat nimmer fmelt, Graeffchap, voochdij e, ende macht, Carolus
bedeckt fijn ,) foo heeft het nochtans gheen Magnus ghegheven heeft, ontrent den jare
ghebreck van dat tot 's menfehen onderhout Chrifti 80y, aen S.Theodolo Biffchop van Sit-

Vrucht- van noode is ,• want het feer vruchtbaer is aen ten, ende alle fijne navolgers, die de fuccede-
baerhejt. koorn, wijn, ende alderhande ghewaffen, in- rende Keyfers daernaer tot op defen huydi-

fonderheyt tarwe, rogghe, garfte, haver, bo- ghen dach bevefticht hebben. Valefia wort ^eiingh
nen,erten, linfen,ende heerfe. De wijn-was be^- ghedeylt in hoogh ende laegh. ;T hooghe^ "
gint in 't ghebiedt van Briga, in 't gheberchte, begint van de berch Furca, ende ftreckt fich
ende ftreckt fichlanghs de Rhofne, tot aen tot aen de Marek van 'tlandt, welcke is he-
S. Mauritz. By Sitten ofte Sion wort de roo- neden Sitten, neffens het water Morfus, en¬
de wijn beter ghehouden als den witten, ende de vervat feven ghebieden ofte jurifdidien ,
is foo fwart encle dick, datmender mede foude die fy Zehenden noemen, te weten Sedunum of-
können fchrij ven. By Martinach gaet de witte te Sitten, Syder, Leuck, Raren, Vifp, Brig,
in goedheyt den rooden verre te boven. Men ende Gombs. In dit deel ghebruyektmen de
foude naulijcx in geheel Duytflandt een plaets duytfche tale. Neder-Wallifèrlandt, begint
können vinden,daer edelder ende treffelijcker van de beke Morfo, ende ftreckt fich tot aen
wijn waft, als te Sitten, derhalven hy in de om- den brug van S. Mauritius, waer van eertijdts
ligghende landen wijt ende zij t vervoert wort, deinwoonders Veragri ghenoemt wierden. Dit
Alhier, ghelijck oock in Syders ende Gundes, quartier begrijpt in fich fes Communiteyten,
waft de faffraen in groote menichte , als oock die fy Banners noemen, te weten Condes, Ar¬
de granaet-appelen, amandelen,ende vij ghen; don, Sallien, Martinacht, Intremont, ende
?t geheele landt deur waffen allerley foorten S.Mauritius. In dit deel fpreecktmen de Savoy-
van peren, appelen, noten, pruymen, kerffen, fche tale,
caftanien, moerbezien,perfen, hafel-noten en- De hooftftadt is Sedunum, op duytfch Sit- Hoofifladt
decornolien. De berghen draghen meniger- ten,ende in't franfchSion gehéeten.Hetis,nae ömen'
hande koftelijcke medicinale cruyden ende de wijfe van 3t landt, een fchoone ftadt, die alle
wortelen,infonderheyt Gentianam,Antrinam, daghe meer ende meer in gheboufèlen toe-
Squillam,&c. neemt. Sy light in een vlackte, en heeft aen

Mineralen. Hier fijn oock verfcheyde mineralen ende deeene fijde twee berghskens, op elck van
metalen: By Gums, niet wijdt van den oor- de felve ftaet een cafteel, het eenèghenoemt

Duptflandt. Qjj Valeria



Valeria y het andere Torbillon. Dit BifHom, als
oock dat van Augufta , behoort onder het
Aertsbifdom van Tarantayfe in Savoyen. Be¬
ha!ven defe ftadt Sitten, is in geheel Walliffer-

fledtfden ^an^c gheen bemuyrde ftadt, hoewel dat Agau-
num ofte S. Mauritius wel voor een ftadt mocht

gherekent worden. De andere ftedekens fijn
ötlodurum ofte Martinacht, Gradetfch, ende
Out Sider, beyde Cafteelen 5 Sider, Leuc, Ra-
ronia, Vefpia, Brig, Naters, ende Moril.

Bergen. De berghen, die Walliflerlandt omringhen,
hebben hedenfdaechs andere namen, als wel
eertijdts,- die bergh, uyt welcken de Rhofiie
ontfpringht, was in vorighen tijden Subecus,
Coatius ende Vrfellus gheheeten, hedenfdaechs
wort hy Furca ghenoemt,• nae by is de berch
van S. Gothardt, by Briga is de berch Sempro-
nius , nu ter tijd t de Simpelbergh gheheeten,
dicht daer by fijn de berghen van Safes ende

R L A N D T.
Matter. Aen de andere fijdevande Rhofne,
ligghen de berghen, diemen noemt Loetfch
ende Gemmi.Inhet dal Poenina, is de ys berch
Arola. Teghen over Sider naer't noorden,is
Möns Sybius, diemen nu Augftalbergh noemt,
ende van Martinacht gaetmen nae den berch
van S.Bernard.

Door defe contreye verfpreyden fich oock Bojfche-i.
eenighe ghedeelten van het Schwartzwaldt,
die allegaderharebyfonderenamen hebben,
want elders ende ontrent Arnen wort hy Mi-
lebacherwalt, ende by Perigrat Perfimwalt
gheheeten, ende op andere plaetfên anders.

De inwoonders defes landts fijn hedenfi Bwoonde-
daechs teghens de vreemdelinghen beleeft/'*^'
vrientlijck, ende goet, maer onder haer fèlven
fijnfe de een teghens den anderen wat ftuyrder
ende onvrientlij cker, als goede vrienden ende
nabuyren betaemt.

De Vereenighde

G R I S O N S

jjdtü , dat is het landt van de de, hebben de oudtfte en Voornaemfte van adel, in het
Grifons, heeft fijn naem van den dorp Tron een eeuwigh verbondt ghemaeckt, welcke Verbonät
Overften der Thufciens,Rhastus fy het Grifonfe van die tijdt afhebben ghenaemt; ditvan d* Gtë-
ghenaemt, door wiens beleydt, is ghefchiet in't jaer 1424: de Capittels ende de Gez-fm'°
(van de Frangoyfen, die in Italien ftelij ckheydt hebben fich oock onderlingh aen den an-
vielen, van haer land, tuftchen de deren verbonden, ende daernae onder het verbondt
Alpes ende de Poo ghelegen, be- van de Grifons begheven. De felve bontghenoten heb»
rooft) fy haer nae de hooghfte ben met de ftadt Chur, en de Vierdorffer oock een
berghen ende de Taurifcos ,die verbondt ghemaeckt. Devolckeren vande thien ju¬

in de Alpes woonden begheven hebben, en daernae rifdiótien hebben mede een verbondt ghemaeckt,ende
met de felve een verbondt ghemaeckt, ende het dal fich korts daer nae met de Capittelen, en ten laetften
Tumilie op een verheven plaets by het Cafteel Otten- met de Grifons verbonden in't jaer 1471. In welckjaer
fteyn een ftadt ghebout,welcke fy na de naem van haer fijn defe drie vereenighde volckeren tot Vazerolo,
vaderlandt Tuflane ghenaemt hebben: ende drie Ca- in de jurifdiótie van Bellofort, by den anderen gheko-
fteelen,die fy den naem gaven van haren overften, noe- men, ende hebben aldaer,tot belcherminghe van haer
mende het eene Hoogh Rhsetien, het ander Laegh, en wetten, rechten ende privilegiën, een onderlingh ver-
het derde Rhsetien.De felve hebben oock daer ontrent bondt ghemaeckt. Sommighe jaren daernae fijn in dit
meer fterckten ghebout. Maer haere nae-komelingen, verbondt ghetreden Valtelin , het Graeffchap Claven-
miflchien door de harde locht ftercker en kloeck-moe- ne,en de Heerlij ckheyt Bormio,verwonnen met de wa-
digher gheworden, hebben gheen gheleghentheydom penen der Rheten, die feyden dat de felve haer toe-
haer landt-palen verder uyt te breyden verfiiymt,maer quamen. Alsdan de drié vereenighde volckeren van
bemachtight hebbende de landen ontrent den oor- de Grifons in ruft waren, hebbenfe anno 15*30 opS.
fpronck van de rivieren Athefis en Addua, ende ftou- Mattheus dach haer verbondt grooter begrepen, en
ter gheworden door haer goede fortuyne, fijn voorts klaerder gemaeckt, en daer byghevoecht, dat het alle
ghetrocken tot de Boden-zee , ende de Walen- twaelfjarenmet eedeloude vernieut worden. _
zee, ende van de andere fijde tot Como , Verona ende De grenfen van defe gheunieerde Inalpinfche volc- Grsr>rr' >
Trenten •, hier van komt het dat Trente de Hooft-ftad keren, fijn aen het ooften Val Venofta, alwaer tuftchen
van Rhsetia gheweeft is, ghelijck Aufburgh inVinde- Munfter ende Taufers eenkruys ftaet tot een landt-
licien. De landen die fy tuffchen de beginfelen van pael. Doch de weredtlij eke jurifdiótie van de Grifons
de Rhijn ende de Plave belåten, waren by nae 200 loopt verder, want veel der bontgenoten woonen buy-
Italiaenfche mijlen lanck, ende 120 breet, tuftchen Ve- ten defe palen. Aen de felve fijde hebben fy noch tot
rone ende Schuaze. Daernae fijnfe van Keyfer Augu- nabueren de Inthalers, op welcke plaetfe aendeflinc-
ftus verwonnen, door het beleyd ende leghers van fijne ker-fijde dit landt ftreckt tot de brugh van S. Martin:
ftief-foonen Drufus ende Tiberius. De Rhasti oft Gri- ende aen de rechter-fijde tot de riviere Schergen-
fons, die ontrent den oorfpronck van de Rhijn, de In, bach, welcke de ghemeyne bepalinghe maeckt. In't
en in de Alpes woonden,fijn meer gheftuyt als verwon- ooften light oock het dal Stilvie, ende het dal van de
nen.Maer als het Roomfe Rijck begoft te verfwacken, Son, Valfole, alwaer de opperfte toppen van de berghen
en de Gotthen, Longbarden ende Hunnen Italien af- de land-fcheydinghe maecken. Aen het weften van het
liepen,hebben fy den felven overlaft ende invafien met vereenighde Rhetien,grenft het graeffchap Bellinzonai
de Italianen gheleden. Want in't jaer 680, als Childe- alwaer de beke Lumino, ende de hooghfte toppen van
ricus Köninck van Vranckrijck was, hebben de Hun- de bergh Adula,tuftchen S. Maria ende S. Barnabas,de
nen, neffens andere landen, oock Rhastiani, tot het berghen Crifpalt, Vepche ende Merche de land-fchey-
Cloofter Difertin te vier ende fwaerdt wreedelijck be- dinghe maken. Aen het zuyden fijn nabueren van de
rooft ende bedorven. Grilbns, eerft de volckeren by 't lac de Como. Op de

Begin van Ghemerckt dat tuftchen verfcheyden landen ende vlackte naer de fijde van Val Telline,beneden het dorp
de verbon- republijcken, veeltijdts verbonden gemaeckt worden, Plantedo, is een plaets gheheten ilSambiern, die met
den. 0iii, by tyden van oorloghe ende aenval, hare vyanden een rechte linie de opperfte top des berghs van een

bequamelijcker te wederftaen, en oock hare vryheyd, deylt: hier naer volght de Addua. In het graeffchap k
privilegiën, ende wetten voor te ftaen; hebben de Gri- Clavenne , op het vafte landt by de Clavenner-meer,
Jons, om de felve oorfaeck, met verfcheyde volcke- is la Porta: In de felve meer,il Saflo d'Olciafco.Behalven
ren, verfcheyden verbonden ghemaeckt. In't jaer 1282 alle defe ligghen daer noch de toppen der berghen van
heeft Fredericus,ghefprooten uyt het gheflacht van de Val Saxea, onder het Hertoghdom Milanen^de hoogh»
Graven van Montfort, Biftchop van Chur, met Petrus ten van de berghen en dalen Brembana, Seriana, Scal-
Biflchop van Sionoft Sitten, een verbondt ghemaeckt. vien,lijnde onder Bergamo^ van het dal Camonica,in t
Het welcke oock ghefchiet is , in't jaer 1400 tuflchen gebeid van Brefla,hoorende onder de Venetianen. Aen
loannes Abt van Difertin ende het Capittel, en de ge- de eene fijde in t noorden ligghen de hooge Rh^tifche
ineynten van de Abdye. Vldericus Brunus Baron van berghen, ende daer achter de Montefunians die onder
Rhatien heeft een verbondt ghemaeckt met fijne fo- het huys van Ooftenrijck ftaen,ende in de vlackte
nen Iohannes, Henricus ende Huldericus, ende andere loopen de palen van het vereenighde Rhastia ofte
met andere. In het jaer 1402 ifler een vrede befloten 't landt vande Grifons , dooi S. Cathiinebiun gnele-
tuffchen den Biftchop van Chur , ende fijne Capittelen ghen aen de voet van S. Lucisfteigh. Aen de andere fij»
met die van Glarona, Suitz, Entlibouch ende Agrien. depaelt hetghemelde landt, aen een kleyn totsken^
Ende alfoo de ftaet van de Grifons, door de harde wet- een weynich beneden de brugh van de Rhijn die aen de
ten van veel ftrenghe Heeren deerliick ghequelt wier- heerewegh leydt,ende om hoogh naden top des bergs

Duytßandt, ^r
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wan 'S. Margriet ftreckt; ende beneden, wordt het met bare endë ghenoeghelijeke plaetfè, als eenighe valleya
de Rhijn ghefcheyden van het Graeffchap Sarunet. in Europa, de felve wordt feer fraey ende kort van
Defe grenfen hebben aen alle kanten haer fekere te- Enodius BiflTchop van Pavia , een oudt fchryver, in het
kens ende palen. De figure ofte ghedaente van dit land leven van S. Antonius monick van Lirino , met defe
is gelijck een zee-fchol,die de Hoogh-duytfchen ^pia(? woorden befchreven : Onfe Antonius wordt door de
Icpfcn noemen. Daer is een bergh gheleghen tuflfchen dienaers, en het gheleydt onfes Heeren Chrifti, na Ita-
Amifie,Scheydie, ende Vmbilie,op wiens hooghfte top lien ghebracht. Hy komt eerft in het principaelfte dal
drie verbonden, ofte driederley bondt-ghenoten gren- Valtelline,den welcken, van bey de lijden der berghen,
fen, waer van wy in het befonder fullen fpreken. verrijekt de lufticheydt met handen ghemaeckt, ende

Cbeï- Het verbond van de Grifons,datmen het vervult de herten des volcks met de vruchtbare top-
ptttiöf. noemt, om de gheleghentheydt der plaetfe, heeft acht pen : maer de vette aerde, die de gierighe begheerten

groote Conventen. Eertijdts waren daer 22 kleyne ju- van de ackermans voldoet, is nochtans foo vol niet van
rifdidtien, maer nae dat Hohen-Trins van Tuminie koren,begaeftmetweyden,verciertmet boomgaer-
ghefcheyden is , fijnder 23 endeoock foo veel Mini- den,ghenoechelijck door rivieren,ofte de aengenaem-
llralen. Wat aengaet de ordre die de drie Hooft-ver- heydt van de perfoon, die daer quam, was meerder, als
bonden houden, in het voor-fitten in hare vergaderin- de verfcheyde en menichvuldighe fchoonheydt des
ghen,is defe: Eerft fit Difentin, daer nae die van de val- landts. Dit landt ftreckt in de lenghte neffens de voet
ley Longonetz,Fovea,(op de vergaderingen van Ilantz van de hooghfte berghen van Rhastie, uyt welcke de
ende Davois fitten de Foveans voor de Longonetzen, rivieren die na Italien loopen haer oorlpronck nemen,
maer te Trone ende Chur de Longnetzn voor de Fo- onder welcke Addua de Signeurye vanBormie , ende
veans) Flems, Vurtium, Rhsetium, Oberfax van 't Gri- gantfeh Valtelline door-loopt, ende in tween deelt,
fons verbondt, Lax, Vallis Rheni, Sexamnium, Thuf- De Signeurye van Bormio,gheleghen op een hoogh- Borrwo,
cheyn, Montane, Schlovein, Hohen-Trins, ofte Tri- te , by den oorfpronck ende fonteyne van de riviere
montium, Damintz, Val di S. Petro, Stuflavien, Ce- Addua wordt ghedeelt in vijf buerten, ofte minder Ge-
pina, Tenne, Mifaco, Rogoreta ende Galauche. meynten.

pjet Cathedrale verbondt, dat fyhet ©oftCSfjflUj* In Valtelin fijn drie derde delen, en de Ghemeen-
*un*' ptmöf noemen, heeft elfgroote Conventen, en 21 jurif- te Tili, onder gheen derde deel begrepen. Het bo-

diótien. De ordre die fy houden op haer volle vergade- venfte derdedeel heeft elf Communiteyten of Ghe-
ringe is defe: Eerft fit de ftadt Chur, daer de Prefident meynten.
van de ligue woont,de Valleye Pregallie, Furftenou, de De Ghemeynte wordt in 36 deelen ghefcheyden,
jurifdiótie in Tomlefck , Soprafaflo, met het Teuffen diefe Contratulas noemen.
Cafteel, Hoogh Engadina, Ottenfteyn, de jurifdiótie in Het middelfte derdendeel, heeft 18 Ghemeynten
Tomlefck , Neder-Engadina s Bergun, Ober-Vatz, de ofte Communiteyten.
vierdorffer oft buerten, Pufchiavo , Remüs, Bevio, In het laeghfte derdendeel ligghen twee deelen,diefe
Avers, en de valleye Munfter. Squadras noemen, en door de Addua gefcheyden wor-

3<l}ea- Het verbondt dat fy ptlttïU noe" den, defe fijn Morbegno ende Trahone,Morbegno is
men,word fo ghenaemt,om dat elck van de drie laetfte wederom verdeelt in 12 Gemeynten.
der feven groote Conventen, in twee kleynder jurif- In Trahone, fijn oock elfonderfcheydelij cke Ghe-
diótien verdeelt wordt, waer van Alvonovana hedens- meynten ofte Communiteyten.
daeghs noch in twee andere ghedeylt is, foo datter nu Het Graeffchap Clavenne,dat dè riviere Majera CLvems.
ter tijdt elfjurifdidtien fijn. In de vergaderingen fit Da- door-fnijdt,is 1 $ Italiaenfche mijlen,ofte drie duytfche
vos de eerfte, alwaer de Prefident van de unie is, daer lanck, doch de breette op fommighe plaetfen grooter
na het dal Rhetigou, alwaer drie groote Conventen in op andere minder.
begrepen fijn , namelijck Munfter, Cafter , ende Acer Het gantfche Graeffchap word verdeelt in vier dee-
met LacupratrVoIght de figneurye van Majenfeld,daer len: Het eerfte is de ftadt Clavenne: het tweede de ftad
Malans ende Meinfeit onder begrepen fijn: Alvano- Pleurs die in het jaer 1618 met de naeftgheleghe bergh
va, dat verdeelt is in de jurifdidie van Latiane , en overftolpt is, maer de nabueren daer toe hoorende fijn
Alvanovane: Churwalden: de valleye Scanavicane by Villa ende andere: het derde de valleye van S. Iacob,
S. Pieters kerek, ende Langhewifen. Op de ghenerale die in twaelfvierde deelen verdeelt wordt: het vierde
vergaer-daghen van de drie liguen ofte verbonden, ko- deel fijn de vier Communiteyten ofte Ghemeynten
men van de Grifons 28 orateuren, van de Ecclefiafti- die in vijven verdeelt worden. Rhastie oft de Grilons
que 24, ende uyt de thien jurifdidtien 1 y. Wat belanght hebben voor weynighjaren groote oorloghen uyt-ghe-
de veroverde plaetfen, ofte die noch fouden te verove- ftaen, welcke door interceffie van Paus Vrbanus de
ren ftaen, de felve worden met hare rechten, privile- VIII, ende den Koningh van Vranckrijck Ludouicus
gien ende immuniteyten eenpaerlijck onder de drie de X111, de Signeurye van Venetien, ende den Her¬
verbonden verdeelt, na inhoud van de brieven des ver- togh van Savoyen Carolus Emanuel neder geleydt lijn.
bonts. De Hiftorien daer van, fijn befchreven van den wel-

Val Telline. Onder defe drie verbonden hooren Volturene ofte edelen, en hoogh-geleerden Fortunatus Sprecher Rid-
Val Telline,Clavenne, Bormio. Volturene is fo vrucht- der, ende rechts-gheleerde, in die landen.

\

WIPFLISBVRGERGOW

Tden.

Voer». ïï Aventicm of"te Wipflisbur-gergow,heeft defen naem van de
ftadt Wipflisburgh, welcke ten
tijde van Iulius Casfar het hooft
van gantfeh Switferlandt, ende
Aventicum gheheeten was. Dit
landt is begrepen tufichen de li¬
miten van Savoyen, hoe-wel het
onderworpen is 't ghebiet van

Bern ende Friburgh, ghelijck oock het landt aen gene
fijde van de Bieler ende Newburger meeren.

Aen wijn ende koren is 't vruchtbaer. In defe caerte
worden bykans de gheheele Berner ende Friburger

Bern. Cantons begrepen; lijnde Bern de Hooft-ftadt van het
. eerfte; ende hoe-wel fy niet feer oudt is, nochtans, lo

men wil aenfien de fituatie der felver , als oock de net-
tigheydt, vriendelijckheydt ende goede manieren, fta-
tuyten ende rechten der inwoonderen, ende infonder-
heyd hare macht ende dapperheydt,hoeftfe gheen van
alle d'andere fteden te wijeken; van wekker ghebouw
aldus ghefchreven wordt: Berchtoldus de vierde deles
naems, Her togh van Zeringhen, fondeerde in fijnen
tijdt twee Fryburghen, oft twee vrye Cafteelen, het
eene in Brifgaw, het ander in Vchtlandt; ende, op dat
fijne onderdanen een vafterende feeckerder woonin-
ghein Vchtlandt mochten hebben, nam hy vooreen
ander ftadt te bouwen, by fijn Hot Nideck gheheeten,
op een peninliil, Sack ghenaemt,het welcke doen mee-
ftendeels met een eycken-bofch bellaghen was. Als de
voorfz Berchtoldus op een feecker tijd op dejacht was
feyde hy tot den fijne: De ftadt die wy voorghenomen
hebben alhier aen ditbequaem gheweft te bouwen,
willen wy heeten na dat beeft 't welck ons eerft fal ont¬
moeten , ende ghevanghen worden, welck een beer of

was: ende dewijl ter plaetfen daer men de ftadt
boude, veel eyeken-boomen wieflen, wierden de felve
ghebruyekt tot de timmeragie der huyfen 5 waer door
de arbeyders ende werek-luyden, als fy die af-hieuwen,
voor een Ipreeck-woordt feyden:

fafa i>td> fyauwn
g)ic mus gtyfitn SötriL

De fituatie deler ftadt is fodanigh, datfe ais in een Pen-
infula gheleghen is, welcke de fcheep-draghende rivie¬
re Arola maeckt, die int zuyden van de ftadt, aen een
laeghe plaets, vliet van 't weiten tot in't ooften, ende
draeyt fich daernae om, ontrent een fcheut weeghs na
't wellen, foo ver als fich de ftadt in de lenghte ftreckt,
ende dient alfoo defe ftad in plaets van een water-graft,
behalven alleen 11a 't wellen, ontrent een fcheut weegs,
daer de ftadt aen 't vafte landt aenghehecht is als een
Iflhmm ol half eyland; fo dat doorgraven wierde,foude
Bern een eylandt fijn. Op de zuyd ende noord-fijde,
fietmen van een groote hooghte in't voorby loopende
water; en in't oollen is een ghemackelijcken opganck
tot in't bovenfte der ftadt.

Vrucht* Het aerdtrij ck rontom is vruchtbaer van allerhande
aerheydt. nootwendicheden,behalven wijn,welcken die vanBern

daer ontrent uyt haereyghen ghebiet heelgoetkry-
ghen. Aen de eene fijde der ftadt walt wel wijn, doch
niet veel, en niet goedt. Eer defe ftadts timmeragie
voleyndt was, ltorf haren fondateur Berchtoldus de
IV , naelatende fijnen fone Berchtoldum de V, ende
laetfte Hertogh van Zeringhen, dié de felve voltoyde.
Defe ghewan by fijn Gemael, een dochter des Graven
van Kiburgh, twee fonen, die de edelen defes landts

Duj/tflandt.

met fenijn deden ombrengheri, otii datfe haer lieteft
voorftaen , dat hy defen bouw der ftadt uyt nijdt endé
haer tot trots voleynt hadde, om haer onder 'tjock té
houden. Sy heeft veele foo Duytfche als Franfché
vooghdyen , onder welcke oock is Laufanna een BiP
fchoplijcke ftadt, hebbende een wonderbaerlijcke fi¬
tuatie, want fy op twee berghen leydt, met een dal in't
midden. De Hooft-kercke, ende de wooninghen der
Dom-heeren, ligghen op den heuvel of bergh naer 't
noorden; van den anderen bergh teghen over ghele¬
ghen in't zuyden , gaet een groote breede lïrate
aftot aen de zee; in de valeye, is de marekt. Nae de
doodt van Hertogh Carel van Burgundien, is Laufan-
ne van de Savoyfche Princen ghekoft, ondertulfchen
waren de inwoonders der felver met lönderlinghe
vriendtfehap aen die van Bern verbonden, tot in'tjaer
15-36, als Laufanna met haer gantfeh omligghende ge¬
biedt onder de heerfchappye van die van Bern gheko-
men is; doch ghenieten de burghers noch ten huydi-
ghen daghe alle hare vorighe gherechtigheden ende
privilegiën. De andere Duytfche vooghdyen fijn een-
endertigh, waer van vier onder de voor-fteden van
Bern begrepen fijn, over de welcke vier Vaendrichs
uyt de ftadt gheftelt fijn;alfoo dat een yeghelijcke
vooghdye onder haer eyghen vaendel te velde treckt:
de andere fijn, Das J£)afe(cr-t§a( ofte Hafti, de ftadt Vn-
derfche, Das O&Cï ifycA Simmia, Das untct Simmia;
Frutinghen , Sana, Aelen, Thun, Louppen, Signaw,
Drachlelwald, Das tjjaf Des Emmas, Brandis, SP
conis Waldt, Burghdorf, Biereneck , Landshut, Ar-*
bergh , Nidow, Erlach , Bippium, Wanghen, Arwan-
ghen, Arburgh, Biberfteyn , Schenckenbergh, Lentz-*
burgh. De drie vrye fteden in Pago Verbigeno , erken¬
nen oock 't ghebiedt van die van Bern, Zoffinghen,
Araw ende Bruck: Als oock de neghen vooghdyen der
Cloofters, van welcke de fes oock WereldtlijckejuriP
didtie hebben. De Franfché vooghdyen fijn acht, als
Aventicum of Wipflisburgh , Minnidunum of Movil-
den, Yverdon, Morges, Novidunum oft Nyon , Oron,
Zeilia,met Vibifco oft Vivey : Noch de drie vooghdyen
der Cloofteren.

Het tweede deel defer caerte, begrijpt de voogh-3
dyen, die de Friburghers met die van Bern in't ghe-<
meyn hebben,als Murten, Schwartzenburgh, Granfon,
Chalon ofte Scherlin; over defe ftellen die van Bern
ende Friburgh, alle vijf jaren met beurt, hare voogh-
den, doch alfoo, datmen van den eenen vooght van de
eene ftad gheftelt, aen de ander ftadt appelleren mach,
alwaer des felvighen vooghds doen ende laten gheexa-
mineert wordt.

De ftadt Friburgh, gheleghen by de Nicitones in Friburgh*
Vchtlandt, aen de riviere Sana, is van Berchtoldo de
IV, Hertogh van Zeringhen, weynigh jaren voor Bern
ghebouwt; want als in'tjaer 1127 onder de regeringhe
des Keyfers Lotharii, Wilhelm Grave van Vchtland aP
lijvigh wierde (ghelijck Nauclerus fchrijft j beleende
Keyfer Lotharius den Prince van Zeringen met Vcht¬
landt, de welcke anno 115-3 oock fterfiwienfuccedeer-
de fijn foon Hertogh Berchtolt van Zeringhen, de
vierde defes naems,die anno 11 ƒ 2 de fondamenten van
beyde Friburgen, foo in Brifgaw als Vchtlandt leyde,
ende begiftighde beyde defe plaetfen met groote pri¬
vilegiën, ghelijck oock de navolghende Keyferen bey-*
de defe fteden niet weynigher gunftigh waren, als offe
ledematen des Rijcks gheweeft hadden* Als daernaer
anno 1218 Berchtoldus de V Hertogh van Zeringhen
oock ftierf, quam Friburgh in Vchtlandt, behoudens
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aïle hare privilegiën, onder 't ghebiedt der Graven van De regeeringhe defer fteden is foodanigh, als in de kcgemn.
Kiburgh. Ende als, in't jaer 1260, Eberhard Grave van andere Switferfche fteden, die in gheen feeckere Gil-
Habsburgh Heer over defe ftadt was , heeft hy anno den ghedeylt fijn, uyt de welcke de raedts-perfoonen
1270 voor een groote fomme gelts, alle fijne gherech- in ghelijck ghetal ghekoren worden» In defe fteden
tigheydt, die hy over de felvighe hadde, aen Köninck noemtmen den hooghften Magiftraet ende 't hooft des
Rudolph van Habsburgh verkoft : Hierom is't dat ghemeynen raedts, dn ; welck Duytfch
iEneas Sylvius defe ftad Friburgh een edele wooningh woort oock in de wetten der Longobarden gebruyckt,
des Huys van Ooftenrijck noemt. Als eyndelijeken de ende Schuldahls gheheeten wordt: Hetfchijnt wel dat
inwoonders een mifnoeghen hadden over alle defe ver- 't felvighe komt van fchuldtende fjetffttl ofte heeten,
anderinghen , hebben fy haer vry ghekoft van 't Huys als lijnde het ampt eens } die fchulde-
Ooftenrijck om een groot gelt, ende ghebruyekt defe naers te dwinghen ofte heeten te betalen aen hare ere-
ftadt nu teghenwoordigh het Switferfche recht. In de diteuren» Defe 0c§u|D$Ct6 dan heeft in defe fteden de
mueren van Friburgh leeft men dit Epitaphium , ofte hooghfte macht. Hier fijn oock twee onderfcheydene
graf-fchrift: raden , namelijcken de groote ende de kleyne. Degroote raedt te Bern, als oock te Zürich , heeft den

Dum hlsfixcentIs terfemjungitur annus% naem als ofhy beftonde uyt 200 perfoonen, hoe-wel
In Friburgh moritur, Berchtoldm Dux Alemannus. dat ghemeynlijcken meer daer in fijn. Ende de kleyneraedt te Bern is van fesentwintigh perfoonen; in welcke

Dat is: ftadt de raedt op defe wijle ghekoren wordt: De vier
ftadts vaendraghers nemen by fich, uyt het ghetal der

Alfmenfichreeft jaer duyfint, twee hondert, en negenthien geheeler gemeynte, fefthien perfoonen, dat redelij cke
Wierdt in deftadt Friburgh Hertogh Bertholdt doot gheften. luyden fijn ende een goeden naem ende faem hebben,dele twintigh dan te ghelijck met de Burghemeefters

Defe ftadt is wonderbaerlij eken ghelegen, ten deele kiefen den grooten raedt, ende daernae oock den kley-
op hooghe fteyle berghen , eenfdeels in een dal met nen. De Burghemeefters , 't welck de hooghfte digni-
hooghe berghen befloten, beneden welcke vliet de ri- teyt is, worden met beyder raden eendrachtighe ftem-
viere Sana,van middelbare groote: 't Raedthuys leydt men ghekoren. Te Friburgh is de groote raedt oock
op een fteyle klippe , alwaer eertijdts het Hot gheftaen van 200 perfoonen, ende de kleyne van 24, ende wor-
heeft, van welck de ftadt, foo boven als beneden,haren den vande kleyne raedt de ftadts-faecken bediendt,
aenwas ghekregen heeft. De berghen daer tegen over ende de appellen der onderdanen verhoort, behal-
ghelcghen , fijn in plaets vande mueren , hoe-wel op ven uyt deSavoyfche vooghdyen , in de laetfte oor¬
den bergh van de ooft-fijde gheen huyfen ftaen, behal- logh verovert. Maer wat de gantfche Gemeynte be¬
ven de verfterekinghen aldaer 5 (bomen door de ftadt treft, ende andere ghewichtighe faecken, worden aen
begeert te gaen, moetmen fteets, bergh op, bergh af, den grooten raed gheremitteert. De Burghemeefter
klimmen ende dalen. die over bey de raden prefideert, wordt van de ghe-

Frucht- Het landt rondtfom gheeft allerhande nootwendig- heele ghemeynte ghekoren. De Graeffchappen defès
icïhejdt. heden, behalven wijn, dien de inwoonders van andere landts, fijn Neuwenburgh, Nudow, Arbergh, ende de

plaetfen halen. vryheerlijckheydt Balm.

a r g o w.

Lucent,

Rgovia ofte Argow was eertijdts
een ftuck Regni Transjurenfis, het
welck in fich begrijpt alle het
ghene, dat van den bergh lura af
tot aen de Alpen toe ftreckte 5
als de Helvetios, Rauracos, ende
een deel van de Allobroges, ende
hedenfdaeghs het Hertoghdom

van Savoyen,VchtIand,Brifgow, Suntgow, Cremerland,
ende een ghedeelte van Zurichgow. Doch worden in
defe Caerte alleen, Lucern, Vri,Switz, Vnderwald,ende
Glarisjbefchreven. De Switferfche ftadt Lucerna is ge-
leghen aen het water Rufa, daer 't uyt een ruyme meer
vliet, door welcke men aen drie dorpen varen kan,
aen den voet van een feer hooghen bergh,die men ghe-
meenlijcken FraFlum,den gebrokenen, ofte Pilati bergh
noemt.Defe meer is voor de ftadt feer gheriefelijck,om
dat daer door de pas is naer Italien, over de Alpes Le-
pontias, welcke men hedenfdaeghs S. Gothards bergh
heet, want langs den felvighen worden de koopman-
fchappen ghevoert tot aen de Alpes, ende van daer met
muylen ende peerden tot in Italien. Daer teghens dan
de Italiaenfche waren wederom over defe meer in de ri-
viere Rufam, van daer in den Rhijn, ende voorts tot in
de groote zee ghevoert ende ghefcheept worden. Ende
hebben deLucerners meerder voordeels endenuttig-
heyt uyt dele meer,alsvan het omligghende landt,hoe¬
wel daer oock feer fchoone wey-landenzyn voor 't vee.

Wat aengaet de ftadt Lucern , de felve is feer luftigh
ende playfant, in weerdigheyt en rijckdoin overvloey-
ende, fijnde eengemeene koopftadt van die van Switz,
Vri,ende Vnderwalden.Haren oorfpronck is onfeecker;
men wil fegghen,datter aen beyde lijden der riviere ka-
fteelkens gheftaen hebben (welcke nu teghenwoordigh
in borghers huyfenverandert fijn) diemen meent van de
Alemanniers gebout waren. Het fchijntdatfe den naem
heeft van een Lucerna ofte Lanteerne, welcke aldaer
gheftelt Wierde by nacht, tot gherief der fcheep-va-
renden, waer toe men meent dat ghedient heeft, die
feer oude thoorn, die aen de hooghfte bruggheftaet,
ende nu ter tijt na de wateren genoemt is, fodanigh een
oock te Zürich is,na de wellen van 't water, Wellenberg
geheeten. De ouden hebben fodanige foorten van too-
rens Pharos ghenoemt. De oude Switferfchejaer-boec-
ken gheven te kennen,dat de Lucerners Carolo Magno
in de oorlogh teghens de Saraceners ghedient hebben,
ende doen ter tijdt eenighe privilegiën , ende het ghe-
bruyek der hoornen,die fy als noch in plaetfe van trom¬
petten in de oorlogh gebruycken,van hem verkreghen.
Het Collegie der Canonicken ofte Dom-Heeren,
heeft eertijdts in defe ftadt groote macht ghehadt, het
welck daernaer ghekomen is onder den Abt van Mül¬
bach j doch heeft Keyfer Albertus van Ooftenrijck,
onlanghsdaernaer, vandenfelven Abt defe ftadt Lu¬
cern ghekoft j ende als de felve van de Ooftenrijckfche
Regenten hardt hefwaert ende geparft wierde, heeft fy
h^er in 't jaer 133 2 mede in 't Switzerfche verbont in-
ghelaten.

Lucern heeft twee Vooghdyen , als Wiken ende
Sempach, in de welcke de Vooghdenoock woonen;
doch heeft de Vooghdt van Sempach over de ftadt
niet te fegghen , ende ftreckt fijn ghebiedt alleen
over de meer ende de vifïcherie. De andere worden be¬
dient van Raets-perfoonen in der ftadt woonachtigh;
als , Willefow, ï)as StttPudjcr-fcaf / Rotenburgh ofte
Rot,Habsburgh,Berona, met de naeft-gheleghene con-
treye Chelamt,oft de Vooghdye S. Michiel gheheeten,
Merifchwanden,Waggis,Ebicona,Horba,ende Krientz.
Hoewel de twee fteden Surfey, ende Sempach onder

Duytflandt.

Lucern ftaen, nochtans hebben fy haren eyghen ende
befonderen Raet, die fo wel over criminele als civile fa¬
ken oordeelt ; dies niet teghenftaende, moet te Surfey,
de eerfte van de Raet,diemen Schülthes noemt,aen die
van Lucern den eet doen; maer die van Sempach wordt
van de Raet van Lucernghekoren, doch uyt het ghe¬
tal der borghers van Sempach.
De inwoonders der Vriorum,Vraniorurn,oitt VranUyWiQt- Vrh

den ten tijde van Iulius Casfar, van de Romeynen Tau-
rifcighenoemt, ende men prefiimeert vaftelijeken, dat
de naem Vri, daer mede fy hedenfdaeghs ghenoemt
worden, fijnen oorlpronck heeft van de Tranis, welcke
de ouden Taurifcos gheheeten hebben; ghelijck noch
op den huydighen daghe de ©tefcfMbafttö / de Tauros
ofte offen, Vros heeten, nae de wijfe der oude Duyt-
fchen. Hier by komt noch, dat dit landt een (warten
ftiers-kop in een gouden velt,tot een wapen voert.

Defe Canton van Vri wordt in thien deelen of com- Deelen.
muniteyten ghedeelt, welcke fy Gnoffaminen heeten,
fijnde fo veel te feggen, als mededeelingen; om dat alle
de Raets-heeren , die uyt defe ghekoren worden , tot
alle ampten ende dienften , ende op de jaerlijckfche
landtdaghen gheroepen worden.

Suitia is van die volckeren eerft bewoont, welcke Switz*
foeckende nieuwe wooninghen, uyt Suecia ofte Sweden
alhier aen-gelant fijn. Dit Canton is een van de drie dor¬
pen die haer met malkanderen eerft tegen den overlaft
der Edelen verbonden hebben, ende heeft kloecke en
fterekekrijghs-mannen. De inwoonderen leven meeft
van de vruchten des landts. Naer dit dorp worden alle
die van Helvetien Switfers by de uytlanders ghenoemt:
oft om dat de inwoonderen van Switz de eerfte fijn van
de drie dorpen,mits datfe de machtighfte waren, die ai-
derlanghft teghen 'thuys van Ooftenrijck gheftreden
hebben, oft om dat die van Vry, Onder-walden, ende
Swytz, hier haer verbondt begoft hebben.

Het ghebiedt van Switz wort in fes deelen ghefchey- Vndeu
den, diefe £>uartas noemen, naer de oude deelinghe,die walden*
in vieren was, ende >ßnt>cr-ttMl&W. Dit vry dorp, heeft
hem in 'tjaer 131 ? met die van Vry ende Swytz ver-
bonden.Het wordt van de Alpen als met een natuerlijc-
ke wal omringht, ende heeft fchoone weyden voor het
vee,waer van de inwoonderen jaerlijcx goet profijt heb¬
ben. Ende hoewel die van Vry, Swytz,ende Onderwal¬
den eertijdts onder de Abten ftonden op fekere condi¬
tiën, nochtans haddenfe de vryheyt datfe hare overften
van'tRijck hadden,diefe Voitos noemden.Defehadden
fulcken macht,als de Burch-graven in andere lande heb«
ben: te weten van alle borgherlijeke ende hals faken te
oordeelen. De andere regeeringhe fchijntdaergheble-
ven te fijn van de oude maniere der Romeynen, van
welcke fy wetten ende overften kreghen.

Onder-waldens gebiedt wort in twee conventen, oft
by-een-komften ghedeelt, te weten, Opper en Onder-
kernwaldt, die nochtans den naem van Onder-waldt
hebben.

Glarona oft Glaris is oock een dal oft contreye van 51
Switzers verbondt, gheleghen aen de riviere Limagus,
ende is maer drie Duytfche mylen groot, van drie zy-
den befet met de Alpen,grCnft in 't zuyden ende ooften
aen de G rifons,in 't weiten aen die van Vry en Swytz, in
't noorden aen 't landt caftra Rhetica ghenoemt, daer de
voorfchreven rivier uyt het dal loopt. Het ghebiet van
defe landou is in 'tjaer onfes Heeren 5-00, ten tijde van
den H. Fridolinus, van feker Grave ghegheven aen het
kloofter Seckinghen,als oock eenighe inkomften,ondef
de regeeringhe van Clodovseus den eerften Chrifteri
Coninck van Vranckrijck, onder wiens ghebiedt waren
de Grifons,Alemannen,en Switfers» Naderbant is 'tvry
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A R G O W.

gheworden, ende heeft hem anno 12 5-2 in 't Switferfche niet by komen, om datfer niet in fouden werpen, en 't
verbont ghegheven. De inwoonderen eten kaes,melck, heele landt in ghevaer Hellen.
boter, en vleefch: om datter tuffchen de berghen wey- Onder de rivieren, daer dit deel van Switferlandt me- Revieren.
nich landts is, wordt daer niet ghefaeyt, oft gheen wijn- de bewatert wort, is Limagus de principaelfte, defe ont-
gaert gheplant. Koren en wijn krijghenfe van andere fpringht by Glaris, ende in 't midden van 't felfde Can-
piaetfen. Daer fijn fchoone weyden ende boomgaer- ton komt de rivier Serniphiusuyt een andere valeye in
den, oock vifch-rijckemeeren,enbofTchagienop'tge- haer vallen. Daernaer beneden de twee dorpen Vr-
bercht vol voghelen ende wift>braets. Hier fijn ghebo- nas, boven de fteenen-brugh,wortfe vermeerdert met 't N
ren de gheleerde en vermaerde mannen Henricus Gla- water van de Venefier-meer, fcheyt de Marek (fo ghe-
reanus,ende Aegidius Tfcudus.Hier onder hooren oock noemt om dat het eertijdts de palen waren tuffchen de
't Graeffchap Hamburgh, de Baronien Humhergh, en- Switfers, en de Grifons) van caftrls Rhetorum, nu Gaftra
de Ringhenbergh, en 't Graeffchap Werdenberghen, geheetê;van hier loopende,ftort fy haer in de Zuricher-
datfe ghekoft hebben in 't jaer 15* 17. Glarona en Switz meer,aen wiens uytganc deeltfe de ftadtZurich in tween:
ftellen by beurten Vooghden oft Amptmans te Vze- ende ftroomt voorts naer Baden, foo ghenoemt van de
nach,Vifnach,ende te Wefbm in caflris Rheticis. Glarona warme baet-ftoven die daer fijn, niet verre van hier ver-
wort in vyf-en-twintich deelen gefcheyden, die fy Tag- menght ly haer met de Vrfa en Arola. Vrfa, ghemeen-
wan noemen. lijck Rufa ghenoemt, heeft haer begin op de hoochfte

Meer. Niet verre van Lucern op 't hooghfte van den bergh berghen, diemen nu Sint Gothard noemt, ende loopt
Fratfus,dat is,ghebroken,is dat wondere meer, datfè Pi- recht nae 't noorden, daer ter contrarien de Ticinus oft
latus meer noemen,van alle kanten met boffchen befet, Tefin, die uyt het felfde ghebercht ontfpringht. Nae 't
om dat het van niemant gheroert foude worden. Die 't zuyden door de Leopontios fijnen wech neemt, loo-
verfocht hebben, ghetuyghen, alfmer yet al willens in pende eerftvoorby Vrfulam oft Vrfellam een valeye
worpt, dat het dan groot onweder maeckt, en de naeft- der Grifons, daernaer voorby Vriam Taurifcorum, daerfe
liggende plaetfèn met water bedeckt: maer datter geen haer vermenght met het meer, dat de vier Wald-fte-
gevaer is alfïer by geval offonder yemants toedoen wat den befpoelt/te weten Vry,Swytz, Vnder-walden, ende
in valt. Het is een vervaerlijcke plaetfe, 't water heeft Lucern. Daernaer vermeerdert met de wateren van
gheenen uytganck, daer loopt oock gheenrivier in, ten Zugh, loopt voorby de Switferfche fteden, Bremgar-
wordt met fneeu oft reghen niet vermeerdert, oft door ten, ende Mellighen , vermenght fich beneden Brugh
wint beroert, maer blijft altijdt in eenen doen, ende be- met de Arola. By Confluent vallen Limagus, Vrfa 5
hout fijn fwart water, de vreemdelinghen moghen daer ende Arola in den Rhijn.

z v R i c H g o w,
ende het landt van

BASEL.

Ë provincie Zurichgow , wordt hieldt, daermede het die vän Swyts ende de Zürichers
van Csefar Tigurinus Pagm ghehee- dickwils plaeghde; derhalven deden de'Zürichers, met
ten. Het aerdtrijck defes landts; de andere vier cantons, int jaer 135-2 eenen tocht te-
infonderheydt ontrent de Hooft- ghens die van Zug, het garnifoen fich niet vertrouwen-
ftadt Zürich, is feer vruchtbaer, de op de fwackheydt der ftadt, verlieten de felvighe
ende rijck van koorn ende wijn, Voorde aenkomfte der Zwitfers; maer de borghers;
doch is feer fuer , want hy willende ghetrouw blyven aen die van Öoftenrijck*
van weghen de naeft-gheleghene hebben vijfthien daghen lanckde belegheringh uyt-
Alpes qualijck rijp kan worden, gheftaen , doch eyndelijck aen de Zwitfers moeten

maer hebbende eenighe jaren in de kelder gheleghen-, fweeren, dat foo verre de Hertogh van Ooftenrijck
krijght een beteren fmaeck. haer binnen de beftemde tijd met een heyr-legher niet

Zürich. De Hooft-ftadt defer Provincie wordt van de latijn- quam ontfetten, dat fy haer fouden overgheven, maer
fche Tigurum, Tburegum, ende op Duytfch guricfj ghe" fiende dat fy te vergheefs hulpe verwachten,hebben fy
heeten. Het is een feer oude ftadt, gheleghen aen het haer in'tverbondt begheven met de Zwitfers. Defè
een eynde van de Zuricher-meer , waer uyt hier het ri- canton van Zug wordt in twee deelen afghefondert, in
vierken Lindmagum ofte Limmat loopt, ende weder- de welcke fijn vier conventus ofte f famen-komften,
om daer invalt niet wijdt van Glaris, feparerende de uyt een yeder van welcke neghen raedts-perfoonen
ftadt in twee fteden ofte ghedeelten , de groote ende ghekoren worden die 't landt regheeren 5 de ftadt felfs
kleyne , welcke nochtans door drie groote fchoone wordt voor twee conventen gherekent 5 de naeft-ghe-
brugghen wederom f famen ghevoeght worden. Daer leghene contreye heeft drie conventen, den Bergh-
is oock een fchoone ruyme koorn-marekt, alwaer alle fchen, het deel Egeriam ofte Aquas Regia*, ende de Pa-
weken een groote menighte koorens verkoft wordt, rochie Baram. De ftadt Zug regeert door hare voogh-
De Zuricher-meer verliet defe ftad met overvloet van den ofte ampt-mannen, in de felve ftadt woonende,
viffchen, ende alle andere noodtwendicheydt. Ende over de naebefchreve plaetfen, namelijck over de ftad
alhoewel Zürich maer de vijfde canton in't Zwitzer- "Cham, over de vlecken Andreas, Hunelbergh; Wa-
fche verbondt is,foo heeftmenfe nochtans van weghen chenhofen, Steinhaufen,ende S. Wolfgangh.
haer heerlij ckheydt ende macht met bewilliginghe van De Bafeler Provincie , is foo ghenoemt nae de tref- Baßer
alle de andere, de eerfte plaetfe gegunt, welck fy noch felijcke ftadt Bafel, fy wordt oock Sungovia geheeten, provincie.
hedenfdaeghs (lijnde 't verbondt vermeerdert) be- welcken naem men vermoedt ghekomen te fijn van de
houdt, foo op de ghemeyne landt-daghen, als in Ghe- Sequanis ofte Bourgundiers; ghelijckBeatus Rhenanus
fandtfehappen , ende andere publijcke aèten. Defe (lib. 3 Rerum Germanicarum) oock ghevoelL
ftadt heeft veele vermaerde ende gheleerde mannen Het aerdtrijck alhier is vruchtbaer aen koren ende Prucl.H
ghehadt,als, Conradum Pellicanum, feer ervaren in de wijn,fo dat het oock den naebueren,als 't de noot ver- baerheydh
Hebreeufche, Chaldeefche, en Thalmudifche fprake: eyfcht, ghenoeghfaem gherieft. Daer fijn oock fchoo-
Theodorum Bibliandrum ; Conradum Gefnerum, die ne weyden voor het vee. Tfchudus ghetuyght, dat de
verwonderens waerdighe Hiftorie-fchrijver. Sy heeft Raurici Ptolomai, oft de Rauraci Cafaris, dit landt eerft-
rontfom veel vooghdyen ende ampten foo groote als maels bewoont hebben, van welcke Caftar feydt, dat
kleyne; de groote fijn neghen, als het Graeffchap Ky- fy op de maniere der Zwitfers , alle hare fteden, dor-
burgh; de vooghdye Groeninghen, Andelfingh, Grif- pen ende wooninghen verbranden.
fenfee, Eglifouw, de vrye Provincie Regenfpergh,Wa- De Hooft-ftad defes lands is hedenfdaeghs de heer- Bafeh
difchweil ende Lauffen,by den val des Rhijns; de kiey- lij cke ftadt Bafel,van welcke fommighe verlieren,datfe
ne.fijn twee-en-twintigh. De fteden Winterthiir ende defen naem heeft van een Bafilifcus aldaer ghevonden;
Steyn, hooren onder 't ghebiedt van Zürich, hoewel andere, datfe nae Bafilena;moeder des Keyfers Iuliani,
fy haren eyghen Magiftraet hebben, ende als 't die van ghenoemt is. Rhenanus meynt datfe alfoo heet van
Zürich ghebieden, moeten fy mede in den oorlogh weghen den overvaert, welck men op Franfch een fas
trecken , doch ghebruyeken hare eyghene vaendeïs. noemt, als ofmen feyde Paffilea. Hy voeghter by, dat

Zug. Onder defè provincie ghehoort oock Zugium ofte het wel waerfchijnlijck is,dat alhier een overvaert ende
Zug, een ftadt ende canton ofte landtfchap des felvi- fas gheweeft is, oock doen Auguftu noch in fleur was,
ghen naems, gheleghen naer 't noorden, ende gren- om dat alhier van weghen de valeye, door de welcké
fende aen Swytz, aen den voet eens berghs,daer fchoo- een beecke, komende uyt Byrfa, vliet, de oever laegh
ne weyden ende wijn-ftocken fijn, ende ftreckt tot aen is, ende bequaem tot een overvaert; daer, ter contra-
een vifch-rijck meer, het welckmen den Zuger-zee rien by Augft, 't felvighe hooghende onbequaem is»
noemt; daer ontrent fijn oock kooren-rijeke velden. Munfterus verworpt defe opinie, met de authoriteyt
Deinwoonders defes ghebiedts wierden eertijdts Tu- van Marcellinus , welcke de felvighe nae 't Griecx
gini, ende van Strabone in fijn levende boeck Toyge- woordt BctcriÅeiav , dat is, Regnum, oft Koninckrijck
ni gheheten; en fijn de felvighe, die met de Tiguriners noemt,daer mede te kennen gevende; dat het een Ko-
ende Cimbriers een verbondt teghens den Romeynen nincklijcke ftadt is. Door defe ftadt loopt de Rhijti;
maeckten. Hier van kanmen Plutarchum fien, in't le- die haer in twee deelen fcheydt, ende bykans midden
ven van Mario , ende Entropium in fijn vijfde boeck. door-deylt, die met een brugghe aen malkanderen ge-
Defe plaetfe Zug, heeft een tijdt lanck gheftaen onder hecht fijn. De Rhijn is een groot voordeel voor defe
't ghebiedt des edeldoms, ende is daernae ghekomen ftadt, overmits daer een groote fchip-vaert is, en men
in 't gheweldt van 't huys Ooftenrijck, welck daer (ge- daer met fware laften aenlanden kan. Voor ontrent 200
duerende den Zwitferfchen oorlogh) altijdt garnifoen jaren heeft defe ftadt vele ende fware aerd-bevingefi

Duytftandt. V v uyt*
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m. ZVRlCHGÖW.
«ytgheftaen, doch is wederom herbout, ende in't jaer foonen van ghelijck ghetal uyt een yeder gilde glieko®
1460 van Paus Pio, met een Academie vereiert, ende ren, in welcke beyde lieden twee ghemeyne conciliën
met foodaiiighe privilegiën, rechten ende vryheden ende raden in het hooghfte aenfien ende authoriteyc
begift , als ghenieten de Academiën van Bononien, fijn: namelijck de Groote raedt, wanneer harer veel,
Colen, Heydelbergh, Erffort, Leypfich, ende Wien- in den naem des ghemeynen volcks, by een vergade-
nen. ren, alleen in ghewichtighe faken, die de gantfehe ge-

De Bafelfche vooghdyen fijn defe: Het flot Fareris- meynte aengaen: en de Kleyne raedt, die daghelijcks
bergh, Rhinfeld, gheleghen op een hooghen bergh; het ghemeyne beforght, ende kennifle neemt van alle
de ftadt Wallenburgh, Homburgh, Munchenfteyn, borgherlijckefaecken. De groote raedt te Zürich be~
Ramfteyn. Het Graeffchap Ragwyl, hoort onder den ftaetuyt 200 perfoonen, ende te Bafel uyt 244. De
Abt van S. Gal, hoewel de inwoonders borghers fijn kleyne beftaet tot Zürich in yo perfoonen , en te Bafel
van Swyts ende Glaris; als oock de Graeffchappen in 64, want uyt yeder gilde worden 12 tot den grooten
Rapperfwyl ende Straefbergh, met de vrije Heerlijck- raedt ghenomen, ende te Zürich 18 uyt den edeldom.
lijckheydt Kilchberg. Het overighe van het Zuger In de kleyne raedt te Zürich, worden uyt yeder gilde
ende Zurichfche Canton, falmen in de caerte van Ar- ofte zunft drie perfoonen ghekofen, ende te Bafel vier,
gow befchreven vinden. De Rijcks-Abdyen in defe Hier by komen noch twee Burghemeefters vaneen
caerte; fijn Reichenow,Schafhufen, Kreutzlingh,Pfef- yeghelijcke ftadt, welcke als hoofden fijn des ghemey-
fers ofte Pfefficon. nen raedts. Te Bafel fijn oock twee gilde-meefters,

Rivieren. Dit land heeft veele rivieren,onder welcke de voor- die fy, te ghelijck met de Burghemeefteren, Hoofden
naemfte fijn, de Rhijn , Byrfa, ende Wiefa: de Byrfa noemen. Daer en boven Hellen de edelen van Zürich
heeft haren oorlpronck uyt de bergh Iura, ende loopt fes in den kleynen raedt, daer de andere Gilden maer
door veel valeyen tot Bafel toe , met fich fleypende drie kiefen; by defe komen noch fes andere, door vrye
veel hout ende vloten: de Wiefa, komt daer teghen ftemmen ghekoren, uyt fulcke gilden als't de Magi-
over uyt het Swartz-waldt, ghevende veel houts ende ftraet goedt dunckt. De kleyne raedt wordt wederom
bakken, bequaem tot de timmeragien, welcke van die in den nieuwen ende ouden ghedeylt; men noemt den
van kleyn Bafel meeft verbeficht worden. Door den ouden raed, die't felveampt een halfjaer bedient heb-
dienft ende 't gherief van defe ftroom worden de wa- ben; defe worden oock gheroepen als de raedt verga-
ter-meulens omghedreven, die defe bakken oft boo- dert, doch niet altoos , want eenighe faecken van den
men tot plancken faghen; daer wórdt oock het kooren kleynen raedt verricht worden. Op ghelijcker wijfe
gliemalen; alle fimits ofte timmer-ghereetfehap wordt wordt de groote raedt te Bafel verdeylt, ende uyt de
daer ghefcherpt; de yfere ftaven worden daer oock ge- twaelfmannen , die uyt de gilden ghekoren fijn, fes by
fmeedt, dienende tot veelderhande ghebruyck; behal- den nieuwen ende fes by den ouden raedt ghevoeght.
ven de treffelijcke vifch die daer ghevanghen wordt, De kleyne raedt vergadert ten minften driemael
infonderheydt de voorens; ende alhoewel dat dit ri- 's weecks, fomtijdts viermael. Over beyde defe ra-
vierken veel kleynder is als de Byrfa, nochtans is 't veel den is gheftelt een Burghemeefter,die van den grooten
vifch-rijcker, ende heeft meer meulens, maer de Byrfa raedt ghekoren wordt. Naeft de Burghemeefters heb-
is gherieflijeker voor de papier-maeckers , die op dit ben de gilden-meefters de hooghfte macht, die de Zu-
waterken veel meulens hebben, als oock op het laetfte richers Obermeefters ende de Bafelers Zunftmeefters
canael, welck uyt het felve rivierken gheleydt wordt, heeten; waer van drie te Zürich,ende twee te Bafel fijn,
ende fich tot aen de mueren van groot Bafel ftreckt. welcke met beyde Burghemeefteren, de vier opperfte

Reming Daer hjn meer andere rivierkens, als de Tolder , Lar- hoofden ghenoemt worden. Die meer hier van begeert
van Zutich gus, &c. te weten, lefe Iofiam Simlerum , die wijdtloopigh daer
en Bafel. Soo wel te Zürich,als te Bafel, worden de raeds-per- van fchrijft.
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LfatU ofte Elfalfz, wordt fo ge-
heeten, om dat het is een Edel-
fallz,ofte edele zit-plaetfe ende
wooninghe; doch andere willen,
dat het van de riviere lila ghe¬
noemt is,als ofmen feyde Ilfalz,
niet Alfafz. Het is in der daet

_ een foo edel Landtfchap, dat-
ter geen geiuckigher ofte treffelijcker mach gevonden
worden, langhs den heelen ftreeck van den Rhijn.

Dit Landt was eertijdts onder de Koninghen van
Vranckrijck , als een ghedeelte van't Koninckrijck
Auftrafia; ende foo de Hiftorien uytwyfen, heeft het
y 00jaren tevoren onder der Romeynen macht ghe-
weeft. In'tjaer 684 is't eerft gemaeckt een Hertogh-
dom, ende van Coninck Hilderick, met dien tytel,ge¬
geven aen fynen fwagher Eticon, die het van te voren
bedient had als Stadthouder. Nae Eticon volchdefyn
foon Adelprecht, defe is, met een pijl ghefchoten fyn-
de, gheftorven , nae-latende twee lonen, Linfrid ende
Eberhard, die over Elfafz gheheerfcht hebben; daer
tiaer is haer gellachte uyt Ellafz verdreven door Carel
Martel, Palatijn ende GrootHofmeefter van Vranck¬
rijck. Doch ten tyde van Keyfer Otto de I hebben de
Graven van Kyburgh, die van des felven Keyfers ghe-n - _i_^ >. 1 r. — "
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doch andere fuftineren, dat het van Keyfer Otto den
III, eerft tot twee Landt-graeffchappen gemaeckt is;
ende eyntlijcken het Over-Landt-graeffchap, 't welck
de ftadt Einfheym met de om-ligghende plaetfen be¬
grijpt, aen de Graven van Habfburg gekomen; het an¬
der is van de Graven van Oetingen (op welcke het ver¬
vallen was, als Henrick Landt-grave van Neder-Elfalz
aflijvigh was geworden fonder kinderen) aen de Bif*
fchop van Straesburgh verkoft, daer 't noch onder is.

Elfalz paelt in 't ooften aen het Hertoghdom Wir-
tenbergh, ende Switferlandt, in't zuydeaaen het Bafe-
ler ghebiet, in't wellen aen Lotheringen, in't noorden
aen den neder-Pfaltz. Het is 9 duytfche mijlen ianck;
van den Rhijn tot aen de bergen, 3 mijlen breedt, uyt-
gelbndert dat byHagenaw meerder vlackte is, daer
de bergen allengskens meer ende meer van den Rhijn
wij eken.

De vruchtbaerheydt (byfonder van wijn ende van
koorn) is fo groot in defe kleyne hoeck Lands, dat het
niet alleenlij ck genoech is om de menichte inwoon-
deren te voeden, maer oock de naebuyren ende verre
gheleghene Landen van Duytllant; daerom noemt Ia-
cobus Wimphelingius dit Landt,niet fonder reden, een
lpijs-kamer ende voetfter van Duytllant.Want de edele
wijnen die daer wallen, worden gedurichlijck met wa¬
gens ofte fchepen van hier vervoert,nae Swaben, Swit¬
ferlandt, Beyeren,Lothringen, en Nederlandt, ja fom-
wijlen in Engelandt. In 't Suntgow waft een ongeloof-
lijcke menichte korens; jae 't gantfehe vlacke land van
Elfafz deur, tot by Straefburgh, is fulck een overvloet
van koorn , dat oock de gene die in de Lothringfche
geberchten woonen,deBurgundiers,ende een goetdeel
van Switzerlandt daer mede ghelpijft worden, op de
berghen waft de koftelijckfte wijn, ende op het vlackelandt niet alleen koorn, maer oock alderhande boom¬
vruchten. In't geberchte fyn oock heele bolïchen van
caftanien, oock rij cke filver, koper ende loot-mijnen,
voornamelijck in't Leberthal. De vette ende welfma-

Duytßandt.

kende kaelen van het Munfterthal,ghetuygen ghenoch
van de goede weyden die aldaer fyn. Boven de grootemenichte van olïèn ende koeyen, vindtmen daer veel
wilde peerden, luchfen, beeren,marters, herten, rheen,
ende oritallijck ander wildt-vangh.

Dit kleyn Landtfchap is tot 's menfehen ghebruyckfo bequaein, dat in 't felve 46 fteden,groote en kleyne,alle met muyren beiloten, ghevonden worden; yo Ca-
fteelen op de bergen en op 't vlacke gheleghen;de dor¬
pen, hoven ofte buyrten fyn naiilij cks te tellen.

Dit Landt wordt in over ende neder-Elfalz gedeylt, ï)clinge.ende beyde defe deelen hebben eertijdts van de Tribo-
cis bewoont geweeft. De hooft-ftadt van neder-Elfalz Neder-
is Straesburgh,van de nieuwe Scribenten Argentina^an
Marcellino , Sexto Aurelio ende Ptolomseo Argentora-
tum geheten; Regitio, de ongevaerlijck voor foojaren ^
gefchreven heeft,noemtfe Strasburgum. Robertus Con-
llantinus meynt defe ftadt de felve te fyn , die van Au¬
relio Vidtore ende Diacono uyt Marcellino ArgentariA
genoemt wordt, alwaer hy fchrijft dat 30000 Aleman-
niers van den Keyfer Gratiano verllaghen fyn. Van we-
ghen de veelheyd ende breedte der ftraten, word defe
ftadt hedenfdaechs Straesburgh geheeten. Sy light in
eene vruchtbare Landouwe, ende heeft grooten over-
vloedt van wijn ende koorn. Munfterus fchrijft, dat in
defe ftad eenige hondert hoveniers gevonden worden,
diejaerlijcks groote winfte doen, ende veel gelts ma¬
ken van de knollen, loock , radijs, navetten, kooien,
maenlaet, ende diergelijcke meer, die daer overvloe-
dich voortkomen. In defe ftadt komt een arm van de
Rhijn, ende noch drie andere rivieren: het water met
Canalen door dé ftraten verdeylt, maeckt defe ftadt
bykans Venetien ghélijck. De regering, fchole, ende
heerlijcke Kercke, makenfe hedenfdaechs feer be¬
roemt.

Naer het weiten ligghen de fterekten, by Antonino
feer vermaert, die hy Tabernas noemt; Simlerus,
fcflM/ ende Frodoardus, Zabrem; Ortelius houtfe te fyn
de tres TAbernas Ammiani. Hier van maeckt oock Aufo-
nius mentie, als hy feydt,

RiguasqueperennifonteTabernas.
Defe Tuberna waren eertijds een Romeynfche veiling,

gheboutom te verhoeden de invallen ende overloop
der Alemanniers inVranckrijck. aldaer is nu de refiden-
tie ende hof-houdinghe der Biflchoppen van Straes¬
burgh. defe fortrelfe, van de Alemanniers vernielt fyn-
de, is van de Keyfer Iuliano wederom opgebout, nae
't ghetuychenilïe Ammiani.

Niet wijdt van Zabern light een ftedeken met een
cloofter, geheten Maurfmunfter: ende niet verre van
Brocomago , een ander kloofter, Steffanffeldt oft?
Stechfeit geheten.

Wat meerder nae 't noorden, vertoont haer de ftadt Hagenau,
Hagenaw, welcke in'tjaer 1164 van Friderico Barba-
rolïa met muyren omringht is,van te voren was 't maer
een dorp , met een burcht daer by, alwaer de Landts-
vorften logeerden,als fy met de jacht belich waren, de
grondt ontrent defe ftadt is fandachtich , doch de
vruchtbare ackers wat voorder van daer gheleghen,
vergoeden defe onvruchtbaerheydt.

Noch wat wijder light de ftadt Weiftenburgh, als wdffa
een witte burcht, een heerlijcke ende nette ftadt, \,nrgh.
aen den voet des berghs Vogafi. Sy is feer luftich,
ende met laeghe heuvelkens van alle kanten befet,

X x end?
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ELS
endein het weiten metfchoone boflchen», ende ver-

fcheyde foorten van boomen. Het aertrijck daer
rontom is feer vruchtbaer > ende de ftadt van natuyren
ende door menfchen arbeydt feer fterck van alle kan¬
ten: het water de Lutra midden daer door loopende,
welcke riviere ontrent 7000 treden boven de ftadt
ontfpringht, en ftroomt feer fnel met een enghe ca-
nael,2ooo treden langh,ontlaft haer eyntlijcken in
den Rhijn. defe plaetfe is foo oudt, dat men by ghene
fchrijvers haren oorfpronck vinden kan.

Hafla. Aen de riviere Breufch light 't ftedeken Hafta, het
\velck Dagobertus Coninck van Vranckrijck aen Flo-
rentio Scoto vereerde, mitfgaders de omliggende lan¬
derijen, om dat hy des felvigen Conincks dochter Ra-
thildam, blindt ende doof, door fyn gebedt geholpen
hadde, aen welcke plaetfe defe Florentius daernae een
Cloofter fliehte.

kivkren. De grootfte rivieren defes Landts, beneffens den
Rhijn, fyn de Kintz, langhs welcke een groote quan-
titeyt vloten houts afgefcheept word ; de 111, Breufch,
Sorn, Mater ende Lauter; doch is de 111 de voornaem-
fte van 't Elfafz, doorwandelende bykans 't gheheele
Landt;fy heeft haren eerften oorfpronck in 't Suntgow
boven de ftadt Altkirch, vliet neffens de fteden Mun-
haufen, Einfheym, Colmar, Schletftadt ende Benfel-
den, van daerfe haren wech regel recht bynaer fonder
eénighe kromten neemt naer Straesburgh, alwaerfe in
den Rhijn loopt, van te voren met haer nemende alle
de rivierkens ende beeexkens die uyt den bergh Vo-
gafo komen, defe riviere brenght veel falmen ende an¬
dere viffchen voort, gelijck oock de Rhijn.

\Acrt Dit geheele Land is eenfdeels effen, eenfdeels berg-
van Neder- achtich , ende hier ende daer met veel boffchen be-
Elfi/i. kleedt, in de welcke een groote menichte caftanien,

amandelen ende noten waft. De inwoonders die dit
Landt bouwen ende havenen, fyn meeftendeel arme
luyden, verquiften haer goet, ende fpelen jaerlijcks
effen op, en forghen niet voor den winter, ofte voor
eenighe oorloch , daerom als daer quade jaren komen
van mis-gewas ofte anders, fouden fy van hongher ver-
gaen foo men haer niet by en ftonde uyt de ghemeyne
koorn-fchueren.

Över-LU De hooft-ftad van Over-Elfafz, is Einsheym,alwaer
fafc. den hooghen Raedt fich houdt, aen welcken men van
Einsheym. alle andere leege bancken ende rechtplaetfen, foo van

het Suntgow, Brifgow, als de 4 andere fteden aen den
Rhijn boven Bafel ghelegen, ende onder 't Huys-Oo-
ftenrijck hoorende, mach appelleren. Defè ftadt quam
int jaer 1200 onder 't ghebiet van Graef Albrecht van
Habsburgh, vader des Conincks Rudolphi.

kvffach. v Rubeacum ofte Ruffacum, gemeynlijcken Ruffach ge-
heeten, is een feer oude ftadt, van de Romeynen'ghe-
bout; men wil fègghen datfe defen naem heeft van een
rivierken, dat eertijdts Rotbach wierde genoemt, van
de roode couleur des waters,maer nuOmbach,'t welck
in een valleye,niet wijt van Sutzmath fynenoorfpronck
heeft, ende door de ackeren ende wijnberghen fynen
loop neemt tot in de ftadt, aldaer 't feer gherieflijck is.
Eertijdts was defe ftadt met fchoone ghebouwen ver-
fien, ende met een dobbelde voorftadt, alwaer van we-

ghen de vruchtbaerheydt ende overvloet aller dingen
langen tijd de Romeynfche Adel verkeerde, die aldaer
feer goede wetten ghemaeckt hebben, infonderheydt
tegens de dieven, die fy fo ftrengelijcken ter executie
gheftelt hebben, datter oock het fpreeck-woort afge¬
komen is, (de oude galge van Rufach is van goedt eyc-
ken hout gemaeckt;) welck noch hedensdaechs door
Duytflandt feer gemeen is.

Colmar. Colmar is ghebout uyt de ruinen der oude ftadt Ar~
genluaria, 't is een fchoone Keyferlijcke ftadt, feer wel
gelegen in vruchtbaer pleyn,ontrent een ure gaens van
de berghen, in het midden van Elfafz, ende wordt met
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verfcheyden rivierkens befproeyt, als van de Loufch,
Dur, Fecht, 111, ende meer andere, waer van fommige
door de weyden der borgeren loopen, ende 't landt
feer vruchtbaer maken.

Seleftadium oft Schletftadt, isin't jaer 1216 (als oock Scbbtßadt.
Colmar) bemuyrt, onder de regheringe des Keyfers
Frederici 11. Eenighe jaren te voren, te weten anno
1044, onder Henric de IV , heeft Hildegardis Herto
ghinne van Swaben aldaer een Tempel ghebout, nae 't
fatfoen van den Tempel te lerufalem , welcken daer
naer haer Soon Otto, Biffchop van Straefburgh , ghe-
wyt heeft, ende genoemt., onfer L. Vrouwen geloove,
ende den Monicken overgaf,om dien te bewoonen,die
in korten tij dt aen rijekdom ende macht fo toenamen,
dat dit Cloofter tot een Proofdye verheven wierde,
ende deProoft oock langen tijd de prerogative hadde,
om den Magiftraet te verkiefen: hier van mach men
lefen Beatum Rhenanum, die alhier gheboren is, Defe
ftadt is feer fterck, op de eene fyde aen den Rhijn met
diepe moraffen befet, ende aen de andere fyde in t we¬
iten, tot aen 't gheberchte van Lothringen, is een feer
vruchtbare landouwe; in't gheberghte is groote over¬
vloet van wijn ende caftanien, ende op het vlacke feer
veel koorens.

Gebwijler aen den voet van de berghen gelegen,wort Gehu 'jkr.
gheacht ghebout te fyn anno 1 mq.Daer is een fchoon
wijn-ghewas. defe ftadt ghehoort onder den Abt van
Murbach, die fich daer veel tijdts onthoudt.

De ftadt Watweil , buyten de berghen, is oock watipeiL
onder de heerfchappije van den felvenAbt. Inover-
Elfafz fyn de Graeffchappen, Horburg , een feer play-
fierigh landt, toebehoorende denHertoch van Wir-
temberch, waer onder hoort de ftadt Reichenweyer,
alwaer feer goede wijn waft; het Graeffchap van Egif-
heym, waer van de fucceflie al voor langhen tijdt ver-
ftorven: ende die van Sultz. De Heerlijckheden fyn
Bolweyler, Landtsberg,Hohen,Hatftadt, Hoehenach,
Rapoltftain,waer onder dat gehooren Rapoltzwyl, Ge-
mer, Cellenbergh, een ftadt met een Cafteel.

De Rhijnfche Rijcx Creytz, beftaet uyt Geeftelijc- rhynse
ken, Princen,ende vrye fteden. Tot den Geeftelijcken rycx
ftant hooren de Biftchoppen van Worms,Spier, Straes- creytz,
burgh,Bafel,Befan$on in't Graeffchap vanBurgundien,
de Walliier provincie, alwaer Sitten de hooft-ftadt is;
Geneven, Lofanna,Metz, Toul, Verdun; de Abten van
HierfFeldt, Murbach ende S. Gregoris Munfter. In den
tweeden ftand fyn de Vorften, Graven en wereltlijcke
Heeren,te weten,de Hertoghen van Lothringen,Savo-
yen,de Hertogh ende Grave van Spanheym,de Marck-
grave van Baden, de Hertoch van Zweybrucken, de
Grave van Veldentz, de Landt-grave van Heften, de
Prince van Calim; de Grave vanNaftau in Sarbruck,de
Rhijn-graven; de Heere van Rapoltzkirchen by Ra-
poltzfteyn; de Graven van Bitfeh, Salm, Hanaw ende
Lichtenberg!^ Leiningen, Falkenftain; de Heeren van
Morfpurgh, Rapoltzfteyn,Hohen, Rechpergh, Blanc-
kenbergh, Blanmont in Lothringhen; De Graven van
Weisbaden ende Itzfteyn,Kunigftain; de Heer van Ep-
penftayn; de Graven van Ifenburgh in Ober Elfafz; van
Solms, Naftaw in Weilburgh, Seninigen , Havare; De
Heere van Muntzenbergh; de Graven van Wefter-
bergh, Witgenfteyn, Waldeck, Pfeife. Inden derden
ftandt fyn de fteden, Mulhufen in 't Suntgow in Over-
Elfafz;Bafel,Colmar, Kayferburgh, Turkhaym, S. Gre¬
goris Munfter, Ober-Ebenhaym, Straefburgh, Rofen-
haym, Schletftadt, Hagenaw, Weiflenburgh, Landaw,
Spier, Worms, Franckfort, Fridbergh in de Wette-
raw, Wetzlar,Metz,Toul,Verdun,Kaufmans Sarbruck;
Befan$on, het Slot Fridbergh, ende het Cafteel Gleig-
haufen.
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Talen.

Vrucht-
baerheyt.

Deelen,

Befort,

Mafmttn-
fler.

Val/ii

Mafonit,
Than,

Vngoioia ofte Sunggoja^ghe-
meenlijcken ©tltlD/
goft) ghenoemt, paeltin't
noorden aen Eifas, in \ oo-
ften aen den Rhijn,in 't we¬
rten aen de uyterfte deelen
van Vrancrijck, ende in ?t
zuyden aen Zwitzerlandt.

Dit landeken heeft hier ende daer fchoone
wijn-berghen, ende is doorgaens feer koorn-
rijck, 't welck rontfom in de naeft-gheleghene
landen vervoert wort,te weten, in Switzerland,
in den Schwartzwalt, Lothringen,en verder.

Sungow vervaet het Graeffchap Pfirt, waer
van de laetfte Grave ghenoemt Vlric,in71 jact¬
io 24 te Bafel gheftorven is , nae-latende twee
dochters; van dele troude Albert Hertogh van
Ooftenrijck een,Ioanna ghenoemt, koopende
vande andere fïifter Vrfülavoor 8000 marck
filvershaer vaderlijcke erve. De heerlijckhe-
den Befort ende Morfpurg hooren oock onder
dit landt. In 51 voorfeyde Graeffchap ligghen
Altkirch, Dattenriet, Befort, Rofenfels, Mafz-
munfter,Thanu,Senheym,welcke plaetfèn he-
denfdaeghs vande OoftenrijckfchePrincen, in
befbndere Ampten afghedeelt fyn.

In Befort is een Prochie-kercke,welcke (met
hetlonck-vrouwen kloofter Veldtpach,alwaer
derthien Graven ende fbo veel Gravinnen be¬
graven ligghen) van de Graven van Pfirt ghe¬fticht is.

■ In Mafmunfter is een heerlijck Iofferen kloo¬
fter , ende oock een van Canonicken, 't welck
men meent ghefticht te fyn van Mafone Her¬
togh der Alemanniers, nae wien de fèlvighevaïleye gheheeten wordt, Vallis Mafonis , die
men anders Waft noemt.

Than is een cierlijcke ftadt, hoort oock on¬
der 3t Graeffchap Pfirt; Dicht aen de ftadt, op
een bergh, light het flot Enghelburgh, endedaer by den bergRangh, alwaerfèer koftelijc-ken wijn wart , diemenraogh-wijn noemt, byde Bafelers feer wel bekent; aldaer fpringht uythet geberghte, de riviere Thurus, die't Sund-
gow van 5t Eifas fcheyu

Duytßandt.

?t Kloofter Morfmunfter,in 9t Graeffchap van MorfPfirt,is van de Graven van Pfirt ghefticht. S. A-
marijn met het flot Fridbergh, een myle van rijn.Than gheleghen, hoort toe den Abt van Mur-
bach, niet wijt van daer ontfpringht de Mofèl.

DeKeyfèrlijcke Rijcxftadt Mulhäufen, light Mulhau■"oock in 't Sungow,van welcke (als oock van de/w-
fteden Colmar ende Keyfèrsbergh) anno 12dlde Biflchop van Straesburgh befcherm-heer
gheweeftis: maer niet langhe daernaer,als Ru¬
dolph Grave van Habsburgh, met confènt ee-
nigher borgheren, de ftadt Colmar bemach-
ticht hadde, kreegh hy oock de ftadt Mulhau-
fên in fyn gewelt, verdeftruerende aldaer, door
hulpe der borgheren , het flot, ende alle die
daer in waren ghevanckelijck nemende; Doch
als daernaer defè Rudolph gekoren wierde tot
Roomfch Coninck, cjuamen defè fteden we¬
derom onder 't Roomfche rijck.

De inwoonders defèr fteden bevlijtighen inmon*hun meeftendeel met deplantinghe der wijn- deren*flocken, ende't bouwen der ackeren , ende is
derhalvende wijn daer ontrent wartende fèer
vermaert.

In de ftad Otmarfen is een Vrouwen kloofter, Otmarßn*?t welck , ten tijden van Keyfèr Henrick de
IV, van eenen Rudolph Grave van Habs-
burgh ghefondeert is, wiens broeder Wernher
Biflchop te Straesburg was, endeftorfte Con-
ftantinopolen opeen feker eylandt.

ïn 't weften van Sungow leyt het Graeffchap Afumpeï*
van Mumpelgardt, hebbende een heerlijcke^r^
ftadt, oock Mumpelgart ghenoemt, met noch
een Conincklijck flot daer by; ende heeft dit
Graeffchap veel meer andere fteden ende ka-
fteelen, te weten de ftadt ende ?t flot Grans ,•

Klarwangh een ftadt met een flot; Paflewangh
een ftadt met een flot; welcke alle toe-behoo-
ren de Hertoghen van Wirtembergh;ende ge-
bruycken de inwoonders aldaer de Bourgoen-fche fpraecke. Naeft aen dit Graeflchap van
Mompelgart leyt de ftadt Bruntraut, alwaer de Bmtmt*
Biffchop van Bafèl op een Conincklijck flot
fijn wooninghe heeft.
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Rifgovia ofte Brefgoja, ghe- vallen gheleghen heeft, doch is naemaels we-
meenlijcken Brifgow ghe- derom herbout. Aldaer is een fterckeende va-
noemt, is op Duytfch foo fte toorn, ghebout van Berthold de III, Her-
veel te feggen,als een plaet- togh van Zeringhen, ghelijck fulcx de naevol-
fe die prijfens waerdich is; ghende veerskens aldaer in fteen uyt ghehou-
ende in der daet is dit land- - wen, te kennen gheven:
fehap defe naem waerdigh,

van weghen de groote vruchtbaerheydt, want Hane Dux Bartholdusportamflruxijje notatur.
het lo goet ende vruchtbaer is,als Ellalz. Doch A quoprofraude Burgundiagenspopulatur.
foo men de oude fehriften wil doorfoecken,
men lal lichtelijcken Ipeuren, dat dit landt den Dele ftadt heeft maer cenen put, over welcke
naem heeft van de hooftftad Brifach. De leng- een toorn ghebout ftaet, in de welcke is een
te daer van is thien,en de breedte twee mylen. radt dat men met de voeten omdraeyen moet,
Want het fijn begin neemt van Mortnaw,ende ende wort alloo het water ghefchept ende ge-
ftreckt hem langhs den Rhijn op tot by Bafel. trocken uyt het diepfte des aertrijcx, ende

Vrucht- 'T is een feer vruchtbaer landt van koorn moeten de borghersjaerlijcx dit water om een
faerhejt. encje wjj n> ende men vinter alles, dat tot 's men- feker geit koopen; want al is 't fake, datter over

fchen behoefnoodich is, in grooten overdoet, al een groote afganck is na den Rhijn, ende de
De Aertz-Hertoghen van Ooftenrijck,ende de vlackten,alwaer men 't water feer lichtelijcken
Marck-gravdn van Baden fijn Heeren over dit hebben magh, loo kan men t nochtans feer
landt. ° Iwaerlijcken op de hooghte defes berghs

irifach. Ecrtijts was Brifacum de hooftftadt van Brife brenghen.
gow, waer van het landt den name draecht. Een halve myl beneden Friburgh, leydtop zaringhen.
Antoninus in lyn Itinerario gedenckt Montis Bri- eenen hooghen bergh een out vervallen ka-
faciy alhoewel hy van gheen andere fteden over fteel, ghenoemt Zaringhen, van t welcke de
den Rhijn mentie maeckt, maer alleen van de Hertoghen van Zaeringhen haren tytel ende
provinciale fteden ontrent den Rhijn ghele- naem eertijdtsghehadt hebben,
ghen; Hierom wordt van lommighe vermoedt, Friburgh is een heerlijcke ftadt in Brifgow> Pdbmf]*.
dat de Rhijn lynen loop alhier verandert ende nu ter tij t het hooft delfelvighenlandts,
heeft, die van te voren op de andere fijde nef- fijnde ghefondeert van Hertogh Berthold de
fens de ftadt liep , te weten alsdefelve ftadt IV, loneConradi de I van Zeringhen, onder
noch aen de franfche fijde ghebouwt ftont. de regeeringhe des Keyfers Henrici de V, als
Luitprandus Ticinenfis,die onder de regeerin- 't te voren maer een dorp was;Sy leyt feer ghe-
ghe des Kevfers Otto de eerfte gheleeft heeft, noechlijcken tulfchen de berghen,ende is met
eyghent den Montern Brifacum het. Eifalz toe, en- veel fehoone timmeragien, kereken ende kloo¬
de fchrijft dat het een eylandt des Rhijnsghe- fteren gheciert; aldaer is oock in 't jaer 1490
weeft is. Defe ftadt liglit op eenen ronden berg een Vniverfiteyt opghericht, ontrent welcker
als een kafteel, endede Rhijn loopt nu aen de tijdt daer gheleert heeft die voortreffelijcke
weft-lyde der felver. Het is een fehoone,ftereke Rechts-gheleerde Vdalricus Zafius. Een myle
ende volck-rijcke ftadt;doch heeft metter tijd weeghs van defe ftadt, waseertijdts een rijeke
de ftadt Fryburgh haer beginnen te boven te zilver-mijne.
gaen in glorie ende rijekdom, hoewel het maer In Brilgow leyt het ghewefene Hertoghdom
een nieuwe ftadt is, ilfe nochtans van weghen van Zeringhen, ?t Graeffchap van Friburgh,
de mijnen van metael feer aenghewalfen, ende hetMarck-graeffchap van Hochbergh; ende
op den hoochften trap gheklommen. Te Bri- de heerlijckheden Badenwyler, Stauffen ende
fach is een out Dot, 't welck langhen tijdt ver- Burcken.

Naem.

\

M

JSlaent.

Taltz.-gra-
ven.

DE NE DER-P FALT
äen den Rhijn.

5

ït Edele gedeelte van Duyts-
lant, het welcke Palatinatus
Rheni, dat is de Pfaltz aen
den Rhijn gheheeten wort,
meynen lommighe dat den
naem heeft van een Paleys
desRhijns, ofte door inftel-

lirige Caroli Magni, ofte van 't Paleys te Trier.
Beatus Rhenanus wil bewyfen uyt Ammiano
Marcellino, dat die naem komt van 't Landt-
fehap Palas; daer hy Ammianus aldus fchrijft:
De brugghegeleyt fijnde ontrent Mentz, fijn
de Romeynlche feharen over den Rhijn ghe-
marcheert, lieh legherende in het Landt Ca-
pellatiana , 't welck van Palas den naem heeft.
Ende op een ander plaetfe feght hy: Als men
nu ghekomen was tot het Landt, 't welck den
name heeft van Capellatia ofte Palas , alwaer
de marek-fteenen, de frontieren vande Ró-
meynen ende Burgundiers onderfeheydeden,
foo heeftmenfich daer gheleghert: waerby
Rhenanus voecht: Hier uyt kanmen Ipeuren,
dat de Paltz-grave fijnen naem niet en heeft
van eens Keylèrs Paleys,oft van een ghebouw,
dat in den Rhijn ghetoont wort, maer veel
eerder van de oude benaminghe deftelvighen
Landts. Maer nademael in de Hiftorien vele
andere Paltz-graven verhaelt worden, oock in
andere gewefté woonachtich,van welcke noch
eenighe overich fijn, lbo worden defe opinien
van den oorfpronck des naems Palatini , meeft
verworpen. Voecht hier by dat de Paltz-gra¬
ven voor 400 jaren,noch Cafteelennoch Ste¬
den , in 't Landt daer ly nu woonen , ghe-
hadt hebben, maer watfe aen dit gewefte van
den Rhijn befitten,hebbenfe naeder-handt ge¬
kocht , ofte met de wapenen verovert. Doch
ftemmen de meefte hier in over een,dat Palati-
nus van Palatio den naem draecht, welcke dig-
niteyt, bykans eensRaets-heeren ftaet gelijck,
van langerhandt onder de Keyferen heeft be-
ginnenin fwanck te gaen,daerom noemde men
Palatinos, die by den Prince waren, ende hem
verghefelfehapten in't Palatio;

De Palatini ofte Paltz-graven waren eertij ts
Palatiorumprsfecïi, inlonderheyt in de Keyfer-
lijcke hoven , welcke officien ofce ftaten de
Fran^oyfen Majores domus 'Vel Palatii noemden,
pt welck lbo veel is als Mairesende Stadthou-
ders ofte groot-Hofmeefters: de eerfte waren,
maer fimpele Edel-luyden tot op de tijden van
Otto de 111, wanneer de Cheur-Vorften inge-
ftelt fijn, want doen fijnfe tot meerder digni-
teyt verheven. De eerfte Cheur-vorftelijcke
Paltz-graef isgheweeft Henricus , die met de
andere Cheur-Vorften in 't jaer 1003 Henri-

Duptflandt.

cum tot eenen Roomfchen Keyfer heeft hel¬
pen kielen;

Sommighe meynen dat in defe gheweften Oude in-
eertijdts ghewoont hebben de Intuergi, Nemetes wonderen'
ende VangioneSy want de Intuergos ftelt Peucerus
in het Palatinaet ontrent Heydelbergh , welck
lant oock ( als boven uyt Marcellino verhaelt
is) Cappellatium ende Palas ghenoemt is geweeft;
De Nemetes, van Ptolom<vo ende andere allbó
gheheeten, fijn volckeren aen den Rhijn,ende
hebben gewoont ontrent Mentz,Straefburch,
Worms ende Spier, welcke ftadt derhalvenvan
yEthico Augufta Nemetum gheheeten is. De
Vangiones by Ptolom^eo fijn oock volckeren
ontrént den Rhijn gelegen, welcker wooninge
nu het Wormer Bifdom genoemt wort,als Rhe-
nanus ende Lichtenavius fegghen.Pirchayme-
rus fchrijft ter contrarien , dat de Vangionei
fijn die van Spier, ende Nemetes die van Worms*
Irenicus voechter defe rede by,datPtolom2eus,
naer fijn ghewoonte , inde befchrijvinghe des
Rhij ns,van'tZuyden tot in't Noorden te lopen,
eerft mentie maeckt van de 3Vangiones , daer
naer van de Nemetes. Dit niet teghenftaende;
noemt Sigebertus Gemblacenfis (die onghe-
veerlijeken voor 5 00 jarenghefehreven heeft)
Worms een ftadt der Vangionum : Hiermede
fchijnt over een te ftemmen Ioannes Heroldus,
bewyfende uyt een oude inferiptie aldaer ghe-
vonden, dat de ftadt Wcrms eertij ts genoemt
is Vangionum fpecula; welck woordeken Lazius
Vaingen interpreteert.

Het Pfaltz-Graef-fehap aen den Rhijn paelt Grenfe?h
in't Wellen aen 't Hertochdom Zweybruggen,
in 't Oo.ften aen Franckenlant ende't Hertoch¬
dom Wirtenbergh; in't Noorden komt eenfi
deels de Meyn ende het Ottcnwalt;in hetZuy-
den raeckt het aen Ellas.

Dit Landt is luftich, vruchtbaer ende over- yrucht-

vloeyende van alle dingh.De berghen draghen UevB
meeft, lbo koftelijcken Wijn , dat die oock in
verre gheleghen plaetfen gelocht wort; in het
Noorden draghenfe Caftanien. De Ackers
fijn over al vol Cooren, als Tarwe, Rogghe
ende Garfte. Hier en Hiebrcecken oock ehee-

»t -

ne boomgaerden van allerhanden fruyten, en-
de groote menichte fehoone luftighe Hoven,
Tulfchen Worms, Heydelbergh, Nieuwftadt,
Crutzenach ende Oppenheym fijn de alder-
koftelijckfte Wijn-ftocken , inlonderheyt on¬
trent Pfetterfheym , alwaer de Wijn foo uyt-
nemende ende treflijck is,dat hy oock met der
ouden Setiis, Palernis ende Cacuhis mach verghe-
leecken worden. In de bolfchen ende berghen
is veel wildt-vanck, voornamelijck van herten,
De inweonders voedê oock in de bolfchen veel

Y y boeken
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P F A 1 T Z A E N DEN RHYN,
bocken ende geyten,wantle de landen met ge- Luden aen de reviere de Tauber, Oppenheym,ftadigh trecken en plocken bederven, derhal- Keyferflautern, Ingelhéym,Lowenfteyn,Brus-
ven bdpréecktrnen in 5t huyrender ackeren, lel in Brureinen, ende andere,
dat de pachter op de felve gheen geyten fal De voornaemfte revieren fijn,de Rhijn endeweyden. By Heydelbergh is groote menichte Neccar ; de Neccar bevochticht ende klooft
vanreyghers, die daerin't bolch neftelen. dé helft van de Paltz midden deur, endever-

'wdf*** ^a'ts ^in ^ 5 waer van Heydel- lieft (ich in den Rhijn, beneden Ladenburgh,
'Ifrgh-. bergh de hooft-ftadt ende der Paltz-graven neffens Manheynr, van Frederick de 1111 cre-woonftede is.Dele ftadt heeft haren naem ofte bout, enghefortificeert in \ jaer ons Heeren

vande volckeren , diede Duytlchen Heyden idio:vandeoudenwort hy Nicer geheten.Hy
noemen, ofte van de bos-befien , diefè Hey- is leer vilch-rijck, inlbnderheyt van Barbeiijopdelbeer noemen, om welcke oorlake Meliflus dele reviere dryven daghelijcx naer beneden
de lèlve noemt Myrtilletum. Pyramius wil veel vloten met hout gheladen, komende uyt
toonen , uyt Abbate Vlpergenfi , dat dele het Ottenwaldt, ende worden alioo uyt deftadt loude fijn Durlacum ofte Durlach. Io- Neccar in den Rhijn ghefcheept. De Andere
ännes Herold heetlè Capellatium , doch an- revieren fijn,de Tauber,Luther, laxt, &c. Dit
dere maken van Capellatio het geheele Palati- Lant is deur-gaens vol berghen, die overvloe- Ber&hsn
naet, Munfterus, de Bergh-ftraet. Daerfijn dich wijndraghen. Onder de boflchen (daer Boflbbenoockeenighe, diemeynen, datPtolomaei Bu- treffelijcke jachten vallen ) is het Ottenwalt
doris hier ontrent is gheleghenj doch is dit maer de voornaemfte, lijnde een ghedeelte HercynUraetlel. Sommighe lègghen datmen behoorde $i/v<e, ofte des Swartz-waldts 5 ftrecktfich van
te lchrijvenEdelbergh,als eenenEdelen bergh,- den Neccar aen den Meyn, ende vande Bergh-aftdere Eydelbergh,dat is,enckel berghen, om ftras tot deTauber.In de Paltz fijn veel Ichoone Ge^oumvi
datlèrontlbmmet bergenomringhtis. Sy light Kercketi, endeeertijtsfijnder oockveel heer-
aen de reviere Neccar, aen de voet van de lijcke Cloofteren gheweeft, onder welcke het
berghen , is ledert't jaer 1346 leef vermaett Laurijfienfe Monaflerium, ghemeynlijcken Lorlchdoor eene uytnemende hooghe Schole , die gheheeten , van Carolo Magno, ofte als lom-
doen van Ruperto den outften, Paltz-grave, mighé meynen, van Pipino ghebout is, van
ingheftelt is,de welcke oock om de felve weite welckers Éibliotheca Munfterus indeler ma-

verfien, fëeckeren Marfilium ty Vtrecht ghe- ren Ipreeckt:
boren , van Parijs ontboden heeft: ende van Daer is ingheheel Duytflantgheen ouder Bibliotbeca
dien tijdt af is ly altijt b eerlij ck ende beroemt ofte boeck-kamer> dan in dit Clooftef. lek heb daerghe-
gheweeft door de menich-vuldicheyt der ghe- fien een boeckyvan Vïrgüii eygben bantgefchrelpen, [00 de
leerde mannen ende ftudenten. Onder die ge- tijtelte kennengaf. Aldaer is oock ghevonden het laetfle
leertfte Doétoren ende Leeraren aldaer fijn boeck Ammiani Marccllini, onlanex eerft in druckghe-
uytnemende geweeft Rodolphus Agricola, Io- komen,ghefchreven metgroote letteren; doch fijn de befle
annes Dalburgius, Ioannes Virdungus,Guiliel- boecken bierkan in de Bibliotbeca te Ladenburgbghe-
mus Xylander, Thomas Eraftus, Zacharias bracht ende vervoert y door den hoogh-gbeleerden loan
Vrlinus, Ianus Gruterus,ende veel andere. Dalburgh Bijfchop van Worms.

Andere De Paltz wort in 4 Ampten gedeylt,te weten Orilancx doen de Paltz van de Keyferfche isfteden. Heydelbergh, Alzey, Newftadt ende Molz- inghenomen,en Heydelbergh verovert, fijn de
bach, naer de fteden alloo ghenoemt. Bretten befte boecken uyt die voortreffelijeke Biblio-
iseen tamelijck ftedeken, gheleghen aen de theke van de Paltz-graven te Heydelbergh,aen
reviere Saltza,het Vaderlandt van Philippus den Paus ghelchoncken, diele in Bibliotheca
Melanthon. Ladenburgh , van Peiicero Ca- Vaticana gheftelt heeft.
fira Latina gheheeten , isin'tjaer 1371 voor De vf Circkel des Rijcx beftaetuyt vier£LCIRC"
de helfte aen den ouden Hertoch Ruprecht Ceurvorften,de Paltz-grave,de Aertzbiflchop-
verpant,- de andere helft viel den Biflchop van pen van Mentz,Trier ende Colnjmet de fteden
Worms te deel.Aen den voorlèyden Prince ver- Mentz, Coln,Trier ende Gelenhaulen^de Yor-
kofte oock, anno 13 57, Sigefridus van S traln- ften ende Heeren die daer oock onder gehören,
bergh het ftedekenSchrieftfen,ende het Cafteel fijn de Paltz-grave met fijn gebiet; de Graven
Stralnbergh,- Ende in \ jaer 1344 Wierde het van Nalfauw ende Beilftayn; de Heeren van
ftedeken Weinheym den voorleyden Prince, Rif-fellcheyt ende Rheineck, de Teutlche Or-
door Icheydts-luyden toe ghekent, ?t welck te dens-heeren in Coblentz y de Abt van S. Maxi¬
voren den Biflchop van Mentz befät. Dean- min byTrier^deProoft van Seiende de Heer
dere fteden fijn, Caiibf, Gelhulèiï, Sintzen, van Nieder Eifenburgh.

Het Graeffchap
E R P A C H

Et Graeffchap Erpach Worms ende Mentz aen den Rhijn.
behoort onder den De lucht is fuyver en ghefont, het
Franckifchen Rijcx- aerdrijekvruchtbaer van alderleyko-
kreytz; is een van de ren , ende op veele heuvelen wafter
voornaemfte deelen wijn. Daer lijn overal feer luftighe
van Frankelandt,ende boomgaerden, en weyden, menichte

heeft fijnen naem van de hooftftadt van vee ende wildbraet.,
Erpach. Deinwoonders fijn fterck en goe- /*»»«*&»

Sijne nabueren fijn het Paltzgraef- de krijchflieden, en cloeck van ver-
fchap aen den Rhijn , t Graeffchap ftant, fyarbeyden oock gaern • daer
Hohenloe, 't Graeffchap Wertheim, is feer veel Adels.
ende, over de Mayn, t Graeffchap Behalven de fladt Erpach, fijndersude». <
Hanau.Sijnnaemgaetopeenachuyt, meer andere cleyne ftedekens , als
ghelijck veele plaetfen in Duytflandt, Hirfchorn en Eberbach aen den Nec-
welck water beteeckent,ghelijck AA, car, Beurfelden, Michelbach, ende,
E E , waer van ghenoemt worden, niet verre van Erpach, Michelftadt,
Bred-AA, Wijd-AA, Bryf-ach, Eber- Furftenau, ende Miltenberg!! aen de
bach, Mur-pach' Lan-bach,An£pach, Meyn. Aen de fyde van den Rhijn
Aberfipach, &c. Bach beteeckent by wordt het bepaelt met de luftighe
de Duytfe een beeck ofte revier. Het Berghftraet, die aen beyde fyden met
word bewatert ende befloten met de boomen befetis.Defeftraet loopt van
Meynen de Neccar. De Meyn loop- Darmftadt recht nae Heydelbergh,
ter in't noorden voorby, endeNec- voorby veele plaetfen , d.ie in heim
car in 't zuyden. Het leydt niet verre uytgaen, t welck in Duyts een huy S
van de fteden Franckfort aen den te fegghen is.
Meyn, Heidelberch aen den Neccar,

Duytflandt. Z z
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Het Graeflchap
A S S A V.

ftaem.

Andere
Graeffcbap-
pen.

Gtenßn,

Et woordt Naflau beduydt
foo veel alsNalgow, dat is,
natte ofte vochtige aerde,
aengefien de ftad,van welc-
ke dit landtfchap den naem
heeft, overal met natte vel¬
den omringht is. Want op

de Hooghduytlche fprake is Tïtffj &>o veel als
waterigh en vocht, ofte SlUftVeen Lant-
Ichap : Gelijck Betaw beduydt 't lant derBe-
touwers ofte Batavieren: Durgaw, een droogh
landt: Rheingaw, 't lant desRhijns: Brilgaw,
een landt lovens ende prijfens waerd: Argaw,
een landt dat te eeren is: Ooftergaw, een landt
teghens 't Ooften gheleghen: Weftergaw,een
landt dat teghens 't Wellen leydt.

Dit Graeflchap begrijpt noch andere Graef¬
lchappen die daer onder hooien: als Weil-
burg, Beilfteyn,Wisbaden,Dietz,Catzenellen-
boghen, Solms,Dillenbergh,ende Sigen.

De Graeflchappen Catzenelleboghen ende
Wisbaden leggen in het Zuyden aen de Paltz
ende het Mentzilche ghebiedt; Weilburgh en-
de Solms in het Ooften aen het Graeflchap
Hanauw ende de Wetterauw: Dillenburgh en-
de Sigen in het Noorden aen het Landtgraef-
fchap Helfen, ende Weftphalen; Nalfaw in het
Wellen aen de Graeflchappen Ifenburgh, Sein,
ende het Aertz-ftift Trier.

Het Graeflchap Nalfau heeft velerley Amp-
ten, als Frendenbergh, Sigen,Niph,FerndorfF,
Hilchenbach, Hager,Eberfbåch, Dillenburgh>
Dringenftein, Drydorff, Libenfchidern, Beyl-
ftein,Lorigerfheim, Kurichenheim, Burbach,
Marenburgh, Rofclènhaim, Renneroden,Hee¬
ften , Dernerzithaim, Hohnftetten, Flachten,
Dietz,Frichonien,Zeutzheim,en meer andere.

"Privilegien, Dele Graeflchappen worden onder de vrije
Graeflchappen des Roomlchen Rijcx ghetelt,
aengelien der lelver Heeren niemandé als den
Keylèr alleen onderworpen zijn, ende de lelve
regalien ende prarrogativen genieten, die an¬
dere Vorften des Rijcx.Sy hebben 't recht van
gelt te flaen,loo wel van goudt,filver,als koper:
wdcke noch teghenwoordigh te lien is op de
munte, daer op deeene lijdeftaet>MonetaSigenj
op d'anderJoannes Comes de NaJJaw; die de voor-
gaende GraefIohan van Nalfaw hadde doen
munten.

De Landt-Graefvan Helfen, (die oock den
tytel des Graeflchaps Catzenelleboghen voert)
gheniet des lelvigen Graeflchaps inkomen, le¬
dert dat Landt-Graef Philips , den Grave van
Nalfaw, in 't jaer 1557 fes hondert duylent
kroonen heeft betaelt, ende hem 'tGraeffchap

Duytjlandt.

jimpten
van Naß
fw.

Dietz over gelaten, ende haer allbo verdragen
hebben, dat de tytel haer beyden loude ghe-
meen blijven»

Het eene deel des Graeflchaps Nalfaw is vol ^ucht-
berghen, waer door 't feer woelt ende wild t
ende met veel bolfchen bekleedt. Het ander
deel ftreckt hem in een Ichoone effenheydt,
waer in vele wijnbergen zijn, gelijck oock in't
Graeflchap Dietz,ende aen de riviere de Laen:
daerenboven heeft het Ichoone weyden,alder-
ley moes-kruyden, boonen, erweten, worte¬
len , rapen ende dierghelijeke ,• oock vrucht¬
bare ackers, daer kooren ende andere vruch¬
ten in overvloet groeyen.

De bergh-wereken maecken dit Graeflchap $ergh-
mede beroemt. In het gewelte van Sigen wort wreken,
een Ichoonen yfènfteen ghevonden, uyt welc¬
he ylèr ghelmolten wort,ende alderley dingen
daer van gegoten, als kachel-ovens, aen-beel-
den,ylère kogels,ende andere meer. Binnen en
buyten de ftadt maecktmen alderhande yfere
inftrumenten.Tot Frendenberg wordt pen ko-
Itelijck llael gemaeckt,datmen wijtende breet
vervoert. Dierghelijcke bergh-wereken ende
werck-plaetlen van yler, zijn oock te Dillen¬
bergh, Hager, ende Burbach: in welche quar¬
tieren men oock koper ende bleck vindt, als
oock tot Eberfbach, alwaer een groote glalè-
maeckerije is.

Het voornaemfte bolch is de Wellerwaldt, Zoßchen.
een deel van Silva Eircynia ofte Swartwalt: De
kleyne, ende ghelijck Ipruyten daer van, zijn
Kalteich, Heygherftruth, Scheiderwaith, de
Horre , der Kamberg, in welche de menighte
der wilde dieren een goede jacht geeft.

De Revieren zijn de Laen, Sigen, ende Dil-Rivieren,
le, van welche eenyeder voor-by verlcheyden
Ichoone lieden loopt. Aen Sigen leyt de
lladt Sigen -y aen de Dille, Hager,Dillenborgh,
ende Herborn ,• aen de Laen,Weilburgh,Lim-
purgh, Dietz , Nalfaw, ende Laenfteyn ofte
Lohnfteyn , aen die plaetlè daer de Laen haer
met de Rhijn vermenght.

De Baden vanEmbs zijn den Graven van&*^-
Nalfau,Dillenbergh,ende den Landtgrave van
Heften ghemeyn, ende worden om hare won-
derbaerlijcke verborghèn krachten van verre
belocht. Tot Rödingen ende Camberg is een
Suerbron, wiens water teghens den fteen ghe-
droncken wordt,daer alle jaren veel menlchen
van alle gheweften komen.

De ftadt Herborn is met een hooghe Ichole^tó^
verciert, waer alle jaer uyt Duytflandt, Polen,
Lijflandt, Denemarcken, ende andere landen,
vele ftudenten komen woonen.

A a a Delè
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hïwoon- Defes Graeflchaps inwoonders, zijn van we-

êam tiert.
,gen jiaer Jeught^ ftantvaftigheyt, dapperheyt,
ipaerfaemheydt, gherechtigheyt ende billick-
heydt over al bekent, ende worden van yeder
'hierom gheprefèn. Van der jeught afworden
fy in Godvruchtigheyt, ende alderley eerlijcke
ärbeydt, nootwendighe endenuttelijcke oeffe-
ninghen opghetogen.Lieghen,ende fijn woort
niet houden, achtenfe groote fonde en fchan-
de, lbo datmen op haer woorden mach vaft
ftaen.

Najftiu- De NaflTaufche Adel zijn groote liefhebbers
Ifihs Adel. envoorftanders der vryheydt, loo

datfe fich bemoeyen niet alleen met haer ey-
ghen,maer oock andere luyden vryheyt te be-
Ichermen.

f Otidhejt p|et j-fuys van Naffouwen is een van de oud-
ZnHNtif- fie ènde edelfte van Duytflant. Welck blijckt
fi». ' ten eerften uyt de Commmentarien van Iulius

Cxfar in 't eerfte Boeck van de Franfche Oor¬
loghen,daer hy fchrijft, dat die van \ landt van
Trier hem quamen klaghen, datter hondert
dorpen van Swaven vergadert ghekomen wa¬
ren op den kant van de Rhijn, om over te ko¬
men, ende in haer lant te vallen, waer over be¬
velhebbers waren Naflova ende Liberius.

Voor duylènt jaer, leeftmen van eenen ver-
maerden Grave Walrave vanNaffouwe , Son-
nenbergh ende Liborn, ende fijn huyfvrouwe
Minerva. Hondert jaer daerna verhalen de Hi-
ftorien,dat Gerold Graefvan Naflau,door toe¬
doen van fijn gemalinne Irmegarda,het Chri-
ften gheloove aennam,en van Keyler Carel de
Groote,Graefgénoemt wierde. Van 200 jaren
herwaerts, bewylen ly van vader tot kint haer
afcomfte en voorfaten, waer onder veel kloec-

S A V.
ke ende vibtorieule Veldt-overften zijn. Dit
gheflachteis gheduerighlijcken geallieert ge-
weeft by houwelijcke aenhooghe huyfen, als
Koningen van Engelant en Bohemen, Herto¬
ghen van Savoyen,Saxen,Lottringen,Borbon,
Ooftenrijck, Beyeren , Swaven, Brabant, Gu-
lick, Cleve,Vlaenderen,Hollandt,ende andere
Vorften: waer uytgelproten zijn feven groote
huylen, als dat van Gelre, welck landt ly meer
dan 730 jaren belèten hebben, tot dat 51 ver-
ltorven is op 7t Huys Gulick ,• ende voorts die
van Wifbaden, Dillenborgh, Wijlborgh, Sar-
brugh, Beilfteyn, en dit van Breda ende Oran-
gien,die al van 3t Naffouwen bloet komen.

Onder andere manhaftige van dit geflacht,
is gheweeft Graef Adolph van Naflfaw,die in't
jaer 1292 Roomfch Keylbr ghekoren is, maer
in de oorlogh gebleven. Waer teghens de Nafi Gï.Karth
faulche Helden van onlên tijdt lbo veel te ghe-
luckigher zijn te achten, welcke door hare
manhafte daden enkloeck beleydt,de Veree-
nighde N ederlanden van de Spaeniche regee-
ringe ontrocken, ende met haer lof en groote
roem de gantlche werelt vervult hebben. On¬
der des Voortreffelijeken Helden Wilhelm van
Naflaw Prince van Orangien gouvernement,
hebben de Nederlanders hare vryheyt verkre¬
gen : Onder Prins Maurits loffelijcker gedach-
nifle,Prins Wilhelms fone, groote en veel vi-
rien ghehadt, ende fteden ghewonnen. Hoé
verre ly 't nu onder de voorfichtighe regeerin-
ghe zijns broeders Prins Hendrick Frederick
van Orangien ghebracht hebben, ghetuy-
ghen de groote ende machtighe overwon¬
nen fteden, 's Hertoghen-Bolch, Maeftricht,
ende andere.

Het Aertz-Bifdom

TRI E R.

Noem. im'.. 1 Et Aerts-bifdom Trier heeft fij¬
nen naem van de oude Hooft-
ftadt Trier. Dit landt, ghelij ck-
men in Csefar en Tacitus kan
fien, was eertijds groot, want het
hadde onder hem een goet deel
van 't Bifdom Mentz, Bingen,en
Sarbruck, ende grenfde aen de
Vbien,Mediomatricen ende Ne-

gtilen. meten.Nu word het bepaelt in't noorden met 't Graef-
fchap Naffouw, het Hertoghdom Berghe, ende het
Bifdom Geulen; in't ooften met Ringauw ende Helfen,
in't zuyden met Wefterrijck ende 't Hertoghdom
Zweybruggen, ende in't wellen met het Hertoghdom
Lutzenburgh.

Lucht. De locht is hier veeltijdts neveligh ende reghen-
achtigh, foo dat het van fommighe het vuylnis-vat der
elementen ghenoemt is; doch andere fchrijven dit een
feecker dal toe, daer altijdt fwarte en donckere wole¬
ken over hanghen.

Lands aert. Het landt is feer oneffen, op fommighe plaetlen van
weghen de onvruchtbare berghen fcherp ende rouw
ende brenght bykans anders niet dan haver voort;
doch op fommighe plaetfen , naer den Rhijn en den
Mofel, is 't vruchtbaerder.

Lojfchen. Hier fijn vele bolfchen vol wilt-braet en ghevogelt,
bequaem tot de jacht: alle deelen van Sylva Arducn-
na, waer van de voornaemlle fijn Wefter~waldt,Eyder«
waldt, ende Eberswaldt.

jVergen. De voornaemlle berghen fijn de Meliboci ende
Abnobi.

Mcjren. In dit landt fijn twee diepe meyren, te weten de VI-
mer-zee en de Laicher-zee, in welck alderley groene,
geele enroode lleenenfijn, die de finaraghden ende
hyacinthen ghelij eken.

Rivieren. Hier fijn oock vele rivieren , onder welcke de ver-
maertfte de Moefel is , welcke in den bergh Vogefus
in Lottringhen ontfpringht, niet wijdt van den oor-
Ipronck der riviere Saone, weynigh boven het dorp
Bullan. Sy loopt van 't zuyd-ooft nae het noord-weft
door de lieden Leltrau, Remiremont, Efpinal, Char¬
mes, ende Baton,recht na de Bilïchoplijcke Had Toufi
en van daer na Metz ende Trier, tot datfe by Coblentz
in den Rhijn valt. By de oude Schryvers wordtfe obrin-
cu* ghenoemt, hoewel fommighe meynen dat die de
Nava is, die by Bingen in den Rhijn loopt / andere de
Meyn. Maer buyten twijfel is Obrincus de Moelei,
hoewel Ptolomteus daer teghen fchijnt te fijn , die
Obrincus boven Mentz Helt, maer 't is waerfchijnlijck
dat hy door het fegghen van andere ghedwaelt heeft,
in Obrincus op fijn rechte plaets te fetten. Dat mede
Nava de Moefel niet is,blijckt hier uyt, dat Ptolomasus
anders defe vermaerde rivier de Moefel foude verghe-
ten hebben , ende het kleyn waterken de Nava in fijn
plaets ghellelt. Ioannes Heroldi meynt dat Ptolomseus
met Obrincus niet eenighe rivier oft loopend water
verllaet, maer dat landeken, welck nu ter tijdt
SXfjingatt) heet. Maer ick kan niet bedencken waer
mede hy dit wil bewyfen. Voorts is de Moefel vifch-
rijck van carpers, barben, falmen, baerfen , firoecken,
kreeften,en dierghelij cke. Aulonius heeft een geleert
gedicht van defe rivier ghefchreven, welck hy Mofella
noemt. De andere rivieren fijn de Kil, oock Gelbis
ghenoemt, Pruin, Vhr, Sara, ende Sura,

Duytßandt.

Het heeft oock verfcheyden metale mijnen, als van Mijne».
filver, kooper, yfer ende loot.

Men leeft dat 't altoos een eygen Hertogh ghehadt" Onder
heeft, nu ter tijdt kent het voor lijnen Heere den den Atrts*
Aertz-bilfchop ende Chuervorft van Trier. bijfchop.

De inwoonders hebben altoos machtigh ende kloeck Inwm*
ler wapenen gheweeft, foo datfe onder haren Overiten ^eYm*
Ambiorige , Cottam ende Sabinum, Colonellen van
Ciefar, met haer gheheele macht, by Luyck verflagen
hebben doch daernaer fijnfe van Labieno overwonnen.
Ciefar bekent, dat de ftadt ofte ghemeynte van Trier,
door de naeheydt der Duytfchen, met gheftadighe
oorloghen gheoeffent is, oock in maniere van leven
ende fierheydt, de felve niet feer onghelijck was, ende
datfe noyt eenigh bevel achtervolghden, oft fy moften
daer toe met ghewelt ghedwonghen fijn: foo liefheb¬
ben de Nederlanders van oudts de vryheydt ghehadt.
Nu ter tijdt fijnfe kloecke arbeyts-lieden,ende worden
door de hanteringhe van andere natiën daghelijcks be¬
leefder, en van beter manieren.

Het landtfehap de EifFel hoort eenfdeels onder het Eifek
BildomTrier,maer meefte-deelonder Lutzenburgh.
Hier is een rouwe grondt, daer meelt haver wall. De
inwoonders gheneren haer met beeilen, honingh ende
was. Van dit fchrijft Richwinus aenMunfterus aldus:
Dit landt is van natuere oneffen, rou , vol berghen en
dalen, koudt, ende met reghen ghequelt, maer luftich
van weghen de fonteynen ende loopende wateren. De
inwoonders fijn kloeck in't arbeyden,hebben goet ver-
ftandt,allïe gheoeffent worden. Hier fijn veel fchapen;
geyten, ende meerder vifch als wildt-braet.

Tot Bortrich anderhalfmijl van de Moefel is een ge-
font badt.Ontrent Meyenlijn filvere mijnen,maer wor¬
den verfuymt. In de Heerlijckheden Keyla, Croo-
nenbergh ende Sieyda in Hellenthal, worden goede
aenbeelden en kachel-ovens ghemaeckt, die nae Swa-
ben , Francken , en vele andere plaetfen vervoert en
verkeft worden. Manderfcheyt en Gerardfteyn rno-
ghen in den ferner met fommighe landen van Italien
wel vergheleken worden, van weghen den overvloet
der vruchten, als comcommeren,meloenen, lattou, en
andere.

De Hooft-ftadt is Augufta Trevirorum, ghemeynlijc- Hooft-ken Trier ghenoemt, een van de oudtfte fteden van fladt Irkh
Europa; iEneas Sylvius deduceert håren ouderdom
13 00 jaren voor de ftadt van Roomen. Opeen oude
munte van Keyfer Vefpafiantis ftaet Col. Avg.
T r e v i r o r. Mela noemtfe alleen Angußa, daer hy
feydt in het tweede capit. van lijn derde boeck : De
voornaemlle volckeren van de Belgen fijn de Treviri,
en de rijekfte ftadt, in het landt Trier, is Augußa, en, in
de Heduis, Angußodunum. Tacitus vermaent dickmaels
van defe ftadt in lijn hiftorie, die in den tijde als de Ro-
meynen teghens de Duytfche oorlooghden, de refi-
dentie van hare Key fers ende ftad-houders gheweeft is,
daer fy oock hare foldaten betaelden. Hier was oock
het Arlenael oft wapen-huys der Romeynen, daermen
alderley wapenen maeckte ende bewaerde. Noch he-
denfdaeghs fietmen daer het paleys van Keyfer Con-
ftantinus ghefticht,met meer andere oude ghebouwen,
ende antiquiteyten, die daghelijcks uyt de aerde ghe«
graven worden. De H. Athanafius Biflchop van Ale¬
xandrien heeft hier in ballinghfchap gheleeft. De H.
Hieronymus, foo hy felfs fchrijft, heeft de commenta-
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rien van S. Hilarius hier uytghefchreven. De Aertz-
ketter Prifcilianus is daer ghedoodt door het bevel van
Keyfer Maximus. Keyfer Vaientinianus Auguftus heeft
lijn winter-plaetfe hier ghehouden. De trefFelijckfte
ghebouwen waren op de manierevande fabrijck der
Romeynen ghemaeckt, als het Paleys, Campus Martins,

Academie. Capitolium, ende Circus. Hier is oock de oudtfte Vniver-
liteyt van heel Duytflandt. De Gotthen hebben defe
ftadt eertijdts ghedeftrueert, ghelijck Salvianus Bif-
fchop van Marklien ghetuyght, in fijn fefte boeck van
de oordeelen ende voorfichtigheydt Godts, De Moe-
fel loopt midden daer door. Simon Richwinus fchry-
vende aen Munfterus fpreeckt van defe ftadt aldus:De-
fe plaets is van natueren luftigh , foo door de berghen,
dalen, als rivieren en bygheleghene weyden. De ber-
ghen fijn groen van wijngaert, de ackers vruchtbaer
van koorn , de bolfchen daer ontrent vol wiltbraet, en
de rivieren vifch-rijck. Van de inwoonderen fchrijft
Aufoaius aldus:

£>uinetiam mores, & Utamfronteferena
Ingenium naturafuis concejjit alumnis.

Coblentt;• Coblentz heeft defen naem van het latijns woordt Con-
fluentia oft Confluentes , dat is, een t'famen-loop, om dat
de Rhijn en Moefel daer in een loopen. Want de oude
hebben ghemeenelijck aen fulcke t'famen-loopen haer
fteden gheboiiwt. gheiijcKiucu Fei aen Balei, Mentz,
Straesburgh,Vim,ende andere meer. Sy is volck-rijck,
heeft fchoone huyfen neflens den water-kant, luitigh
profpeót, vruchtbare ackers ende wijn-berghen. Daer
teghen over leydt het Cafteel Eerenbredfteyn, op een
hooghen bergh, welck de ftadt ende het omligghende
land kan dwinghen; ende wordt onder de fterckfte flo¬
ten van Duytflandt ghehouden. In defe Duytfche oor-
logh heeft de Köninck van Sweden fijn garnifoen daer
in ghehadt, die de Fran§oyfen daer inghelaten heb¬
ben, welcke het noch ter tijdt behouden.

E R .

Boppart ende Over-wefel waren eertijds twee rijeks- Boppan
fteden, maer fijn naederhandt van Keyfer Henrick de Overwefel.
VII, voor een fomme ghelts aen den Aertz-bilfchop
van Trier verfet.

Men feyd dat de eerfte Bifïchop van Trier is geweeft
S.Eucharius uyt Griecken-land,een van de 72 Difcipu-
len Chrifti, hier ghefonden van den H. Apoftel Petrus,
als oock de twee naeft-volghende, te weten S. Valerius
en S. Maternus. De 73 was Ludolfus Saxo, die de eer¬
fte van de Aerts-biflchoppen van Trier Chuervorft ge-
maeckt Wierde. Soo dat tot den teghenwoordighen,
hier 111 BiflTchoppen gheweeft fijn.

De fteden die aen den Moefel liggen behalven Trier, Andere
fijn Nivomagum , een vermaerde legher-plaetfe van fteden e»
Keyfer Conftantinus, Veldentz, Cella, Beylfteyn, Co- belegene
blentz,ende andere meer. Die naeft-ghelegene Graef-lanAen-
fchappen by de Provincie van Trier fijn Blancken-
heym, Arnsbergh , Nuenar, Reiferfcheyd , Sleyden.
Als oock de Heerlij ckheden van Cronenburgh ende
Smidheym. In de Trierfche Provincie worden ghetelt
dele Abdyem Prumen, S. Maximin by Trier, Metloch,
Himmelrodt, endeToley. De Graeffchappen Man-
derfcheydt, Keihel, Weirnenborgh, Gerrefteyn, Vel¬
dentz. De Baronnyen Winnenbergh ende Bilfteyn. De
Heerlijckheden Palfenheym, Saffich, zur Leyen, Eitz,
Permont, Wildenborgh, Eerenborgh, Waldeck, Her-
telfteyn, ende Kerpen. De Vooghdyen ofte Ampten
S chonbergh, Schoinecken, Hildesheym,Daune, Over-
Manderfclieydt, Kylborgh , Vlmen, Cocheim, Kem¬
penich, Meyen, Monreal, Keyfers-Efch, Munfter Mei-
jenfelt, Over Hammerfteyn, Welfch-Billich, Broich,
Pfaltz, Witlich, Sarburgh , Grimborgh, S. Wendel,
Bleiencaftel, Hunelfteen, Baldenauw,Berncaftel, Cell,
Baldeneck, Schoinec, Coblentz, Boppart, Ober-We-
fel, Eerenbreitfteyn, Montadour > Vilmar, Brechen,
Caemborgh.

Decaerte van Trier fiet in Nederlandt neffenshet
Hertoghdom Lutzenburgh.

c

Het Aertz-Sticht
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E Vbii, die ten tijden van Iulius den Francoyfon weder ontnomen, onder het Room*»
Casfar over Rhijn aen den oever fche Rijck ghebracht, ende in haer oude vryheyt ge¬
in Duytflandt woonden, hebben, ftelt. Eertijdts waffo vierkant,gelijckmen uyt de ruinen
na de gelegentheyt van die tijdt, der oude muren noch heden kan fien. In 't jaer 1180,
een groote ende florerende ftadt iflè door den BHTchop Philippus vergroot, en booghfi Vergmu
befeten: welcke allfe van de Swa- ghewijfo ghemaeckt, ende veel lants , met Cloofteren
ben niet konden (naer veel oorlo- ende huyfen van wereltlijcke perfoonen , binnen de
ghen) verdreven worden, zijnfe Stadts-veften ghetrocken. Hedenfdaeghs heeftfe een

nochtans haer tributariflèn gheworden: het welck de muermet 83 thorens , ende een dubbelde graft fonder
Vbii niet langher willende verdraghen, hebben ghefan- water, die van buyten ende vanbinnen met boomen
ten ende gijfelaers, hulp tegen haren machtigen vyandt befetis, ende veroorfaeckt een feer gheneughlijcke
verfoeckende, aen Caefar ghelbnden , die der Swa- wandelingh om de groente , fchaduwe , ende ghefangh
ben gewelt doen wederftaen heeft; doch 't fchijnt dat- der nachtegalen. Sy heeft veel dinghen met de ftadt
fe daernaer wederom van de Swaben ghequelt zijn. Roomen ghemeen: Want inde Magiftraet zijn Conlu-
Op dat fy dan voortaen vry ende gheruft fouden leven, les ofte Burgermeefters,Stadthouders,Schouten,Over¬
heeft Agrippa,des Keyfers Aügufti fchoon-loon, haer luyden, Wachtmeefters, Fabrijcken ofte Bouw-mee-
goetwillich over den Rhijn gebrocht,fo Strabo fchrijft, fters,Verlorgers van allerley voorraet, en andere. On-
ende tot een woonplaetfo ghegeven, de contreye daer der de ghewijde gebouwen, zijn veel fchoone kereken: Gebomi>e*t»
nu Vpen oft Vben leydt. Aldaer heeft Agrippina , de onder de borgerlijcke een groot Raedt-huys, Arcinael
dochter Van Germanicus, de nicht van Agrippa , ende ende koren-huys, treff'elijcke marekt, ende andere
ghemalinne van Claudius, een Colonie ghebrocht, ten fchoone huyfen: foo dat Ceulen door playfante ghele-
tijde van Tiberius,om datfe daer geboren was, ghelijck genthey t, eerbaren Raedt,hooge fchole,wij flieyt,ghe-
Tacitus met defe woorden getuyght: Agrippina,op dat leertheydt, groote rijckdommen ende macht,heerlijc-
fy haer macht oock aen de naburige natiën foude thoo- heydt, ghebouwen , ende konftighe handt-wereken,
nen, gheboot datmen in der Vbienftadt, alwaer fy ghe- met recht Hooghduy ts Roomen mach ghenaemt wer-
booren was, oock de oude afghedanckte foldaten lou- den. Dat defe ftadt eertij ts 't Rooms recht ghebruyekt
de voeren, ende een Colonie oprechten , die van haer heeft, blijekt uyt Vlpianus vig. de Cenf. Sy begrijpt in
den naem heeft. Te meer om dat haer groot-vader haer omganck 38 ftadien, ende heeft 34 poorten, veel
Agrippa dat volck, welck den Rhijn ghepafleert was, heerlijcke huyfen, 9 Hooft-kercken , 10 Collegien,
in fijn befcherminghe nam : Daerom willenfe gheen 1 f mannen kloofters,waer onder zijn twee Abdijen van
Vbien genoemt worden, maer Agrippinenfen, als oft fy S.Benedi&us orden, de eene S. Pantaleons, en d'ander
haer den Duytfchen naem fchaemden. Tacitus feydt groot S.Marten,tot onderfcheyt van een Prochie-kerc-
op een ander plaetfe: hoewel de vbii verdient hebben ke diemen kleyn S. Marten noemt : oock over de
den naem van een Romeynfche Colonie, ende liever f9 Maeghden ende Vrouwen Kloofters , 30 Capellen,
inet de naem van haren ftichter Agrippinenfos ghehee- 2 Gafthuylen,2 fieckenhuyfen,8 Oude mannen huyfen.
ten worden, ende haren oorfprönck fchamen,nochtans Onder alle de kereken is de Hooft-kerck van S. Peters-*
zijnie eertijdts,om haer getrouwicheyt,over den Rhijn ftoel de voornaemfte , welcke, waerfe volmaeckt, fou-
ghefet, om datfe den vyandt fouden keeren, ende niet de alle de kereken van gantfeh Duytflandt in groote,
om datfe afgheweert fouden worden. Elier van komen heerlij ckheyt ende Architeóture te boven gaen.In defe

'Ceulen. de namen Colonia ^Mgrippina , Colonia c.Agrippina Vbio- zijn veel begraeffoniffon van Biflchoppen endeVorften,
rum , ende Colonia, dat is Ceulen. Defe ftadt met een met hare beeltenilfen5uyt coper, fteen,ende Alabafter.
gheluckigh beginfel ghebouwt,heeft foo toegenomen, Hier ruften oock in filvere kaften , de lichamen van de
datfe Zofimus , de grootfte , ende Marcellinus de drie Coningen , hier van Milanen ghebrocht 5 ende an-
fterckfte van Duytflandt, ende feer vermaert noemt, dere heylighen. In defe kereke mach niemandt Cano-
Het is oock feecker datfe de hooft-ftadt gheweeft is ninck zijn, als van Vorftelijck,Graeffelijck, oft ten min¬
van Neder-duytflant, ende refidentie van de velt-over- ften Barons gheflacht, behalven diemen feven Priefters
ften der Romeynen, fo dat Vitellius den poenjaert,daer noemt, hoewel datter acht is, alle Doótores oft Licen-
Keyfer Otto hem felye mede ghedoot hadde, naer tiaten, die den Godts-dienft moeten doen , ende de
Ceulen gefonden heeft, foo Suetonius ghetuyght. Al- Ampten van Suftragaen, Vicarii in Spiritualibus , ende
daer heeft oock Trajanus de Rijcx ghewaden, ende or- dierghelijcke meeft bedienen. De Aèrtz-biflchop wort
namenten verkreghen, die hem van Nerva toeghelon- van de Canoniken defer kereke , uyt 't feive Capittel
den wierden. Defe ftadt is door haer afval tot de Ro- ghekofen, ende van de Paus gheconfirmeert: nu ter tijt
meynen, opkomfte ende rij ckdommen, vande over- is't Hertogh Ferdinand , broeder des Hertoghs van
Rhijnfche natiën foo ghehaet gheweeft, dat fy,ten tij- Beyeren. De kereke der Macchabeen , ende die van
den Civilis Tenóleri,verfocht hebben,dat fy haer mue- S. Vrfula , diemen oock der elf duyfent Maeghden
ren,die fy bolwercken van de Ceulfche flavernije noem- noemt, zijn feer treffelij ck' ende heerlijck. Aen het
den , fouden nederwerpen j alle de Romeynen bin- Raethuys ftaet een fchoone thoorn,van vierkante ftee-
nen haer palen dooden , ende de goederen der omghe- nen feer hoogh op-ghebouwt, met konftighe beelden
brachte, voor den dagh brenghen: Maer Ceulen is den verciert. Daer teghen over ftaet een Capelleken, daer
Romeynen ghetrou ghebleven , ende voorfichtigh dit de loden voor defen haer Sinagoge plegen te hebben,
onweder ontkomen. Maer in 't jaer 462,als haer macht ende nu Ierufalem heet, waer in een konftighe fchilde-
fwack ende vermindert was, hebben de Francoyfen de rije te fien is. De oude marekt,welck de principaelfte
ftadt met ghewelt, onder het beleydt van haren Veldt- is,light achter het Raedthuys,daer driemael in de weke
overften Childericus, inghenomen, ende daer tot de alles te koop komt: rontfom de felve ftaen veel fchoo-
tijden van Otto de I geregeert.Defe heeftfe anno 949, ne huyfen, Op de nieu marekt (diemen oock deKey-
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Tersmarckt noemt) ende op andere plaetfen, hebben
veel van de Gulickfchen ende Berchfchen Adel haer
eyghen huyfen om te logeren , alfle in ftadt komen, als
oock eenige Abten. De Rhijn loopt dicht voorby de
ftadt, is feer luftigh ende gherieffelijck om alle Coop-
manfchappen op ende af te voeren, waer in onder an¬
dere viflchenoock goede Salm ghevanghen wort.

hBuyts. Recht tegen over Geulen , op de kant van de Rhijn
lach eertijdts het Fort Duits ofte Deufch genaemt, ge-
maecktmeteenbrugghe van Conftantinus Maximus,
fone van Conftantius , om daer Soldaten te leggen,tot
befcherminghe van Vranckrijck. Dit Kafteel met de
brugghe is daernaer van de BiiTchop Bruno afghebro-
ken, en de fteenen tot de opbouwinge van een Abdije
der Benediótiner orden gebruyckt. Hier is anno 1124,
Abt gheweeft Rupertus Tuicenlis, door ftjn gheleer-
de fchriften, door de heele wereldt bekent.

'Academie jye l100o-e School van Ceulen, is van de outfte in ge-
tC CctilCH 1 1' heel Duytilandt, weick niet te verwonderen is, ghe-

merckt deRomeynen, deLatijnfche Tale ende ghe-
leertheydt hier eerft ghebracht hebben, ende daer de
Chriften religie, korts nae de tijden Chrifti, van S.Ma¬
ternus , Difcipel van de Apoftel Petrus, foomen feydt,
gheplant is^ ende na de tijden van Carolus Magnus,door
toedoen der Biflchoppen, meerder opgekomen,tot dat
fy eyndelijck in het jaer 13 88, tot een Academie open-
baerlijck is inghewijt, ende van de Paus Vrbanus de VI,
met de felve Privilegien ende vryheden begift, die de
hooghe Schole van Parijs heeft.

Grenfen. Het Aerts-ftift Ceulen,heeft den naem van de hooft-
ftadt3 grenlf in't Noorden aen een deel van't Graef¬
fchap van der Marek, 't Hertoghdom Cleef, in 't 00-
ften, aen 't landt van den Berch; in 'tzuyden, aen'tBifl-
dom Trier: in 't weiten,aen'tHertochdom Gulick,
ende een deel van Gelderl andt.

JSdjnfchaf- Onder het ghebiedtvan Ceulen,zijn verfcheyden
Baljufchappen, als Arnsbergh, Fredeborgh, Bijlfteyn,
Fredehardeskirchen,Hooveftad,Werle,Nehem,Baloe:
De Heerlijckheden Wildenborgh,Hombereken, Hac-
kenbergh, Hardenbergh.

In de grenfen der Vbien, was eertijts Tolbiacum, als
Tacitus in 't vierde boeck lijnder Hiftorie fchrijft. Het
is ghelooflijck , dat de oude Vbii oock een deel van het
Graeffchap vander Marek ende het Hertochdom van
den Berge bewoont hebben.Het fticht Ceulen is groot,
ende heeft behalven de hooft-ftadt, noch twee andere
voorname, Bon ende Nuys.

Pon. Bon wordt in de Romeynfche Hiftorien driemaels
verhaelt.Tacitus noemtle CaßraBonnenßa,dat is,de Le-
ger-plaets te Bon, van Drufus ghebouwt, ten tijden
Augufti, die tot bewaringhe van de Oever des Rhijns,
meer dan f o Kafteelen ghebouwt, ende Bon aen Geno-
fia,met een brugh over den Rhijn valt gemaeckt heeft,
het welcke Florus in lijn boeck klaerlijck betuyght
met defe woorden : Langhs den Oever van de Rhijn,
heeft hy meer dan vijftigh Kafteelen ghebouwt, ende
Bon aen Genolia met een brugh, ende fchepen vaft ge¬
maeckt. 't Is een luftighe ftadt, daer de Rhijn dicht
voorby loopt, met een.muer ende gracht omcinghelt,
ende van binnen met fchoone huyfen verciert, leydt in
een vlacke plaets, aen de li j de daer de berghen die van

Vrucht- feecken, den Rhijn fchynen te omvatten, en
baerheydt. in een valleye te veranderen. Het landt is hier rondtom

feer vruchtbaer, ende brenght, behalven alderley gra-
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nen, goede wijnen voort,dicht by de ftadt zijn eenighe
heuvels, die des Somers koftelijcke vruchten draghen,
niet alleen tot behoef, maer oock tot vermaeck ende
delicatellè. Op defe is veel Wildt ende bequame ghe-
leghentheydt om te jaghen : Daer zijn oock luftighe
tuynen en boomgaerden , welcke met rivierkens en
fonteynen bewatert worden. Hier komen die van Adel
haerdickwiis vermaecken. De BiiTchop van Ceulen
houdt hier ordinaris hof. Daer is een groote marekt,
een fchoone Collegiale-kerck,daer fommige Ceulfche
Biflchoppen in verheven Tomben begraven ligghen.
Voor fommige jaren,heeft Ferdinandus Aerts-biflchop
van Ceulen, hier een Capucijner kloofter ghefticht. By
onfe tijden heeft GarelTruchfes, de ftadt inghenomen
ende bewaert voor lijn broeder Gebhard Bilfchój* van
Ceulen, tot datfe het guarnifoen door 4000 rijcxdael-
ders omghekocht,ghelpvert heeft aenErneft van Beye-
ren, die met hulpe des Conincks van Spanien Gebhar-
dum verdreven heeft.

Sesmijlen beneden Ceulen Ieyt Nuys, aen de riviere Nuys.
de Erpe, langs welckenmen bequamelijckdoor een Ca-
nael in den Rhijn kan varen. In 't Noorden is defe ftadt
breedt, ende in 't weftelijcke deel langhwerpich, heeft
twee mueren, beyde met veel ftereke toorens verlien.
Hier is een Collegiael-kerck van S. Quirin , die Graef
Everhard heeft doen timmeren.In't jaer 881,zijn Nuys,
Bon, Ceulen,ende Tolbiack, van de Normannen ver¬
brandt. De Borgerije van Nuys, heeft door haer vro-
micheydt groote vryheden van Keyfer Frederick ver¬
kregen (wiens beelt midden op de marekt ftaet) wantfe
vry van Tol zijn op de Rhijn 3 moghen geit llaen 3 voe¬
ren een gouden Arent in een fwart velt, ende hebben
recht om Publijcke brieven ende befcheeden met root
was te zegelen. Keyfer Maximilian de I, heeft binnen
Nuys lijn gemalinne Maria, eenighe dochter ende erf-
ghenaem van Carel van Burgundien de ftoute, ihoe-
der van Philips del, Coninck van Spanien, ende groot¬
moeder van Keyfer Carel de V , ghetrouwt: foo dat
door dit houwelijck bynaer heel Nederlandt aen 't
huys van Ooftenrijck ghekomen is. Defe ftadt is in
'tjaer 1 ? 8 5-, van wegen de BiiTchop Gebhard Truchfes
door verraflinghe inghenomen van de Grave van Nieu-
wenaer. Maer Alexander Farnelius Hertogh van Parma
heeftfe anno 1 586, wederom naer een korte belegerin-
ghe, ltormender-handt verovert, wanneer 't meefte
deeï der ftadt in brandt raeckte, ghelijck de ruinen he-
denfdaechs noch ghetuyghen.

In het gemelde Bifdom is oock de ftadt Andernach, Ander«
waer van Ammianus fchrijft, die onder den Keyfer Iuli- nA°b.
anus ghedient heeft. Sy leydt in een luftighe contreye
op den Rhijn, tulïchen 't geberchte ende twee rivieren
op de Franfche lijde, twee mijlen van Coblents.

Drie mijlen beneden Ceulen , light het ftedeken Sons.
Sons, aen den Rhijn, dat over fommighe jaren bynaer
heel verbrant is. Hier hebben de Domheeren van
Ceulen eenen Tol.

Keyfers-Weerdt light dicht op den Rhijn , een mijle Keyfers«
beneden Duflèldorp, daermen aen den Ceurvorft van mertm
Ceulen den Tol moet betalen.

Een mijl beneden Orfoy,is Rhijnberck,door de me- Rhijnberck.
nichvoudighe belegeringhen, van de Spaenfche, ende
de Staten der Geünieerde Provinciën,wel bekent. Nu
ift onder de voorfchreven Staten. Hier heeft d'Aertz-
bilTchop van Ceulen oock lijnen Tol.
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Naem.

Vrucht-
baerwyd.

Vorften.

n.

A

Duren.

E ftadt Gulick heeft oock dien
naem ghegheven aen het Her¬
toghdom , welck de Francoy-
fen le fays des Iuliers noemen,
light tulfchen de Rhijn ende de
Mafe, op fodanighe wijfe als Cle¬
ve,uytgefondert,dat Cleve noor«
delijeker light.

De locht defes landtsis goet ende ghefont; de acke¬
ren vruchtbaer van alderhande kcoren, 't welck daer
volkomen ende fwaer is 3 daer lijn oock fchoone wey-
den^maer gheen wijn.Dit landt brenght oock voort,het
cruyt Ifatim, 't welck ghemeynlijcken Waid ghenoemt
wordt, en van de verwers ghebruyekt, waer van de in-
woonders groote winfte hebben. Hier lijn oock veel
tamme ghedierten,infonderheyt treflijeke paerden.
Men houdtdat de Vorften van Gulick haren oorfpronk

hebben van Euftathio,broeder van Godefrid van Bouil¬
lon.Eer tij dts was dit landt een Graeffchap, maer wierde
in 't jaer 1329 , van Keyfer Ludovick, tot een Marqui-
faetfehap verheven, ende dertichjaren daerna van Key¬
fer Karei de IV, op den Rijcxdach te Metz, tot een
Hertoghdom , 't welck Cufpinianus in 't leven deflèlvi-
gen Keyfers dus ghetuyght.De eerfteMarck-grave,die
daernaer oock Hertogh wierde, is geweeft Wilhelm de
IV, wie zyn lone Guilielmus luccedeerde in de Hertog¬
dommen Gulick ende Gelder 3 die ftorf londer kinde¬
ren , ende liet zyn broeder Reynold tot erfghenaem 3
welcke oock overleed fonder wettelijcke erve, en-
de zyn Weduwe hertroude aen zynen Swagher Adolf
Hertogh van Bergh, waer door hy g ' leworden is Her-
toch van Gulick ende Bergh. Naer dat dele oock lon¬
der kinderen gheftorven was, is Guilielmus Hertogh
van Gulick ende Bergh gheworden,die hadde een loon
Gerhard ,die hem inde regeeringhe volchde: defe Ger¬
hard hadde een Toon Wilhelm,welcke zyn eenige doch¬
ter ten houwelijck gafaenloan, de eenighe loon des
Hertoghen van Cleve , waer door dele drieHertogh-
dommen Bergh, Gulick, ende Cleve, onder een Heer
ghekomen zyn. Ioannes hadde eenfoon Wilhelm, die
het vierde Hertochdom Gelder daer by ghevoecht
heeft3 doch wierde in 'tjaer 1543, van Keyfer Carel de
V, overwonnen, ende van zyn landen berooft, die hem
de Keyfer daernaer op lekere conditiën wederom ver-
verleende,uytghefondert Gelderlant, wanneer hy trou-
de de dochter des Roomfchen Conincks Ferdinandi.

De hooftftadt defes lants, is Iuliacum ofte Gulich aen
de Roer gheleghen , waer Van Antoninus in zynltine-
rario ghedenckt 3 Nu ter tij t iflè fterek ghefortifïceert,
en met een heerlijck kafteel daerneffens. Buytende
ftadt hebben de Vorften van Gulick eenGathuyfers
kloofter ghebouwt, ende met goede inkomen verlien.

De andere fteden fijn Marco-durum ofte Duren,
welcke van weghen de harde belegheringhe des Key¬
fers Caroli Quinti vermaert is gheworden , waer op
oock te dien tijde dit veers ghemaeckt is:

En tibi DVra laCet, bVra CerVICe rebeLLIs ,

qVo Cadlt AVgVftI Mensis & ensls erat.

Welcke veevfen aldm luyden:
sT<*t doCh de ItlIVe neCk Van oVeren Laegh gbeVeLt
In de Maent AVgVft, door CareL AVgVft de heLt.

Duytßandt.

Munfter Eyffel is een feer playlierlij cke ftadt , ghe» Mmfé
leghen inde valeyen tuflehen de berghen , niet wijt van Eyffd.
de oorlprong der riviere Erpe. Eufkirchen, Berchem ,

Gaßrum ofte Caller , van weghen het fterek kafteel 5

logenoemt,Grevenbroeck,Gladbeeck,Dalen,Walïèn-
bergh, Aldenhoven , Gelekirchen, Rangeraad, Henft
bergh,Gangelt,ende Sittert.

In dit landt is een groot ghetal van floten , waer vari
fommighe adelijeke ende ridderlij cke gheflachten den
naem voeren, als, Palant, Meroden, Reufchenbergh ,

Neflelroden, Wachtendonck , de Baronnye Wickrad ,

Hier is oock een feer fterek kafteel, een woonplaetfe
der Quaden.
De riviere in defe landë lijmde Roer, die midden door Kivteré-

't landt loopende, het felvige als in tween deylt,en ftort
by Roermonde in de Maes. De Erpe,niet wijt van Mun¬
fter Eyfel beginnende,loopt een ftuck weeghs door Gu-
lickerlant,en valt by Nuys in den Rhijn. De Niers heeft
hier in Jt land zyn oorfpronck.

In defe ftreeck, light Aken , Civitas Aquenfis, ofte Ahen„
ghelijckmenfe nu ter tijdt noemt, Aquifgranum, daer de
dertichfte Legio Vlpia haer quartier hadde, Luitprandus
noemt dele plaetfe Grani Palatturn 3 ende Regino , The/-
mets Gram, ende Aquis Palatium 3 fommighe Icribenten
noemenfe oock linipelijcken Aqua, van de inwoonders
ende Nederlanders wordtfe Aken gheheeten, vande
Duytfchen Ach,ende van de Francoyfen Aix.

Het is een feer oude ende treflijeke ftadt, heeft een
ghefonde locht, ende light in een fchoone landouwe^
maer de teghenwoordighe ghebouwen lijn fo heerlij ck
niet,alfle eertijts waren. Van de tijden Caroli Magni tot
Carel de V incluys, lijn hier de Roomfche Keylers al-
tyt ghekroont,niet met een yfere,fo vele meynen,maer
met een fuyvere goude kroone, diemen noch inde
krooninghe der Keyferen ghebruyekt, en hier bewaert
wort. Binnen en buyten de muyren deler ftadt lijn veel
warme fonteynen ende baden, die tot veelderley kranc-
heden dienftelijck zijn. In defe ftadt heeft Carolus
Magnus hof ghehouden, alwaer hy oock gheftorven
ende begraven is.

In'tjaer 15-98, den lellen Iunii, is defe ftadt vande
Keyfer in den ban des rijcx ghedaen , die daer binnen
gepubliceert is van een Officier of Herault den 28 Iulii
naeftvolghende: De oorfaecke was om dat de Raet niet
uyt de ftadtdede vertrecken die vande Lutherfche
ende de Ghereformeerde religie, die daer ghevlucht
waren,ende vrye exercitie van religie hadden,door dien
de Magiftraet pretendeerde dattet een vrye Rijcx ftadt
was, ende daerom de vryheden neffens andere fteden
behoorden te ghenieten. Als de Magiftrået merekte dat
de ftadt gheen gewelt kofte wederftaen, en dat een goa-
de partye foldaten van de Cardinael Albertus, ende van
de Keyfer, om in de oorloghe van Hungaryen te ghe«
bruyeken, daer ontrent laghen, hebbenfe haer officie in
handen vande Gaffels ofte Ambachtë geftelt.Delè heb-
Ben terftont de Lutherfche ende Ghereformeerde Pre*
dicanten, die daer vele waren, afghefchaft, ende voorts
de faken bevolen den Aertzbiflchop van Ceulen. Hier
door is de Magiftraet verandert, ende in alle cffiaen
Catholijcken gheftelt.
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Het Hertoghdom
E R G H.

Et Hertochdom Bergh, dat van noemt, want alle die yets mifdaen hebben, fijn hier vrys
de ftadt Bergh den naem heeft, en onder 't ghebiet defer Abdye hooren eenighe omlig-
neemt zyn begin by Neder-We- ghende dorpeii;hier is een feer fchoone kercke,met een
fel, ende klimt langhs den Rhijn konftich tafereel,gemaeckt van Bruno van Ceulen.Het
met een groote ruymte ende lant rontom defer ftadt is vruchtbaer, doch meeft van
breette. VandeffelfsHertoch- goede tarwe, waerdoor 't witte broot van Effen over
doms begin en eerfte opkomft, al gheprefen wordt. De inwoonders drijven grooten

______ fchrij ft Munfterus aldus : Inde koophandel,oock in verre landen: fommighe gheneeren
tijden van Henricus Auceps Roomfch Coninck, anno fich met weven , andere met fmeden, foo datter bykans
92 5- , warender twee ghebroeders, die om hare groote nerghens meer roers en mufketten ghemaeckt worden,
dienften van Coninck Henrick begift zyn met een fe- Daer fijn vele fonteynen: de fwarte fteenkolen worden
ker landtfchap in Weftphalen,in het welcke de oudtfte hier oock met menichte uytghegraven , infonderheydt
Adolph gheheeten by 't Graeffchap van Arenfpergh, by het ftedeken Steltz aen de Roere.Niet wijt van daer
het kafteel Wolveshegh ghebout heeft, 't felvighe lant light Duffeldorp, nae de riviere Duffel gheheeten, is de Dujfel-
rontfom verbeterende,havenende,en met verfcheyden hooftftadt van 't Hertoghdom Bergh, ende leyt aë den dorp.
fteden ende dorpen vercierende. Rhijn, alwaer de Hertoghen haer hofhouden, ende al- 't Hof.

De andere broeder Eberhard , boude oock het ka- le koopmanfchappen van boven en onder komende tol
fteel Aldenburglv Als defe broederen daeghlijcx meer moeten betalen. Het hofis aen de een zyde binnen de
ende meer toenamen in macht ende rijckdom, wierde ftadt,met een diepe ende breede gracht verfterckt; aen
Adolph van Coninck Henrick verheerlickt met de tij- de andere zyde met de Rhijn, op de welcke het een lu-
tel van Grave van Altena. Eberhardi landt verhiefhy ftich uytfien heeft. Hier is oock de Cancelerye met de

Graeffchap. oock tot 't Graeffchap Bergh. Niet langh daernaer autentijcke befcheden van 't landt. In de Collegiale oft
wierde Eberhard Monick, gaf zyne landen aen zy- Canonickenkercke, is de begraeffenifïe der Hertogen,
nen broeder , ende fliehte een kloofter by de riviere ghelijckmen fien kan aen de koftelijcke tomben ende
Dune,waer van hy de eerfte Abt was. beelden uyt marmor ghehouwen achter het hoogh

Van Adolph ende zyne nakomelinghen fijn ghefpro- choor.Daer is oock een kloofter van de kruyfbroeders.
ten,Enghelbert, Adolph, Enghelprecht, Adolph; defe Eertijdts was daer een vermaerde fchole om de jonck-
Adolph flervende fonder kinderen, quam 't Graeffchap heyt in de vrye konften ende goede manieren te onder-
Bergh op zyns fufters foon Gerhard Grave van Gulick, wijfen,welck voor weynighe jaren weder begoft hebben
naer wien regeerde over beyde de landë zyn foon Wil- de Paters van de Societeyt Iefu , die daer een collegie
helm, en nae Wilhelm Gerard,na Gerard zyn foon Wil- ghebout hebben. Onlancx is hier oock een kloofter
helm , defen fuccedeerde zyn fone Wilhelm , de eerfte voor de Capucinen ghemaeckt.
Hertoch van Gulick,Bergh, ende Gelder. Hem volgh- De voochdyen onder 't Hertoghdom Bergh , fijn Voochdjen.
de in de regeeringhe defer Hertoghdommen,zyn broe- twintigh,te weten, Blanckenbergh, Lewenbergh, Huy-
der Rainold, die gheftorven is in 'tjaer 1423, ende van kefwagen,Bornfeit,Salinghen,Lantfbergh, Duffeldorp,
dier tydt af is het Hertoghdom Bergh aen Gulick an- Steinbach,Byenbach,Meyfenlo,Medman,Windeck>Sy-
nex ghebleven.Eenige meenen dat 't Graeffchap Bergh bergh,Nuwenborgh,Portz,Lulftorf, Monheym, Anger-
opghericht is, als Henrick de hovaerdighe van Keyfer mont,Erverfelt,Borck.
Frederick de I was afghefet; doch is kennelijck, dat in Dit landt is als een proviant kamer van de ftadt Ceu- Vrucht-
'tjaer 1336, Keyfer Karei de IV , dit Graeffchap tot len , want van daer komen de huyflieden alle weke drie baerhejt.

Marcl^ een Marckgraeffchap, ende zyn foon Wenceflaus het mael te merekt, en brenghen,naer dat den tijt des jaers
graeffchap. felvighe verheven heeft tot een Hertoghdom. vereyfcht, offen, kalveren, fchapen , verekens hoen-

Hertogh- Qnc[er de befcherminghe des Hertoghs van Bergh, deren, eyeren, boter, vifch, appelen, peeren, karfen,
Steden %^t't Rijcx-ftedeken Effen, in't welcke Abfrid de en dierghelijcke fomer vruchten, endedaghelijcxme-

vierde, Biffchop van Hildefheym, een fchoon vrouwen nichte van beucken hout om te branden. Waer teghens
kloofter,uyt zyn patrimony-goet gefundeert heeft, in 't die van Berghs-lant koren, tarwe,ende andere waren te
welcke ƒ2 Adelijcke Iofferen onder de genoorfaemheyt Ceulen halen.Te Salinghen worden veel klinghen ende
van een Abdiffe foüden onderhouden worden: ende meffen ghemaeckt, die gheprefen, ende in veel landen
maeckte daer oock eë Capittel van 20 Canonicken met verkocht worden. Te Everfeit wordt veel garen ghe-
een Choordeeken. De Abdye heeft een fonderlinge pri- maecktom tijeken te weven , welck tot Antwerpen
vilegie , principael op de plaetfe diemen den Borcht meeft ghevoert wort.

ende

/

De Graeffchappen van

DER MARCK

MO.

RAVENSBERG.

1 1 nieynt ^at ^ eei~m\
tjjjts bewoont hebbben
het Graeffchap van der
Marek, met het Hertogh¬
dom Bergh.

De Graven van Altena
lieten fich met defen tijtel

alleen verghenoegen, tot op Adolph fcne van
Grave Frideric van Altena ende Bergh, de
welcke,als hy oock der Marek tot fich verkre-
ghe,fich doemaels intituleerde Grave van der
Marek, voerende oock de wapenen daer van:
ende ghefchiede folcx in't jaer 1053 ten tijde
van Wichmans Graefvan Cleve.

Dit Graeffchap van der Marek is een feer
groot landt, ftreckende van de Lippe afnaer
't weften, ende veel heerlij eke fteden vervat¬
tende, als Ham, Vnna, Soeft, Dortmundt,
Werden, ende meer andere.

Dortmundt Dortmundt, ofte Tremonia, light in 't mid¬
den van het Graeffchap Dortmundt, welck
een Rijcx Graeffchdp is, en met de ftadt er¬
kent den Keyfer alleen voor haren Heere.Defe
ftadt wierde eertijdts Trotmannia geheeten, van
de Trotmannis volckeren der Swaben, daernaer
Tremonia>ende nu ghemeynlijcken Dortmundt.
De oudejaerboecken ende Chronijeken mel¬
den , dat daer ter plaetfen, alwaer namaels de
ftadt Dortmundt is ghebout, twee dorpen
laghen, een oudt ende een nieu, de welcke
toebehoorden het Slot der Trotmannen, welck
tuftchen beyden lagh: ende dat ongheveer-
lijck om die tijdt, als Carolus Magnus alle defe
Saxenfche Provinciën onder fijn bedwang
brachte, defe plaetfe allenskens tot een ftadt
ly gheworden. Want de felveCarolus, aen-
merekende de vruchtbaerheyt ende goede
gelegentheyt van defe fterekte, heeft met ter
tijdt Colonien alhier ghebracht, ende voor
fich een ftoel ende Conincklijcke wooninghe
opghericht,waer van daen het oock komt, dat
de landerijen, rontfom defe ftadt gheleghen,
( wekker eygendom de Graven eertijdts aendefe ftadt overghedragen hebben) noch ten
huydighen daghe Coningbs Eoofs-landt, ende de
nae by ghelegheneMeyerijen endebuerten,
Reychs-hofen ghenoemt worden, de welcke ghe-houden waren haer jaerlijckfche koornpach-
ten aen het Conincklijcke hof te brengen en-de t( !everen.

Duytflandt,

Sufatum, ofte Soeft, is nae Munfter de rijck- Soefi>
fte ende grootfte ftadt van Weftphalen, ende
in thien volckrijcke Parochiën afghedeelt,
eerft maels feytmen foude hier maer een Ka¬
fteel ofte voochdije gheftaen hebben, ende is
met ter tijd tot een foo groote ftadt geworden,
van daer men dan oock meynt dat de naem
van Sufatum ghekomen foude fij n, om dat,van
weghen de bequaemheyt der plaetfe , daghe-
lijcx meerder ende meerder aenwas ofte Jtl-
fag aldaer ghefchiede. Onder 't ghebiedt defer
ftadt gehooren veel omligghende dorpen ofte
kleyne vooghdijen, die fy aldaer noe¬
men. Defe ftadt is hedenfoaechs onder de be-
fchuttinghe ende befcherminghe der Herto¬
ghen van Cleve,Gulick,ende Bergh,lij nde van
te voorens fiibjeól gheweeft aen den Aertsbifi
fchop van Ceulen. Te Soeft is een feer treffe-
lijcke groote Kercke met eenen hooghen
tooren , ghefticht ter eeren van S. Patroclus,
die oock als Patroon van defe ftadt ghehou-
den wordt.

De ftadt Werden light aen de reviere Roer: Werden
de oorlaecke van de opbouwinghe defer ftadt
is gheweeft een Cloofter, aldaer ghefticht van
S.Lutgero, ende is voorts in't jaer 1317 van
de twee en veertichfte Abt aldaer, Guilielmus
van Hardenbergh, de fonderinghe defer ftadt
voltoyt, ende daerna van Engelberto Grave
van der Marek met ftadts privilegiën ende
gherechticheden begiftigt, diefe oock noch
geniet.Het meeftendeel van de inwoonders ge¬
neeren fich met het vee$ daer fijn feer vrucht¬
bare ackers ende fchoone weyden,hooghe en-
de bofchachtighe berghen, alwaer ongeloof-
licke ende ontallijcke kudden verekens ghe-
voedt werden; uyt de welcke oock verfchey¬
den beeexkens ontlpringhen ; de voorby loo-
pende reviere Roer, brenght haer oock toe
veel gherieflickheden , infonderheyt van feer
welfinakende vette alen en andere viflchen,die
daer veele ghevanghen worden.

In dit Graeffchap fijn veerthien Vooch- Vcofodf
dijen ofte Ampten , te weten Iferenloo, Wer-
dole, Altena, Bockum, Swartenbergh, Wet¬
ter , Ham, Swerten, Lünen, Hunna, Nuftadt,
Blanckenfteyn, Raéde, Werden, Camen.

De revieren in dit landt , behalven den Revieren«
Rhijn, fijn de Roer ofteRura, de welcke by
het-ftedeken Roeroort (welck woordeken foo
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M A R C K EN R
veel te kennen geeft , als het eynde van de
Roer ) fich met den Rhijn vermenght, al-
v/aer men oogenfchijnlijcken kan fien het on-
derlcheyt beyde defer by een loopende wate¬
ren, fijnde het eene groen, ende't ander wit
van couleur; de Roer maect lbo veel cromten
in haren loop , datmenlè haeft voor den
Mseandrum felfs foude moghen houden; daer
beneffens looptlè foras endefnel, datfeoock
wel fömwijlen door de velden doorbreeckt,
ende in een gheringen tijdt twee ofte drie
bonden ofte ghemeten landts kan wech fpoe-
len aen de eene plaetlè, ende wederom aen
een anderen oort fbo veel doen aenwaffen; en-
de daerfè dan overvloeyt, vervultlè ende be-
derftlè het landt met fteenen j de andere re¬
vieren fijn, de Lippe,Anger,Wopper, en meer
kleyne waterkens.

Ravenf Het Graeffchap Ravensberg paelt in het
noorden aen de Bifdommen Minden ende

A V E N S B

Olènbrugge, in 't ooften aen Lemgouw, in het
zuyden aen het Stift Paderborn ,.de Graef-
fchappen vander Lippe, Rheda ende Retberg
in 't weften aen het Bifdom van Munfter.

In oude tijden , eer het ghefchut in ghe-
bruyck was, plachtmen de fterften op de ber-
ghen te bouwen, en daer van oock ghemeyn-
lijcken den naem te geven, als Retberg, Klop-
penbergh, Hertzberg, Sparenberg, Sterne-
bergh , Swallenberg , ghelijck oock Raven-
fperg , dat een voornemen fterck kafteel is
boven op een bergh,van welck oock dit Graef¬
fchap fijnen naem bekomen heeft: de andere
fteden alhier fijn Bilevelt, Herwerde, Enghe¬
ren,ende Vlothowe.

Het landt is hier oock bergachtich ende in
vruchtbaerheyt den nabuerighen ghelijck.

Defe Graeffchappen befitten de Vorften
van Gulick en Cleve.

Het Hertoghdom
L E V

en de Heerlij ckheydt

ravesteyn.

>

Haetn.

Talen.

Lucht en

vrucht-

Oude Hee¬
ren.

Steden.

Santen.

Et Hertoghdom van Cleve
lèhijnt delèn naem te heb¬
ben van de clfois ofte heu-
velkens , met welcken name
oock de hooftftäd genoemt
wordt, gheleghen niet wijdt
van den Rhijn, ende op drie

h euVelkens ghebout.
Dit Hertoghdom paelt in't ooften aen 'tHer-

toghdom van Berghe, het Graeflchap van der
Marek, ende Weftphalen,- in't noorden aen
't Graeflchap van Zutphen, de Heerlijckheyt
Over-Ylfel, en de Betuwe jin't weften aen Gel-
derlant, en'tlant vanLuyck,- ende in't zuyden
aen't Sticht Coln, ende 'tgebiet van Aken.

Dit landt is begaeft met een goede gefonde
lucht,vruchtbare kooren-landen,ende Ichoone
weyden ,* men vindt daer alderhande ghedier-
ten, onder änderen oock veele wilde ,als, Iwy-
nen, dafTen,voffen, hafen,conijnen,herten,wil¬
de katten , ende paerden; Daer is oock een
Ichoonen vogelvanck,als van hout-duyven,pa-
trij(èn,lijfters,ende wachtelen, ende een ontal-
lijcke menighte van eenden j lumma , daer en
ghebreeckt bynae niet,van alle 'tghene dat tot
des menlèhen onderhoudt noodigh is. Men wil
leggen,dat Pipinus,ende Carolus Martellus de¬
len ftreeck van Batavia,die men nu ter tij t Cle¬
ve noemt, ghegeven loude hebben aen eenen
^Elio Gracilojde welcke doen ter tij t aen macht
ende rijekdom feer floreerde in Gallia Belgica.
Hem zijn in de order ende lucceflie naerghe-
volght Theodoricus, Reynbaldus, Rudolphus,
Ioannes,Robertus,Balduinus, ende meer ande¬
re, tot op loannem, die de 27 is gheweeft, van
^Elio af te rekenen, in welcke dele familie uyt-
gheftorven is. Doch is naderhant in die lèlvige
familie aengenomen Adolphus, die in't Conci¬
lie van Conftantz, van Keyfer Sigilmundo, tot
Hertogh van Cleve verklaert is geworden, en-
de van de inwoonders oock aengenomen ende

u u- 1 b
gehuldight.

De fteden delès landts nae de Franlche fron¬
tieren, zijn Xantumofte Santen, gheleghen op
de flincker zijde des Rhijns, eertijts,als Pighius
meent, Trajana Colonia, oock Vetera genoemt, ge-
lij ck Pyramius ende meer andere ghetuyghen:
het lèhijnt een leer oude ftadt te zijn, 't welck
ghenoechlaem te kennen geeft de groote me¬
nighte van duyn-fteen, die men aldaer daegh-
Jijcx graeft uyt de oude ruinen.

- Duytflandt.

Burick,is een ftedeken tegen over Welèl ge- Bumk
legen,hebbende rondtlom leer vruchtbare ac-
kers, ende koftelijcke weyden is nae het ver¬
overen van Wefel, van de Staten der Veree-
nighde landen fterck gefortificeert.

Clma ofte Cleve, is het hooft van 't Vorften-
dom, een leer oude ende vermaerde ftadt, niet
wijdt van den oever des Rhijns , daer hy fich
in tween deylt, ende de Betuwe tot een ey-
landt maeckt. Het is eertij dts een groote
ruyme ftadt gheweeft, ghelijck noch uyt de
overblij fielen ende vervallene muyren ghe-
Ipeurt wordtAen den Rhijn,op een van de drie
hooghfte heuvels, daer defe ftadt op ghebout
light,ftaet een vierkanten hoogen ende dicken
toren, met een lèhoon flot, 't welck men heel
verre fien kan j ende gelijck men wil uytgeven*
loude'tlèlve gebout zijn van C. Iulio Caftare^
in de oorloghe der Galliërs, tot een fortrefle
aen den oever des Rhijns, teghens de Duyt-
Ichen,• gelijck het oplchrift van de groote zael
van dit paleys, litlcx ghenoechlaem te verftaen
geeft,luydende indeler voegen: anno. ab.
vrbe. dcxciix. c. ivlivs dicta¬
tor. his. partibvs. svbactis. a r-
cem clivensem fvndavit. Dit flot
is een fit ende woon-plaetlè der Vorften van
Cleve, als oock van't kerckelijcke ofte geefte-
lijcke collegie, ende leyt aen een feer bequa-
men oort, want van 't lèlvige heeft men ronts-
om een leer luftighen uytficht over de na-by-
gelegene plaetlèn ende Ichoone vlacke velden,
inlonderheyt uyt dielèer hooghen toren, die
men den Swanen-toren noemt.

De ftadt Calcar wierde van de Grave van Calcah
Cleve tot dien eynde ghebout, datlè lè>ude zijn
als een toevlucht ende belèhuttinghe teghens
den overloop der Colnilchen ende naeft-gele-
gene Gelderichen, met de welcke ly fteedts te
oorloghen hadden. Het leer oude flot Calcat
heeft oock aen de ftadt den naem ghegheven,
van 't welcke men,over 't ey!andt,aen de over-
zyde des Rhijns te varen plachte; dele ftadt
heeft daernae allengskens leer toeghenomen
aen rijekdom ende welvarentheydt,van wegen
de wevers ende bier-brouwers, wekkers nee-

ringen fich oock tot de naeftgelegene plaetlèn
uyt ftreckte. Boven Calcar, op die plaetlè,die
men hedenldaechs 21UfDtrt SSßCVJt noemt,wort
ghelooft, dat C^elar Germanicus een brugghe
over den Rhijn loude geflagen hebben, als hy
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Tan Veteribus Caflris , dat is, van Santen na de
Mar/os reyfife,welcke natie wy nu teghenwoor-
digh Twentenaers noemen , hoewel dat het
ftedeken Ootmarfèn, noch fynen ouden naem
behoudt.

Grïet. Griet leght aen de flincker zyde desRhijns,
ende volght voort op de felvige zyde, Griet-
huyfen aen't begin van de Betuwe,by het oude
kafteel Lobeck, welcke naem foo veel beduy-
det,als den uyterften hoeck ofte eck des loops;
want alhier verdeelt iich de Rhijn in twee on-
derfcheydene ftroomen.

Wefel. Op de andere zyde va de Rhijn na Duytflant,
leyt Wefefieen feer treffelijcke rijeke koopftad,
wel betimmert; fy wort gemeenlijcken Neder-
Wefel genoemt, tot een onderfcheyt van Op-
per-Wefel, gheleghen aen de flincker zyde des
Rhijns. De voor-by-Ioopende riviere Lippe,
brenght haer groot voordeel toe, welck water
aen de flincke zijde der ftadt langs henen vlie¬
tende , fich haeft daernae vereenight met
den Rhijn. Te Wefel is een feer memorabelen
Autaer der barmhertigheydt,aldaer gheconfa-
creert,ende geflieht van de ouders des Heeren
Henrici Oliverii Baers, Cantzlers van Cleve,
zijnde een oude mannen huys,alwaer de oude
luyden mildelijcken onderhouden worden,
welckers inkomften defes foon naermaels ver¬

meerdert heeft. In de tijdt van trefues tuft
fchen de Aerdtz-Hertoghen , en de Staten
van de Vereenighde Nederlanden , heeft de
Marquiz Spinola dele ftadt in den naem des
Keylers inghenomen, van weghen lyne aótie
op 't Hertoghdom Cleve, en is naderhant aen
den Coninck over ghelevert, en met Spaens
guarnifoen belet. Daernae in'tjaer 1629,doen
de Boich beleghert was, en de Spaenjaerden
op de Veluwe Amersfort bemachtight had¬
den , ifle van de voorfchreven Staten met een
firatagema, dat is, een behendighen aenflagh
verraft, die haer guarnifoen daer noch binnen
hebben.

valburg. Duysburgh ofte Teutoburgum>een Had van oud
Duytflant, was eertij ts oock aen den oever des
Rhijns, nu leytfor eenweynigh af, tuflehen de
wateren de Roer ende de Angra.De groote ge¬
bouwen, ende oude gefehiedeniflen, geven ge-
noechfaem te verftaen, dat het altoos een feer
treflijeke ftadt gheweeft is: van wegen de jaer-
merekten, placht daer grooten handel te ge-
fohieden ,• hier van ghetuyghen de Vlaemfche
hiftori-fchryvers.

Emmerick, Emmerick, van Taciti SchoHafle, Afcilurgum
geheten,doch wort liilcx van Nuenario weder-
fproken, is van inwoonderen ende huyfon foer
vervult ende rijck, en fterek gefortiliceert van
de Staten der Vereenighde Nederlanden,ende
heeft een vermaerde fchole.

Rees- Rees is een kleyn ftedeken, vermaert door
fijne fortificatiën, in defolaetfte oorlogen daer
gemaeckt.

Riviereft. De voornaemfte rivieren die ?t lant van Cle-

V E.
ve bevochtigen, zijn, de Rhijn, Niers, Roer,en
Lippe. De Rhijn loopter dwers door: De Roer
komt uyt 't Graeffchap van der Marek, en ftort
fich in dit Vorftendom tuflehen Duysburgh en
Roeroort in den Rhijn: de Lippe in Weftpha-
len fijnen oorfprongh hebbende, menght fich
by Wefel met den Rhijn: de Niers, komende
uyt het landt van Gulick, en loopende voor-by
Gehe door Gelderlant, valt by ?t huys Gennep
in den Mafe.

Onder de boflehen defes landts , is het Boffche».
Duysburger bofch, welck Tacitus Saltum Tm-
toburgenfem noemt, wel 't grootfte ende voor¬
naemfte , omringhendêmeer als de helft der
ftadt Duysburgh, ende aen fommighe kanten
maer vier ofte vijfbooghfcheuten weeghs daer
van liggende; in den felven worden ontallijcke
wilde gedierten gevonden,ende begrijpt oock
in fich veel klare ende heldere wateren ende
beeexkens: De bergen defes lants zijn hoogh, Eergen.
ende rondtfom met feer hooghe boomen be¬
kleedt.

Ravefteyn is eenfehoone Heerlijckheyt, ge- Raveftep.
leghen aen de Mafe, tuffchen Brabant en Gel-
derlandt. Sy paelt iiTt noorden aen het rijck
van Nimmeghen, in'tooften aen ?t landt van
Cuyck,- in31 zuyden ende weften aen de majeu-
rye van 's Hertogen-bofeh.

Na de doot van Ioannes Wilhelmus,die fon¬
der kinderen gheftorven is, anno 1609 den 25
Meert, ifler oorloghe gerefen tuflehen Keyfer
Rudolphus den 11, die dit Hertoghdom feyde
aen 31 Rijck vervallen te zijn, om dat het een
mans leen was; en den Marckgraef van Bran-
denburgh, enden Hertogh van Nieuburgh;
waer van de eerfte,gheboren was van Leonora
de oudtfte lufter van Hertogh Wilhem, de an¬
derevan Anna jonger lufter,maer die nochin't
leven was. De Hertogh van Saxen pretendeer¬
de oock, dat het aen fijne voorouderen ende
hem ghegeven was van verfeheyden Keyfe-
ren, foo verre de Hertoghen daer van fonder
mannelijck oirquamen tefterven, blijekende
by de brieven daer van ghemaeckt. Als door
hulpe van Henrick de 1 v Coninck van Vranc-
rijck,en de Staten van de Vereenighde Neder¬
landen, de ftadt Gulick inghenomen was, ende
Hertogh Leopoldus van Keyfer Rudolphus
hier gefonden,na huys vertrocken, hebben de
Brandeburgher ende Nieuwenburger eenigen
tijdt t'lamen gheregeert; daernae zijnfe weder
oneenigh geworden, ende hebben tegen mal¬
kanderen geoorlogt. Nieuburgh hulp verfoec-
kende aen den Coninck van Spaenjen, Bran-
deburgh aen de Staten der Vereenighde Ne¬
derlanden.Ten laetften,hebbenfe met confent
van Keyferlijcke Majefteyt, de landen Cleve,
Gulich, Berck, van der Marek, en andere,ghe-*
deylt; fo nochtans,dat de Coninck van Spaen¬
jen, de fteden Gulick, Sittart, ende Orfoy,befet
hielde,- en de voorfchreven Staten,Wefel,Rees,
ende Emmerick,

O V D T DVYT SLANT.

Et is qualijck moghelijck den racen en Bafel toe. Heel Helvetien, feyt Csefar , isin
ftaet van oudt Duytflant te be- vier dorpen ghedeelt, welcke fijn de Tigurini, wiens
fchrijven, niet alleen om de on- hooftftadt nu ter tijdt Zürich is: Tigeni , dat is, de Zu*
achtfaemheydt der oude fchrij- ger,want Zugh het hooft is: Vrbigenï, foo ghenoemt van
veren,maer oock om dat het laet de ftadt en rivier Orba , die Antoninus Vrba heet: Am-
door-wandelt ende bekent is. brones, die de reft befeten hebben. In Switferlandt is
Ende ghemerekt de oude Duyt- lacrn Brigantines, dat is, de Boden-zee, oft 't lac Con-
fchen meer den oorlogh als de ftantz, de fteden Solodurum oft Soloturn, Vitodurum oft
ftudien toe-ghedaen waren ,is het Winterduer, Gannodurum, welck miflehien Conftantz is.

niette verwonderen, dat hare heerlijcke daden onbe- In de Sequanis enHeduis, welcke nu Burgundien en
kent fijn, ende van de uytlandtfche Schrijvers niet heel Lothringen is, legghen de fteden Vefontium dat is Be-
getrouwelijck verhaelt. De Griecken hebben veel ver- fan^on, ende Nafium dat is Nancy,
fierde dinghen van de Duytfchen ghefchreven. De Ro- Langs den Rhijn nederwaerts volgen de Rauraci,wiens
meynen, die eergierigh waren, hebben haer eyghen hooft was Augußa Rauracorum oft Augft, Baßlea oft Ba*
kloecke daden fo feer niet gheprefen,als loofelijck ver- fel, die uyt de overblijffelen van de vervallen ftadt
fweghen de fchade ende ongemack diefe van de Duyt- Augft ghebout is. Sy is niet heel oudt.
fche gheleden hebben. Daerom is te vermoeden dat de De Mediomatrices hooren onder Gallia Belgica: Mets
boecken van Plinius,Tacitus,ende andere van de Duyt- was eertijts haer hooftftadt.
fche oorloghen door haet ennijt verdonckert fijn , op De Tribocchi hebben voortijdts de landen beneden
dat de eer en lof der Duytfchen niet te groot foude de Mediomatrices befeten, datmen nu Ellas noemt, tot
wefën. De Roomfche en Grieckfche fchrijvers hebben Burgundien toe, en de grenfen der Hunnen: want doen
oock dickmaels ghemift, om datfo de plaetfen niet wel de Hunnen regneerden, noemdenfe Ooftenreich, al
en kenden,voecht hier by,dat de namen der volckeren, datfe in 't ooft, en Weltenreich, al datfe in 't weft bela-
plaetfen, ende fteden, bynae overal,verkeert en bedor- ten. Daer is noch in der Ellas een dorp , welck den 011-
ven fijn,om de moeyelijckheyt van de pronuntiatie, dat den naem behout $um twptn Hier fijn de fte-
ïs uytfpraecke. Ten laetften,het alghemeene verhuyfen den Möns Brifiaces Bryfach > Argentoratum Straesburgh,
der Duytfchen heeft alles onfeker ghemaeckt,daerom, Tabern* Zabern.
hoewel de fchrijvers gemeenlijck Duytflant van Vranc- Na defe volghen de Vangioncs, welck die van Worms
rijck fcheyden met den Rhijn, het blijekt nochtans dat fijn: gelijck genoech te kennen geeft een out opfchrift,
de Romeynen het landt,dat over den Rhijn leydt,ghe- dat noch te Worms is, daer duydelijck in ftaet, Vangio-
noemt hebben,het Eerfte ende Tweede Duytflant. Wy numfpecula. Barbetomagm is Worms,
lullen dan beginnen van Duytflants deel, dat over de NefFens defe waren de Nemeti,die haer ftreckten tot
Donau leyt, ende eertijdts van de Romeynen verwon- Trier toe. Defer fteden waren Neomages, Oppenheym,
nen is: daerna lullen wy tot den Rhijn en'Neder-Duytf- oft,om beter te fegghen,Spier;hoe wel fommighe mee-
lant komen,ten laetften tot Groot-Duytllant. nen dat Rufiniana Spier \s,Neomages Worms, ende Bauco*

De Romeynen hebben Rhastia ghedeelt in 't eerfte nia Oppenheym.
ende, tweede.Het eerfte Rhaetia begrijpt de Alpen, die- Naeft defe, nae 't weft, woonden de Treviri, die een
men nu 't gheberghte der Grifons noemt; de rivier Ly- groot landt befaten , want fy ftreckten fich van den
cus fcheytfe van het tweede, 't welck hem van hier Rhijn tot de Mediomatricen,ende tot de Menapien, en
ftreckt tot de rivier In , want de In, fcheyt Rhastia van de Mafe. Haer fteden aen den Rhijn waren Moguntiacum
Norico.Vindelicia hoortonderhettweede Rhastia,daer Mentz,Bingium Bingen, Vofavia Over-Wefel, Confluentes
de oorlpronck van de Donau in is, ende het grenft aen Coblentz: ende midden in 't landt, Augufia Trevirorum
Rhsetia, oft, om beter te Ipreken, leydt midden daer in. Trier, Fontes Sarvi Sarpruck.
Het paelt in 't ooft aen de In,in't zuyden aen de Alpen, Ripuarii wierden ghenoemt, die in 't landt Trier aen
in 't weft aen de Lech,in 't noorden aen de Donau, nu ter den oever van de Moefel woonden, ende tuflehen de
tijdt wort het meeft bewoont van de Opper en Neder- Moefel, Rhijn, en Maes. De Fram^oyfen noemden dit
Beyerfchen, ende ontrent de Lech van de Swaben.Hier landt Ripuaria, Neuflria,ende Auftrafia.
leyt oock Augußa Vindelicorum, dat is, Ausburgh. Van Cenfluentia, oft Coblentz, begon 't ghebiedt der

Noricum oft Nortgou begint van de In, ende ftreckt Vbiorum, wiens palen van de Romeynen grootelijcx ver¬
in 't ooft tot hoogh Pannonien:in 'tzuyden wort het be- meerdert fijn, om haer uytnemende ghetrouwicheydt.
paelt met den bergh Carvanca, endeNorifche Alpen Agrippa heeftfe aen de anderelij de van den Rhijn ghe^
tot Italien toe: in 't noorden met de Donau: nu ter tijdt bracht,niet teghen haren danck, foo Strabo feydt. He-
woonen de Beyerfche nae 'tweft, nae 't ooft is 't landt denfdaeghs wordt noch de naem ghevonden in de ver^
van der Ens, (foo gheheeten nae de rivier Anaffis, in 't vallen over-blij fielen van de oude ftadt Vpen. Haer fte-
Duyts de Ens ghenoemt) ende een deel van Ooften- den waren aen den Rhijn Antunnacum Andernach, Bon-
rijck: in 't zuyden Styrmarck. Op de Alpen woonen de na Bon, Colonia Agrippinenfis Coln: te landt-waerts in,
Carnici en Croaten, Slavonifche volckeren. In Norico Marcodurum Duren, Duromagw Duimegen, Iuliacum Gil¬
lijn gheweeft de fteden Pons Oeni, dat is, Inlpruck, daer liefe Gelduba, welck afghebroken en nu maer een dorp
1111 oock zijn Altenhohenau, Bidajo, Iuvavium, Saltz- is, Gelb ghenoemt, ligghende neifens Linen, t kafteel
burgh,Aredata,Lintz* des Biflchops van Geulen.

Ptolomaeus deelt Pannonien in Opper en NederjOo- In t weft grenftleii aen de Vbiende Menapii, wiens
ftenrijck, Styrmarck, Carinthen, Carniolen legghen in landt eertijdts wijt en breet was: want fy quanten tot de
Opper-PannoniemHungeren in Neder. In Opper-Pan- ftadt Keflel op de Maes gheleghen, welck afghebroken
nonien fijn de fteden luliobona, dat is, Wien, en andere: in is. Onder haer was Namen, t Hertoghdom Limburgh,
Neder , Vimundria , dat is Egra , en Salinum, dat is enFalckenburgh,ende,overdeMaes,eendeelvanHe-
Buda ofte Ofen, &c. negou tot Picardien toe, en de Eburones, foo datfe aen

Laet ons nu over den Rhijn tot de Helvetien ko- bey de lijden van de Mafe gewoont hebben,
men. Onder defe behoort alle't ghenede Switferfche Ontrent de grenfen van Gelderlandt fijn oock de
Cantons ofte het (£ befitten 3 tot de Rail- moraflehë der Menapien,in die contreye die men nu de

Duytfiandt. O g g Vooghdy
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Vooghdy van Geldren noemt, ontrent Venlo ende
Kempen. In Menapien fijn de fteden Teruana Terwa-
nen, Tornacum Doornick. Naeft de Menapie« waren de
Morini,wiens hooftftadt wasportus Gejfori^us3oït Cales.

De Tungri hebben ghewoont tuschen de Male en
Schelde, Haer fteden waren Tbigren, NamurcumNa-
mur, Leodium Luttich ofte Lvyz>Atvatucum Maeftricht.

Hier naer volght BatavR > ofte het eylandt welck de
Batavieren befaten , begrijpende al dat tuftchen de
Wael, Maes, ende de Rhijn gheleghen is. Waer in is
Vltrajeäum, de ftadt Vtrecht, Lugodumm Leyden, ende
andere.

Ptolom^us ftelt voorby de Bataviers ende den Rhijn
de kleype Bufacleros, die fommighe Brudferos noemen.
Sy hebben de plaetfen befeten, die nu de Weftphalen,
Zutphenfe, Benthemers, Salanders, Twenten, en Dren¬
ten hebben, ontrent de Gatten,Vriefen, en Ampfivaren.
De oude naem der Bruóteren kanmen mercken in
Bruck,Oldenbruck,Ofenbruck,Qiiakenbruck,&c. Tuf
fchen de Bruóteren en de Vriefen loopt de rivier Vidrm,
ende valt in de Zuyder-zee, nu wordt dele rivier het
Swarte-water ghenoemt.

Boven defe, aen den Rhijn, woonden de Sicambri:
wiens ftadt was Afciburgium, nu Alpurgh, een vervallen
plaets,onder 't Graeffchap Meurs.

Naer defe waren de Swaeffche Longobardi,oft Loco-
hardt.Het fchijnt dat dat eertijts 't landt geweeft is, daer
nu een deel van 't Graeffchap van der Marek , ende 't
Hertoghdom Bergh ligghen. Door't landt van defe
ende der Sicambren loopen drie rivieren in den Rhijn,
te weten, Lupia de Lip, Rura de Roer, Ångra de Anger,
die by Angeroort in den Rhijn valt.

Die tuflehen den Rhijn ende 't landt van den Bergh
woonden, daer nu een deel van Hellen aen den Rhijn
komt, Hochruck gheheeten, wierden Tentteri ende In-
grioncs ghenoemt. Dit landt ftaet nu onder de Graven
van Naflou,Koninghftein,&c. De Wedderauw en We®
fterwalt, tot Franckfort toe.

Naer defe waren de Intuergi, daer nu de Paltz is,
Heydelbergh, en de Berghftraet.

Aen defe paelden de Vangiones, daer nu Ooft-Franc-
ken oft Franckenlandt is,met het Sticht Wurtzburgh.

Daernaer volghden de Charitini, daer nu 't Hertogh¬
dom Wirtenbergh is,met een deel van Swaben.

Hier naer woonden de Vefpi, daer nu 't Marck-graef-
Ichap Baden is, met 't landt dat men Brifgou noemt.
Tacitus noemtfe Vfifetes*

Naer defe waren de Woefte boftchen der Switfers, nu
het Swartz-walt met de nabuerighe contreyens het is
een deel van Silva, Hercynia.

Naeft den Ocean, boven de Brucfteren,woonden de
Wellende Ooft-Vriefen, een volck dat fich nu verre

ftreckt, want ly komen niet alleen tot de rivier de Ems,
ghelijck Ptolomseus feyt,maer oock tot de Elve toe.

Boven dele woonden de Chauci, die men de kleyne
noemt,tot aen de rivier de Wefer. Daernaer de groote
Chauci tot aen de Elve, welck nu een deel van Saxen is,
en van 't Hertoghdom Luneburgh, de Stiften Bremen
en Hildesheim.

Daernaer, in 't beginfel van cherfonefus Cimbrica, dat
nu Iutlandt, Slefwijck en Holfteyn is, woonden de Sa¬
xen. Haer fteden waren Treva, Litimem, en Leuphana.

Naer de Saxen,van de rivier chalufo, nu de Trave ge-
noemt , tot de rivier Suevus, nu de Spree gheheeten,
woonden de Pharodeni. Gemma Frifius meent dat het
die van Meckelenburgh fijn.

De Sideni woonden aen den Oder , en befaten een
deel van 't Hertoghdom Meckelenburgh en Stetin.

Naer defe woonden de RuticIii aen den Weyxel.
Te land-waert in waren de Suevi Angili3de(è woonden

meer nae 't ooft,als de Suevi Longobardi.
Naeft defe woonden de Suevi Semnones , daer nu de

Marck-Brandenburgh is.
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Daernaer waren de Burgunten, die nae Vrancrijck

trocken en daer bleven woonen,waer van Burgundia den
naem heeft.

Tacitus fchrij ft, dat de Angrivarii, ende chamavi3 van
achter met de Dulgibinen, ende Caluarien belloten
worden,ende van voren van de Vriefen. Nu befitten dat
landt de Weftphalen,die van Munfter,en Paderborn.

De Dulgumnii woonden in die contreye, daer'^nu de
oude Marek,en 't Stift Maeghdeburgh is.

Tuftchen de Saxen en Swaben waren de Teutomari en
de Viruni,wiens fteden nu ter tijdt fijn Havelbergh ende
Welfenach.

Naer defe woonden de Teutones ende Avarpi, wiens
fteden nu fijn Berlin,en de ftadt Brandenburg!*.

Tuflehen de Ruticleos ende Burguntos woonden de
Alvaones, wiens fteden men nu ter tijdt meent te fijn
Grandniz en Toren.

Beneden de Semnones waren de Linga, welck nu een
deel van Laufnitz is. -

Nederwaerts de Burgunten woonden de Lutimani en-
de Longididuni,daer nu Stargard in Pomeren is.

Beneden de ilinges, aen bey de lijden van de Elve, wa¬
ren de Calucones, daer nu Hertzbergh is, ende een deel
van Meyfen, ontrent Zerbft.

De cherufii woonden tuflehen de Elve en de Oder,
ende befaten een deel van Saxen en Duringhen.

De Chamavi hadden het landt, welck nu Meyfen is,
tot aen den bergh Meliboc.

Na den oorfpronck vande Elve waren de Bonochama
by Cottowitz ende Dreien.

Boven defe woonden de, Batini, daer nu 't Hertogh¬dom Sagan is.
Noch hoogher waren de Corconti, daer nu Görlitz en

Pautfen is, tot aen Polen.
De Luti-Buri ftreckten fich tot aen de Weixel, daer nu

Slefien is,ende een deel van Polen.
Naer defe waren de Sidones, daer nu 't Hertoghdom

Oppelen is.
Defe volghen de Cogni, daer nu 't Hertoghdom Tel-

fchen is.
De Visburgi woonden boven het Swartzwalt, welck

nu ter tijt een deel van Moravien is,ontrent Olmutz.
De Caufari, Nertereanes, Danduti befaten 't landt, daer

nu'tGraeffchap Hennenbergh is, Smalcalden, ende
Egra, 8tc.

De Turoni ende Marovingi waren ontrent Ambergh
tot aen 't Beemer-walt.

De Catti woonden beneden de Chimaven, daer nu
Helfen is.

Het ghevoelen der gheleerde is dat 't landt der Tu~
bantesbowen Helfen is, dat men nu Eichsfelt ende 't
Hartzwalt heet.

Daernaer ftreckten haer de Teuriochema , tot aen 't
gheberght Sudet,men meent dat het nu Voygtlandt is.

Herwaerts dit gheberght warende Varißi, daer nu de
ftadt Bambergh leght.

Beneden de Martungis waren de Curiones, daernaer
de chatuori, daer nu Krems, Znaira, ende Niclaelpurgh
is.

De Marcomanni fijn,die men nu Moraviers noemt.
Herwaerts'tSwartzwaldt woonden de <£>uadiy daer

nu de fteden Kani, Kalmuntz, ende Grafenau fijn, tot
aen Silva Luna3dat is,Manen-waldt.

Herwaerts Silva Luna, oft om beter te fegghen , tuft
fchen dit bofch was veel volck der Bojohemorum , daer
eertijts over regeerde Maroboduus, door de oorloghen
der Romeynen vermaert.

Alle defe volckeren worden verhaelt van Ptolo-
mams.

Tacitus fchrijft van vele andere Duytfche volcke¬
ren,onder welcke hy de Marfen ftelt, die niet verre van

denRhijn woonden.Eerft grenfdenfe aen de Sicambren,
daernaer hebben fy haer neder-ghellaghen ontrent

Teuto-
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Teutoburgherwaldt. Dele hadden de heerlijcke en
vermaerde kerek van Taufana. Sommighe meenen dat
het de Otmarfen waren, ende dat de Dit-Marfen van
haer ghekomen fijn.

De BruSieri worden van Ptolomteus niet ghenoemt,
maer de kleyne Brufadteren, die Drulus op de Ems te
water verwonnen heeft.

De Mattiaci fijn die van Marpurgh. Daer is niet aen te
twijfelen, oft Mattiacum van Ptolomasus is Mattium van
Tacitus, Sy dwalen, die meenë dat het de Zeeuwen fijn.

De Vfipü fijn die van Zutphen.
De Hermunduri woonen aen de Elve , in een deel van

Bemen.
De Avrü ende Helvecones van Tacitus, fijn miflchien

die nu Hallandt bewoonen.
De Peucini ende Baßarni ftelt Plinius aen de frontie¬

ren van Dacien.
De Rugii fijn die van Pomeren, ende die van het ey-

landt der Rughen, teghen over de rivier Spree.
De Suiones van Tacitus, fijn mooghelijck de Sweden

en Denen.
De Sitones, fijn miflchien de Lijflanders.
Voorby de Weyxel in het Europeifche Sarmatien

woonden de Gothen, Alanen,Rügen,Scythen,Wenden,
ende andere Gothifche volckeren. De Venedifche
inham hoort onder Pruylfen.

Samogithia paelt aen Lijfland enPruyflèn. Het fchijnt
dat Ptolomams hier gheftelt heeft de Galinden, Bod-
men,Sudinen,Sevinen,Hamaxobien ende Carionen.

Eertijts hebben de Maflageten, Iafygen, Roxolanen,
en de chuni, Rullen , Moldavien ende Valachiam be-
woont.Ende na 't weft de Peucmen,BaftarnenjAraodo-
cen, Navarren,Tyrangeten,Sauromaten,Gothonen,en-
de andere natiën der Gothen.

DitDuytllant hebben deoudefchnjvers ghenoemt
een leelijck ende onaenghenaem aertrijck, rou van ber-
ghen, droevigh om te aenfehouwen, ende heel vreefle-
lijck door de boftchen, vuyl door de moraflehen, ende
door beyde bynae fonder weghen.

Van den naem der Duytfchen is verfcheyden ghe¬
voelen. Sommighe fegghen dat dit volck met haer ey-
ghen tale Teutifche ghenoemt is, nae den ouden naem
van den waerachtighen ende eeuwighen Godt, fchep-
per van alle dinghen, die van vele volckeren Theuth
gheheeten wierde. Van defen ende Man > dat is, Adam
den eerften van alle menfehen, fegghen fy haren naem
te hebben.Andere meenen om dat Man in de Duytfche
tale een mans-perfoon beduyt, dat Germani lbo veel te
fegghen is, als Gaer mannen,waer mede over een komt
het woort Alemaniywe\ek luyt,alle mannen.

So veel de palen van Duytflandt belanght, ly dwalen
grootelij cx, die uyt de werelt-befchryvinghe van Ptolo-
mxus fegghen,dat Duytllant nu grooter is, als 't eertijts
was, ende dooien noch meerder die ghene, die het eens
fo groot maken. Andere meenen dat het de helft kleyn-
der is: ende datter naderhandt byghevoeghtfijn Elfafz,
Lothringen, 't Sticht Trier, Luxenburgh, Brabant, Gu-
lick, de helft van Gelderlant, Hollandt, heel Zeelandt,
ende Vlaenderen. Wy fegghen, datter niet by-gheko-
men is,maer alles ghebleven, foo het was. Want Plinius
in fijnen tijdt, ftelde de palen van Duytllant tot aen de
Scheldende felve, als oock Tacitus, feydt dat de Duyt¬fchen den heelen oever aen defe fyde des Rhijns be¬
woont hebben, van de Sequanen, dat is* Burgundien af.
By Casfar hebben, die van Rheims, welcke Belgen wa¬
ren, van lelfs beleden, dat de Belgen meeft uyt de
Duytfchen ghefproten waren. Tacitus noemt de iEftios
Duytfche volckeren, die nochtans eertijts heel Lijfland
endePruyflen befaten. Plinius ftelt onder Duytllant,
Noorweghen,Sweden,Finlaftdt, en al dat met de Noort-
fche zee , ende de grenfen van Mofcovien omringhtwordt. Eertijdts wierden de Peucini oft Baßarna oock
Duytfchen genoemt, welcke verlpreyt waren van 't be-

Tuytßant.
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ginfel van de Weyxel, tot aen de Swarte-zee, en deö
uytganck van de Donau.

Soo fyn dan de outfte palen van Duytllant gheweefti
in't weft de Rhijn en de Duytfche zee: in 't noorden de
Noord-zee : in 't ooft de Granwijckfchen en Finnifche
inham, met de Sweedfche zee oft Codaenfchen inham,
dien wy nu ghemeenlijck de Ooft-zee noemen , de
Weyxel, en de rechte ftreeck van fyn begin tot de Sar-
matifche berghen : in 't zuyden de Donau. Daernaer
fijnder eenige deelen by gekomen, te weten van Vranc¬
rijck aen de llincke lyde van den Rhijn, ende uyt Sar¬
matien aen den Codaenfchen inham, en de rechte fijde
van de Weyxel, ende boven den Donau. De meefte
lenghte is gheweeft van de Caep Scritofin oft Noord-
kaep, tot de Donau, vier-hondert Duytfche mylen. De
meefte breete was, van den Rhijn by Bafel tot de Ama-
dockfche moraflehë, die in de grenfen van Ruflèn, Lit-
tau enPodolien leggen,twee-hondert Duytfche mylen.

De voornaemfte ende fcheep-rijcke rivieren van
Duytllant fijn de Rhijn , die door de Boden-zee loopt,
ende wordt vermeerdert met de Neccer,Meyn,Moefel
ende Lip. De Eems, de Wefer, de Elve, daer de Sala in
valt. De Trava, Oder, ende Weyxel Horten haer in den
Ooft-zee. De Donau, de grootfte rivier van heel Euro¬
pa , neemt met fich aen de rechte fyde uyt Vindalicien*
de Lech , en de In, aen de flincke fyde de Nabe , en de
March,en valt ten laetften in de Swarte-zee.

De principaelfte boftchen daer de Romeynfche hi-
ftorien afvermanen, fijn Hercinia Silva, welck eertijdts
bynae heel Duytllant belloegh, ende hadde eyghent-
lijck defen naem rontom Bemen, en wordt nu 't Bohe-
mer-waldt ghenoemt,Bacenis oft Semana,in 't Hertogh¬
dom Bruynlwijck , nu de Hartz gheheeten. Gabreta, nu
der Duringher-waldt. Luna3 welck beduyt de Godt van
de maen, is tuflehen Moravien , Polen ende Hungerem
nu het Paflauwer-waldt. UHartiana,miflchien beter Har-

tiana,hedenfdaeghs derSwartzwaldt. C#fia3 aen de rech¬
te fyde van de Lip, niet verre van Wefel.

De voornaemfte bergen fijn,de Suditfche,ende oock
de Hircinifche by de latijnfche fchrijvers ghenoemt, die
Bemen omringhen. Abnobain 't Hertoghdom Wirten¬
bergh , ontrent de fonteynen van de Donau en de Nec-
CQY.Taunus3mx der Hayrich, teghen over Mentz. Rhaticvs
teghen over Bon, nu Daß @icbcnge&U'ge. cMelihocus, nu
der Blocke-bergh ghenoemt,in 't Hertoghdom Bruynfi
wijck by het Hartz-waldt.

Herodianus fchrijft, dat de Duytfcfie luttel fteene-
ghebouwen hadden, maer datle in de boftchen tenten
inaeckten van hout ofte boomen, in de aerde valt ghe-maeckt en aen malkanderen ghehecht.Sy hadden geen
huyfeiidan diefe maecktenom te ruften, alfle moede
van de reyfe waren. Seneca fchrijft datfe den reghenweerden met ftroo oft bladeren. Tacitus feydt datfe in
fpeloncken fchuylden, diefe met meft vulden; Strabo,
datfe in hutten woonden , die maer eenen dach dner-
den, om datfe te beter louden verhuylen, ende haren
huyfraet op waghenen fetten,ende met haer vee voort-
trecken. Eulèbius feydt, datfe gheen landtmeterie oft
konfte van huyfen te bouwen kenden: fo dat met reden
Tacitus fchrij ft,dat de Duytfche in gheen fteden woon¬
den. Men vint in alle de Grieckfche en Latijnfche hifto-
rien, voor Ptolomseus tijt ghefchreven, datter maer van
een ofte twee fteden in Duytllant mentie ghemaeckt
wort. Strabo vermaent alleen van de ftadt Boviafmus,
daer Maroboduus fijn hof hielde. Tacitus fchrijft van
de fteden Matium, Arenäcum,Batovodurum, ende een
ofte twee kafteelen by den uytganck van den Rhijn, die
eer in Vrancrijck als Duytllant fchijnen te legghen.

Columella fchrijft, dat in Duytllant groote en hooge
mannen fijn. Plinius feydt dat het volckrijck is. Sidonius
noemtfe wreet,Caflidorus hoovaerdich.Dionyfius feyti
datfe wit fijn, Calpurnius Flaccus, rofch. Tacitus feydt,
datfe blaeuwe oogenhebbë, Iuvenalis,geel hayr,andere

H h h rofch;
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rofch. Martialis ende Seneca befchryvenfe met ghe-
vIochtenhayr,Tertullianus met ghekrult; Appianus rou
van manieren,Iofephus fterck; Hegefippus onverwinne-
lijck; Arrianus en Dionyfius, ftrijdtbaer. Tacitus fchrijft
datfe ghaerne oorloghen, en datfe niet loos ofte argh
fijn,maer openhertigh. De Keyfer Iulianus feyt,dat het
eennatie is die niet ttreelen kan,maer met yegelijck vry
ende recht uyt leeft, ghelijck hy fchrijft metter daet
bevonden te hebben.

Ariftoteles in 't achtfte boeck Polit. ende Galenus
ghetuyghen,datfe de nieugheboren kinderen, ghelijck-
fe warm van de moeder komen, nae de riviere draghen,
ende als een heet yfer in 't water douwen, welck in-
dienfe fonder letfel verdraghen , fo toonenfe de fterck-
te van haer natuer , ende kryghen een nieuwe kracht
van 't water. Defe inanier is oock eertijdts by de Italia¬
nen gheweeft, ghelijck Virgilius;by de Thracen, foo Si¬
donius ; by de Scythen, als Valerius Flaccus; en by die
van Lacedemonien, ghelijck Suidas,ghetuygen.

Van joncx af, feyt Caffar, trachten fy om haer in har¬
de ende moeyelijcke faecken te oeffenen. Waer hy in
Duytflant gheboren,feydt Seneca,hy foude noch in fyn
kintsheyt een kleyne fpiefè voeren. Tacitus ghetuyght,
dat de jonghmans bloot tuffchen de rapierenen pijc-
kenloopen.

De mans-perfoonen trouwen niet voor datfe twin-
tighjaren oudt fyn, foo Casfar ghetuyght. Eick heeft
maer een vrouwe, behalven eenighe, die om haren adel
van meer vrouwen begheert worden. De mannen ghe-
ven hare vrouwen voor houwelijcx goet,offen, een ghe-
toomt paert,fchilt,fwaert,ende pieckidaer mede fy ver-
maent wort, datfe in tij t van vrede ende oorloghe, ghe-
mack ende onghemack, loet ende fuyr , deelachtich
moet fyn. De vrouwen vergheten haer niet dickmaels
met overfpel,waer van dit de ftraffc is: naer dat het- hap.
afghefnedenis, de kleederen uytghetrocken fyn, in de
teghenwoordicheyt van de vrienden ,Jaecht de man de
vrouwe uyt den huys, ende fmijtfe oft gheeffeltfe door
de heele vlecke,foo Tacitus verhaelt.

Sy en faeyen ofte maeyen niet, maer begeve haer heel
op de jacht. Nochtans fchrijft Plinius, datfe haver fae¬
yen,ende ghenen anderen bry eten. In de winter fittenfe
heele daghen by 't vier, nae 't fegghen van Tacitus. Sy
eten meelt melck,kaes, ende vleefch,als Caffar fchrijft;
ende Appianus, datfe met rouwe kruyden te vreden fijn
in hare armoede; ende Mela, datfe rou vleefch eten.
Athenaeus feydt, datfe in haer maeltijden ghebraden
vleefch eten, meïck drincken, ende onghemenghden
wijn.

Derijcke gebruycken enge kleederen,daer door men
de leden kan fien; de andere kleeden haer met vellen
van wilde dieren.Plutarchus fchrijft, datfe de kleederen
alleen teghen de koude befighen: Tacitus, datfe half
naeckt gaen, ende Pomponius, in de kintsheyt gantfch
naeckt,oockin de meefte koude. De vrouwen fijn ghe-
kleet ghelijck de mannen, behalven dat der vrouwen
kleederen meeft van linnen fyn. De moeders fuyghen
haer kinderen niet,maer ghevenfe aen minnemoers. Sy
leeren niet finghen,fchilderen,oft op 't tonneel fpeelen,
maer eenighe veerfen,die haer voor een hiftorie dienen.
Al haer leven verflijtenfe indekrijgh: ende het is by
haer gheen fchande te rooven en fteelen. Als fy in haer
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landt gheen oorlogh hebben, gaenfe in de landen daer
men krijgh voert,en nemen haer moeders kinderen,en-
de vrouwen mede, die de victualie draghen, haer tot
ftrijden verwecken,ende haer wonden fuyghen. Sy be¬
ginnen den flagh met ghefangh, klanck van wapenen,
ende danfen,ende ghebruycken groote lancien en fpief
fen. Het is by haer een groote faute en fchande den
fchilt achter te laten, fo dat vele haer van fchaemte ver¬

hangen hebben. Dionende Herodotus fchrijven, datfe
door de rivieren fwemmen , want hare lichte wapenen
ende langhe lichamen heffenfe op, fo Tacitus getuyght.
Plinius fchrijft, dat de vrybuyters in uytgheholde boo¬
men vaeren, waer van fommighe dertigh mannen kön¬
nen voeren, en datfe de manier hadden dat die verwon¬
nen was,den overwinner,in teecken van vi<ftorie,kruydt
moeften gheven.

Appianus ghetuyght, datfe de doot niet achten,door
dien fy meenden datfe wederom fouden leven. Als de
doode lichamen verbrant worden, werpenfe in't vier
geen kleederen, noch wel-rieckende kruyden: maer de
wapenen van yeghelijck,ende fomtijdts haer paert. Het
grafwort met fooden ofte ruffchen verhoocht.

De verraders ende overloopers, foo Tacitus fchryft,
hanghenfe op: die luy en ledich fyn, verfmoorenfe in 't
flijck ende morafchen,en worpender een horde op.

Sy doen gheen offerande,noch kennen gheen goden,
nae de ghetuygheniffe van Caffar, dan diefe fien , ghe¬
lijck de fon,maen, ende het vyer.Daernaer,ghelijck uyt
Tacitus blijckt, die ten tijde van Keyfer Nerva leefde,
hebbenfe noch andere goden ghehadt, te weten, Mer-
curius, Hercules, diefe Ogmion noemden nae 't feggen
van Lucianus,Mars,Ifis,de moeder der Goden, ende ee-
nen Alcis. Tacitus voeghter Velleda en Aurinia by, van
welcke Suidas oock mentie maeckt,die mede voor Vel¬
leda, Beleda leeft. Theodofius fchrijft uyt Dio, dat de
maecht Ganna daer oock propheteerde. Sy hadden een
kercke vanTanfanna.De Swaven vierde Terram matrem,
dat is,de aerde voor een moeder, diefe Aertham noem¬
den. Maer fy hadden gheen beelden. Plutarchus fchrijft,
datfe fommighe vrouwen hadden , diefe voor heylich
hielden, die uyt het ghedruys en draeyen der wateren,
propheteerden ofte voorfeyden de toekomende dingê,
het is waerfchijnelijc dat het de (elfde fyn die Arioviftus
feyden, fo Cadar fchrijft, dat de Duytfche gheen victo¬
rie konden bevechten, fo verre fy voor de nieuwe maen
denftrijdtbegonden. iElianus ghetuyght in't 31 cap.
van fijn tweede boeck,datfe door de vogelen , ende het
inghewant, toekomende faken voor-feyden. Tacitus
feyt, datfe fulcx oock deden uyt 't gebruyfch der paer-
den.Het blijckt oock uyt Suetonius, in 't leven van Do-
mitianus,datfe waerfegghers hadden; ende uyt Tacitus,
dat defe waerfegghers, op fekeren tijdt, eenighe men-
fchen dooden in de boffchen,die gheheylight,ende nae
eenighe goden ghenoemt waren. Dit zy ghenoegh van
oudt Duytflant, welck nu een ander ghedaente, manie¬
ren,ende religie heeft. Met dit Duytflant hebben de Ro-
meynen gheoorloght van 't 640 jaer naer dat Romen
ghebout is, doen Caecilius Metellus ende Papirius Car-
bo Burghemeefteren waren , tot het 1164 jaer > wanr
neer het van de Gothen onder de Keyfer Honorius
bemachtight is.

NE DERL A ND T

Nam.

Talen.

dldacht.

E landen, die nu ghemeenlijck
Nederlanden ghenoemt worden,
fijn 17 in getale,meer om datmen
den Princen daer van feventhien
tij telen toeghefchreven heeft, als
om eenighe andere merckelijcke
reden: Want op ghemeyne ver¬
gaderingen , en alffer van 's Prin¬
cen weghe voorgheflaghen werdt

van eenighe contributien ofiaften, en pleghen de lan¬
den in fulcken ghetale niet te verfchijnen, noch te con¬
tribueren. Niet te min fullen wy in onfe befchryvinghe
de ghewoonlijcke ordre van de tij telen volghen, die de
Princen van defe landen pleghen te voeren. Daer fijn
dan voor eerft de Hertoghdommen van Brabant, Lim-
burgh, Lutzenburgh , ende van Gelder-landt. Ten
tweeden de Graeffchappen van Vlaenderen, Artoys,
Henegouwe, Hollandt, Zeelandt, Zutphen, ende van
Namen. Ten derden het Marck-graeffchap van 't H.
Rijck. Ende ten vierden de Heerlijckheden van Vries-
landt, Mechelen, Vtrecht, Over-Yffel, ende van Groe-
ninghen. Welcke landen alle onder den naem van Ne-
derlandt begrepen worden. Deltalianen, Spaenjaer-
den ende andere Wefterfche natiën noemenfe Fiandra,
ofte Flandres , nemende (door een oneyghentlijcke
wijfe van fpreken ) het deel voor fijn gheheei : Om dat
de felvighe by de Franfchen alfoo gheheeten werden,
die meeft met de Vlaminghen te doen hadden. De
Oöfter lingen daerentegë noemenfe meeft Hollanders,
met den welcken fy ftercker koophandel dreven dan
met de andere. Men noemt defe landen oock Neder-
Duytfchlandt, hoewel fy nochtans, nae de palen ende
grenfen by de oude gheftelt, niet onder Duytfchlandt,
maer onder Gallia Belgica fijn gherekent gheweeft, uyt-
ghenomen alleenlij ckVriefland, ende weynighe andere
ftucken. Doch dit heeft fijn oorfpronck,om dat de Le¬
gioenen der Romeynen hier leggende wierden gefèyd
Germania Inferioris. Eertijdts fijnfè Belgium ofte Belgi¬
ca ghenoemt , doch van waer die naem haren oor-

fpronck heeft, is het difpuyt onder den geleerden noch
niet gheflecht, fullen het derhalven hier oock voorby
gaen.

Dit Nederlandt is bepaelt met de Noordt-zee , met
het Graeffchap van Embden, ende de riviere Ems,
het Graeffchap Benthem, de landen van Weftphalen,
Gulich5ende Cleef, deBifdommen van Colen en Trier,
het Hertoghdom van Lorrayne, ende 't Koninckrijck
van Vranckrijck. Binnen de felve palen is mede begre¬
pen het Aerts-bifdom van Camerijck, het Bifdom van
Luyck, ende moghelijck eenighe andere ftucken , die
onder de 17 Landen niet en behooren. Nae de reke-
ninghe van Guicciardin begrijpt Nederlandt in 't ron¬
de leer ontrent de 1000 Italiaenfche, dat is weynigh
min ofte meer als 340 Nederlandfche mijlen. In welc¬
ken omloop men telt over de 200 bemuerde fteden,die
feer machtigh ende vermaert fijn. Behalven de fteelen,
fijnder noch over 15-0 plaetfèn die ftadts recht en pri¬
vilegiën hebben; ende voor defe laetfte oorloghe,die 't
platte land feer bedorven heeft, warender over de 6300
dorpen met kloek-toorens , behalven ontallijcke veel
ghehuchten, heeren-huyfen,floten,ende kafteelen.

De macht van dit Nederlandt is al over veel jaren fo
groot gheweeft, dat niet alleen Keyfer Carel de V, (by
wiens tijden de 17 landen eerft alle onder eenen Prince
gekomen fijn) maer, al lange voor hem, fijn Overgroot¬vader Hertogh Karei van Bourgoignen, toeghenaemtde Stoute om dat hy in macht gheen Koningen weeck,
een Koninckrijck daer afghetracht heeft te maecken.

Nederlandt.

Maer om dat yeder landt fouverayn was, ende befon-
dere rechten, wetten, ende privilegiën hadde , fbo is
fulcks achterghebleven. Doch fijn (nae fommigher ge-
voelen)dierghelijcke voorwendinghen de principaelfte
oorfaecke gheweeft vande langhduerighe oorloghe,
naderhandt tuffchen de Landen ende hare Princen ge-
refen. Defe macht, als oock alle de rijekdom, neenn^
ghe ende welvaert van de Nederlanden, beftaet meeft
in_de fchipvaert ende viffcherve, fonder welcke twee

onuytputtelijcke mijnen de landen nauwelijcks en fou¬
den vermoghen foo onghelooflijck ghetal van voloke^
alsjjaer in wonen^Jte-onderhouckiL, De bequaemheydt
der havenen maecken principaelijck Hollandt ende
Zeelandt uytnemende fchip-rijck, foo dat uyt Holland
alleen bywijlen acht oftnegen hondert groote fchepen
feffens t' feyl gaen,op koopvaerdye Ooftwaerts: behal¬
ven dievweftwaertsop Enghelandt, Vranckrijck^Spaen-
jen, ItalïenTdeïylandën, en de kutten van de Middel-
laiHtlche-zêeTende beyde de Indien handelen , mede
fijhde~fffmerckelijcken ghetale. De viflcherye, endë
by namen de haringh , kabeljau, ende falm-vanghft,
wordt hier foo fterek ghedreven , datter alleen ten ha¬
ringh varen etlijcke honderden fchepen, Buyfen ghe-
naemt. By defe zeevaert ghenerenfich niet alïeenlijck
het fcheeps-volck, die onghelooflijck veel fijn, ende in
behendigheyd ter zee alle natiën van de wereldt te bo¬
ven gaen, maer oock veel fteden ende dorpen met wijf
en kindt, die fich bemoeyen met fchepen te timmeren,
ende alderley ghereetfehappe daer toe te maken, met
netten breyen, ende diergelijcke handt-wereken meer.
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Voor een derde mijne van defe landen machmen^fi'^^^ 1
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ghen meer hier te langh om verhalen, die foo ter zee
als te lande met groote menighte vervoert ende ver¬
handelt worden.

De Locht van defe landen is doorgaens wat grofLoch.
ende vochtigh,voornementlijckin Hollandt, Zeeland,
ende Vrieflandt, nochtans ghefondt,ende bequaem tot
voortteelinghe van alderley ghediert ende vruchten.

De Landouwe is meeftendeel plat , met weynighe Landouwe.
heuvelen, veel min berghen,behalven in Lutzenburgh,
Limburgh,Namen,ende fommighe quartieren van He¬
negouwe, daer hettamelijck berghachtigh, ende vol
heuvelen is. In een goet deel van Brabandt, Duytfch-
Vlaenderen, Gelderlandt, ende Over-Yffel is 't zand-
achtigh , maer voorts doorgaens wel ghebouwt, ende
feer vruchtbaer van alderhande ghewas. In Walfch- Vrucht-
Vlaenderen, Artoys, Henegouwe, ende Zeelandt waft baerhejdt.
overvloedigh veel fchoone tarwe, die in Gelderlandt
mede niet en ontbreeckt. Wat de boom-vruchten be-
langht, daer waffen over al veel peeren, appelen, pruy-
men ende kerflèn, welcke laetfte van Plinius felve ghe-
prefen worden. Moerbefien, perfen, wal oft oker-no¬
ten, haefe-noten, ende mifpelen fijnder overvloedigh.
In fommighe quartieren vallen oock eenighe cafta-
nien,en meloenen. Vijghen,granaet-appelen,oraenjen,
olyven, ende dierghelijeke edele vruchten en waffen«
der wel niet, van weghen de koude, maer wordender
ghenoegh uyt Spaenj en ende andere landen ghebracht.
Men vintter meeft over al verfcheyden gheflachten van
druyven, maer onbequaem om wijn van te perfïèn,
evenwel ontrent Loven , in't landt van Namen, ende
in't Hertoghdomvan Lutzenburgh, vallen eenige,doch
kleyne ende fuere wijnen,door dien de druyve niet kan
komen tot behoorlijeke rypigheydt. Boomen om tim-
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mer-hout ende brandt-houdt at te raaecken vindtmen Op de hooglie landen is Nederland verciert met veel Eojfchcå.
hier veelderley, door de band feer hooghe, fchoon, en fchoone ende luftighe boflchen. Het naemkondighfte
goet, met name veel linden, welcker kolen bequaem is dat van Ardennen, noch ter tijdt wel 't grootfte van
fijn om bufcruyt mede te maken. In't bofch van Arden- heel Gdllia, hoewel nerghens nae foo groot als voor-
nen waflen veel yepen, diemen oock op den wegh tufe tijdts , door dien daer af veel landts bebouwt ende be-
fchen Namen en Hoey vindt: hier afmaecktmen feer woont is gheworden. Daer het fich huydenfdaeghs al-
fchoone boghen, maer het fap daer van is vergiftigh, 11a derwijdit uytftreckt ende dichtft beplant is, is van de
't ghetuyghenifle van Iulius Casfar, welcke fchrijft dat ftadt Theonville in Lutzenburgh af,tot ontrent Luyck,
de Köninck Cattivulcus fich felven met dit vergifom wefende 30 mijlen weeghs,weynigh meer ofte min. Dit
't leven ghebracht heeft. Voorts hebben fy hier eenen bofch is met ontallijcke veel hooghe ende dicke boo-
boom, die defe landen fchijnt eyghen te wefen, in Ne- men beplant, die het niet min fchoon ende ghenoeche-
derlandtfche tale ghenaemt Abeelen, ende is een foor- lijck als nut ende profijtelijckmaecken. De andere bof¬
te van witte popelier. Defe vindtmen voornemelijck fchen gaen wy kortheydts halven voorby, dan moeten
veel in Brabandt, daermender alderley houtwerckaf kortelijck aenroeren dat van Sonien, in Brabant dicht
draeyt, fonderlingh binnen Bruflèl. Wat aengaet de by Bruflèl. Dit bofch begrijpt in fijn ommeloop meer
hof ofte moes-kruyden, die vallen hier te lande 10 goet dan feven mijlen,te weten 8000 bunder landts, waer van
ende fchoon, jae moghelijck beter als in Italien, ghe- alle jaers afghehouwen worden 100 bunders, die den
lijck mede verfcheyde foorten van pompoenen , com- Prince des landts voor defe troublen plachten inte
commers, artifocken, cardons, afparges, ende andere brenghen ontrent 5-0000 guldens 's jaers. Daer ligghen
hooffche fraeyigheden, daer van 't zaedt ende de plan- verfcheyden dorpen in en om, met veel fchoone kloo-
tenwel eer uyt Italien herwaerts overghebracht fijn, fters ende Abdyen. Alle defe boffchagien fijn vol al- wildt.
maer de vruchten fijnder althans ten minften foo goet derley foorten van wildt, als herten, hinden, daffen,
als daer. rheen, wilde verekens, hafen , konynen ende dierghe-

fóe, Daer is gheenderley aert van vee , ofmen vindt het lijeke. Wolven, voffen, en bonfinghen en ghebreken-
hier overvloedigh veel behalven Buffels, Onder ande- der in fommighe quartieren niet 5 maer om defe te we-

_ jk00 <utre fijnder de offen feer groot, voornemelijck in Hol- derftaen is 't landt wel verfien van goede honden, alsÖJfw vari f landt ende Vrieflandt, foo fwaer, datmender dickwils hafewinden, bracken, Ipiljoenen, ende wat des meer is.
ij- 87 \ ^«^indt die 1400 oft_1 yoo pondt weghen. Den Grave van Men heeft in Nederlandt oock alderhande gevogel- Gevogelte.

v/ W\^IUL UVlJlXaiV WU L\JL Wil JIHV/lilVyiJLW XXL L UUWIUVIX duyven, fnippen, patrijfen, quackels, ui
J^io Ik Ufüti d ■ van fij nPaleys nae't leven afghefchildert, met daghen veelderley kleyne voghelkens , roof-voghels , ende/ datum daer by. De fchapen fijn mede heel groot,ende, daermen mede ter jacht gaet, als arenden, gieren,valc-

fo wel 't fchapen als offen vleefch,goet van lmaeck. De ken, fperwaerts , en alderhande water voghelen fijnder
peerden feer fterek, fchoon ende groot, principalijck met menighte, befonder in Holland t.
in Vlaenderen, Hollandt, Zeelandt, en Vrieflandt. De Hetvolck van Nederland is doorgaens groot,fterek, Inwm-
wolle valter ghemeynlijck wat grof. Mijnen van goudt fraey, wit, ende wel ghemaeckt, aerdende in elck land- deren aert.
ende filver heeftmen hier niet, maer wel van yfer, loot, fchap foo wat nae hare ghebueren, als ooftwaerts nae
ende koper. Paftel, oft andere kruyden om te verwen den Oofterling, zuydwaertsnae den Hooghduytfch,en
vallender weynigh, maer overvloedigh veel meede oft weftwaerts na den Fran^oys.Sy fijn dappere krijghfluy-
krappe, befonder in Zeelandt. den te voet, te peerde, te water, te lande; fonderlinghe

Rivieren. Defe Nederlanden fijn bewatert met veel fchoone kloeck in de zeevaerdt; in de koophandel feervernnf-
rivieren, waer door fy te bequamer gheleghentheydt tigh; ende behendigh om yets te vinden; arbeydtfaem
hebben om met alle de principale landen van Europa ende neerftigh om 't gene fy ghevonden ende gheleert
te handelen. De voornaemfte fijn den Rhijn, Mafe, hebben in't werek te ftellen , ende door oeffeninghe te
Schelde, ende de Ems,die hier altefamen in zee vallen. verbeteren.By hun is ghevonden de konft van 't boeck-
De Rhijn komt af uyt het Zwitferfche gheberghte, drucken, demenginghe van olye onder de verwen,
ende loopt dwars door Duytfchlandt, tot dat hy eynde- de glas-fchrij verye, en alderhande koleuren op glas te
lijck fijnen naem in de Mafe ontrent Crimpen verlieft, backen, het maken van tapiflèryen van foo veelderley
De Mafe heeft haren oorfpronck uyt den bergh Vau- foorten, de fayen, oflètten, ghefrifeerde lakenen, ende
ge, by Caffar ghenoemt Vogefm, op de landpalen van meer andere fraeyicheden. Het weven ende bereyden
Långres , niet verre van de bornen ofte fonteynen foo van lynwaet, als veelderley foorten van wolle lake-
daer de Seyne ende Marne uyt vlieten, ende valt tuf- nen,hebben fy aen dees fijde van de berghen aldereerft
fchen Gravefande ende den Briel in de Noord-zee. De begonnen. Sy fijn d'eerfte die den winden hare namen
Schelde valt uyt Picardyen in't landt van Vermandoys, ghegheven hebben, welcke noch huyden ten daghe by
van een bergh daer oock de Somme ende Sambre uyt alle de natiën aen defe fijde van de Alpes ghebruyekt
fpruyten, ende verdeelt haer by Saeftinghen, ontrent 4 worden. Sy fijn de eerfte ende voornaemfte weder-op-
mijlen van Antwerpen, in twee armen oft tacken, met rechters geweeft van de vervallen mufijcke.De Neder-
den eenen vloeyt hy in zeè tuffchen Sluys in Vlaende- landen geven konftighe fchilders,fïguer-fhijders,bouw-
ren, ende't Zeeufche eylandt van Walcheren, verkrij- meefters,beeld-fnijders ende diergelijcke konftenaers.
ghende tuffchen weghen den naem van de Hont: Met De inwoonders van defe landen fijn oock van natueren
den anderen onderfcheydt hy de Zeeufche eylanden in koel ende ghetempert,voorfichtieh,niet ftaet-fuchtigh,
V, n 1 n ei li f- r 1 f ■ i : • 1 n 1 . . ^Beootten
naem

daer hy fich vermenght met de zee. De Ems heeft fijn ftighJn häeFhuys-houdinghe fijn de Nederlanders ma-
begin in Weftphalen , ontrent het dorp Wiedenburgh, tigh ende ghefparigh. Haren dranck is bier, 't en fy inende valt een weynigh beneden Embden in de Noord- gaft-malen om haer vrienden oft goede bekende te
zee. Defe vier groote, ende (om foo te fpreken) Ko- onthalen. Hare huyfen worden fuyveFende kïaer ghe-
nincklijcke rivieren ontfangen meeft alle de andere houden,befonder in fommighe fteden van Hollandt. Syvloeden daer de Nederlanden mede bewatert fijn, we- kleeden haer redelijck wel , Üchtveerdigher dan defende altefamen feer vifch-rijck, ghelijck de by ghele- Hoogh-duytfchen, volghens der ghebueren nieuws-
ghen zee. gierigheyt, c Tale.
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Tale. De oude en Moederlijcke tale van de Nederlanders

(behalven in de Walfche quartieren, als Artoys, Hene¬
gouwen, Walfch-Brabant,en Walfch-Vlaenderen, daer
men ghebroke Eranfch fyreeckt) is Duytfeh; een tale
die in oudtheydt, rijekdom, ende volcomentheydt alle
andere te boven gaet, maer hardt ende quaet om lee¬
ren voor de uytheemfche natiën. Sy daerenteghen lee¬
re lichtelij ck alderhande vreemde talen. Men vindt in
Hollandt (feght de wijdt beroemde Erafmus van Rot¬
terdam, een gheboren Hollander) meer luyden van ta-
melijcke ofte middelbare gheleertheydt, als erghens
anders. Hare Godt-vruchtigheydt blijekt aen fo vele
fchoone kereken, abdyen, kloofters, gaft-huyfen,ende
andere Godts-huyfen, daer de fteden ende dorpen ten
platten lande doorgaens mede verciert fijn , ende on-
ghelijck meer gheweeft hebben voor defe lefte beroer¬
ten ende inlandtfcheoorloghen.

Eer wy tot de befchrijvinghe van de politij cke rege-
ringhe defer landen komen, dewijle fy door de langh-
duerighe inlandtfche oorloghen in twee deelen gefple-
ten fijn, feilen wy eerft tot meerder licht, met korte
woorden aenwijfen,onder wat Princen ende Overighe¬
den , ende voort in wat ftaet dat fy elcks byfonder te-
ghenwoordelijck ftaen»

De lan- De Köninck Philippus van Spaenjen, de vierde van
-denonder dien name,neve van Philips de tweede (eertijdts Heere
den Ko- van alle de Nederlanden) befit althans eerft de Her-
ningh* toghdommen van Brabant (uytghenomen de fteden

's Hertoghen-bofch, Bergen op Zoom , Grave, Steen¬
berghen , Eyndhoven, Maeftricht, (het welck half
Luycks is) ende Willemftadt, met dejurifdiótien van
dien , en Lutzenburgh; in Gelderlandt alleen de ftadt
Gelder, met hare jurifdiótie ende vryheden. Daernae
de Graefchappen van Vlaenderen (behalven Sluys, A-
xeie, en Ardenburgh, met eenighe fchanffen en fterek-
ten,) Artoys , Henegouwen, ende van Namen. Het
Marck-graeffchap des Heylighen Rijcks,daer van Ant¬
werpen de Hooft-ftadtis, ende de Heerlijckheyt van
Mechelen.

De Ver- Vereenighde Nederlanden befitten het Her-
eemghde toghdom Gelderlandt, daer onder oock gherekentis

4 Nederlan- het Graeffchap Zutphen; (Limburgh, is door de wa-
den. penen nukortelijcx mede aenghewonnen.) Daernae

de Graeffchappen van Hollandt, en Zeelandt, met de
Heerlij ckheden van Vrieflandt, Vtrecht, Over-Yflèl,
ende van Groeninghen, ende voorts de boven-ghe-
noemde fteden ende Leden van Brabandt en Vlaende¬
ren,daer de Köninck, (fo ghefeydt is) niet over en ghe-
biedt.

Stande De teghenwoordighe ftaet van de landen is defe:
van Bra- Het Hertoghdom Brabant heeft in de oorloghe veel
bant. gheleden,fo van fijn vyanden, als van fijn eygen krijghs-

volck, die byfonder voor het twaelfjarighe beftandt,
den armen huyfluyden ten platten lande onuytfpreke-
lijcken overlaft ghedaen hebben.Dan 't landt heeft veel
goede fteden , daer fy haer toevlucht hebben ghe-
hadt. De ftadt Loven is nu weder in redelij eken doene.
Bruflèl heeft fich meeft altijdtwel gheneert met het
Hof, ende is teghenwoordigh in goeden ftaet. 's Her-
toghenboflche, hoewel't veel aenftotenende beleghe-
ringen heeft gheleden, is nochtans in ftate ghebleven.
Maer Antwerpen, een ftadt feer wijdt vermaert, ende
voor weynigh jaren om haren grooten koophandel van
alle natiën belocht, heeft aldermeeft gheleden, is ghe-
plondert, veel afghebrandt ende ghefehat gheweeft, en
heeft noch een Cafteel moeten bouwen, dat fy daghe-
lijcks teontfien heeft, foo dat de groote koophandel
meeftendeel aldaer vergaen is. In femma Brabant is
ftaende de oorloghe wel van de een helft van fijn volck
ende inwoonders vermindert.

Van Mee- Mechelen, midden in Brabandt gheleghen , maerhelen. nochtans een fouverayne ftadt ende Heerlijckheydt,
Nederlandt.
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heeft tweemael inghenomen , ende fchandelijck in
de grondt gheplondert gheweeft. Heeft langhdue-
righe vrede van doen, om allenehskens wederom te be¬
komen.

Lutzenburgh is 't gheheelfte ghebleven van alle de Lützen»
Nederlanden, hebbende niet veel meer gheleden dan burgh.
door-tochten van krijghs-volck.

Artoys,Henegouwe, met Valencijn,Namen,Walfch- Artop,Vlaenderen ( daer by principalijck verftaen worden de Henegou-
drie fteden, Rijflèl, Douay, en Orchies, mitlgaders de we, Na-
ftadt van Doornijck ende het Doornijckfche) en 't Bif- men>
dom van Camerijck (eerft fijn eyghenBiffchoppen toe¬
behoort hebbende,maer nu mede ftaende onder 't ghe-biedt van de Koningh ) hebben in't beginfel des krijghshare voornaemfte fteden beleghert,ghedwonghen,ende
gheranfoeneert ghefien, 't platte landt bedorven en op-
ghegeten. Doch heeft haer fulcks des te min ghedeert,
mitfdien fy in de Franfche oorloghen veel meer ghe-
went waren te lijden. Maer nae hunne verfoeninghe
met den Koningh, hebben fy haer te bedancken van
goeden welftandt ende neeringhe.

Vlaenderen heeft aldermeeft in defe oorloghe ghele- Kläende-
den , als dickwils vaneen oproerighe ghemeente ver-ren.
heert gheweeft, ende alle fijne fteden (uytghenomen
Grevelinghen, ende eenighe kleyne fteden) beleghert,
ghewonnen, vele oock gheplondert, eenighe met veel
groote dorpen en vryheden tot fteen-hopen gemaeckt,
ende jammerlijck vernielt ghefien hebbende, en daer-
om de meefte helft van fijn inwoonders verloopen,ghe-
vlucht,ende al de wereldt over verfpreyt.

Aengaende de Vereenighde Nederlanden ; Gel- Gelder-
derlandt,ende 't Graeffchap Zutphen hebben veel ghe- landt.
leden, door belegheren, in-nemen, ende pionderen van
haer befte fteden, ende fijn by de oorlooghe minft ghe-
profpereert. Dan herfcheppen teghenwoordigh haren
adem.

Limburgh,Valckenburgh, ende Dalem met hare ap- Limburgh.
pendentien hebben mede veel gheleden, maer nu ont¬
houden fy hun redelijck.

Hollant heeft veel groote verwoeftingen uytgeftaen, Hollandt.
fijnde eenighe fijne fteden beleghert, ghewonnen, ende
verbrandt gheworden, maer is ten Ieften door de oor¬
looghe ghekomen tot binnenlandtfche rufte, voorfpoet
ende grooten rijekdom, nae dat het fijne ghebueren tot
frontieren ghekreghen heeft. Bloeyt nu in koop-handel
ende fchip-vaert verre boven alle andere landen, bcfey-
lende de gantfche wereldt, ende daghelijcks toenemen¬
de in moghentheydt ende voorfpoet, 'twelck voorne¬
melijck blijekt aen de machtighe koop-ftadt van Am-
fterdam.

Zeelandt hebbende veel gheleden, ende fijn voor-Zeelandt»
naemfte fteden beleghert, ende door honghers noot
ghedwonghen ghefien, fijn dijeken door-ghefteken,fbo
datmen met fchuyten daer over henen voer,ende 't plat¬
te landt afgheloopen ende bedorven, is nochtans ten le¬
llen uyt die groote ellenden gheworftelt, volghens fijn
devyfe oft fpreeck-woordt, Luttor & emergo.

Ick rvorftel (fpreeckt de leeu, die eerflmaelfcheen verfchove)
En raeck uyt 's waters dwangh, Godt lef, allenskens boven.

Is nu door fchip-vaert, viffcherye, ende landt-neerin-
ghe, in tamelijck goeden doen.

Vrieflandt heeft mede veel gheleden, maer fich in de Kriejlandt,
oorloghe kloeckmoedigh ghedraghen, ende in de con-
tributien tot de felve wel ghequeten, floreert nu meer
als oyt te voren.

Vtrecht heeft wel feer groote verfmaetheydt en de yireeht.
meefte teghenfpoet geleden, onder de regeeringhe van
den Hertogh van Alba,oock fints mede in groot perijc-
kel gheweeft door tweedracht, maer daerom niet ghe-
laten 't hooft boven te houden, en in fijn vorighe groot*
heydt ende voorfpoet te blijven, foo het teghenwoor¬
digh noch doet.

B Over«
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Over-YjJel. Over-Yffel en Drenthe hebben hare principale fte-
denbeleghert ende ghewonnen ghefien, fommige meet
dan eens, haer platte landt afgheloopen ende verwoeft,
en altijdt veel perijckelen uytgheftaen, dan fijn nu be¬
vrijdt, door het veroveren van de fteden aen die fijde
des Rhijns.

Groenm- Groeninghen en de Ommelanden hebben met hare
ghen, ghebueren veel gheleden. De ftadt is meer dan eens

beleghert gheweeft ende ghedwongen. De Ommelan¬
den afgheloopen ende ghepiondert. Dan hebben fe¬
dert het beftandt feer toegenomen,ende fijn nu, gelijck
als Over-Yffel, van vyandlijcke overladen bevrijdt.

De Vereenighde Nederlanden fijn doorgaens in
beteren ftaet als de andere, meeft door dien fy de open
vrye zee hebben, ende daer by groote menighte van
fchepen, lijnde daerenboven feer volckrijck, overmits
vele uyt de andere Nederlanden haren toevlucht aldaer
ghenomen hebben,op hope van neeringhe, ende fo om
de fchipvaert, als daer door den koophandel te ghe-
nieten,mits de goede gheleghentheydt van de zee ende
rivieren.

ïolitieen De politye ofte regeringhe van de feventhien Ne-
regeringhe derlanden , wordt foo Wel in de Provinciën ilaende
van Neder- onder 't ghebiedt van de Köninck, als in de R.epub-landt. lïjcke van de Vereenighde lauden, tot noch toe feer

ghedreven op den ouden voet, eertijdts ghehouden by
de Princen van 't huys van Bourgoignen, wekken voet
ofte forme wy eerft uyt Guicciardin kortelijck füllen
voor-draghen, ende daer nae oock aenwijfen de veran-
deringhe die daer in gheduerende de voorfz troubles is
ghevallen.

Onder Defe forme dan, wat belanght de namen, ende d'au-
't huys van toriteyt der Officieren, die de felve ghebruyeken,komt
Bonrgoigne. ten naeften by over een met de politye van Polen,lijnde

't hooghfte gebiedt in alle faken by den Staten van den
lande altijdt geweeft, doch wierde op de name van den
Princen uytghevoert, wekkers macht feer bepaelt bin¬
nen 't voorfchrift van de privilegiën ende vrvheden
den Landen van oudts her, ende buyten alle menfehen
gedenckeniflè toekomende, welcke daer op meeft loo-
pen, dat de Prince,foo wanneer hy yet nieuws wil voor-
ftellen, als,by exempel,den landen af-vorderen eenighe
extraordinäre fchattinghe ende behulp van gelde, ofte
doen publiceren eenighe nieuwe wetten oft ordonnan¬
tiën daer yets aen gheleghen is, het felve niet en ver¬
mach te doen , dan met confent ende volkomen bewil-
liginghe van de Staten der felve landen, de welcke hy
te dien eynde moet doen befchrijven, ende hare Hem¬
men af-vraghen ten beftemden daghe ende plaetfe, het
welcke,hoe dat het ghemeynlijck toegaet, wy hier nae
wijdtloopigher füllen verhalen. De Prince dan (fo ghe-
feydt is) heeft in alle faken van importantie 't hooghfte
woerdt ende macht nerghens nae. Alle de Hooft-offi-
cieren des landts, ende by namen de Gouverneurs,foo
van alle de landen in't gheyneyn, als van yder befonder,
de Cancelliers, Prefidenten ende Raeds-heeren van fij¬
ne Raden van Staten,Secreten, ende Grooten, mitfga-
ders van de Cancelleryen ende Hoven Provinciael, de
Hoofden ende andere Officieren van de financien , de
Reken-meefters, de Biffchoppen, Abten ende andere
kerckelijcke Prelaten, de opperjacht-meefters, Hout-
vefters, Gruyers, endedierghelijcke Warandenaers,de
Hoogh-Bailiiuwen, Ruaerden,Droffaerts, ende Schou¬
ten , de Schepenen, Raden oft Vroedtfchappen, ende
in verfcheyden fteden oock de Borghemeefters: Defe,
(fegh ick) ende watter voor Hooft-officieren meer fijn,
worden alle by den Prince beveftight, welck hem toe-
ghelaten is gheworden, om dat te meer foude fchijnen
de majefteyt by hem te ruften, want defe alle te ftellen
was in fijne macht niet. Hier door waer het dat fy Rhe¬
nen te bedienen hare ampten uyt fijnen name, alle wet¬
ten, ftatuten, ende rechten ghemaeckt, ende uytghe-
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voert onder fijnen name. Daer en werdt niets ghedaen,
wat belanght de hooft-regeringhe vande landen, oft
fijn naem moefter in erkent fijn. 't Is wel waer dat de
Grootmachtighe Princen des huys van Ooftenrijck,
door dien fy foo veel andere landen ende Koninghrijc-
ken te regeren hadden, niet en hebben perfoonelijck
in de Nederlanden moghen refideren, (foo die van
Bourgoignen hier voormaels plachten) ende daerom
ghenootfaeckt fijn geweeft hare Gouverneurs generael
tot de felve regeringhe te committeren , die dan even
foo grooten macht ende autoritey t hadden,als fy felve:
maer nochtans en mochtender gheen Officieren ghe-
koren, noch rechts^ voorderinghe ghepleeght worden,
dan op de naem van den Prince alleen. Ende dit (meen
ick) fal hier vanghenoegh fijn.

De Raedt diemen ghemeynlijck noemt van State, Raedt
refiderende by den Prince, oft in fijn afwefon by den van State.
Gouverneur generael van de landen, beftaet uyt een
onfeker, endefomtijdts meerder fomtijdts minder ge¬
tal van Raedts-heeren: onder welcke fijn eenighe par¬
ticuliere Gouverneuren des landts, ende andere Edel-
luyden, mitfgaders eenighe Rechts-gheleerde, die van
weghen hare ervarentheydt ende kloeckheydt by den
Prince daer toe ghekoren worden. Defe hebben een
Prefident, ende met haer beraedt fich de Prince oft
Gouverneur over den gheneralen ftaet des gantfehen
landts. Wantin defen Raedt is datmen handelt van

vrede en van oorloghe: vande advertiflementen oft
waerfchouwinghen diemen ontfanght uyt vreemde lan¬
den : van 't beftandt ende verbondt datmen heeft, ofte
maken fal met uytheemfche Koninghen, Vorften,ende
republijcken : van het aen-nemen oft af-daneken der
kolonnellen ende kapiteynen: van de fortificatiën van
fteden en andere plaetfen: van Ambafïadeurs teont-
fanghen ende uyt te fenden; ende in fomma van alle ge-
wichtighe faken den welftandt ende goede regeringhe
der landen betreffende. Als 't noodt is werden in delen
Raedt oock beroepen de Heeren van der Orden des
gulden Vlies.

De Secreten Raedt refideert mede neffens den Prin- Secreten
ceoft Gouverneur, beftaende uyt i o oft 12 Raedts- Raedt.
heeren, meeft Do&oren ende Licentiaten in de Rech¬
ten, oft oock fommighe Edel-luyden ende Ridders;
Heeft mede een Prefident, die oock bewaerder is van

het groote feghel des Princen. In defen Raedt plach¬
ten eertijdts ghehandelt te worden alle de faken des
Hofs ende der landen; maer, door den grooten aenwas
ende vermeerderinghe der fèlve, niet machtigh lijnde
die alleen afte doen,heeft hy den Rade van State moe¬
ten inruymen het deel hier voren ghefeydt, ende voor
fich felven alleenlij ck behouden ai't gene dat aengaet
de juftitie ofte rechts-voorderinghe ende politie der
landen, mitfgaders den opperften toelicht ende ken-
niffe over alle de hoven Provinciael. 't Is dan defen
Raedt die de macht heeft privilegiën, konfenten, gra¬
tiën ende pardoenen te verleenen: wetten, ftatuten,or¬
donnantiën ende placaten te maken, ende van alle ghe-
fchillen over de landt-fcheydinghen, palen ende gren¬
fen des landts kennifïe te nemen, ende te vonniffen.
Kort om, defe Raedt is als de fterekte , de borftwerin-
ghe, ende 't bolwerck van dejuftitie.

In de Raedt van Financien, refideren ghemeynlijck ^ „dtt

drie vande voortreffelijckfte Heeren des landts, diesem,
men noemt Hoofden ofte Superintendenten van de Fi¬
nancien, een Threforier, ende een Ontfangher Gene¬
rael, ende dan noch driemannen van State, diemen
noemt Commifen, met twee Griffiers, ende meer ande¬
re dienaers. Defe Raedt heeft de hooghfte toelicht op
de Domaynen ende inkomften des Princen : als oock
op de Ontfanghers, Rentmeefters, ende andere Offi¬
cieren die eenighehandelinghe hebben van des Princen
penninghen. Hier maecktmen alle de ordonnantiën

oft
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oft affchriften van de betalinghen die uyt's Princen elders de Cancellerye; in Hollandt ende ander quartie-
name te doen ftaen, 't fy dan van weghen de fortifica- ren het Hofofte den Raedt Provinciael. Defe Raden
tien oft van andere ordinäre onkoften tot dienft ende beftaen nae ghelentheydt van de plaetfen uyt 8,1 o, t 2,
nut van den lande ghedaen. Men verheurter ende ver- 16 oft 18 Raedts-heeren, Doloren,oft immers Licen-
pachter, door middel van de Rentmeefters, ende met tiaten in de rechten, ende een Cancellier oft Prefident,
advys vande Reken-kamers, des Princen goederen; die de eerfte ftem heeft. Voorts fijnder de Advocaten
ende om kort te vallen , defen Raedt is ghelijck als de Fifcael ende Procureurs Generael van den Prince, de
Schat-kamer des Princen, uyt den welcke» hy fich al- Greffieren,Secretarifen,ende andere minderOfficieren,
rijdt verfien mach in alle voorvallende nootdruftighe- die meeft elck hare wedden trecken van den felven
den, foo van oorloghe als van vrede. Prince. Voor defe Hoven worden ghehoort alle ap-

De Raden moeten alle drie des Princen Hof vol- pellen van vonniffen, ghewefen by eenighe lagher vier-
glien , 't fy waer hy oock gaet, ghelijck mede ghehou- fchare,onder yder Hofreforterende. Ende moeten al-

Trevooft den is te doen de Prevooft van den Hove, die om dat daer, des verfocht lijnde, erfchijnen en te rechte ftaen,
van den hy een langhe roode doornen roede draeght, tot een niet alleen de Officieren ende Heeren des landts, maer
Hove. teecken van juftitie, ghemeynlijck ghenoemt wordt de fomtijdts oock de Prince felfs, in fijnen name den Ad-

Roode- Roode-roede. Defe, behalven dat hy het Hofdient, vocaet Fifcael, en Procureur Generael, fonder datmen
roede. mach oock de plaetfe bewaren van Prevooft generael hem, onrecht hebbende , in't alderminfte verfchoont.

over alle de landen,want hoewel datter in tijdt van vre- Het Parlement van Mechelen, de Cancelleryen van
de bynaeft in een yder landtfehap foodanighe Roode- Brabant, Gelderlandt,ende Vrieflandt, ende de Raden
roeden omrijden tot ontfach, ende ftraffe van de ledi- Provinciael van Vtrecht, ende Over-Yffel, wijfen alte-
ghe land-loopers ende ftraet-fchenders , foo is't noch- mael diffinitivelijck, foo datter van hare vonniflen geen
tans alfoo, dat daer fy lieden de palen van hares landts appel meer en valt, doch wordt daer in civile faken wel
vryheydt niet en moghen te buyten gaen , daer noch toeghelaten een fekere maniere van overfieninghe, oft
defe nae eyfch ende gheleghentheydt van faken , ende (foo het de Praótifinen noemen) revifie van den pro-
volghens de commiffie hem by den Hove ghegheven, cefle, tot de welcke ghedeputeert worden eenighe
mach 't gheheele landt doorreyfen,om foodanigh ghe- Raeds-heeren uyt de andere Hoven Provinciael des
fpuys te vanghen, te rechte te fteilen, ende naer ver- landts, die de ftucken ende fchriftueren ten weder-fijde
dienfte te ftraffen. bygebracht overfien,ende dan by overftemmingh von-

Reken- Daer fijn, behalven de voorghemelde, noch andere niflen offer in't gheftreken vonnis ghedoolt is , ofniet:
kamers. Vorftelijcke Raden,die als leden ende aenhanghfels fijn maer veeltijds ghebuert het,dat die de revifie verfocht

van den Raedt van Financien , ende ghenoemt worden heeft, beyde koft ende moeyte verlieft. Men behelpt
de Reken-kamers.Defe waren voor de inlandtfche oor- fich in defe Hoven Provinciael, ende in meeft alle lae-
loghen vier in ghetale. De principaelfte van allen had- ghe vierfcharen des landts,met het borgherlijcke recht
de ende heeft noch fijn refidentie te Rijfïel in Walfch- ende de ghefchreven wetten der Romeynen, doch alfo,
Vlaenderen. De tweede te Brufïèl in Brabandt. De dat de befondere handt-veftinghen endeplaetfelijcke
derde binnen 's Gravenhage in Hollandt. Ende de vier- coftuymen van elcke ftadt ende vryheydt in haer volle
de jonghft ingheftelt tot Aernhem in Gelderlandt. In kracht blijven, en de privilegiën hun vergunt niet ghc-
elcke Kamer is ghemeynlijck een Prefident meteen krenckt worden.
feker ghetal van Auditeurs ofte Rekenmeefters, ende De Prince,oft fijnen ftadthouder Generael in yeder n€t ver„
meer andere Officieren, en dat aen de felve alle Rent- landtfehap, fchickt oock alle jaers fekere Commiftari- maken der
meefters ende ontfanghers, die eenigh bewint hebben fon naer de voornaemfte fteden des landts, ofde felve tvet ™ de
van des Princen oft ghemeynen landts penninghen, fteden fenden de hare te Hove, om de Wet teverma-^^*
moeten rekeninghe doen van haren ontfangh ende uyt- ken, dat is, in plaets van de afgaende Burghemeefters
gheven, quitancie van haer nemen, ende daer mede be- ende Schepenen nieuwe te verkiefen, oft, by de fteden
wijlen wat fy t' over ofte te kort komen. v aireede verkoren lijnde,te beveftighen. Ende doen alle

Daer heeft nu de lefer alle de Raden ende Officie- Gouverneurs, Cancelliers,Prefidenten,Raedts-heeren,
ren, die de Landts-heere placht te ghebruycken,tot de Threforieren,Ontfanghers,ende andere Officieren,eed
generale regeringhe van de 17 Nederlanden. Nu ko- van ghetrouwigheydt aen den felven Prince.
men wy tot de particuliere Regeerders van yder landt- In tijdt van vrede placht de Prince gheen ordinaris Benden
fchap in't befonder. voet-volck te houden in fijnen dienft: maer altijdt hielt van ordon-

Barticn- Voor eerft dan warender de particuliere Gouverneurs hy 3000 foo fware als lichte paerden, diemen noemde namic.
iiere rege- van de landen van Overmafe, begrijpende 't Hertogh- de Benden van Ordonnantie. Defe waren verdeylt in
rmgh. ftom Limburgh , Valckenburgh , Dalem, ende 's Her- 14 Compagnien, fommighe van 5-0,andere maer van 3 o

toghen-Rode: van Gelderlandt ende Zutphen: van ruyters, ende commandeerden over de felve de princi-
Vrieflandt,0ver-Yffel, en Groeninghen: van Holland, paelfte Heeren van den lande, als de Prince van Oran-
Zeelandt, en Vtrecht: van Vlaenderen, ende Artoys: jen, den Hertoghe van Aerfchot, de Graven van Eg-
van Rijfïèl, Doway, en Orchies: van Doornijck, ende mont, Hooren, Arenberge,Manffeldt, &c. die elck ha-
het Doornijcxfche: van Henegouwe, Lutzenburgh, ren Lieutenant ende andere Officieren hadden, aitefa-
Namen, ende van Mechelen. Defe waren ftadt-hou- men eerlij ck gheappointeert, ende de ruyters oock wel
ders van de Prince elck in fijn befonder quartier, ende betaelt.
hadden aldaer het volle bewint van alle gemeyne lands Ter Zee en wordt mede gheen ordinaris fcheeps-ar- Admi-
faken, fonderlingh wat den oorlogh belanghde , maer meye ghehouden, mits dien 't landt altijdt overvloede- raelvan
erkenden nochtans den Gouverneur generael voor lijck verfien is fo van inlandtfche als uytheemfche fche- der ue*
haer Over-hooft, ende Honden onder fijne ghehoor- pen, diemen in tijdt van noode by arreft kan doen die-
faemheydt. Brabant,ende 't Marckgraeffchap van den nen. Doch heeft de Admirael van der zee noch onder
Heylighen Rijcke en hadden gheene befondere Gou- hem eenighe fchepen van oorloghe, om fomtijdts ee-
verneurs, maer wierden alleenlij ck gheregeert by den nighekleyne tochten te doen. Dit Admiraelfchap is
Gouverneur generael, die ghemeynlijck fijn refidentie een van de voornaemfte officien des landts, en heeft de
placht te houden binnen de Princelijcke ftadt Bruffel. Admirael fijn ghedeelte in de confifcatien ende buy-

Grooten • Daernae iffer bynaeft in yeder befonder landtfehap ten op den vyandt ghehaelt: ende weet wat hy treckt
Raedt. eenen Raedt,diemen te Mechelen noemt den Grooten van yeder laft goets dat te water onder 't vry geley van

Raedt ofte het Parlement: in Brabant, Gelderlandt en den Prince naer vyanden landen ghevoert, oft van daer
Nederlandt. B 2 her-
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herwaerts over ghebracht wordt. Hy is Gouverneur en
kapiteyn generael van der zee, ende alles wat de zee
eenighfins aengaet. Daerom oock de felve ftaet altijdt
placht bedient te worden by een van de grootfte Hee¬
ren des landts.

Cra0> Van ghefchut ende alderhande ammunitie van oor-
meefier van ïoghe fijn alle de voornaemfte fteden des landts, maer
V ghefchut. infonderheydt die op de frontieren ligghen, ende de

Cafteelen, ghenoegh verfien. Doch heeft de Prince,
behalven dit, fijn munitie-huys binnen Mechelen, van
waer men 't bequamelijck kan vervoeren , als bynaeft
midden in't landt. Ende te dien eynde iffer een Vorfte-
lijck officier, ghenaemt de Groot-meefter vand'Artil-
lerye,die de laft ende opficht heeft van de felve te doen
uyt ende in voeren, door fijne Commifen ende andere
dienaers, welcke ftaet mede bedient wordt by yemandt
van de voornaemfte Heeren des landts,fijnde van groo-
ter autoriteyt,

lacht- Over de jacht, veder-fpel, ende viflcherye in de ri-
meefters, vieren, meyren , ende andere foete wateren , heeft de
Hout-ve- Prince in yeder landtfchap fijn Iacht-meefters, Hout-
ßers, &c. vefters,Grnyers,Foreftiers, ende dierghelijcke Officie¬

ren, luyden van qualiteyt, en fommighe van de princi-
paelften Adel des landts. Want hetjaghen, vlieghen,
ende viffichen, ftaet eenyeghelijck fonder onderfcheyt
hier te lande niet vry, uytghenomen alleen in Brabant,
daer maer vijfboflchen en fijn, welckebewaert worden
voor den Prince,namelijck dat van Sonien,ZaventerIo,
Grooten-hout,Grootenheyft,ende Meerdale,moghen-
de voorts alle gheboren Brabanders heel 't landt over
vryelijckjaghen ende vlieghen, mits dat het ghefchie-
de met hondt ende pluym, niet met ftricken oft andere
praótijcken.

Vergade- Wy hebben hier voren een weynigh gheroert van de
ringheder vergaderinghe der Staten des landts, fonder wekker
Staten Ge- bewilliginghe de Prince niet vermach yet nieuws voor
nerael, te ftellen : dit felve füllen wy hier wat wijdtloopigher

voordragen, met de eyghen woorden van Lowys Guic-
ciardin, welcke onpartijdigher van een vreemde repub-
lijcke fpreecktj alsvolght : Wanneerde Prince, oft
fijnStadt-houder,begheert te vergaderen de Staten van
den lande,om haer afte vorderen 't fy gheldt oft ander
behulp: oft oock om yet ghewichtighs voor te dragen,
als van nieuwe fchattinghen ende tollen op te ftellen,
oft nieuwe wetten afte kundighen: foo fendt hy her-
waert en derwaert fijne brieven, ende ftelteen fekeren
dagh en plaetfe, wanneer ende waer de ghedeputeerdc
van de Staten fich moeten laten by een vinden. Ten
beftemden daghe en laten alle de Staten,die gheroepen
fijn, ende der vergaderinghe by wefen moeten, niet te
verfchijnen, ende komen voor eerft die van Brabant,
daernae die van Vlaenderen, Artoys, Henegouwe, Va¬
lencijn , Rijflel, Douay, en Orchies. Voorts die van
Hollandt, Vtrecht, Zeelandr, Namen, Doornijck ende
het Doornijckfche,ende eyndelijck die van Mechelen.
Want foo veel de anderelanden aengaet, als Lutzen-
burgh, Gelderlandt, Vrieflandt, Over-Yflèl,en Groe-
ninghen,dewijledie fekere vryheden hebben in hare
privilegiën begrepen, ende oock verdrach ghemaeckt
hebben met den Prince, foo moghenfe niet ghedagh-
vaert worden daer te verfchijnen, 't en ware dan in heel.
hooghdringhende ende extraordinäre faecken, maer
vergaderen elek in haer landt onder de autoriteyt van
hare befondere Gouverneurs uyt des Princen name,
Dele Staten beftaen uyt de Gheeftelijckheydt, uyt den
Adel, ende uyt de Hooft-fteden van yeder landtfchap.
Die van Brabant, Artoys, Henegouwe, Zeelandt, ende
Namen, fenden Commiflarifen voor alle drie dele Le¬
den , te weten Abten voor de Geeftelijckheydt, Gra¬
ven , Marquifen, Baender-heeren, ende andere groote
Meefters voor den Adel, ende een Borghemeefter of
twee meteen Penfionaris voor eicke ftadt, meer oft
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min, nae dat de fake vereyfeht. Ick fegghe datter de
Abten verfchijnen voor de Geeftelijckheydt, 't welck
waer is, dewijle fy mede lidtmaten fijn van dat lichaem,
maer in der daet komenfer om haer eyghen belangh,
want de andere kerckelijcke perfonen en hebben noch
met haer noch met de StatenGenerael niet te doen,de-
wijle fy, immers ten meeftendeele, onghehouden fijn te
verfchijnen, ende vry van alle beden ende gelde-fee-
ften. Die van Vlaenderen deputeren alleenlij ck fekere
Commiflarifen uyt den name van de vier Leden. De
Hollanders fenden maer ghedeputeerde voor de Rid-
derfchap ende fteden , ende wat defe befluyten dat
wordt van waerde ghehouden over 't gantfche landt.
Defe Staten aldus op den landtdagh verfchenen fijnde,
en vergaderen niet al teffens, maer ghemeynlijck 'teen
landtfchap naer't ander, in een groote zale van des
Princen Paleys, alwaer in teghenwoordigheydt van de
Gouverneur generael, de Prefident, ofte eenighen
Raeds-heer van State, uyt de naem vande Prince, pro¬
poneert 't ghene hy eyfcht ende verfoeckt, daer toe
ghebruyekende fchijnbare reden ende beleefde woor¬
den, om de herten van de vergaderinghe te winnen. De
ghedeputeerde verfoecken daer op dan tijdt ende uyt-
ftel om fich te beraden ende antwoorden : ende nae fe¬
kere ceremonien dienten ghewoon is te onderhouden*
gheeft elck Lidt befonder, van weghen het landtfchap
dat haer ghefonden heeft, fijn antwoordt over by ghe-
fchriftc. Waer mede, indien de Prince oft Gouverneur
niet te vrede en is, foo tracht hy fijn fake met redenen
te rechtvcerdighen, ende haer tot fijn voornemen te
bewillighen: Want volghens hare privilegiën, vermach
de Prince niet haer te dwinghen, noch yet te doen, dan
met reden, ende en heeft in dit quartier gheen plaetfe
(ghelijck'twel elders doet) dit tyrannifch woordt Sie
uolojjïc juheOy Dat is:

Dit wil ick du-s, dat foo, mijn wille f allenflecken
Voor reden ende recht alleene moet verßrecken.

Soo dat, wannneer fchoon alle de ghedeputeerde
den Prince yet toegheftaen ende inghewillight hadden,
ende maer een eenighe ftadt, als by exempel die van
Antwerpen, lieh daer teghen ftelde, fy gheheel de fel¬
ve inwilginghe louden te niet maken: want de ghedepu¬
teerde inwillighen met conditie, dat de andere Staten
daer toe mede eenparighlijck lullen verftaen: Ende
moeten dien volghens ghemeynlijck niet alleen de
Hoofden van de ghedeputeerde, maer oock hare le¬
den eendrachtelijck over een ftemmen in een felvighe
conclufie: lbo dat het fomtijdts ghebeurt, niet teghen-
ftaende wat vertoogh datter ghedaen wordt, door dien
de verfcheydenheydt ende onghelijckheydt van ftem¬
men fulcks belet, dat de Prince niet krijght van 't ghe¬
ne hy verfoeckt: De welcke voor datmael gedult moet
nemen,ende niet meer daer van fpreken,maer verwach¬
ten beter gheleghentheydt.

Dus verre Guicciardijn, uyt den welckenwy oock Verdrach
aenwyfèn füllen wat verdragh datter in kerckelijcke fa- tuffchen den
ken is tuflehen den Prince van defe landen, ende den Prince ende
Paus van Roomen. Dit verdragh gaetmede feer op dePautva»
den voet van Vranckrijck: foo dat de nominatien ofte f1Tm' °?
benaminghen van bequame perfoonen tot de Bifdom- y^hlüch
men, Abdyen, ende andere Prelaetfchappen beftaen byffdken.den Prince, maer de beveftinghen by den Paus : De
welcke niet vermach, onder wat pretext ofte voorwen-
dinghe dat het fy, eenighen perfoon, het fy klerck ofte
leeck, te doen daghvaerden buyten de landen : maer
wanneer hy yets te vervolghen heeft, fo moet hy Com¬
miflarifen herwaerts over fchicken, om de fake in ghe-
fchille te bellechten. De Paus vermach oock niet ee-

nighkerckelijckBenificie te confereren, noch eenighe
bullen oft brieven af te vaerdighen, füllen fy anders

ftant
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ftant grijpen , oft het moet den Prince oft lijnen Rade nae volght Hollandt en Weft-vrieflandt, dan Zeelandt,
believen. Daerenboven heeft Keyfer Carel de V, een Vtrecht, Vrieflandt, Over-Yflèl, ende eyntelijck Groe-
feer wel bedachte,voorfichtighe,ende noodighe ordon- ninghen ende de Ommelanden. Het Preiidentfchap
nantie ghemaeckt, feght Guicciardij11, namelijck dat wordt alle weke van landtfehaptot landtfchap Verati¬
de kerckelijcke perfoonen, van wat llaet ofte conditie dert. De Prefident doet de propofitie, vergadert de
fy oock fijn,voortaen niet vermoghen eenighe vafte oft opinien, ende concludeert by de meefte ftemmen, in fa-
onroerende goederen te aenveerden, fonder uytghe- ken daer overftemminghe plaetfe heeft. Soo veel be¬
druckt confent ende verlofvan de Prince: mitfdien lij- langht de fouverayniteyt oft hooghe Overigheydt van
ne Majefteyt confidereerde dat dekerekelijcke perfoo- yeder landtfchap, die hebben de felve landen elcks aen
nen nimmermeer eenighe goederen mogende verkoo- haer behouden, (want het eenc is foo louverayn als het
pen, maer wel altijdt koopen , ende haren ftaet by ma- andere,) fo in faken van politie als juftitie, met alle hare
niere van fpreken eeuwighduerigh fijnde, fy metter tijd privilegiën,rechten, vryheden en coftuymen,ende heb-
door hare groote middelen ende rijckdommen fouden ben daer toe hare ordinarife Officieren en dienaers naer
ghcraken op te koopen bynaeft alle de vafte goederen ouder gewoonte,alleenlijck met defe veranderinge, dat
van de landen. de gene die op den naem van den lands-heere plachten

Tot noch toe hebben wy ghehoort de forme van re- te dienen,nu dienen op den naem van de Staten van ye-
geeringhe in de Nederlanden ghehouden voor de laet- ghelijck landtfchap. Soo wel de Heeren Staten Gene-
ife troubles, refteert nu dat wy kortelijck overloopen rael, als die van yeder landtfchap in't befonder (van de
de teghenwoordighe politie, foo in de Provinciën 011- welcke te fijner plaetfe fal ghelproken worden ) com-
der 't ghebiedt van den Koningh , als in de Veree- mitteren tot executie van hare ghenomen refolutien,
nighde landen, met de welcke de grootmachtighe Ko- als oock tot beftieringhe van alle voorvallende faken,
ningh van Spaenjen Philippus de III, beneffens de Erts- den welftandt der landen in't generael beroerende, ee-
hertoghen Albertus en Ifabella, in het tradraet van den nighe uyt den Edelen ende Regeerders van de fteden,
twaelf-jarigheTreves, openbaerlijck verklaert heeft te tot Raden,de welcke haer by eede verbonden fijn. Ge-
willen handelen als met Vrye landen, op de welcke fijne lijck fy oock andere hare Ghecommitteerde ftellen tot
Catholijcke Majefteyt en hare doorluchtighe Hoogh- voorderinghe, hooringhe,ende fluytinghe van des ghe-
lieden niet en pretenderen: uyt welck verhael de ver- meenen landts rekeninghen, ende andere particuliere
jftandighe lefer by fich felfs wel fai afnemen wat veran- faken, alles met gelimiteerde oft bepaelde macht ende
deringhe datter ghevallen is,fo in d' eene als in d'andere inftrueftie.
regeeringhe. De landen van Gelderlandt met het Graeffchap Gouver»

Kemin- In de landen dan ftaende onder de Koningh van Zutphen , Elollandt ende Weft-vrieflandt, Zeelandt, nuer van
heinde Spaenjen,is teghenwoordigh naer het overlijden van de Vtrecht, ende van Over-Yflel , als oock de fteden Hollandt ^

landen Infante Ifabella Clara Eugenia, voor Gouverneur ge- ende landen in Brabant ende Vlaenderen ftaende onder
fiaendeon- nerael ghekomen Don Ferdinando Cardinael Infante, 't ghebiedt van de welghemelte Heeren Staten Gene-
der den broeder van Koningh Philips de IV,Sone van Philips de rael, hebben tot haren Gouverneur Frederick Elen-

mn& ' {jk Neve van Philips de II. De Raden van State,Secre- riek, Prince van Oraenjen , Grave van Naflou &:c. die
ten,envandeFinancien,deReken-kamerstotRijflel en oockis Generael van het legher,ofte Veldoverfte,ende
Brufleljde Groote Raedt ofte 't Parlement van Meche- Admirael van der zee, van alle de Vereenighde landen
len, daer het uyterfte appel valt van meeftalle de fèlve in't ghemeyn. Over Vrieflandt, Groeninghen met de
landen, de Cancelleryen en Hoven Provinciael, de ka- Ommelanden, ende de Drente, is ftadthouder Grave .

piteynen van de benden van ordonnantie, de Admi- Henrick vanNaflbu.
rael van der zee, Groot-meefter van d'artillerye, ende De Raedts-heeren van den Raedt van State der Ver- Raedt
alle andere hier voren verhaelde dienaers ende Officie- eenighde Nederlanden worden by de Heeren Staten van State,
ren, uytghefondert de particuliere Gouverneurs van Generael op de benaminghe van de refpeclive landt-
yeder landtfchap ,waer inmoghelijck eenighe veran- fchappen ghecommitteert, ontfanghende hare com-
deringhe ghevallen is , fijn altefamen in hare vorighe miflien ende inftrudtien van de felve Staten Gene-
autoriteyt ende waerde. Maer ftaende de inlandtfche rael, den welcken fy haer by eede verbinden ghehou en
oorloghe , is daer noch een Spaenfchen Raedt van Fi- ghetrou te wefen, ende fich te füllen reguleren nae de
nancien,diemennoemt el Confejo de la Hazienda, hebben- voorfz. inftruótien. Oock referveren de wclghedachte
de d'adminiftratie en difpofitie van 't gheld uyt Spaen- Heeren Staten hun felven de vryheydt van felve te mö-
jen ghefonden. Defen Raedt beftaet alleenlij ck uyt ghen doen al 't ghene fyluyden den Rade voorfz by ha-
Spaenjaerts, ende heeft in alle faecken verre het meefte jre inftrudtien belaften, wanneer fy bevinden der landen
ghefegh ende autoriteyt. Daer is oock beneffens den dienft fulcks te vereyflehenjveranderende mede in fulc-
Raedt van State noch een Spaenfche krijghs-raedt, die ken ghevalle,ende verminderende oft vermeerderende
meeft beftaet uyt de Cafteleynen ende Gouverneurs de felve inftruótien,ende die uytlegghende,daer fyduy-
van de voornaemfte fteden ende Cafteelen. fterlijck fouden moghen fchijnente fpreken.

Regeringh Inde Vereenighde Nederlanden beftaet de vergade- De Secreten Raedt ende die vande Financien en Rhrefo-
in de Ver- ringh van de Staten Generael,uyt fulcke, en fo veel Ge- hebben in de Vereenighde landen gheen plaetfe, maer vier ende
eenighde comitteerde, als yeder landtfchap, foo uyt fijn Ridder- daer is een Treforier, ende een Ontfangher Generael, Ontfangerlanden. fchap ende Edelen, als uyt de Magiftraten van de fte- met eenighe Reken-meefters, die 't bewindt ende han- Generael,

den goet vindt van tijdt tot tijdt te deputeren, welcke delinghe hebben van alle de penninghen, ende midde-
ftemmen niet capitatim, dat is by foo veel hoofden alflèr len der Generaliteyt aengaende. De Rekenkamers foo
ter vergaderinghe erfchijnen, maer jrwvwcialtter, dat is van Gelderlandt als van Hollandt gaen noch op den
van weghen ende by reprefèntatie van hare refpedive ouden Bourgoenfchen voet, maer beneffens die iflèr, in
landtfehappen 5 ende ftreckt hare commiflie om op de den jare 15-94,een nieuwe Rekenkamer opgherecht tot
punten daer op fy van tijde tot tijde befchreven ende Middelburgh in Zeelandt.
by een gheroepen worden, ende andere voorvallende Tot de beleydinghe van de faken ter zee hebben de Kaden
faken t' adviferen ende refolveren, fulcks fy tot 's landts Staten Generael, beneffens den hooghgedachten Vorft ter Admi-
dienfte, welvaren ende verfekeringhe bevinden te ftrec- Frederick Henrick van Naflou,als Admirael Generael, ralitejt.
ken. De ordre die fy in't ftemmen houden is defe: Gel- gecommitteert de Raden ter Admiraeliteyt, beftaende
derlandt ende 't Graeffchap Zutphen gaet voor, daer uyt fekere perfonen by de refpetftive landen en fteden

Nederlandt, C daer



daer toe ghenomineert, welcke volghen de lijften ende
inftrudtien haer by de Staten Generael ghegheven. De
Collegien ofte vergaderinghen van defe Raden fijn vijf
in ghetale, refiderende de eene tot Middeiburgh, de
tweede tot Rotterdam, de derde tot Amfterdam, de
vierde tot Hoorn oft Enchuyfen, ende de vijfde tot
Harlinghen ofte Dockum, by ghebeurte.

Hoven De Cancelleryen van Gelderlandt ende Vrieflandt,
Trovin- mitfgaders de Hoven ofte Raden Provinciael van Hol-
eitel. landt, Vtrecht,ende Over-Yffel,gaen al mede noch op

den ouden voet. Maer in plaetfe van den grooten Raed
ofte 't Parlement van Mechelen,iffor in Hollandt,al van
den jare i j 82 af, opgherecht een opperften Raedt van
juftitie, ghenoemt den Hooghen-raedt, voor den welo
ken men appelleren mach van de vonniflen by den Ho¬
ve Provinciael van Hollandt, Zeelandt, ende Weft-
Vriefland ghewefen,maer van die van den voorfz Hoo-
ghen-raedt en valt gheen voorder appel, dan mach van
de felve alleen verfocht worden revifie, ende ghepro-
poneert erreur. In welcken ghevalle de Staten vande
voorfchreve landen neffens den felven Raedt commit¬
teren eenighe Rechts-gheleerde, die 't ghetermineerde
proces ex üfdem aciis revideren, ende by hare fententie
verklaren ofhet erreur heeft ofniet, nae welcke ver-

klaringhe een yeder hem moet reguleren, fonder dat
verder beklagh plaetfe heeft, ofte toeghelaten werdt.
Defen Hooghen-raedt wordt mede ghemaeckt by be-
naminghe uyt de voorfz landen van Hollandt,Zeeland,
en Weft-vrieflandt, ende beftaet ghemeynlijck uyt een
Prefident ende 9 oft 10 Raedts-heeren.

Raedt In 's Gravenhaghe is oock opgherecht een Raed van
van Bra- Brabant, ende tot Middeiburgh in Zeelandt een Raedt
bant ende van yiaenderen , over de quartieren, fteden, ende dor-
Vlaenderen.

pen? mitfgaders de inghefeten der felver van de voor¬
fchreve landen van Brabant ende Vlaenderen, ftaende
onder 't ghebiedt vande Staten Generael der Veree-
nighde landen. By welcke Raden ghebefoigneert wordt
even als die van de Cancelerye in Brabandt ende Pro¬
vincialen Raedt in Vlaenderen van ouden tijden ghe-
woon fijn te doen , op dat alfoo een yeghelijck by fijn
recht ende privilegiën ordentelijck mach v/orden ghe-
regeert ende ghedient.

Regerin- regeringhe van de fteden der voorfz landen word
ae van de nae hare particuliere rechten ende privilegiën beleydt.
fiedenin de In elcke ftadt is van oudts her een Officier, ghenaemt
rereenigh- Droffaert, Bailliu , ofte Schout, die by den Staten
de Neder-

van yedèr landtfchap wordt ghecommitteert. Voorts
fijnder in de meefte fteden 24,30, 36, ofte meer vande
notabelfte ende vermoghenfte borghers,foo van de ou¬
de geflachten,als andere van de eerlijckfte, vredelijck-
fte ende bequaemfte perfoonen, diemen noemt Vroet-
fchappen oft Raden, ende reprefenteren het gheheele
lichaem van elcke ftadt, dienende haer leven langh, oft
foo langhe fy borghers ende poorters blyven. By defe
worden alle ghewichtighe faken, foo wel den ftaet van
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de landen rakende,als die van de fteden,gheconfulteert
ende ghedelibereert, ende fy verkiefen oft nomineren
jaerlijcks uyt haer collcgie twee , drie, oft vier perfoo¬
nen tot Borghemeefters der felver fteden, en feven oft
meer tot Schepenen. Het ampt van de Borgemeefters
ftreckt principalijck tot der fteden regeringhe, ende
onderhoudt van goede politie ende eenigheydt onder
de burghers ende inwoonders. Dat van de Schepenen
tot bedieninghe van de juftitie, foo in 't civil als in 't
crimineel. By de voorfz Vroetfchappen worden mede
ghekoren twee oft meer Threfbrieren, Eabrijck-mee-
fters,Wees-heeren,ende meer andere Officieren, welc-
ker dienft maer ordinaerlijck en is Voor een jaer. De
quartieren ende dorpen ten platten lande worden mede
gheregeert naer hare particuliere rechten ende handt-
veften, ende hebben hare Regenten , foo generael als
particulier^ te weten in materie van dijckagie en 't ghe-
ne daer aen kleeft, Dijck-graven ende Heymraden ;in
criminele faken Bailliuwen oft Schouten en Welboren
mannen; en in borgerlijcke ofte civile, hare Ambachts-
bewaerders ende Schepenen,welcke mede letten op de
politij cke ordre ende adminiftratie van der Ambachten
goederen ende inkomen. Daer fijn oock veel dorpen
die hare particuliere Heeren hebben, met autoriteyt
van te exerceren hooghe, middelen, ende laghe jurif-
diótie) maer ftaen niettemin onder de fouverayniteyt
der voorfz landen.

Nopende d'openbare oeffeninghe van de Religie oft Relict
Godts-dienft in de Vereenighde Nederlanden,die word der Veree-
alomme op eenen eenparighen voet, fo in de fteden als K'gb fat¬
ten platten lande, ghehouden naer uytwijfen der refor- ****•
matie, in de felfdelanden over veeljaren aenghenomen
op de belijdeniflè des gheloofs in druck uytghegheven.
Die van de Confefïie van Augsburgh ende de Menno-
niten houden mede wel in eenighe van de voornaemfte
fteden hare openbare vergaderinghen, tot de welcke
men niemandt en verbiedt te gaen > maer en worden
nochtans hare dienaers oft Predicanten niet onderhou¬
den op des ghemeynen landts koften. Alleen het open-
baer exercitie van de Roomfche Catholijcke religie is
alhier om ghewichtighe redenen verboden, alfoo noch-
tans,dat uoch de Rooms-Catholij cke,noch yemand an¬
ders gedwongen word de Gereformeerde religie aen te
nemen, maer worden altefamen ghehanthaeft ende ge-
maynteneert onder de befcherminghe ende regeringe
van de landen, fonder in de confcientie oft op haer ge-
loove onderfocht, ofte meer als de Gereformeerde be-
fwaert te worden. Iae felve den Geeftelijcken oft Reli-
gieufen perfoonen die te voren geweeft, ende in de lan¬
den ghebleven fijn, wordt uyt de Geeftelijcke goede¬
ren toegheleydt redelij cke alimentatie ende onder¬
houdt, elck nae fijnen ftaet ende gheleghentheydt,het
fydandatfe byde Roomfche Catholijcke religie blij¬
ven, ofte fich begheven tot de Gereformeerde kercke.

Het Hertoghd om

BRABANT.

Nder de Hertoghdommen 1*11 de
Nederlanden, is Brabant wel het
voornaemfte: maer alfoo in de
tij telen, die den Princen der fel¬
ver landen al van oudts hertoe-
ghefchreven worden, doorgaens
voor gaetde tijtel van Lothrijck,
want aldus pleghen de oude Prin¬
sen des huys Bourgoignen ende

Ooftenrijck tefchryven: Philippus,ofte Carolus,by der
gratiën Godts, Hertoge van Bourgoignen, van Lo¬
thrijck, van Brabant, van Limburgh, &c. foo en fal het
niet buyten propoofte zijn, maer veel eer grootelijcks
dienen tot onderrechtinghe van den kurieufen ende
oudtheyt-lievenden Lefer, dat wy met weynigh regels
aen-wijlen wat van defen Lothrijckfchen tijtel zy,
ende van waer hy fijnen oorfpronck ghenomen
heeft.

Lothrijck: Lothrijck dan heeft wel den naem eens Hertogh-
doms behouden in den lande van Brabant, maer fijnen
ftaet ghelaten in Lorreyne, een Hertoghdom wel be¬
grepen binnen de palen van Vranckrijck ,doch niet
ftaende onder de kroone, maer hebbende fijne befon-
dere fouverayne Vorften. Lothrijck, noemen de Iatijn-

Naem. fche Schryvers Lotharingia ; de Francoyfen (foo airee¬
de ghefeydt is) Lorraine, offomtijdts Lothier: alle welc¬
ke namen afkomen ende haren oorfprongh hebben van
Lotharis, fone van Keyfer Lotbarius,wiensgrootvader ge-
weeft is Carolus Magnus, Keyfer ende Köninck van
Vranckrijck. Defe Keyfer Lotharius (ghelijck Paulus
/Emilius ende andere autheurenfchrijven) is uyt yver
ende devotie monick gheworden in den jare 8 5-6. Doch
eer hy in't kloofter ginck, heeft hy fijn drie fönende
landen ende Heerlijckheden uytghedeelt , ende aen
Lotharis fijnen jonghften fone ghegeven een deel van
het Hertoghdom van Bourgoignen , met het gantfche
landt van Auftrafien: het welcke naderhandt nae des
felven fijnes foons, oft (foo andere willen) na fijnen ey-
genen name ghenoemt is gheworden Lothrijck, ofLo-
tharine, ende by den Latiniften Lotharingia, begrypen-
de in hem felven het Hertoghdom,datmen noch ter tij t
noemt Lorraine, ende voorts de landen van Brabant,
Henegouwen, Cleve, Gelderlandt, ende meer andere.
Dit Lothrijck is by den voorfz Hertogh Lotharis ende
fijne nakomelingen, ghefproten uyt den huyfe van Ca¬
rolus Magnus, foo langhe befeten , tot dat eyntelijck
inden jare Chrifti 924 de Köninck van Vranckrijck,
ghenaemt Carel de Simpele, het felve al te flechtelijck
wech fchonck aen Keyfor Henrick de I. Ettelijcke
jaren daernae heeft Keyfer Otto den 11, het landt van
Lothrijck te leene ghegheven aen Carel van Vranck¬
rijck, dien hy focht te vervreemden van de Coninck
Lotharis fijnen Broeder: maer hy befneet de palen des
landts feer nauwe, ende gaf een goet deel van 't felve
aen de biffchoppen van Ceulen ende Luyck. Als nu de
voorgemelde Coninck Lotharis van Vranckrijck quam
te fterven, liet hy maer eenen fone na, ghenaemt Lo-
dewijck de V, die de lefte Köninck van Vranckrijck
gheweeft is uyt de ftamme van Carolus Magnus * ende
maer een jaer gheregeert en heeft. Na fijn doot quam
de voorfz Carel Hertogh van Lorraine , als wettelijcke
ende naefte erfghenaem van de kroone , om de befit-
tinge daer van in te nemen, in Vranckrijck: maer Hugo
Capet (van wiens bloede al de naervolgende Koningen
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van Vranckrijck tot noch toe ghelproten zijn) overwon
ende ftelde hem ghevanghen binnen Laon, daer hy in
den kercker fterf; Sijn drie fonen en maeckten 't mede
niet lange: ende nae hare doot iffor een nieuwe oorloge
gherefen om den ftaet van Lothrij ck,tuffchen de Fran¬
coyfen ende Hooghduytfchen, die ten leften is neder
gheleyt gheworden, door dien Keyfor Henrick de 11
met den voorfz ftaet beleende Godefroy van Arden¬
nen , hem gevende de ftadt Valencijn, ende fommighe
andere ftucken, mits dat hy manfchap daer van doen
moeft aen den H. Roomfchen Rijcke. Van defon Go¬
defroy zijn af-ghekomen, de Princen die Lothrijck een
langhe wijle daerna geregeert hebben, tot dat Keyfor
Henrick ae V, ontrent den jare i 106, het felve landt¬
fchap ghedeelt heeftin Over ende Neder-Lothnjck;
gevende't eene deel, namelijckOver-Lothrijck (het
welcke nu ter tijdt het Hertoghdom van Lorraine is)
aen Diderick des voornoemden Godefroys na-Neve,
ende 't ander , te weten, laech ofte Neder-Lothrijck,
(dat nu Brabant is) aen Godevaert met den baerde,
Grave van Leuven,die wei fchijnt dat van moeders we-
ghe ghekomen was van den bloede des voorfz Carels,
Hertoghe van Lorreyne, uyt den huyfe van Vranck¬
rijck. Defe Godevaert dan is de eerfte gheweeft on¬
der de Graven van Loven, die ghevoert heeft den tijtel
van Hertogh van Brabant, fonder dat hy nochtans dien
van Lothrijck daerom heeft laten varen,ende dat over¬
mits hy aen beyde Lothrijcken pretendeerde, hoewel
hy het over-deel niet en befat. Sijne nafaten hebben
hem hier inne ghevolcht, ende den tijtel van Hertogen
van Lothrijck altijdt ghebruyckt, alfoo fy het onder¬
deel,ghelijck ghefeyt,befaten , het welcke nu altemael
onder den naem van Brabant fchuylt. Alfoo Brabant
in oude tijden noch niet bekent en waer met die name:
wantte Gennep in Walfch-Brabant noch ter tij t refi-
deert een foker leen-hof, datmen noemt het hof van

Lothrijck, welck nu felfs is in ende onder Brabant be¬
grepen. Dus veel hebben wy goet ghevonden van de-»
fen Lothrijckfchen tijtel te verhalen:

De eerfte oorfpronck des naems van Brabant, is t'ee- Oorfpronck,
nemael duyfter ende onfeecker: Sommighe brenghen des Naems
hem af van Brennm, een vermaert Kapiteyn, die den Brabant.
Romeynen in fijnen tijdt foo veel fpels gemaeckt heeft,
als by verfcheyden autheuren te lefon is. Andere van
Brabant, een ftadt (foo fy feggen) al over langhe ghe-
deftrueert. Andere wederom van Sahitts Brabon, een
van de kapiteynen (fchrijven fy) die Iulius Csefar ghe¬
volcht hebben in fijne Franfo oorlogen.Defe driederley
opinien zijn (mijns bedenckens) al even verziert ende
fabuleus: want de redenen ende ghetuygheniflen daer
fy op ghegront zijn , en hebben gantfch gheen verwe.
Die den name van Brake-Iant afdoen vloeyen, fchijneii
de waerheydt wat naerder te komen: want in der daet
lighter een goet deel van dit lantfchap Brake, dat is om.
gebout: maer 't is evenwel wat te verre ghehaelt, ende
meer fpitfvindich, dan waer. Daerom zijnder, die dry¬
ven dat de voorghemelte Godevaert met den Baerde,
dit landt na fijnen name ghenoemt heeft, als of men
fegghen wilde Baerd-Iandt ; dan dit gaet mede foo vaft
als al d'andere. Veel waerfchynelijcker fchrijft Pontus
Heuterus, alfmen immers tot fulcke fabulen loopen
moet,dat het foude fijnen naem hebben van Bratujpant,
een ftadt wel eertijdts ghelegen in Beauvois, waer van
men meynt de inwoonderen, naer dien hare ftadt ver-
deftrueert was s alhier haer woonplaets ghenomen te

D hebben.
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B R A B
■hebben. Ende daer zijn eenighe oude handtveften, die
defe opinien fchijnen te bevellighen: doch nadienmen
«yt andere hantveften over feshondert ende meerja¬
ren befchreven, dickmaels vint Brachbantenßs Pagus, is
voorfeker de oorfprongh van dit ghedeelte , ten laet-
ften over heel onder Lothrijck uytgheftreckt. Even
alfmen weet in Gelderland,Hollandt, ende meer plaet-
fen gefchiet te zijn: ofnu dit Brachbant niet en kan zijn
een bedorven naem van Bratulpant, laet ick aenhet
oordeel van den Lefer: mijns bedunckens wy mogen-
der naer flaen , maer achter de waerheyt fullen wy niet
licht gheraken. Watonsbelanght, wy willen ons niet
vermeten defe lbo duyftere ende verborghen dinghen,
als aen de welcke doch niet veel ghelegen is, te verkla¬
gen : 't is ghenoech datmen fegge dat de naem van Bra¬
bant ende fijnen Vorftelijcken tijtel redelij ck oudt zijn,
foo dat Ian le Maire, in fijne verlichtinghen van Gaule
ghetuyght, een gheheel oudt ende met der hant ghe-
fchreven boeck in Brabant ghelefen te hebben,waer in
verhaelt ftondt het Graflchrift van Caerl Martel,
vierde Hertoghe van Brabant, die de groot-vader ghe¬
weeft is van Carolus Magnus,ende ghebloeyt heeft niet
feer langhe nae 'tjaer 700. Dit Graf-fchrift luydt in 't
latijn aldus:

Eece Brahantina* Dux quartus in Orbe triumphat,
cJMalleu* in mundo fpecialis Chrifticokrum:
Dux DominusDucum3Regtm quoef Rexforefprevit.
Non vult regnare,fed Regibas imperat ipfe.

Dat is:

Siet hier de vierde VorB van Brabant triumpheren,
Een Hamerfonderling van'/gantfihe Chrißenrtjck:
Der Vorßen Heer en Vorsi heeft Koning te gelijck
Der Koningen te zijn verfinaet: wantfijn begeren
Enßreckte niet om hier als Koning te regneren,
Den Koningen alom gheacht voor aertfche Goden
Heep hy nafijnen wilgeboden en verboden.
Om dit Graf-fchrift recht te verftaen, falmen weten

dat defe Carel Martel , als hem nae't overlijden van
Hilderijck Köninck van Vranckrijck, de felfde kroone
gheprefenteert werdt, den gefanten tot antwoord gaf,
hy hadde liever den Koningen te ghebie.den dan felfs
Köninck te wefen, ghelijck hy dan oock datelijck in
des afgheftorvenen Konincx plaetfe gheftelt heeft des
fèlfde-n loon Dagobert, de welcke komende vier jaren
daernae te fterven , ende willende Chilperijck (beyder
Koningen Neve) hem'felven opwerpen voor Köninck,
heeft Martel hem flach ghelevert ende overwonnen,
waer over hy ghefanten uytfendende om den overwin¬
ner te verbidden, heeft hem foo daer door beweecht,
dat hy Chilperijck den kroon heeft op 't hooft ghefet,
die hy doch niet langhe en behieldt, maer haeft over-
draghen moeft aen Pepijn des voornoemden Martels
fone, Vader van Carolus Magnus, ghelijckmen wijtloo-
piger lefen mach by de befondere Hiftorifchryvers van
Brabant, ende meer andere. Doch datmen foude hier
uyt willen betuyghen, dat Brabant ten tijden van Ca-
rel Martel is een Hertoghdom gheweeft, is even waer-
fchynelijck, als dat het van Brabo zijn naem heeft: want
alle fchryvers van die Eeuwe gantfeh geen gewach van
Brabant maecken,ja felfs de voorouders van Godefroy
met den baerde hebben fich al tijt ghefchreven Graven
van Loven, niet Hertoghen ofte Graven van Brabant:
het welck daer uyt fproot, dat fy van het Hertoghdom
van Lorreine vervallen zijnde, rondom Loven alleen
gefach hadden. Welcke ftadt oock daernae, om dat de
Princen daer uyt gefproten waren, de eerfte hooftftadt
van Brabant is ghebleven. Wel is waer datfy fich van
den tijde van Godefroy met den baert, Hertogen heb¬
ben ghefchreven, maer van Lothrijck, niet van Bra¬
bant. Doch daernae, het graeffchap van Loven, onder
den naem van Brabant gheraeckt wefende, ende felfs
heel Neder-Lothrick onder Brabant, is Brabant een

Hertoghdom gheworden, en hebben fy des niet tegen-

A N T.
ftaende evenwel den naem van Lothrick behouden, als
offytweeHertoghdommen hadden, daer het noch¬
tans het felvige was: want waer 't dat fy het hadden ge-
daen om de pretenfie die fy hadden op opper-Lothrick,
fy en fouden den tijtel niet verlaten hebben, doen fy
alleen Graven van Loven waren.

Het Hertoghdom van Brabant is aldus bepaelt. In Grenßn.
't noorden fcheyt het de Mafe ten deele van Gelder-
lant, ten deele van het Graeffchap Hollandt: In 'tzuy-
den floot het aen Henegouwe, Namen, ende 't Bifdom
van Luyck: In 't ooften komt wederom de Male, ende
fcheyt het van een ander quartier van Gelderlant: ende
in'tweftenis het ten deele bepaelt met de Schelde,
die het affondert van Vlaenderen, ten deele met het
Graeffchap van Aelft. Brabant heeft in de lenghte, van
Gemblours tot by Geertruydenberge toe, 't welck is
van 't zuyden nae 't noorden, twee-entwintigh mijlen:
ende van Helmont tot Berghen op Zoom, daer 't op
fijn breedtfte is, ontrent twintigh. In fijnommeloop
begrijpt het tachtentig mijlen weynigh meer ofte min.

De locht i (Ter doorgaens foo ghefondt ende wel ge- Lucht,
tempert, dat als tot meermalen de pefl in de nahuerige
landen ghewoedt heeft, Brabant daer afvry gheweeft
is. Het Aertrijck ifïër vlack ende fonder bergen,oock
meeftendeel vruchtbaer,behalven in de Kempen,welck
quartier van natuere onvruchtbaer is, ende niet en
draecht dan heyde : maer de arbeydt ende neerftig-
heydt der inwoonders heeft den natuere ten deel over¬
wonnen, ende 't lapt door de menichte der beeften die
fy daer op voeden, goet ende vruchtbaer ghemaeckt.

In Brabant zijn tamelijck veel ftaende wateren, ofte Meeren.
meeren, beken, ende rivieren: maer voornemelijck is
't landt bewatert met de Mafe ende Schelde, twee ver-
maerde ende feer profijtelij eke vloeden, en breeder
befchreven inde generale befchryvinghe van Neder-
landt.

Boffchen en zijnder oock niet ghebreck,onder welc- Boßchen,
ke voornemelijck uytmunten dat van Sonien,Zaventer-
loo, Grotenhout,Groten-heyft, ende Meerdale.

De ftaten van Brabant beftaen uyt de Gheeftehjcke,
Edelen, en de vier hooft-fteden.

Men telter fe«-entwiiipgh bemuerde fteden, te we¬
ten, Loven, Brufiel, Antwerpen,ende 's Hertogen-bof»
fche , de Hooft-fteden i Thienen,Leeuwe, en Nivelle,
de kleyne Hooft-fteden: ende voorts Aerfchot, Ber¬
ghen op Zoom,Megen,Breda,Dieft,Maeftricht,Steen¬
berghen , Liere, Vilvoorden, Gemblours , Iudoigne,
Hannuyt, Landen, Halen, Sichenen, Herentals, Eynd-
oven, Helmont, en de Grave. Daerenboven zijnder
noch negenthien plaetfen, die wel niet bemuert en zijn,
maer nochtans ghelijcke privilegiën ghenieten met de
befloten fteden, ende ghemeynlijck ghenoemt worden
Vryheden. DefeZijn Oofterwijck, Oorfchot, Turn¬
hout, Hoogftrate,Duffel,Waelhem, Merchten,Affche,
Vueren, Duyfborg, Over-ifche,Hulpe,Waveren,Brey-
ne,Aleud, Gennep, Geele, Arendonck , ende Dormal.
Dorpen met Kloek-torens ende Prochi-kercken zijn¬
der ontrent feven hondert, daer onder eenige feer ver¬
maart ende groot,als met name fint Odenroye,Boxteh
Rofendale, Grimbergen, Gaesbeke,ende meer andere.
In Brabant is oock begrepen de Heerlijckheydt van
Ravefteyn, toebehoorende de Hertoghen van Gulich,
Kleef, ende Bergh, die wy 't haerder plaetfe kortelijck
fullen befchryven. Het Marckgraeffchap des heyli-
gen Rijcx,is mede in der daet belloten in Brabant,maer
de Prince voert daer van eenen befonderen tijtel, want
het oock een landt op zijn felven is.

De Brabanders zijn van natuere vrolijck endebly-
geeftigh, wekken aert fy tot in haren uyterften ou¬
derdom toe behouden.

Brabant is ghedeelt in vier quartieren, onder de vier
hooft-fteden Loven, Bruffel, Antwerpen, en's Har-
togenboffche, welcke wy hier volghens elck byfonder
befchryven.

I

Eerfte quartier van Brabant,
welckes Hooftftadt is

L E V V E N.
Nder de Brabantfche fte- weecht heeft defè ftadt te verkiezen tot een
den is Leuven, oft Loven, woonplaetfè van de Godinnen der geleertheyt •
verre de oudtfte, alfoo men ende heeft Hertogh Ian van Brabant, de vier*»
van de fèlvighe al mentie de van dien naem,in den jare 1416, aldaer op-
vindt over de fèvenhondert gherecht een Vniverfiteyt oft hooghe Schole Academie,
en vijftich jaren. Eenighe in alle faculteyten ende goede konften, die na¬
menen datfè gheweeft is de derhant met meer dan twintieh heerlijcke en-

Hooftftadt van de Levaci, andere van de Grudii, de wel begifte Collegien verciert is ghewor-
volckeren by de oude Schrijvers wel bekent, den, uyt de welcke van tijdt tot tijdt verfchey-

Naem, Haren naem brengt de hoochgheleerde en- den welgheleerde ende noogh begaefde man¬
de wijtberoemde Iuftus Lipfius afvan Lo ende nen zijn voort ghekomen, ghelijck by Guic-
Veen. Lo (fèght hy) is een heuvel oft hooghte, ciardin ende andere Schrijvers breder te fién
teghen over een oudt Cafteel, die noch huy- is. De reden welcke den Hertogh beweeghde
den ten daghe den naem van Lo-bergh ende om de Vniverfiteyt op te rechten, was, dat de
Lo-bofch draeght, hangende over een luftich handelingh van wolle, die daer foo groot was,
dal aen de water-vloet, dat in oude duytfche dat haer met de fèlvighe vier duyfènt familien
tale genoemt wordt Veen,ghelijck de Hollan- bemoeiden,fèer ten achteren ghinck door den
ders venen noemen de gronden daer fy haren inlantfchen oorlogh.
turfuyt trecken, ende is derhalven Lo-vén fo Defè ftadt heeft acht poorten: negen plaet-
veel te fègghen als een dal oft laghe plaetfe lig- fen oft marcktvelden, ende op haer muren 5 3
ghende onder een hoochte.Het oude ende van torens, onder welcke een, dien fy noemen ver¬
over langhe vervallen Cafteel, nu terftondt by loren koft, gemaeckt van wittè fteen, ende foo
ons aenghewefèn, willen de inwoonders dat hooghe, dat men daer af by claer weder de
ghefticht fy by Iulius C^far : andere maken ftadt Antwerpen, ligghende acht groote mij-"t ouder, Lipfius jonger, vermoedende dat het len van daer, lichtelijc fien mach. Daer fijn teeerft ghebout zyby een van de oude Loven- Loven 13 bclwercken, 14 watermolens, 12
fche Graven, ende dat de felve daer op ghe- ftraten die de ftadt over langhs kruyffen, ende
woont ende Hofghehouden hebben. 140 zijdftraten, 16 fteene brugghen, ende

Gelegent- De ftadt Loven is gheleghen in een fchoone 4 publijcke fonteynen.Daer zijn veel fchoonebejt. en(je v^^tbare lantdouwe,hebbende foo foe- Kercken,Kloofters,ende andere Godtshuyfèn,
ten ende welghetemperden locht, dat felfs de ende is de hooftkereke ghewydt ter ere van
wijn foo binnen haren begrij p als daer rondt- Sint Pieter; een foo fchonen ftuck wercx, dat
om waft. Sy is bewatert met het revierken De- het geen bouwmeefters fonder verwonderin-
le oft Dyle,ende van binnen meer dan vier Ita- ge aenfehouwen. Onder andere publijcke ghe-liaenfche mijlen groot in \ ronde: maer diefè bouwen is het ftadthuys mede feer aenfien^
van buyten om wilde meten, fbuder meer vin- lijck, ende konftigh ghemaeckt.den dan fes, 't welck ftijf foo veel is als twee Loven is eertijdts een Graeffchap gheweeft*Nederlandtfche mijlen. Om eyghentlijck van eenighe fègghen een Hertoghdom , comman^defè groote verfèkert te welèn, heeft Hertogh derende over het meerder deel van Brabant,
Philips de Stoute, uyt oorfake vanfèkerwed- ende hoewel fy van hare oude waerdigheydt
dinghe,ghevallen tuflehen den Heere van Ber- namaels vervallen is, foo blijft fy nochtans de
gen op Zoom ende drie andere Brabantfche eerfte hooftftadt van Brabant, onder welcke
Baroenen,niet alleenlijck defè,maer oock fom- behoren de fteden Thienen , Leeuwe, Gem-
mige andere van weghen hare grootheyt ver- blours, Dieft,Halen,Sichenen,Iu-doigne, Han-
maerde Steden, doen meten,in den jare 1425, nuyt,ende Landen,waer van een deel haer ap-ende werdt als doen bevonden dat Loven,(be- pel hebben te Leuven, ende van daer in de
grijpende binnen den ommeloop van fijn mu- Cancelerie; een deel elders; ofte in de voorfei-
ren 3691 roeden, elcke roede van veerthien de Cancelerie fonder uytftel.
voeten,) grooter was dan Gent drie roeden, Leuven ontfangt ende doet eerft den eedtdan Luyck acht, dan Parijs thien, ende dan van ende aen haren Prince den Hertogh vanCeulen achthien. Loven heeft dobbele ve- Brabant, is vier mijlen van Mechelen en vanften , ende zijn de laetfte ghemaeckt in 71 jaer Bruffel»
1361. Daer ligghen veel luftighe beemden, In het quartier van Leuven legghen tweefchoone wijngaerden , ende hoven binnen, van de drie kleyne hooft fteden, onder welcke
oock verfcheyden heuvelkens , ende levendige de eerfte is Thienen, aen het revierken Neete,
wateren. Al het welcke de voorouders be- drie mijlen van Leuven, ende foo veel van Sint

Nederïandt. £ Truyen,
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Thknm. Truyen, in het landt Tan Luyck. Thienen is S. Sulpicius 3 de andere van S. ïan. De Baronie
een groote ftadt>in welcke^fo men befchreven van Dieft is feer oudt, ende hare Baroenen zijn
vindt, eertijdtsgroote koophandel ghedreven al van veel jaren herwaerts Erf-burghgraven
is, het welcke men daer uyt kan afnemen, dat van Antwerpen. Wort teghenwoordigh bele^
ly driemael vergroot is. Men houdt, datle wel ten by den Prince van Oranjen, wiens voorza-
eer gheweeft zy de vierde hooftftadt van Bra- ten Graven van Naftau de felve ghehadt heb-
bant, ende dat naemaels 's Hertogenbolch in ben van de Hertoghe van Cleve in mangelin-
haer plaetlè ghekomen, ende eerft vergroot is ghe van de ftadt Hensbergh.
door den onderganck van dele ftadt: nader- Gernblours,vijfmijlen van Nivelle ende drie Gemblours
hand is fy door de Franlche ende Luyckfche van Namen, heeft eertijdts den titel ghehadt
oorloghen leer verdeftrueert. Begrijpt nu in van Graeflchap, maer is naderhandt verandert
haren ommeloop ontrent een ure gans, maer in een Abdye, wiens Abt, tot ghedachtenifle
qualijckbewoont, ende leer vervallen. Heeft van S«Hubert de eerfte ftichter des kloofters,
twaelffteene brugghen over de reviere, drie noch ter tijdt in de vergaderinge van de Sta-
publijcke fohteynen,les binnen,ende vier buy- ten van Brabant den eerften ftem heeft onder
ten poorten, lo Ichonen merckt als erghens is, de Edelen, maer de laetfte onder de Prelaten,
ende fes andere marcktvelden ,• de kaelen al- wezende Heer in 'tgheeftelijck ende werelt-
daer ghemaeckt fijn by de Brabanders in ach- li jck van 51 voorlz ftedeken. De Abdye van
ting. Daer is een Collegie van Canoniken, in Gemblours is groot ende machtich, hebbende
de Kercke van S. Germain, eertijdts Biflchop onder andere een vermaerde Biblioteeck,daer
van Parijs. veel boecken in zijn metter handt gefchreven.

Leeme. Leeuwe , de tweede van de drie cleyne ludoigne light aen T rivierken Gias,vier mij-
hoofrfteden van Brabant, light op de water- len van Gemblours, hebbende een oudt Ca-
beeckGete,ontrent twee mij len van Thienen, fteel,daer men fegt dat de Hertoghen van Brå¬
ende een van S. Truyen, wel eer een frontier bant hare kinderen plegen te doen opvoeden
plaets tegens die van Luyck. Doch fijn fterck- in hare jonge jaren.
te op dek tijdt beftaetmeeft daer in, dat het Hannuyt is een oudt ftedeken, ligghende
de omliggende landen in het water kan letten, twee mijlen van Iudoigne, in een Ichoone en-
In dele ftadt is het groote Prieurfchap van de de vruchtbare lantdouwe.
Auguftijnen. Daer is oock een Collegie van Landen houden lommighe voor de cudtfte landen.
Kanonicken in de hooft-kercke S. Lenardt. ftadt van gantfch Brabant, het light twee mij-
Men brout binnen Leeuwen een fekerlborte len van Hannuyt ende lo veel van Thienen.
van bier, dat veel kleyne wijntjens in kracht Niet wydt van daer is het groote dorp van
endegoetheydt vanfmake te boven gaet,daer- Hougarden, daer het befte ende vernaemfte
omme het oock met menichte wort vervoert, bier wort ghebrouwen van Brabant.
Leeuwe heeft vier groote poorten,een kleyne, Halen light op de revier de Gete, is, om dat Halen,
9 fteene brugghen ende drie Marcktvelden. het foo na light by't landt van Luyck, ende

Aerfchot. Onder de fteden in Brabandt die met haer niet feer verre van Gelderlandt, in de oude
omligghende landen byfondere lubalterne Luyckfche ende Gelderfche oorloghen feer.
Heeren hebben, voert Aerlchot den hoogften verdorven, ende heeft derhalven veel Ichoone
titel,light aen het revierken Demere, drie mij- privilegiën ende vryheden verkregen van lij-
len van Leuven, ende lo veel van Dieft. Dele ne Princen,om fich te mogen vervatten,
ftadt, die te voren een Marck-graeffchap was, Sichenen, oft (als lommige Ichrijven) Si- Sieben»:
heeft Keyler Caerl de V in'tjaer 1549 ver- chem,gelijck ofmen feggen wilde Sieckheym,
heven tot de waerdigheydt van een Hertogh- om datter wel eer een vermaert fieck-huys
dom, meer om de verdienften der Heeren dien gheweeft is,ligt op de Demere,een groote mij-
ly toekomt, ende de groote macht die de felve le van Dieft, ende komt toe den Prince van O-
hebben in Henegouw , als om waerdije der ranjen. Placht wel eertijts een redelijckftee-
plaetfe , die nochtans tamelijck goedt is, ende detje te wefen, doch is nu door de inlandtlche
een leer oude Baronie. Haer Hertoghen zijn oorloghe bykanste niet ghegaen.
ghelprotenuyt den doorluchtighen huyfe van Welèmale by Roftelaer , twee mijlen van^^
Croy, gekomen uyt Vranckrijck, maer eerft- Leuven, is een leer edele Baenderheerlijck-
mael afghedaelt van een jonger fone van Hon- heydt,toebehorende die van den huylèSchetz,
garijen. De Hertogh van Aerlchot heeft onder welcke daer over fijn Erf-maerlchalcken van
de Edelen den tweede ftem in de Staten van Brabant.
Brabant. Walheym,een goede mijle van Gemblours,is wdheym.

Dief. Dieft ligt oock aen den Demere, drie mijlen een groot dorp ghelijck een kleyne ftadt, met
van Thienen, placht wel eertijdts een Ichoone een Cafteel, ende lbo wijdt ftreckenden ghe-
ftadt te welen, ende in neringhe van wolle re- biedt, dat het den titel voert van Graeflchap.
delijck te floreren, doch is door mutinatien der Roftelaer, ontrent twee mijlen van Leu-^#^
loldaten tot een flechte ftaet ghebracht: haer ven, is een Baronije, wiens Heere Erf-kamer-
ghebiedt ende vryheyt ftreckt feer verre, lingh plach te welen van den Hertogh van
Heeft twee Canonicale Kercken, de eene van Brabant.

Tweede quartier van Brabant,
Welckes hooft-ftadt is

B R V S S E L.

Oorfironck van vjuiici\ullvri j 1uu

ghetuyght, heelt lijnen eerften
oorlpronck ghenomen van lèker
kafteeljdat de Senones, volckeren
eertijdts van groot Brittannien,
in dele quartieren ghefticht heb¬
ben , 0111 met meerder ghemack
te moghen aflopen de landen van
Gaule. Doch waer uyt hy dit

felvighe loude können waer maecken kan ick niet vin¬
dennen houde dat het voorfeecker een fabeltje is.

Gelegent- De ftadt light ten deele op ende aen het gheberchte,
hejt. ten deele in een dal ofte valleye, ende is in der waer-

heyt een waerdighe woonplaetfe van een groot Poten-
taet, ligghende aen twee zijden in een feer vruchtbare
lantdouwe, op een gheheuvelte, het welcke lich foet-
jens,ende nu wat hooger,dan weder wat lager, een goet
ftuckweeghs uyt ftreckt ,langhs de fchoonfte beem¬
den oft weyden, diemen met ooghen foude moghen
lien, lbo datter noyt lichtelijck yet en heeft ontbroken
van 't ghene lbo tot lijftochte van 't Hof, als tot voeye-
ringhe van de peerden, ende andere laft-beeften noo-
digh is: alhoewel men nochtans (foo Guicciardin ver-
haelt) op een felvighe tijdt binnen de ftadt ghelien
heeft, feven ghekroonde hoofden,te weten,den Keyfer
Carel de V, den Koningh Philips lijnen lone, Maximili-
aen Koningh van Bohemen met lijn gemaelinne,de Ko-
ninginne Eleonore van Vranckrijck, ende Marie van
Hongarien Regente der Nederlanden, met den Ko¬
ningh van Belesin Africa, behalven den Hertogh van
Savoyen,de Hertoghinne van Lorreynen,ende veel an¬
dere groote Meefters, die te famen in haren ghevolge
hadden tuflchen de acht ende neghen duyfent peerden.
De ftadt light tot haren grooten gherieve niet boven
een quartier mij Is van 't groote bofch van Sonien, waer
uyt ly overvloedelij ckverlien wordt van hout. Heeft
veel fchoone fonteynen, ende boven al een leer ghe-
fonde wel ghetemperde locht. Op haer mueren telt ly
onder kleyn ende groot 174 torens, welcker lommighe
van outheydt, andere door de oorloghe vervallen zijn.

Het rivierken de Sinne vloeyt tot verfcheyden
plaetfen door de ftadt, ende is met 12 fteenen bruggen
overleyt. Daer zijn 160 fchoone ftraten , feven grooteende lbo veel kleyne Marckt-velden, feven poorten,
feven parochie kercken , feven oude , edele, ende ghe-
privilegieerde gellachten, ende eyndelijck leven Sche¬
penen. Heeft twee-entvyftigh ambachten, in neghenleden verdeylt, dewelcke ly ghemeynelijck noemende negen natiën. Onder defe ambachten is der harnaf
makeren het alderaenlienlijckfte, ende nuttelijckfte.Naer de welcke volgen de ghene die haer in alderhan-de tapiflèrie gheneren, die aldaer tot verwónderingh
toe ghemaeckt worden. Men heefter voorts die heer¬
lijcke ende voor leventigh jaren met foo grooten koftende moeyte ghegraven vaert, welcke fpruytende uytde Sinne, ende vijf mijlen weeghs geloopen hebbende,valt in de Rupel, een riviere die haer vermenght met deSchelde, lbo dat de fchepen, tot groot profijt ende ge-mack van de borgerije, können varen van Brulfel aftot
in de open zee. Om dit werek (dat meer dan vier hon-
dert duyfent kroonen ghekoft heeft) te voltrecken,
heeftmen moeten Hechten een grooten bergh, ende
voorts wel diep graven door foo grooten ftuck weeghs^

Nederland?.

De Sinne.

Briijfelfi
vaert.

op dat ick nier niet Ipreke van de vyf Sailen oft Sluy-fen, door de welcke het water van de vaert ghefchutende wederhouden wordt, dat het lich niet en ftorte in
d'oude kille van de riviere daer het vandaen komt:want
daer de vaert eerft begint, ftaet het water 42 voet hoo-
gher dan daer hy eyndicht. Van defe vaerdt zijn oor-faeck die van Mechelen, welcke fchenen al te veel tol
dien van Brulfel af te vorderen by .Heftenen, alwaer ly
een kettingh over de Sinne ghelpannen hielden, datter
niemandt voorby mocht.

Brulfel heeft Leuven in 't zuydooften, van waer het Grenfi».vier groote mylen verfcheyden light. Is een groote .ftadt, ende met twee ommeloopen van mueren, die ta¬
melijck wijdt van den anderen liggen,omcingelt. Tuf-fchen defe twee mueren aen de ooft-zijde van der ftadt
heeftmen het Koninghlijck Paleys, niet volkomenlij ck Koninckzvolmaeckt nae het oudt beworp, maer nochtans groot, liJc^
wijdt, gherieffelijck, ende bequaem voor 't Hof, ende leH'
feer wel gheleghen. Hier by is een fchoone ende wijde
warande, rontom bemuert, ftreckende tot de uyterfte
ftadtmueren: daer in ftaen fommighe huyfen voor den
Landtfheere ende voor andere: Voorts oock tornoy*
plaetfen open ende beiloten, kaetsfpelen, ende andere
Konincklijckegherieffelijckheden: hoven ende dool¬
hoven, fchoone fonteynen, ende eenen vyver met veel
fwanen ende overvloedighe viflehen: Daerenboven lu-
ftighe heuvelen ende dalen, wijngaerden ende allerley
fruyt: lieffelijcke bofchkens ende beemden vol van al-
derhande wildt-ghedierte, welckmen te veel plaetfen
van 't Paleys, t' aller tijdt met groote ghenoechte liet
eten,loopen, ende Ipelen.

Men heter voorts veel huylèn ende paleyfen van
groote Heeren , veel hoven, boomgaerden, beemden,
ende geboude ackers. De buytenfte muer is ghemaeckt
in 'tjaer 135-7, zijnde ontrent 200 fchreden kleynderdan die van Leuven, foo dat defe twee fteden in groote
niet veel en verfchelen, dan Brulïèl is veel volckrijckerende dichter betimmert.

De Hooft-kercke van defe ftadt isS.Goedele toe- St Goedele.
gheeygent, een dochter van wijlen de GodtvruchtigePrincen GraefWittart ende Graevinne Amelberge,ge-
Iproten uyt den doorluchtigen bloede van Carolus Ma¬
gnus. Defe kerek is alfo ghelegen in 't hangen van een
bergh,datmen van wellen komende 45- trappen oft daer
ontrent moet opgaen, eermen daer in is, ende in 't 00-
ften en gaetmen maer 10 oft 11 trappen af: evenwel
leyt fy aen beyde zijden, namelijck zuydt ende noordt,
de ftrate ghelijck , waer uyt men de berghachtighe
ghelegentheyt der ftadt kan afnemen. Het ftadt-huys Stadthuis.
van Brulfel is een fchoon ende heerlij ck ghebouw, met
een hooghen tooren verciert. Behalven 't voorlz Hof
van de Hertoghen, hebbender meelt alle deprinci- Andere
paelfte Heeren des landts hare belondere wooninghen fdeyfen.
en paleyfen, als van de Prince van Oraenjen, (het welck
nu kortelingh, dewijl daer in woonde de Cardinael de
la Cueva, afghebrandt is,) den Hertogh van Aerfchot,
de Marquis van Berge, de Graven van Egmont, Aren-
berg, ende meer andere, die haer veeltijdts te Brulfel
onthouden, het zy dan van weghen hare dienften ende
andere affairen,oft om den Prince,als hy daer is,te cour-tiferen.

Binnen Brulïèl relideren oock de Raetsheeren van vanBmTde Cancellarije van Brabant, ende die van de boven- bant.
E ghefeyde
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II QJ A R T I E R ^
ghefeyde kamer van rekeninghe. De Cancellarie be-
ftaet uyt een Cancellier ende 14 oft meer Raetsheeren,
een Advocaet Fifcael, een Procureur generael, twee
Griffiers , een Audiencier, vier ordinäre ende neghen
extraordinäre Secretarifen. Het Cancellierfchap is een
ftaet van grooter waerde ende authoriteyt, want in fa¬
ken die de Iuftitie betreffen, is de Cancellier als Gou¬
verneur van Brabant, ende ftadthouder van de Prince.
Onder defe Brabantfche Cancellarie relorteert oock
het Hertoghdom Limburg met de andere fteden ende
leden van over-Mafe ,ende en valt van de vonniffen in

Xekenka- felve ghewefen geen voorder appel. Van de reken-
mer' kamer, alfo die hier voren in de generale befchryvinge

breeder befchreveri is, fullen wy nu alleenlijck dit feg-
gen, te weten ,dat onder den lelven reforteren ende
behooren niet alleen het Hertoghdom van Brabant,
maer oock die van Limburgh ende Lutzenburgh.

Leenhof. Daerenboven heeft binnen Bruflèl zijn refidentie het
Leen-hof van gheheel Brabandt , onder het welcke
ftaen alle de fubalterne ofte onder-leen-bancken, aen
het felve Hertoghdom hangende, uytghenomen alleen
de bancke van Genape , ghefeyt 't ffofvan Lothrijck,
van wiens vonniffen in faken van lene ghewefen gheen
voorder appel en valt.

Bruflèl is de Hooft-ftadt van het tweede quartier
Van Brabant, onder 't welcke contribueren ende ver-
vaet zijn de fteden van Nivelie ende Vilvorden.

Nivel. Nivel ,ofte (lbo de Walen fpreken) Nivelie ,is de
derde kleyne Hooft-ftadt van Brabant, ende de hooft-
ftadt van Walsbrabant, alwaer de Princen in oude tij¬
den haer woonplaets plachten te houden, ghelegen vyf
mijlen van Bruffel, een tamelijck ftercke plaetlè, daer
veel fijn doeck ghemaeckt wort, dat fchoonder , ende
miffchien oock beter is dan het Camerijcx. Paulus

■ ifmilius houdt Nivel te wefen een van de vier fteden
die te famen maken het Marckgraeffchap des H.Rijcx.
De omligghende Landouwe is feer vruchtbaer ende

• overvloedigh van allerley lijftocht. De ftadt heeft te-
genwoordigh 6 poorten , ende over de 5-0 ftraten, veel
fchoone huyfen, hoven ende pryelen, foo datfe voor
ghene van hare naefte-gebueren en wijckt. De hooft-
kercke is ghefticht by Sinte Geertruyd , ende na haren
name ghenoemt, een groot, fchoon, ende foo van buy-
ten als van binnen heerlijck verciert ende opgepronckt
vat. In het welcke de felve heylighe Vrouwe ghefticht

Abdje. heeft die feer edele ordre van loffrouwen ofte Kano-
nickeffen, die tot noch toe onderhouden wordt ende in
fleur is, beftaende uyt een ghetal van 24 Religieufen,
alle Edel-vrouwen ende Dochters van grooten huyfe.
Dele hebben tot haer overhooft een Abdiffe, diemen
ghemeynlijcknoemtMevrouwe van Nivel, overmits
ly niet alleenlijck in het geeftelijck, maer oock in het
wereltlijck over de felve ftadt ende hare vryheydt com¬
mandeert. In de felve kercke van S. Geertruydt is oock
een Collegie van 30 Kanonicken,die over hant gekoren
worden, dan by den Paus, ende dan by Mevrouwe van
Nivel.

Vilvorden. Vilvoorden licht op 'trevierken Sinne,tuflchen Bruf¬
fel en Mechelen, van elcks drie mijlen verfcheyden,
heeft een tamelijck oudt kafteel, daer op veeltijdts
ghehouden worden fekere ghevangens, van de welcke

AN BRABANT.
de Prins alleene met fijnen Rade heeft te difponereii
ende oordeelen. Op 't felve kafteel worden oock be-
waert de originalen van de privilegiën den Hertoghen
van Brabant by de Paufen, Keyfers,ende andere Poten¬
taten verleent, ende van de contracten tuffchen hun
ende andere Princen ghepaflèert.

Vueren leyt aen den ingangh van Sonien bofch, twee Vmren.
mijlen van Bruflèl ende twee van Leuven. Is vereert
met de waerdigheydt van een Borchgraeffehap, ende
heeft een feer fchoon kafteel. Daer ligghen begraven
drie Hertoghen van Brabant,namelijck Antonis,en zijn
twee zonen, Ian, ftichter van de hooge fchole van Leu¬
ven , ende Philips , die hem in 't Hertoghdom ghefuc-
cedeert heeft.

Een mijle van Vueren, ende drie van Bruflèl, leydt Duy/bmh.
Duyfburgh , het welcke mede den tijtel heeft van een
Borchgraeffehap , ende is de oudtfte vryheydt van
Brabant.

Breine, dat den toenaem voert van Aleu ('t welck Brem,
is een oudt duytfch woordt, beteeckenende penfioen
ofte chijns) om dat het eertijdts te leene gheghevenis
gheweelt op konditie van fekere jaerlijckfche chijnf-
penninghen op te moeten brenghen , leydt van Bruflèl
drie mijlen,recht aen den ingangh van 't Sonien bofch,
een kleyne maer feer oude vlecke,met een kafteel daer
by, ghenaemt Breine le Chafteau.

Genape light een goede mijle van Nivelie, ende Genape.
heeft een oudt fchoon kafteel, daer de rechtbancke
van 't Hofvan Lothrijck ghehouden wordt, foo wel in
civile ende criminele faken,als oock in materie van lee-
nen , maer appelleert aen de Cancellaryevan Brabant,
behalven dat in faken van leen de vonniffen hier ghe¬
wefen diffinitijfzijn , ende nergens voorder betrocken
en moghen worden. Doch vermoghen partijen te kie-
fen of ly in dit Hof, ofte in dat van Bruffel begeren te
procederen. Overmits de goede locht, luftigheydt
der landouwe, gherieflijckheydt der jacht, ende ande¬
re ghenoechlijckheden, heeft Lodewijck Dolphijn van
Vranckrijck, namaels de XI Koningh diens naems, in
defe plaetfe zijn wooninghe ghehouden met zijn ghe-
maelinne,die hem daer oock eenighe kinderen baerde,
ten tijde dat hy in de quade gratie ftont van fijn Vader
Koningh Carel de VII, ende ter ghenade van Her-
togh Philipsde Goedertieren hier te lande fijn vertreck
nam, daer hy wel vijfjaer bleef.

Huckele is een mijl van Bruffel , een vermaerde Httckele.
plaetfe, mits datter hier voortijdts de eerfte banck van
rechte, ende het oudtfte Hof van Brabant plach ghe¬
houden te worden, daer de Hertogh felve hetmee-
ftendeel van de tijdt refideerde, welck Hof namaels
ghebracht is in de ftadt van Bruffel, maer alfoo dat de
naem van 't Hof van Huckele noch duert, berecht
wordende by feven Schepenen.

Gaesbeke, twee mijlen van Bruffel ghelegen in een Gaesbeke.
feer fchoon ende vruchtbaer lant, is een feer heerhjek-
ke Barronnije, onder welcke ftaen feventhien dorpen
met grooten byvangh ende ghebiedt.

Gofelis, gheleghen drie mijlen van Nivelie, is een Gofelis,
feer groot dorp, ghelijck een kleyne ftadt, met een
kafteel.

Derde quartier van Brabant
E N

Het Marckgraeffchap des H.Rijcx,
Weleker Hooftftadt is

ANTWERPEN.

JEerfle
Infelltnyhe
des Marc-

graef
fchaps.

Ntwerpen is niet alleen de hooft-
ftadt van 't derde quartier van
Brabant , maer oock van het
Marckgraeffchap des Heylighen
Rijcx, 'twelck, ghelijck de ghe-
èerde Cornelius Graphasus, in
zyn leven Secretaris defer ftadt,
"chryft, ingheftelt is van de Key-

fèr Iuftinianus: maer andere ma¬

ken 't veel ouder. Ioannes Aventinus, eenvermaerdt
Hooghduytfch hiftory fchryver,vertelt,dat Vtil,Theo-
dons des Vorfts van Beyeren broeder, overmidts zyne
deughden, bevel gekreghen heeft van Theodoric, eer¬
fte Coningh der Francken, over de landen tuflchen de
Schelde,de Mafe,den Rhijn, ende de Zee, om aldaer te
wederftaen degheweldighe aenvallender Denemarc-
kers,die ter felver tydt de zee ende 't landt jammerlyck
afliepen ende beroofden. Defe Vorft, werde gheheeten
Marckgrave van de Antwerpfche mareken oft palen,
die doen ter tydt waren de uyterfte eynden des Room-
fchen Rijcks.Iean Ie Maire bewijft mede,dat ditMarck¬
graeffchap ingheftelt is Ianghe voor de tyden van Iu¬
ftinianus , ende ghenoemt het Marckgraeffchap des
Heylighen Rycx op de Schelde, beginnende bykans in
het midden van de ftadt Valencijn, ende ftreckende
langhs den fèlven vloet tot Antwerpen toe , ende van
daer voorts tot de zee.Totnaerder befcheyt van welck
fchryven noch huydenfdaeghs twee dinghen binnen
Valencijn worden ghefien. Het een is de Keyferlycke
Sale, welcke haren Prevooft ende andere Officieren
heeft,die aldaer rechthouden. Het ander,de vryheydt,
wel verre in een deel van der ftadt ftreckende, genaemt
de BanHeue. Defe vryheydt is foo groot, dat oock de
dootflagers van alle landen daer t' allen tyden vryelyck
moghen blyven ende woonen , ghelijck in de befchry-
vinghe van Valencijn breeder verhaelt is.De voorfèyde
le Maire vertelt , dat de eerfte Marckgrave , die defen
Staet zynen kinderen erffelijck heeft achterghelaten, is
geweeft Anfelbertus,een Roomfch Senateur oft Raedfi-
heer,naer den welcken Arnout zyn fone in het felve be-
wint is ghekomen. Doch alle defè opinien dienden met
meerder waerfchijnlijckheden beveftight: veel beter
(fonder dat ick het nochtans voor vaft wil houden)
fchryft Paulus ffimilius, een vermaert hiftory fchryver
van de faken van Vranckryck, dat dit Marckgraeffchap
eerft ingheftelt is van Ottho de tweede van dien nae-
me Keyfer van Duytflandt, die het felve ontrent den
jare 973 ten houwelijck gegeven heeft met de Conin-
ginne Gerberte zyn moeye,en moeder van Coning Lo-
tharis van Vrancryck, ende ftonden alfdoen daer onder
begrepen by name de fteden van Nivelie , Leuven,
Bruflèl, en Antwerpen. Hoe dat het fy ofte niet,hier in
komen fy wel over een, dat Antwerpen de hooftftadt
van het Marckgraeffchap des Heylighen Rijcks is, alfo
dat al van dien tyt afde edele heerlyckheyt defer voor-
treftèlycker ftadt bekent ende vermaert is. De voorge-
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noemde Aventinus ende le Maire komen oock hier in
over een,dat ditMarckgraeffchap ten leften ghekomen
is op Anchifes, Pepijns des tweeden Vader, welcke (foo
voren in de befchryvinghe van Brabant ghefeyt wordt)
de eerfte Hertogh aldaer gheweeft is, van wien namaels
de andere Hertoghen afghekomen , ende in dit edele
Marckgraeffchap ghefuccedeert zyn. In welcke opinie
men hem wel fo verre gheloofkan gheven, dat het Pipf
nus foude befeten hebben,maer niet lyne voorvaderen,
alfo hy de eerfte was, die fijn huys by de Coninghen van
Vranckryck in eenighe aenfienlijckheydt ghebracht
heeft: ende dit felvighe moet oock verftaen worden, dat
wel Pipinus het felve befoten heeft als een gedeelte van
Auftrafia,maer nietals Marckgraefdes Heyligen Rijcx:
veel minder is het dan te ghelooven dat ly haren oor-
Ipronc hebbenvan Vtil,broeder vanTheodon Hertogh
in Beyeren. De felve Hertoghen, worden noch als
Marckgraven des Heyligen Rycx, t' Antwerpen befon-
derlyck ghehult ende be-eedicht, blijekende uyt de re¬
ciproque,oft over en weder gående eeden,by wijlen den
grootmachtighen Coningh van Hilpanien tot lynder
huldinghe aen de Magiftraten van Antwerpen, ende by
defen wederom aen zyne Majefteyt ghedaen , welcke
wy hier van woordt tot woorat fullen invoeghen.

Wy Philips van Godes ghenade,Prince van Spangien, Eedt
van beyde de Sicilien, van Hierufalem,ende Eertz-her- ^es Erincets,

aen> 'van

toghe van Ooftenrijck, Hertogh van Borgondien ende
van Brabant,Grave van Habfborgh,van Vlaenderen,en- _ ntwe**
de Marckgrave des Heylighen Rijcks, &c. fweeren in
onfe aenkomfte ende erffeniflè, vaft ende van weerde te
houden de redenen ende rechten der Heyligher kerc¬
ke,der ftadt van Antwerpen,ende des Heylighen Room*
fchen Rijcks,ende generalyck alle heure ftatuyten, pri¬
vilegiën,exemptien,ende vryhedensmitlgaders alle hae-
re rechten, ende ufantien, oude ende nieuwe, delghe-
lycx oock de privilegiën by ons tot onfer blyder inkom*
lle den Staten van Brabandt verleent ende verwillicht,
fonder eenighe exceptie. Ende dat wy in ghener manie¬
ren daer tegen füllen doë,ofte doen doen,noch in 't ge¬
heel, noc h in 't deel. Maer dat wy al füllen doen wat een
goet ende wettigh Heere fchuldich is te doen zyner
ftadt van Antwerpen, den Marckgraeffchap des Heyli¬
ghen Rijcx van Roomen, ende den goeden onderlaten
ende inwoonderen der felver. Alfo helpe ons God ende
alle zyne Heylighen.

Wy Burghermeefteren, Schepenen ende Raedtder Eedt
ftadt Antwerpen beloven ende fweeren den Doorluch- van die van
tighften Prince van Spaengien, ende onfen toekomen- ALntmr-
den fèkeren ende onghetwijfelden Heere, hier teghen-ff^ ^en
woordich, als Her toghe van Brabant, ende Marckgrave rwce'
des Heylighen Roomfchen Rycx,hem hulde ende ghe-
trou te wefen, ende te doen al wat goede ende oprechte
onderlaten , haren waerachtighen ende gherechtighen
Prince fchuldich fyn. Alfoo helpe ons Godt, ende alle
zyne Heylighen.

De heerlij eke ende wijt-beroemde ftadt Antwerpen
G wordt



an Toleii\RuupelntenJe
ßjoßenuier

SVeensJeecltt
,""" OO/'Strifft*1

'iCittJant.

R ntchbeerOut Slot

3oont

^^Jleer Jieemlecb >.

l^^jViOlï Crayenhoueti
fVylricbi

Viarem

Dofter Weel

^Sffrmalen
A^VWÊ1

^Stechenfå
-BerOhoNl/SS
''{ß^ß^rteron

Srauweh ®/
'Jhei'tioken qj

'Dititel
oort

Conttclc IVouJeRaattr f ö.
f'BattelbooeckJ

]^c"ffeMe'Blockftvy*

I Viylteyt
XVae/hetnZ' cfcS. JLicbiels

/ Jiéve vatt.

S. Laurens

J&ynintjejtvytuy
/ Sclooten

[' 3 }ttye(le\
[ I*& )
3arbiet» (

JCthnale
Q) ^Oommelje ttt^ /3euchhout

€Rauelftéij\
'ene

1, \v -Kaß donck_Jg^~ - -

rS^Z-' a_2_ rß
VremJejRelbouen

"***«£

Rroechem

\ sö
Sttittteluttt

toveai

Alo&ra
O udenbofchOy Je Rucht

ViiVß„/ri fjTefvatt
Viertel

Vers JJbve n
itttsjat"jCicht Rofters\Jtouen

Syrundel
Schilde Woe/1 IVe/et N •fottett[

VBettelrem Rrie. V,

Cteytt SunJer t
(5 Vierset JforJa/tt

Jtersetyft 'erchten \(
(Srcot SuttJet'tIVestmae t

<?naertjl/é

Rrembarfl
VCallat'

MeeraSB ouwel
VVezemaei

\ BAR,
' ■

/ '' Si '

;, . // Ztiyleti y

y yeÜanclc
•DenJletnert'

Rettenberg

Heer \nA?- Jfulflrout^Rnhbehi
jCoochstratett Vrylt.

SJfuys £

\laucamerMitiJerhout
Aletzlicuett Morckhoven

'Roer ieShertoaen

(SylatiJt'R. 'F.

)(rt ll/tiielcettjCtwaertJJouJert \jfi
XXÏrJik-

<3 inleent
Oeten

Jleet'b

Alarxblat's
AlerexylasRltlelf

RanneMolenl'eacb.
Riehtaert

rfyeßelt- baam

Zarnael

Oßerloo

iVaent'cr
VELamay

Crlteele Vryh.

VJeelJe
£ynthout OvJtlMrenhoutwjvyatprjfctt

~tVebbehe££4,

QuaaR
Mecbeten

Caeshevet

V Olmen
\euwe

Rente Oyt
Zandt

•jCamtite \

»jjmuff*1
.
S-attsove-

Jfeer An

'eretitertia par s

BR AB A IST T I A,
^ua continetur

IMarchicwat. S.r.i
I Korum urbs primaria
ANTVERPIA

it Cx Arcbcty^po
§ «Michaelis 'Slorervtij a Ra.ttpren

Rcp. «Mmj .iMathznuvbico .

"VeenSeal« diverlorum milliariuni
Orsler Uyt 'b

Vryh.■ ermamcorum-

25 ra ba nticii rum

J&ijtclc \lwyjeu^tahcorum—.
tooa

redllttl
S. IC,bo IL,

(jutljclmuS 'Bliieu cxcujit- X/tJael
Vuchr Com.

tnatiJe ri tjCuysiSlierto/



A N T W I
wordt van den gheleerden Werelt fchryver Petrus Ap-

Jslam,™» pianus, ende fommighe andere nieuwe fchryvers ghe-
houdente wefen de felve, die Ptolomams Atvatucum
noemt. De oorfprongh van haren teghenwoordighen
naem is gheheel onfeker ; ghelijck mede die van meeft
alle de fteden defer feventhien Nederlanden,ende meer
andere quartieren. Sommighe fchrijven, dat ten tijde
van Iulius Csefar te defer plaetfen op de kant van de
Schelde een borght ofte flot gheftaen heeft , daer een
groote Reufe in woonde,met name Druon, oft (foo an¬
dere fegghen) Antigonus, die ghewoon was de rechte
helft te nemen van alle de koopmanfchappen alhier paf
ferende, en als hy eenich bedroch vondt aen den koop¬
man , het goet al te mael verbeurt maeckte, ende daer

Handt en boven den koopman zynen eenen hant dede afhoii-
Werpen. wen , ende werpen inden voorby vloeyenden water-

ftroom: alfoo dat van defe afgheftieden, ende in 't water
gheworpen handen, de ghebueren begoft hebben den
voorfeyden borght handtwerpen te heeten, wekken
naem de ftadt behouden heeft, heetende by den La-
tiniften Antwerpia, byden Franfoyfen Anvers, byden
Spangiaerden Amberes,ende by den Italianen Anverfi.By
den Hooghduytfchen QCntoZff« Tot beveftinghe van de¬
fe naem-fporingh toonen fy met der daet de forme en¬
de het overblijffel van de voorfeyde borght gheleghen
aen de Schelde, ende de wapenen van de ftadt, welcke
zyn een borght met twee afghehouwen handen. Wij fen
voorts by de vierfchare, daer de borght ontrent plach
te komen, het overblijffel van een out flot, dat voor ee¬
nighe jaren afgheworpen is, om andere huyfinghen en-
de wooninghen te maken, op welck flot fy fegghen dat
defe Reufe ghewoont heeft. Ende beroepen fich eynt-
lijck op fommighe wonderlijcke ghebeenten, ende een
fpoore van den felven reufe, fo fy voorgheven, die op 't
ftadthuys bewaert ende ghetoont worden. Daer noch
by komt,dat in de twee jaerlyckfche proceflien oft om¬
megangen van de befnydenille,ende van onfer vrouwen
van outs altyt een feer groot beelt, na de ghelyckenifTe
van den voorfeyden reufe op een waghen fittende, met
paerden voort getrocken wort, naer welcke dan eenige
andere volgen, die den eenen handt afgehouwen fchy-
nen te hebben. Al het welcke te meer fchynt verfterckt
te worden door fekere Latijnfche veerflen , gefchreven
op 't out privilegie boeck defer ftadt , welcke om den
kleynen fchyn van waerheydt, wy füllen nalaten, ende
fegghen met Guicciardin, dat, om alle defe vonden en-
de ghedichtfelen te wederlegghen, het ghenoegh is te
fegghen, datmen gantfch ghene oprechte ende geloof«
weerdighe ghedenckeniffen hier afen vint,ende dat het

Slmoiffers. waerfchijnelijcker is, dat de 2ftU0Jffct6 , volckerenuyt
Hooghduytflandt, welcke (ghelijck Meyer ende ande¬
re fchrijvers melden)hier te lande ontrent denjare 600,
met veel andere natiën van dat groote lantfchap, neder
gheflagen ende metter woone ghebleven fijn, den oor¬
fprongh des ftadts ende naems van Antwerpen gheghe-
ven hebben. Andere willen dat defe name ghekomen fy

Aen van de eyghen plaets by de oude kraen, daer ghemeyn-
Werp d. i. lijck de fchepen aenquamen ende ontladen wierden,die
Waf in die tijden Werp,ende namaels met verfachtinghe des

woorts Werfghenoemt is gheworden. Maer fommighe
fcherpfinnighe, van de ftadt felve gheboren, wederleg-
ghende met goede redenen alle defe meyninghen, hou¬
den dat de naem Antwerpen ghekomen fy van de twee
duytfche woorden Aen ende Werp,welcke t' faménfoo

Aen- veel te fegghen is, als Aen-werp, oft in Latijn Adjettum.
v/erp. Want het is blij ckelijck ende feker,fo fy fegghen,dat de

eerfte borght, ende een deel der ftadt gheftelt ende ge¬
flieht is op den Aenwas den lande van de vloet toeghe-
worpen. Ghelyck in 't jaer 1 j6o,als men het nieu ftadt¬
huys fondeerde, onder de aerde feker dick yferwerek,
ende houtwerek ghevonden heeft, tot een merckelyck
teken,dat de Schelde eertyts te komen plach ter plaetfe
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daer nu ter tydt de marekt ftaet. Ende wat aengaet den
verfierden Reufe, fegghen fy, dat dit niet anders en is
gheweeft dan een Heer uyt Ruflant, welcke alhier ghe¬
komen zynde om te woonen, den borgt van Antwerpen
ghekoft, oftoock met gheweldt ghekreghen heeft; en-
de want hy een groot ende langh man was, ghelyck de
Noortlanders noch huydenfdaeghs zyn,overmidtsfijne
grootheyt ende de ghelyckenifTe des naems Ruften met
Reufe, foo hebben de nakomers ghelooft dat hy een
Reufè gheweeft is, ende op dat fondament is voorts al
dat verfierde ghebou ghegrondeert.

Antwerpen is gheleghen ter rechter zyde van de Ghele-
Schelde naer'twellen, waerde felve riviere het Her- ghentheyt.
toghdom Brabant fcheyt van 't Graeffchap Vlaenderen,
met foo groote breete ende diepte van water, datter al-
lerley groote fchepen uyt der zee moghen aenkomen,
tot aen de kaey,oft kraen toe,jae foo dicht daer by,dat-
menfe van de kaey, alft hoogh water is, metter hant kan
bereyeken; het welcke, foo groot een gheriefende be-
quaemheydt is, als men erghens foude moghen vinden;
wefende de riviere voor de ftadt, meer dan vyfhondert
Antwerpfche ellen wyt, ende ontrent twee-en-twintigh
diep, befonderlyck met de volle vloet, want dan wordt
het water ghemeenlyck twaelf voeten hoogher. Ant¬
werpen light van Mecchelen bykans zuyt-weftwaerts
vier mylen verfcheyden, van Leuven zuyt-ooftwaerts,
ende van Bruflel zuyt-waerts ontrent acht, van Gent
thien, van Brugghe vyfthien, van Calis in Vranckrijck
drieendertich , van Londen in Enghelandt ontrent tfe-
ftich, van Ceulen neghenentwintich,van Francfort tfe-
ftigh groote, ende van Parijs en Rouanen by de tfeven-
tich mijlen. Van de mont der zee,na den loop der rivie¬
re te rekenen, is 't ontrent feventhien mij len,maer over
laut reyfende vier mijlen min.

t' Antwerpen is noch te fien de gheftaltenifle met fe- Oude
kere hare overblijffelen van een oude borght , ghele- borght,
ghen op den watervloet aen de kraen,ende rontfom be-
fet met een oude muyr van ghehouwen fteen , die noch
meeftendeel over eynde ftaet, ende in zijn omloop on¬
trent duyfent fchreden begrijpt, hebbende oock ront-
om zijn grachten,welcke van twee zyden in de Schelde
vallende,onder andere omvanghen de Borght-kercke,
de vierfchaer, ende de fteen oft ghemeene ghevancke-
nifle. Defe Borght is tot drie verfcheyde reyfen uyt- Vergoot*
gheleyt en met nieuwe ftadts mueren omgheven, waer
van de lefte een feer fterek ende heerlijck werek is, ge-
maeckt van witten ghehouwen fteen, van uytnemender Ghefor-
hoochte ende dickte, ende voorts met feer breede, en- dficeert.
de naer advenant hooghe aerden wallen gefterektrdefe
vellen zijn beplant met vier of vijf ryen van lindeboo-
men, die wonderlijcke lufticheyt by brenghen: hebben
thien groote ende treffelijcke bolwercken , met feven
heerlij cke poorten , van welcke de S. Ioris poorte de
voornaemlle is , en oock de Keyfers poort ghenoemt
wordt, om dat Keyfer Carel de V eerft daer door ghe-
gaen is.In fomma,fy is tegenwoordich een van de groot-
fte ende fchoonfte fteden van Nederlandt, en fonder
twijffel een van de fterckfte van gantfch Europa. De Grootte.
ftadt, nae defe lefte vergrootinghe,begrijpt,van buyten
te meten, in haren omloop fes duyfent een hondert ne-
ghen en tfeventich paften, oft fchreden, welcke maken
ontrent vijfltaliaenfche mylen.Hare lenghde,in 't mid¬
den doorgaende,is van achthien hondert ghelijcke paf¬
fen, ende de breede van duyfent en twintich. Maer nae 7 Cafieel.
der hant door de overkomfte des Hertoghen van Alba
in defe Nederlanden is aen de zuytzyde van de ftadt,
het kafteel daer by ghekomen,een fterekte, nae 't oor¬
deel van vele die fich des verftaen , overmidts de be-
quame gheleghentheydt van de riviere, ende andere
hare eyghenfehappen , ghehouden voor een vande
fchoonfte ende onverwinnelijckfte die men met oo¬
ghen foude moghen aenfchouwen.Ende hier door is de

ftadt

%£/,
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ftadt ontrent een Italiaenfche myle vergroot.

Ghebou- Antwerpen heeft op den oever van de Schelde een
mn, fchoone,wijde,hooch verheven,ende ghecaffyde plaet¬

fe oft kaye, ghemeenlijck ghenoemt de Werf, met een
fraye ende konftighe krane daer op, waer mede de aen-
komende ende afvarende fchepen lichtelijck gheloft
ende gheladen können worden;welcke,doen de ftadt in
haer fleur was, by naeft onghelooflijcke veel waren.
Scribaniusfeght , tot verfcheyden reyfen in de riviere
ghefien te hebben over de vijf en twintigh hondert foo
groote als kleene ende middelbare fchepen,in voeghen
dat de ghene die jonghft aenghekomen waren, fomtijts
twee oft drie weken langh op ancker moeften blyven
ligghen , eer fy beurt konden krijghen om te loflèn.
Daer en paflèerde oock niet eenen dach, of daer en
voerender ten minfte vijfhondert af ende aen met al-
ïerley waren gheladen. Ende wy hebben verftaen (feght
hy wijders) datter meer dan eens, vier hondert tfeftens
met een ghetye fijn aenghekomen. Voeghende voorts
daer by, datter ten felven tijde niet eenen dach voorby
gingh , of daer en quamen ten minften twee hondert
vrachtwaghens aen, geladen met volck;behalvennoch
de Hooghduytfche, Oofterfche , Lorreynfche, ende
Franfche laftwaghens , welcke des weecks wel duyfent
m ghetale waren; ende de boeren waghens, die met al-
lerley proviande in de ftadt quamen, paflèrende weke-
lijcks het getal van thien duyfent. Binnen de ftadt telt-
men twee-en-twintich merckt-velden, foo groots als
kleene, waer van de meefte is der Heeren plaetfe, oft
groote merekt, gheleghen voor 't ftadthuys, maer de
fchoonfte de nieuwe beurfe, een feer treffelijck ende
heerlijck ftuck wercx, verciert met twee toorens, ende
uyrwereken,rontom befloten met vier poorten, boven
met luftighe galderyen oft bedeckte wandel-plaetfen,
eertijts aen alle zijden vol winckels,gheftoffeert van al¬
lerhande koftelijcke waren.Men telt oock tweeenveer-
tich, foo kereken, kloofters, gafthuyfen , als andere
Goodfhuyfèn. Wekker aller hooftkercke ghenoemt
wort,onfe L. Vrouwen kereke,een groot ende koftelijc
ghebouw, verciert met eenen heerlij eken tooi en van
ghehouwen fteenen, vier hondert en twintigh Ant¬
werpfche voeten hoogh: defe kereke wort bedient van
vierentwintigh Canoniken, ende veel andere Capella-
nen,die tot een overhooft hebben,beneffens haren De¬
ken , den eerwaerdighen Biflchop van Antwerpen. De
Goodfdienft wordter feer ordentlijck ende prachtigh
gedaen, door dien de inkomften der kereke feer groot
fijn. Andere kereken en Goodfhuyfèn dieder veel fijn,
en in alle feer goede ordre , gaenwy om niet langh te
maecken voorby. De gantfche ftadt wordt ghedeelt in
vijf Parochie kereken , ende die wederom in der-
thien Wijeken, binnen welcke ftaen ontrent derthien
duyfent vijf hondert huyfen. Behalven defe borghers
huyfen , die door de bant feer fchoon ende bequaem
zyn om in te woonen, eenighe oock heel groot, ende
cierlijck ghetimmert, zijnder veel publij cke oft ghe¬
meene gheftichten van uytnemender fchoonheyt, ende
heerlijckheydt, als de munte, het tapiflïers ende filver-
finits pandt, het vleeshuys, de vifch marekt,de waghe,
5t Hofvan Liere , eertijdts den Enghelfchen verleent,
maer nu den Iefuiten ingeruymt,'t huys van Aken mede
befeten by de felve,het huys van Portugaelft glafhuys,
't Heflen-huys, daer de koopmanfehap te lande uyt
Hooghduytilant komende plach ontladen te worden,
ende 't ghene alle de andere in pracht ende aenfien-
lij ckheydt verre te boven gaet , is het Oofterfch,
oft vrye Hanze-fteden huys, ftaende tuflehen twee wa¬
tervlieten in de nieuwe ftadt. In fomma daer en fcheen
niet anders te ghebreken, om de ftadt volkomentlijck
te vercieren, als een nieu Raethuys oft Paleys voor de
Magiftraet, welck oock eyntlijck ghebout is , fo uyt-
nemende fchoon ende treffelijck als een yeghelijck
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weet,ghekoft hebbende,fo Guicciardijn verhaelt,meet
dan hondert duyfent kroonen. In de Spaenfche furie
in 'tjaer 1576 , is het gants afghebrandt, ende korts
daernaer wederom opghebouwt. Carolus Scribanius
fchrijft: dat Antwerpen meeft bevolckt ende ghefre-
quenteert is geweeft van den jare 1556 af,tot 1577 toe,
ende waren de inwoonders der ftadt alfdoen over de
hondert duylènt fterek, andere fegghen datter in deja-
ren 1549, y6, ^9, ende 61, over de twee hondert duy¬
fent hoofden, fo van inwoonders, als vreemdelinghen;
t' eender reyfe ghetelt fijn gheweeft : het welcke dien
niet fal wonder gheven , die overdenckt, hoe veel
Hooghduytfchen, Spanjaerden, Portugefen, Engel-
fchen,Italianen, Franfoyfen, ende andere natiën dat al¬
hier doen ter tij t woonden ende verkeerden. Het word
voor de waerheydt verhaelt,datter uyt Spanjen alleene
fomtijdts wel drie hondert huyfghefinnen ghewoont
hebben,meeftendeelrijckendemachtigh, ende datter
des middaeghs ende's avondts ordinaerlijck meer dan
vijfduyfent perlöonen plachten ter Beurfe te komen.

Defe ftadt is infonderheydt wel verfien van allerley Over¬
eet ende drinck waren,fo tot nootdruft ende onderhout vloet vak
als tot pracht ende overdaet. Men heefter grooten lijftocht.
overvioedt van allerhande wijnen, als Rhijnfche, Fran¬
fche, Spaenfche, Canarifche, Italiaenfche, jae tot de
Malvafie van Candien toe.

Antwerpen is van outs een Rij cx-ftadt, ende gheniet Ant-
derhalven veel heerlij cke privilegiën, gelyck veele an- werpen eek
dere fteden in Nederlandt,fonder dat fy nochtans daer- rijcx-ftadt*
omme den Rijcke eenigh tribuyt gheven, oft erghens
inne ghehouden zyn: want fy eenldeels mèt gelde,eenf-
deels door goede dienften , als Antwerpen, eenfdeels
oock door 't verloop des tydts haer gantfchelijck van
defe dienftbaerheydt, endeonderdanicheyt ontflaghen
hebben. Oock heeft Antwerpen een waerdicheyt, by- Borgh-
kans ghelijck Bruflèl , in Nederduytfch ghenaemt graeffchap*
Borch-graeffchap , ende in Wals Vifiomtê : welcken
graedt ende tytelin oude tyden ghegheven is gheweeft
aen den capiteyn oft overften van de borcht, met feke¬
re vryheden ende inkomften van heerlijcke goederen
foo binnen als buyten der ftadt, die hy namaels den ee¬
nen ende den anderen te leen heeft ghegheven, waer
door der een Leenhof is opgherecht, in het welcké
noch ter tijdt alle veerthien daghen open bancke oft
vierfchare ghehouden wort door des Leenheeren ftadt-
houder. Des Burch-graefs officie was bevel ende toe-
ficht te hebben over de wacht van de Borght ende
Borgherye , het welcke daer uyt merckelijck blijckt;
dat noch op den dach van heden, als yemant Borgher
ghemaeckt wort,men hem in de Vierfchare doet fwee-
ren,de felve woorden ende termen van outs ghebruye-
kelijck, te weten, dat hy den Hertoghe van Brabandt,
als Marckgrave des Heylighen Rijcx fal hou ende tron
zyn,ende den borght,waer by nu verftaen wort de ftadt
van Antwerpen ende haren byvangh, ghetrouwelijck
befchermen ende bewaren, &c. Defe ftaet is metter

tydt ghekomen aen den Hertogh van Cleve , als HeeA
re van Dieft , ende eyndtlijck aen denPrince van O
ranjen, by wiffelinghe, die onder andere zyne tytelen
oock genoemt wort Erf-burgh-grave van Antwerpen,
ende van Befanfbn in Bourgoignen.

Antwerpen heeft van oudts twee vrye ende groote- Vrye
lijcx gheprivilegieerdejaer-merckten,gheduerende de-jaermerekc
welcke het een yeghelijck vry ftaet in de ftadt te ko- ten\
men,ende ten ey11de der felve weder naer huys te tree-
ken , fonder dat men hem ter fake van civile fchulden
eenighe moeyte oft beletfel mach doen, noch op de
gheheele gints ende weder reyfe yets van hem eyf-
fchen. D' eene wort ghenoemt de Pincxter-marckt,0111
dat hy veerthien daghen voor Pincxter begint D' ander
de Bamis-merckt, ende begint den tweeden Sondagh
naer Vrouwen Hemelvaert. Eick gheduerenfe fes we-
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ken langh, ende daer nae volght de betalinghe van de
Wiflel-biieven ende depooften op de felve gherrocken,
te weten die van de eerfte marckt op den thienden van
Oogftmaent, de andere den thienden November: de
betalinghen van de koopmanfchappen ghefchieden een
maent daer nae. Voorts wordender oock twee paerde-
marcktenjaerlycx gehouden,* met twee leer oft huyde-
marckten, die elck twee oft drie daghen dueren, ende
van alle kanten befocht pleghen te worden, met groo-
ten toeloop van volck.

Koop- Van de wydt-beroemde koophandel defer ftadt, en-
handel. Je 't ghene daer van dependeert, als de fchipvaert, de

wiffelbanck, de affeurancien, &c. (dewyl hetghelyck
Guicciardinbetuycht, alte zynentyde hier feer ver-
loopen was,) fullen wy niet breeder fpreken, om dat de
felve materie in de befchryvinghe van Amfterdam,
welcke ftadt in defen deele dien van Antwerpen fchynt
als ghefuccedeert te wefen, ghenoeghfaem ghehandelt
wordt, maer willen den lof van Antwerpen befluyten

L fdes met veer^en van Iu^us Scaliger,
fladts. oppida quotfpeBant oculo me torva,finiftro,

T)t nos invidia.pallida telapetunt.
Lugdunum omnigenum eft, operofa Lutetia, Roma

Ingens, res Venetum vafla, Tholofapotens:
Omnigena merces, artes prifc^que nov&que,

Quorum infant ahisßngula, cuncla mihi.
Dat is:

Soo velefieden trots als my te defer tijdt
Met een verkeert ghelaet enßincker oogh aenfchouwen,
Iuyfi fao veelpylenfihiet op my de bleecke nijdt.
Lyons enfoua menfchier niet volder könnenftouwen,
Parijs wort dicht bewoont en booght op zyn ghebouwen,
Groot is de Roomfcheftadt, Veneedjens rijckghebiet
Streckt wijdt en breet, ick ken 't: Tholoufe wort ghehouwen
Voor machtigh. Maer wat is V ? de Waren (wien t verdriet)
De konften out en nieu, by d' andere maerghenoten
Ten deele, zyn in my gheheel en albefloten.

r o L i c i E. De van Antwerpen heeft tot haren Heere ende
Vorft den Hertoghe van Brabant, als Marckgrave des
Heylighen Rycx, maer gheniet daer beneffens fbo veel
treffelycke ende van oudts verkreghene privilegiën,
dat fy ghelyck een vrye ftadt ende republijck is,behou¬
dens aityt den Landts-heere zyn wettelijck recht ende

Vier opperfte heerfchappye. Het regiment ende bewint van
Leden. fte gantfche ftadt ende republycke wort bedient by de

I. vier Leden der felve, waer van 't eerfte begrijpt den op-
perften Magiftraet,beftaende uyt Burgemeefters, Sehe-.

II. penen, Threforieren, ende Rentmeefters. Het tweede
zyn-de Subalterne bancken,die van de ont Burghemee-

HI. fteren en out Schepenenbedient worde.Het derde wort
genoemt de borgerye oft poorterye,begrijpende de fes¬
entwintig wij ckmeefterë van de borgers uyt de dertien
wijeken der ftadt,met de vier hooftmannen over de fel-

IV. ve gheftelt.Het vierde,ghemeenlyck gheheeten de am¬
bachten,beftaet uyt de vierenvyftich Dekens oft Over-
luydenvan de fevenentwintich ambachten. Defevier
leden maecken het corpus ofte lichaem der ftadt ende
republycke.

i Lidt De opperfte Magiftraet ofte Raet, die men ten aen-
de opperße ßen van de afgaende noemt de nieuwe Heeren, wort al-

lejare ghewoonlyck ghekofen in de May-maent, endejraet. dat op defer maniere. De Wijckmeefters noemen eerft
neghen perfoonen,welcke ghefien van de Heeren in be-
dieninghe zynde, worden van die noch neghen perfoo¬
nen ghenoemt, die zy waerdigh ende bequaem dunc-
ken te wefen tot fokken graedt; By defè achthien wor¬
den de oude ofte afgaende Heeren ghevoeght, foo dat¬
ter in alles fijn fèsendertich perfoonen, om tot nieuwe
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regeerders verkofen ende aenghenomen te mogen wor¬
den. Defer namen worden na't Hofghefonden, daer de
verkiefinghe moet ghefchieden,ende als de Landtshcer
oft fyn Stadthouder met zynen Raet de felve overfien
heeft, doet hy voorts de keur, maer en mach over de
helft van de voorgaende Heeren niet veranderen, noch
oock twee broeders oft neven infetten. Dekeurghe-
daen zynde, fenthynae de ftadt twee Commiflarifen,
welcke Ridders van 't gulden Vlies , oft ten minften
Baender-heeren in Brabant moeten zyn , ende met hen
den Cancellier vanBrabant.Defe drie t' Antwerpen ghe-
komen zynde doen den Raedt op 't ftadthuys verfame-
len, ende verklaren naer fekere ceremonien, welcke de
nieuwe Heeren ofte Schepenen voor dat jaer füllen we¬
fen , bedanckende de afgaende voor haer ghetrouwe
dienft.

Ende defe nieuwe Heeren aldus verkoren lijnde,heb- Burohe-
ben dan volle macht de twee aenkomende Burghemee- meßers
fters te kiefen; wekker een, te weten den Binnen-Bor- Binnen,
ghemeefter fy uyt haer eyghen ghetal nemen; den ande¬
ren, de Borghemeefter van buyten gheheeten, kiefenfe Buyten,
uyt het ghetal der oude ende afgaende Heeren , ende
beftaet alfoo het collegie van de nieuwe oft regeerendè
Heeren uyt twee Borghemeefteren ende achthien
Schepenen, onder defe lefte mede gherekent zynde de
Binnen~Borgemeefter,die met eenen oock Schepen is.

De voornaemfte ende hooghwaerdighfte van de twee Haer
is de Buyten-Borghemeefter,want zyn officie befonder- ampt.
lyck is buyten te reyfen , ende metten Hove ende Sta¬
ten des lants alle voorvallende faken te verhandelen.De
ander wort de binnen-Borghemeefter ghenoemt,aenge-
fien zyn ampt eyghentlijck is binnen de ftadt te bly-
ven, voor 't regiment,der felve goede forghe te dragen,
ende foo borghers als vreemdelinghen ghehoor te ver¬
kenen,ende te rechte te helpen.

De Lantsheere heeft binnen Antwerpen twee ftadt- Landts*
houders fitten, den een over criminele dat is halsfaec- beeren j

ken , den anderen over civile oft borgherlycke faec- Sta^~
ken Welcke twee officieren ghemeenlyck ghegheven ^"ders
worden voor 't leven , ende gaen de ghene diefe bedie¬
nen inwaerdicheyt allede andere Magiftraten te boven.
De eerfte, die oock hooghft gheacht ende ghefien is, j)e Mare-
wordt in andere plaetfen Schout oft Baillou ghenaemt, grave.
maer want hy alhier feker rechts ghebiet heeft over ee-
nighe bygheleghene dorpen , die 't Marckgraeffchap
vanRyen maken,den Marckgraeffchappe des H. Rycx
toebehoorende, fo heeft hy oock den tytel van Marck-
grave van Ryen , ende wordt daeromme gheheeten de
Marckgrave. Zijn officie is de quaetdoenders te doen
vangen, juftitie daer over van den opperften Magiftraet
te begheeren, ende de ghewefene fententien ter execu¬
tie te ftellen.

De ftadthouder van civile oft borgherlycke faecken De Am~
noemt men ghemeenlyck den Amman,ende fitten ghe- wan.
fetten daghe ende plaetfe ter bancke, daer foodanighe
faken bepleyt worden. Zyn officie zynde,de Heeren te
fommeren ofte manen om recht te doen ende vonnis te

wijfen op koften van onghelycke,ende dan de ghewefè-
, ne vonniflèn uyt te voeren naer behooren.

De twee Threforieren oft Penningh-meefters ende Thre-
de Rentmeefter der ftadt , worden , ten vernoeghe fün£rm'
des volex ghekoren, t' elckens voor drie jaren , in
manieren als volght: De Magiftraet in regeeringhe we¬
iende kieft drie perfoonen van de left afgheganghen
Heeren,ende fendt hare namen fchriftelijc over aen de
Dekens van de ambachten,die dan met de meefte ftem-
men een uyt defe drie kiefen tot opperfte Threforier.
Daernae gheven defe Dekens aen den regerenden Ma¬
giftraten drie mannen over uyt de treffelijckfte bor¬
ghers van de ftadt, ende drie andere van de deghelijck-
fte onder haer ambachten: Wt de eerfte drie kieft de
felve Magiftraet den tweeden Threforier, ende uyt de
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drie lefte den Rentmeefter. Der Threforieren ampt is, alle rogghen ende ander ghemeen broodt voor de aen-
des ftadts inkomften te verfamelen, ende daer uyt met ftaende weke, nae het koren van dien dagh ghelt. Ende
ordre van Borgemeefters ende Schepenen de gemeene alfo wort oock op wijn ende bier een behoorlycke prys

Rent- fchulden te betalen. De Rentmeefter is, om fo te fpre- gheftelt, maer op 't vleefch ende andere eet waren niet.
weeßers. ^en ^ ajs caflGer, ende hout de boecken ende rekenin- By den Magiftraet worden oock gekoren vier Weef- Weef

ghen; maer en mach uyt eyghen authoriteyt aen nie- meefters, waer afde twee moeten Schepenen gheweeft weeßers.
mant eenighe penningen uyt keeren. hebben, om als vooghden ende befchermers der Wee-

Penfio- De ftadt heeft oock twee Penlionarifen, zyndeghe- fen te zyn.
narfen. meenlijck Doótoren oft Licentiaten in de rechten. De- Sy kiefen ooc vier Rechters met een Griffier om alle Ref¬

fe ftaen de Heeren by met haren raet, ende indiender krackeelen ende vyantfehap te beflechten, welcke der- wakers.
eenighe fware fake voorvalt, moghen zy haer oock met halven peys-makers gheheeten worden.Van defe moe¬
andere beraden , ende alfdan haer advys den Heeren ten oock de twee Schepenen gheweeft fyn.
verklaren. In fomma fy folliciteren ende beneerftighen Noch kieft de voorfchreven Magiftraet alle jare AeL
de faken van der ftadt,fo binnen als buyten,maecken de twee Aelmoeffeniers, om 't ghetal van viere te verver- woeffifen
Schriftueren die ten Hove oft elders over te leveren fchen,die ghewoonlijck dit officie bedienen,ghenomen
zyn,ende voeren 't woordt van de republijcke,eene van wordende uyt de rijckfte ende deghelijckfte borghers
hun beyde komt met den Buyten-Burghemeefter in van de ftadt. Defe halen daghelijcx de aelmoeffenom
de vergaderingh van de Staten van Brabant. in de kercken, ende andere plaetfen; befonderlijck op

Griffiers. t' Antwerpen zyn oock vier Griffiers, weicker voor- hooghe Feeft-daghen, ende al wat haer om Gods wille
naemfte officie is, alle fententien ende andere aden of- ghegheven wordt, 't welck meer dan hondert duyfent
te rechts-handelinghen te fchrijven ende te onderteec- guldenjaerlijcx plach te bedraghen: 't felve deelenfy,
kenen, de aenfpraken ende antwoorden van partyen te na hare ghewoonlijcke ordinantie, ende nae haer goet-
boeck te ftellen, ende de facken met de overghelever- duncken ende confcientie, uyt aen de arme menfehen,
de ftucken te bewaren. gafthuyfen, ende andere Goodshuyfen der ftadt: doen-

Secreta- De Secretarifen, die mede vier in ghetale fijn, bedie- de voorwaer veel heylighe wereken van barmhertig-
rfen' nen in 't afwefen der Penlionarifen bynaeft 't felve offi- heyt, end« verfchietende meeftendeels een goede fom-

cie. Houden daerenboven den kleynen Seghel, maken me van penninghen van den haren , om niemandt ghe-
de inftrumenten ende brieven van verkoopinghen ende breek te laten lijden. Daerenboven onderhouden de
andere voorwaerden oft contradten, ende onder-teec- felve Aelmoeffeniers tot een fekeren ouderdom toe een

kenen de aóten van criminele faken. groot ghetal arme kinderen, welcke fy verfcheyden
Kleenen De regeerende Magiftraet kieft door hem felven, en- ambachten ende oeffeninghen doen leeren , ende op 't

Raet. de fonder wete oft confent van den Hove,uyt het ghe- eynde loflijck ende eerlijck uytgheven, oft anders te
tal der Dekenen van de ambachten der ftadt, twaelf rechte helpen.
Raets-perfoonen, die menghemeenlijck noemt den Wijders worden by den felven Magiftraet ghekoren, Wyck?

» t kleenen oft minderen Raedt. Doch en hebben alle de t' elckens voor twee aenftaende jaren, uyt elck van de weeßers.
ambachten defe weerdicheydt niet, dat uyt hare Colle- derthien Wijeken der ftadt twee capiteyneu, die aldaer
gien alfulcke Raedtfmannen ghenomen worden. Ette- Wijck-meeftersheeten ; ende behalven de felve noch
lijeke hebbenfe oock maer alle driejaren, andere maer vier Hooft-mannen, die den Wijck-meefters, daer't
alle twee jaren eens. Maer de fchippers, de kramers oft noodt is, behulpich zyn, ende hare faecken in den Raet
meerfeniers, en de drooghfeheeders, als de outfte ende verdedighen; makende te famen (fo ghefeyt is) het der-
vöornaemfte, hebben t' eleken jare doorgaens een per- de Lidt van de ftadt. Ende heeft elck capiteyn onder
loon uyt hare refpe&ive ambachten in den voorfz hem zyne hondert mannen , ende defe weder hare
kleenen Raedt. Defe twaelve komen alle maendaghe thiende mannen ofte corporaels. Haer officie is goede
by de Heeren van der ftadt feer ftatelijck in den Raedt rekeninghe te houden van de weerbare mannen die fy
fitten,om de requeften der fupplianten, ende andere fa- in hare quartieren hebben, ende die , als het de noodt
ken de politie ende ghemeen te aengaende te verhoo- vereyfcht,te vergaderen ende te famen te brenghen.
ren, ende hare meeninghe over de felve vrymoedelyck Eyntelijck maeckt de felve opperfte Magiftraet alle Dekens
uyt te fegghen. Indien fy oock erghens eenigh quaet ge- jare de vierenvyftich Dekens van de fevenentwintich van de
rucht,oft yet anders de ghemeyne welvaert betreffende ambachten der ftadt, wefende 't vierde ende lefte Lidt Ambaeh-
vernemen,gheven 't felve den Rade vlijtelyck ende ge- van den gheheelen ftaet, ende defe worden aldus ver-ten%
trouwelijck aen. Maer nochtans in fware ende ghewich- koren. De gilde-broeders van elck Ambacht in 't be-
tighe faecken wort de grooten oft breeden Raet verfa- fonder vergaderen op eenbeftemde plaetfe , kiefen
melt,ghelijck hierna breeder verklaert fal worden. daer fes van de voornaemfte ende bequaemfte uyt den

Raet De felve Magiftraet verkieft oock den Raet van der hoop, ende gheven die fchriftelijck over aen den Ma-
van de Hallen, beftaende uyt twee Dekens, als hoofden, twee giftraet, die daer uyt dan nae zyn beliefte twee tot De-
Halte. Waerdeyns, ende acht Ouder-mans, waer afde twee kens maeckt, ende defè nemen noch twee andere uyt

moeten Schepenen gheweeft hebben. Voor defe Hee- den felven ambachte tot haer hulpe ende byftant, die
ren komen alle faken de wolle ende laken-bereydinghe Oudermans genoemt worde en ooc den eet van getrou- Ouder-
eenighfins aengaende , als van camelotten, fargien oft wicheyt doen in des Borgemeefters handen, en dienen wans.
deeckens,tapiffèryen,aluyn,weedt oft paftel,mee-krap- fo wel de eene als de andere voor den tijt van een jaer.
pe, ende dierghelijcke, in de welcke fy vonnis wijfen, Haer officie is mede te verfchijnen inde vergaderin-
maer daer van mach men appelleren aen den opperften ghe als men op 't ftadthuys den grooten oft breeden
Magiftraet. Raet hout, om met de andere drie Leden te helpen ra-

Keur- De welcke mede kieft twee Keur-meefters, daer toe den ende befluyten. Maer in 't befonder, fien fy met
meßers. nemende fulcke perfoonen die eertijts Schepenen ghe- malkanderen toe, dat de ghene die in eenigh ambacht

weeft hebben. Haer officie is forghe te draghen ende wilt komen zyn behoorlij cke proeve doe, datter goede
toe te fien dat het broodt op zyn behoorlijck gewichte vrede ende eendracht onder de Gilde-broeders ghe-
ghebacken , de wijnen ende bieren ten betamelijcken houden werde, ende dat alle oneenigheden met minne ^
prijfe, ende het vleefch,de vifch, ende andere eetwaren verdraghen ende ghefleten werden,&c. De ambachten
verfch ende oprecht verkoft moghen worden. Des ("foo ghefeydt is) zyn in ghetale fevenentwintich, maer
vrydaeghs, 't welck de voornaemfte marekt-dagh is, onder elck van die worden verfcheyden mindere am-
ftelt de Keur-meefter het ghewichte ende den prijs van bachten begrepen. Het oudtfte ende voortreffelijcxfte
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Tan allen is dat van de fchippersjmaer het rij ckfte is dat daen fynde, komt de Magiftraet by een in de Vrerfcha-
van de Meerfe, waeronder begrepen fyn alle koopluy- re,een plaetfe ftaende onder den blaeuwen Hemel, met
den,konftenaers7ende ambachtfluyden,die goude,filve* open deuren, ten eynde een yeghelyck moghe hooren,
re,zyde, ende wolle lakenen, ofander doeck metter eile ende hen watterghedaen wordt, ende daer fpreeckt de
uytfnyden , énde allerhande waren met het kleene ghe* Marckgrave, oft zyne ftadthouder, den ghevanghenen
wichte ende mate verkoopen. aen,in teghenwoordicheydt des volcx,hem eyffchende

Medi- De ftädt van Antwerpen plach ghemeenlyck in ha- den hals, oft ander ftraffinghe, nae de verdienfte der fa-
cijns. ren dienftte houden fevenDoótoren oft Medicijn-mee- ken. De mifdadighe daerenteghen heeft de macht te

fters, waer van de twee leite fchuldigh waren twee oft nemen alfulcken Advocaet als 't hem belieft, ende lieh
driemael ter weke in de Gafthuyfen te gaen, om de ar-v in aller voeghen te verantwoorden ende te verweeren,
nie krancke menfehen aldaer te befoecken ende eure- al en had hy fchoon oock gheen ghelt om den felven te

Werckc ren. Daer waren oock feven ghefworen ende ghega- betalen; want daer lijn fekere Advocaten van ftadts we-
Ueden, geerde Chirurgijns,mede tot de felve vilitatie ende cu- ghen ten felven eynde gheordineert.Is 't nu fake dat de

re verplicht. Item ghefworen ende gheloonde landtme- mifdaet kleen ofte licht is,foo wort de aengheklaeghde
ter, timmerlieden, metfelaers, llote-makers, ende meer terftondt ontllaghen, doch op cautie ende met belofte
andere ambachtfluyden,mitfgaders fekere ftadts Vroe- van t' elckens des vermaent zynde te rechte te ftaen.
vrouwen, tot behulp der arme kraem-vrouwengheor- Maer is de fake fwaer,fo eyfcht de Marckgrave den ge-
dineert. vanghenen ter pijnbanck, en de Schepenen fulex ghe-

Gilden Daer fyn in de ftadt fes gilden ofte gebroederfichap- conlenteert hebbende, moet daerna de borgerye oock
vanwape- pen van wapenen , elck beftaende uyt tweehondert daer inne bewillighen, ende dan wort hy eerft ontpoor-
mn, mannen , welcke daer toe by de hooftlieden van yder tert, dat is van zyn borgherfchap afghefet. Maer de

gilde ghekoren worden, ende ghekoren zynde, fonder Marckgrave en mach hem niet doen pynighen , dan in
wettelycke oorfake,niet en moghen weygheren te ghe- teghenwoordicheyt van ten minften twee Schepenen,
hoorfamen. Van defe fes broederfchappen ofte fchut- noch oock niet langher dan 't hen goet dunckt. Als nu
teryen fynder twee van de voetboghe, twee van de de mifdadighe 't feyt bekent, lo wort hy terftont uyt de
hantboghe, een van de hantbulfe, ende een van 't flach- ghevanckenifle ghebrocht op een fekere oude brugge,
fwaert met bey de handen , doch is die van de oude om hem zyne bekentenilïe voor 't volck te doen beve-
voetboghe de voornaemfte,welcker gildebroeders, foo ftighen/t welck gedaen hebbende, wort hy 's anderen-
wel in defe als in andere Brabantfche lieden, hare Her- daeghs, oft als 't den Heeren beft gheleghen is, weder-
toghen wel eer ghedient hebben voor lyf-fchutten en- om ter Vierfchare ghebracht. Daer leeft dan een van de
de archiers, foo wanneer dat den Hertoghe wilde van Secretarifen met luyder Hemmende voorfz bekente-
Antwerpen naer Bruflel reyfen, foo verghefelfchapten nilfe; ende de Wethouders , de faecke wel onderfocht
hem de Schutters van den voetboghe aldaer tot de nae- hebbende , wijfen vonnis, 't welck de Borghemeefter
fte ftadt, namelyck Mechelen, ende die van Mechelen met luyder ftemmen uytfpreeckt, ende uytghelproken
voorts naer Brulfel. Overmidts welcke dienften fy van zynde, doet het de Marckgrave, tot des landtsheeren
hare landtsheeren veel gratiën ende privilegiën verkre- koften,executeren.
ghen hebben. Eick gilde kieft felve twee Dekens tot Aengaende civile oft borgherlycke faken, niemandt In civile
hooftlieden met hare ftadthouders , die dan van de Ma- en mach, noch borgher, noch vreemdelingh , binnen fake»
giftraet beveftight worden, ende daerenboven hebben- Antwerpen huyshoudende ende vafte wooninghe heb¬
le elck een Edelman van der ftadt tot een Over-deken bende, arrefteren oft ghevanghen doen fetten,veel min
ende Befchermheer. Alle de gildebroeders fijn inghe- zyne goederen beflaen, hy en fy eerft ende al vore voor
boren borghers van Antwerpen, oft immers feer wey- rechte ontboden, ende ordentlyck overwonnen, in de-
nigh vreemdelinghen , ende die niet dan van goeder fer manieren. Men doet door een Stadtbode oft ander
qualiteyt, alfoo datter op haerlieden niet en valt te leg- ftadtfdienaer zyn fchuldenaer daghen voor Schepenen,
ghen. Daer toe en wort oock niemant ghenomen hy en ende daer wort de aenfprake mondelinghe oft by ghe-
ïs boven de twintich ende beneden de tfeftichjaren out. fchrifte, na gheleghentheydt der fake, door eenAdvo-
Haer principaelfte officie is nu ter tydt goede wacht te caet oft Procureur ghedaen. Indien nu de aenleggher
houden aen de veften,poorten,ende andere plaetfèn der ghefchrift oft openbaer bewijs heeft tot lafte van de
ftadt, fo wanneerder buyten eenigh gherucht is van vy- Ichuldenaer, fo wort defe haeft ghedoemt oft verwefen
anden, oft binnen eenigh quaet vermoeden van muyte- tot betalinghe van de gheeyfehte fchult,ende gedoemt
rye,oploop, oft andere onghefchicktheyt. zynde gheeft men hem een korten termijn om te beta-

Stijl van Aengaende de bedieninghe der juftitie, die wordt te len: niet betalende, fet men hem twee oft drie Kluyvers
procederen Antwerpen in defer manieren onderhouden. Voor den oft 's Heeren-dienaers in zyne goederen, ten eynde die

opperften Magiftraet ofte Schepenen komen ter eerfter nerghens vervoert oft verdraghen en worden. Dit aldus
inftantie alle civile ende criminele faecken,behalven al- acht oft thien daghen gheduert hebbende , endehy
leen die ghene , welcke hepleyt worden voor den Raet gheen middel vindende om te betalen, fent de Amman
van der Hallen. De vonniflen crimineel, ofte den lyve een Clerck uyt om zyne haeflijeke goederen te be-
aengaende,by den voorfz Magiftraet ghewefen,zyn dif- fchryven ; welcke opghefchreven zynde binnen luttel
finitijf, ende en valt op de felve gheen reformatie oft daghen daernae openbaerlyck verkoft worden op des
apel: maer de civile, al is 't datfe, de aenleggher borghe fchuldenaers ofte verweerders koften ; ende indienfe
Hellende , haeft ter executie gheftelt worden, moghen niet ghenoeghfaem en zyn om de fchult te betalen, foo
nochtans in de cancelrye van Brabant ter reformatie worden zyne onroerlycke goederen terftont mede ver-
ghebracht worden. koft; ende die noch niet ghenoegh zynde , mach men

In cri- In criminele faken procedeert de voorfz Magiftraet hem lijflijck oft in perfoone ghevanghen doen fetten,
mnele fa- aldus.De Marckgrave en mach fonder des BinnemBor- alft volkomentlyck blyckt dat hy anders gheen middel
ken ghemeefters verlofgheen borgher doen vanghen, ten en heeft om te betalen.

ware dat hy hem op 't feyt metter verfcher daet be- Een vreemdelingh , die gheen vafte wooninghe oft Teghen
vonder ende hem al wettelij ck ghevanghen hebbende, huyfveftinghe in de ftadt en hout, mach t' allen ftonden Jee^de"
moet hem binnen drie daghen ten langhften voor den by daghe ende by nachte over al ghevanghen worden, nlertm
Magiftraet brenghen, die alfdanhem voor eerft doet behaiven in kereken ende kloofters die altydt vry fijn
uytblafen ende verkondighen met den hoorn in de ou- gheweeft. Maer drie daghen ghefèten hebbende, moet
de Borght, op dat het elck een kennelyck fy. Dit ghe- hy rechtelijck aenghefproken worden,oft anders wordt

terftont
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terftondt uyt hechtenifle ontllaghen. Aenghefproken
zynde, mach hy volftaen met borghe te fteilen, ende
fulex ghedaen hebbende, los ende vry gaen, ende
zyne fake vervolghen voor de Magiftraet.

Een borgher oft inghefeten van Antwerpen en mach
zyn mede-bovgher oft mede-inghefeten buyten de
felve ftadt niet doen vangen nocht te rechte beroepen,
noch fijn goederen doen beflaen, ten fy dat de felve ge-
failleert oïte voorvluchtigh is gheworden.

Eenighe Indien een borgher oft vreemdelingh binnen Ant-
privilegien werpen failleert,fo neemt zyn huyfvrouwe haer houwe-
en cofuy lycx goet voor uyt, oft haer kinderen trecken 't in haer
wen van ftede, ende nae de felve komt de landtsheere ofte de
yintwerpe. "p ghene datter dan overfchiet komt den credi¬

teuren toe elck na behoorlijcker portie. Indien oock
een crediteur met den ghefailleerden niet en wilt ver¬
draghen , foo en machmen hem daer toe niet dwin-
ghen,maer de ghefailleerde moet hem te vrede fteilen,
oft ten minften metter tyt fuffifante borghe.

Een vader en mach zyn baftaert-fone niet legitime¬
ren oft wettigh maken,fonder des landtsheeren authori-
teyt. Maer gelegitimeert zynde,mach de baftaert zyne
goederen by teftamente befetten den genen die 't hem
belieft, ofte gheen teftament makende, foo verfterven
zyne goederen op zyn naefte vrienden. Daerenteghen
niet ghek gitimeert zynde, en vermach hy gheen tefta¬
ment te maken, maer zyne goederen worden gheappli-
ceert tot profijte van den Landtsheer. Hy en komt
oock, al fchoon wettigh ghemaeckt zynde, in zyns va¬
ders goet niet beneffens andere echte kinderê, maer be¬
llout alleenlijck 't ghene dat hem de vader uytdrucke-
iij ck by teftamente naelaet. Hy en mach oock nae de
wetten van den lande gheen Magiftraet oft officie van
ftate bedienen. Maer een baftaert van moeders wegen,
ghewonnen, ter wijle fy onghebonden was, by een vry
ende gheen gheeftelijck perfoon, heeft zyn deel in zyns
moeders goederen, foo wel als zyne echte broeders en-
de fufters.

De ligghende oft onroerlijcke goederen en moghen
t' Antwerpen niet verkoft, verfet,oft eenighfins veralie-
neert worden, ten fy door middel van Schepenen-brie-
ven.Maer roerlijeke ende haeflijeke goederen,ghelijck
koopmanfchappen,obligatien, ende dierghelijcke, mo¬
ghen om des gheriefs wille in aller ley manieren verkoft,
verfet, ende verhandelt worden,'t fy door openbare oft
eyghene handtfchriften.

De vrouwen hebben t' Antwerpen meer voordeels
dan erghens elders binnen de Nederlanden : want in an¬
dere fteden ende landen is de vrouwe,ly zy dan edel oft
onedel,verbonden in des mans fchulden,ende wederom
de man in die van de vrouwe: maer in defe ftadt, indien
de vrouwe felve gheen koopmanfehap oft handel en
doet, ('t welck hier veel gefchiet) lo en is fy in des mans
fchulden niet ghehouden, maer de man moet der vrou¬
we fchulden betalen , het fy dan voor oft naer den hou-
welijcke ghemaeckt. Doch en mach de vrouwe haer
fonder des mans weten ende toelatinghe niet verbin¬
den : ten fy datfe vrye koopmanfehap doet ende open¬
baren winckel houdt. Is't oock dat fy haer verbin¬
den wil voor den man felve,oft voor yemant anders,foo
moet fy een Momboor oft ghekoren Vooghdt nemen
voor den Gherechte.

Een borgher , die zyn huyfvrouwe erghens buyten 't
ghebiedt van Antwerpen trout, ende 't houwelijck vol-
brenght, fonder oorlofvan de Borghemeefter, verlieft
datelij ck zyn poorterfchap ofte borgherye, al waer 't
oock dat hy 's anderdaeghs in de ftadt quam woonen.
Van ghelijcke verlieft oock zyn poorterfchap een bor¬
gher die met wijfende kinderen fes weken langh,fonder
des Borghemeefters wete, buyten 't ghebiedt van Ant¬
werpen blijft: maer een onghetrout ghefelle mach Ion-
der oorlofbuyten 's lants zyn,fo langhe alft hem belieft

Nederlandt.

VAN BRABA NT.
Item een borgher die met wijfende kinderen ftedevaft
buyten de ftadt gaet woonen verlieft mede zyn bor¬
ghers recht, ten fy dat hy fich verklare borger van buy¬
ten. Want hier zyn tweederley borghers, te weten van
binnen ende van buyten,hebbende beyde ghelijcke pri¬
vilegiën. Die hem felven buytenborgher verklaert, by
foo verre hy niet en woont buyten 't quartier van Ant¬
werpen , ofte 't Marckgraeffchap des Heylighen Rijcx,
is verbonden alle jare zyn hoogh-tijt te komen houden
binnen de ftadt, ende t' elckens een Keyfers gulden te
betalen ten behoeve van de ghemeene faecke. T welck
doende, behoudt hy zyne vryheden ende privilegiën
onghefchendt,fonder yet te verbeuren.

Een borgher, oft oock een Brabander,die t' Antwer¬
pen meer dan een jaer ghewoont heeft, (andere vreem¬
delinghen fijn hier afvry) indien hy vertreckt om in een
ander ftadt van Brabant te gaen woonen, betaelt aen 't
ghemeyn vijf ten hondert van alle zijne onroerlijcke
goederen. Maer is 't dat hy buyten Brabant gaet woo¬
nen,fo betaelt hy noch eens foo veel. Ten fy dan dat hy
gae woonen in eenige ftadt van Brabant, ofte daer buy¬
ten, die midts privilegie alhier verkreghen, van fulcken
fubjeótie vry fy,ghelijck Liere,Berghen op Zoom, Bre¬
da , Middelburgh in Zeelandt , ende meer andere
fteden.

Vele andere privilegiën, ende befondere coftuymen
meer , heeft defe voortreffelijcke ende wijdtvermaerde
ftadt,die wy kortheyts halven fullen voorby gaen.

De ftadt Antwerpen is oock de hooftftadt van het Hooft
derde quartier van Brabant,fo wy elders ghefeydt heb- fladtvan
ben,ende reforteren oft ftaen over fulex onder haer ge- et 11 *
biedt de fteden van Liere,Herentals,en Breda, met hare %%%%*
dorpen ende platte landen. Welcke in alle beden ende a'
fchattinghen, die de Staten van Brabant haren landtfi-
heer inwillighen, fich ghemeynlijck ghedraghen aen 't
ghene dat Antwerpen met de andere drie hooftfteden
des landts befluydt. Berghenopden Zoom , ende
Steenberghen, die mede onder 't vierendeel van Ant¬
werpen behooren , ftaen nu onder 't ghebiedt van de
Staten Generael der Vereenighder Nederlanden.

Berghen, dat men , tot onderfcheyt van verfcheyde Berghen
andere fteden, die mede den felven naem dragen, nae 't °P Z°om*
rivierken daer op 't gheleghen is , ghemeynlijck toe-
naemt op Zoom,is een tamelijck oude Baronie, welcke
Keyfer Carel de vijfde in't jaer 1^33 verheven heeft
tot een Marckgraeffchap ofte Marquifaet. Defe ftadt is
gheléghen in het weftelij ckfte quartier van Brabant, fes
mylen van Antwerpen , ende acht van Middelburgh
in Zeelant,en foo nae by der zee, datfe met recht mach
ghetelt worden onder de Zee-fteden,hebbende daer be-
neffens een heel goede haven.Sy plach eertijts meer be-
focht te worden by de handelaers ende koopluyden ,
om haere grootelijcx gheprivilegieerde jaermarek-
ten, maer fulex is namaels door de naghebuerfchap van
Antwerpen feer verloopen. Nu ter rijdt is fy een van de
befte ende fterckfte frontier-fteden der Vereenichde
Nederlanden , ligghende altijdt vol garnifoenen foo te
voet als te paerde , by welcke veel borghers haer ghe-
neeren.

De ftadt Berghen op Zoom leydt tuffchen Brabant,
Vlaenderen,Hollant, en Zeelant,waer uyt men afmeten
kan hoe veel den Coninck van Spanjen , en den Staten
der Vereenichde Nederlanden daer aen gheleghen is:
want alflè de Staten hebben,gelijckfe nu doen,maeckt-
fe niet alleen den koophandel van Hollant, en Zeelant
vry,maer oock Brabant onvry, door het uytloopen van
de foldaten die binnen de felve in garnifoen ligghen;
waerfe onder den Coninck, fy foude de koopmanfehap
ende fcheepvaert tuffchen Hollanten Zeelant onvry
maken en beletten. De haven deelt de ftadt in de zuyt
ende noort zyde, ende loopt verre met een hooft buy¬
ten de ftadt. Hierom fijnder twee fterekten op ghe-
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maeckt tot verfeeckeringhe der fchipvaert in ïyde van onder den Coninck van Spänjen gheftaen, en was by na „ ^

belegheringhe: de eene is groot, met graften, bolwerc- verraft van de Zeeuwen, die by de zuydmeulen op de verraßm
Zuyd- ken, en borftweringe verfielen heet de zuyd fchans,de mueren gheklommen waren. Naerdat de Pacificatie

fibans. andere leyt recht daer tegen over > en wort daerom de van Ghént ghebroken was, heeft het Duyts garnifoen,
Noord- noord fchans ghenoemt,maer is fo groot niet. De ftadt dat de Coninck daer binnen hadde, de ftadt aen de Ver- j)Cn Sta-fchans. -s n-et ongheüj een fchildpad, wiens grootfte deel de eenighde Staten ghelevert. Doen de Prince van Parma ten ghek-

buyck is,het minfte de hals ende het hooft.Behalven de Antwerpen verovert hadde, hebben de Staten der Ver- ^rt.Fortifi- b0[wercken aen wallen,heeftfe noch bede&e wegen eenichde Nederlanden, Elizabeth Coninginne van En¬
en hoornwereken, fo datter niet van de vernuftighe gelant om hulpe verfocht,dieRobertDudley Grave:van
Ingenieurs vergheten is , dat tot befcherminghe der Leicefter tot Gouverneur generael van de felve ghe-
ftadt dient. Daer is noch in de lefte belegheringhe een fonden heeft: defe heeft den Enghelfchen Ridder Phi-

L ^ieum nieuwe en korter haven ghemaeckt, van de ftadt in de lips Sidney, fone van de Vice-roy van lerlant, Gouver-
zuyd fchans,om een uytganck en inganck te hebben, fö neur te Berghen gheftelt, en naer defen Guiljam Dm- ^sym
verre de oude haven inghenomen wierde. Sy heeft rteus, die in 'tjaer i f88 de felve kloeckelyck met Mor- vm pam4
fchoone huyfen, breede ftraten en merekten, te weten, gan befchermt heeft jen den Prince van Parma de bele-
de groote,vifch,en koorenmierckt. Een fraey ghewelfs gheringhe doen opbreecken. Hier na heeftfe de vyandt
de kerck.Het Paleys van de Marquis is mede heerlyck. dickmaels ghefocht te verraflehen, foo datle fomwyl in
Het kloofter vande rijeke nonnen is verandert in 't groot ghevaer gheweeft is, maer door Godes ghenade,
Gaft-huys, want dat buyten de ftadt was, is door den lorghe der Gouverneurs , en kloeckmoedicheydt der
oorlogh verwoeft. borgheren tot noch toe onverwonnen ghebleven. . ,

In't beginfei van de Nederlantfche oorloghe heeftfe In 't jaer 1622 den 18 Iulii heeft de Marquis Spinola jH
de"
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de felve beleghert , als Don Louys de Velafco Ge¬
nerael van de cavalerye , eerft Steenberghen ingheno¬
men hadde. De Staten fonden terftont volck, amonitie>
ende vivres om de ftadt te voorfien, daer wierde van

bey de fyden dapper ghevochten, maer van de Co-
Niet ghe- ninckfche niet ghewonnen 5 De Gouverneur Ryho-wewttn. ven, Famars, en Henderfön, hebben haer wel ghe-queteninde fterekten te bewaren, onlancx buyten deftadt ghemaeckt, die dicht by de vyants fchantfen la-

ghen. Spinola fiende dat hy niet vorderde , ende ver-
ltaende dat Prins Maurits, en Mansfeit quamen om detadt te ontfetten,brackhaeftich fijn legher op, en trock
naer Antwerpen den derden Ocftober, een ghedenck-waerdighen dach voor de Vereenichde Nederlanden,
om dat Leyden op den felven oock ontfet is door den
watervloet.

iri°n mjghe !aren daernaer^aIs de Sereniffime InfanteIfabelIa'San!vliet> gheleghen midderl tuftchen Antwer¬
pen en Berghen op Zoom, hadde doen verftercken,en-
t e op de ftroom van de Schelde verfcheyde fchanflendoen maecken,welcke ghereetfehap fcheenen te wefenNederltndt.

om Berghen te belegheren, hebben de Vereenichde
Staten naer het overgaen van Grol in't jaer 1627 ghe-
raet-flaecht, hoe fy, dies noot zynde,de felve beleghe¬
ringhe alderbequaemft mochten beletten; waer toe fy
niet beter hebben bedocht,a!s de drie moraflèn,die tuf-
fchen Berghen op Zoom ende Steenberghen ligghen ,
met een graft by een te voeghen, op de openfte plaet- rrT™
fen drie forten te maecken, ende de fluys by Steenber- ^rujcn en

berghen te verftereken, om daer mede het laut rontom Steenbergen,
in 't water te fetten, met het rivierken de Vliet, om dat
aen de noort zyde de ftadt Berghen op Zoom niet fou-
de können beleghert worden, oft het landt van Tertho-
len gheftroopt, want de zuydzyde was met fchanfen en
bolwercken ghenoech verfterekt. Dit werek is begoft
in Iunio 1628; de eérfte fchanffe ghemaeckt in de Sant-
ftraet, groot in de omloop 180 roeden 5 de tweede van
de felfde groote, by na midden tuftchen bey de andere
op de fandighe heuvelen 5 de derde begrypt 220 roe¬
den , ende is tot meerder fterekte verfien met een hoo-
renwerek ende halve mane. Om dat de vyant dit werek
niet foude beletten, isPinfen, Gouverneur van Rees

I 2 daej;
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daer met een deel volck ghefonden: in O&ober is het
heele werck volmaeckt, en heeft de Prince van Oran-
gien de fchanflèn haren naem ghegheven j de eerfte
Moermont, ter liefde van de Heer van Moermont; die
van de Staten van Zeelant tot dit werck ghefonden
wasj het tweede Pinfen, tot gedachteniflè van den Gou¬
verneur Pinfen, om dat hy den vyandt belet hadde dit
werck te verftooren; het derde de Rover , naer den
naem van de Bailjou van Dort , die mede van de Staten
van Hollant om dit werck te beneerftighen ghefonden
was.

Steen- Steenberghen is oock met nieuwe fortificatiën feer
btrghen. yerfterckt , lbo datfe nu een langhe belegheringhe kan

uyt ftaen.Sy light aen de zee,van Tertholen 25-44 roe"
den, van Breda 8421, ontrent twee mylen van Berghen
op Zoom. Heeft eertijdts een feer machtighe ftadt
gheweeft,ende een vermaerde welbefochte haven ghe-
hadt, maer de oorloghen ende tempeeften der zee
hebben 't feer verdorven ende tot een ellendighen ftant
ghebracht. Staet teghenwoordich onder de Vereenigh¬
de Nederlanden, ende is verknocht aen de Baronie
van Dieft, toebehoorende over fulcx den Prince van

Oraenjen: op het rivierken light een fchans met vyf
punten,ghelijck alles in defe Caert te fien is.

Hoogh- Alhoewel dat Hooghftrate gheen bemuerde ftadt en
flrate. is, nochtans, dewijlezyn Heere mede den tijtel voert

van een Grave, fullen wy 't felve hier zyn plaetfe ghe-
ven.De Hoogh-ghemelte Keyfer Carel de vijfde, heeft
defe plaetfe, ligghende fes mylen van Antwerpen, ende
fo veel van Berghen, tot een Graeffchap verheven:ende
zyn hare Graven ghefproten uyt den ouden doorluch-
tighen huyfe van Lalaing, die haer wooninghe plachten
te houden op een fterck ende groot kafteel, gheleghen
aen het rivierken Mercke, ontrent een derdendeelmijls
van de plaetfe felfs.

Breda* Op de felve Mercke is oock gheleghen Breda, een
goede ende luftige ftadt,in welcke onder andere fchoo-
ne ghebouwen te fien is, het heerlij cke paleys der Ba¬
roenen oft Heeren van de plaetfe , ghefproten uyt den
ouden ende Keyferlijeken huyfe van Naiïbu, Dit paleys
is eerft ghefondeert gheworden by Graef Henrick van
Nalfou , Oom van Willem van Nafïau Prince van O-
raenjen; het heeft dobbele graften vol waters, ende is
ghemaeckt kafteelfche wijfe, welck foo het voltroc-
ken ware, foude wel een van de fchoonfte Heeren huy-
fen zyn van gantfeh Nederlandt. De ftadt en kafteel is
in'tjaer 1590, van de Staten der Vereenighde Neder¬
landen met een turffchip verraft, en inghenomen, ende
verftercktmetravelijns, hoornwereken, halve manen,
en bolwercken, dat het een van de fterckfte frontier-
fteden was,en de oorfaeck dat de Marquis Spinola geen
ghewelt op de felve ghedaen, maer naer langhduerighe
belegheringhe, met hongher heeft moeten overwinnen
in 't jaer 1625-. Haer Baronie5 is feer wijtftreckende,
ende van grooten inkomen, fijnde aen de felve annex
ende verknocht de heerlijckheydt van Steenberghen,
Rofendael,ende Oofterhout.

Liefe. Liere is een goet ende ghenoechelijck ftedeken, lig¬
ghende op de riviere Nethe, twee groote mijlen van
Antwerpen, ende ontrent foo verre van Mecchelen. Is
fterck van weghen fijne gheleghentheydt, maer noch
ftereker ghemaeckt door menfehen handen. Dein-
woonders fijn goedertierne, beleefde, ende vriendelij c-
ke luyden. Alhier plachten eertijdts Biffchoppen te
wefen, welcke daerna hare woonplaets tot Luyck ghe-
nomen hebben.

Herentals. Herentals light vier kleyne mylen van Liere aen de
voornoemde watervloetNethe,ende is meeft altijt met
fterck garnifoen befet. Is in'tjaer 1212 vanHertoch

E R P E N.
Hendrick ghebout. Geneert fich oock met wolle.

Turnhout, fes mylen van Antwerpen gheleghen, is Turnhout,
een fchoone vlecke, welcke voor ettelij ckejaren toe-
ghekomen heeft de Koninginne van Hongarien, Gou¬
vernante generael van de Nederlanden, ende dat by
gifte van de Keyfer haren broeder , voor haer leven
langh. Deshalven fy de felve plaetfe grootelij cx heeft
vermeerdert ende ghebetert , want het een feer be-
quaem eude luftich oort is tot der jacht , hebbende
oock een redelij ck fraey kafteel tot een ver treck. In
de hooftkereke, gewyet ter eere van Sint Pieter, is een
Collegie van Canoniken, die feer rijck ende wel begift
fijn.Men plach binnen Turnhout veel lakenen te maec-
ken, maer de plaetfe is,ftaende de troublen,feer ghede-
clineert.

Duffel is gheleghen op den watervloedt Nethe tuf- Duffel.
fchen Lier ende Mechelen, een Baronie van groot in¬
komen endejurifdiblie , die in drie heerlij ckheden oft
bancken van rechte ghedeelt is, hebbende elck onder
fich verfcheyden laetbancken , oft lagher vierfcharen.
D' een is ghenaemt de Vooghdye van Duffel, waer on¬
der begrepen wordt het ghehucht van Itterbeke,ftrec-
kende tot na by de ftadt van Liere. D' ander heet 't lant
van Duffel in Duffel, ende dit is eyghentlijck de Baron-
nye, waer onder gheleghen is het dorp van Sinte Cate-
lijn-waver , ftreckende tot by de ftadt van Mechelen.
Defe twee heerlij ckheden zyn gheleghen op d'eenzy-
de van de Nethe. De derde op d' ander zyde des felfden
vloets, wort gheheeten het lant van Mechelen tot Duf-
fel.De inwoonders van Duffel,die de lantwinninghe niet
en oeffenden, plachten haer te generen met lakenen,
fargien, ofte dekens, ende ander wollewerck, welck in
verfcheyden landen ende fteden met groote menichte
verkoft wert: maer de plaetfe is door de inlantfche oor¬
loghen van de leghers ende krijghstochten, foo van de
een als van de ander zyde, gantfchelyck afghebroken
ende verwoeft.

Ghelycke fortuyne heeft mede gheloopen die eer- Waslbem.
tydts goede ende wel bewoonde vlecke van Waelhem,
ligghende op den felven vloedt Nethe, een myl van
Mechelen, ende drie van Antwerpen, doch is door het
twaelf-jarighe beftant allenghskens wat bekomen, ende
weder betimmert gheworden.

Rofendael twee mylen van Berghen op Zoom, ende Rofendael.
vier van Breda, is een feer fchoon dorp, aen een fchip-
rijck water gheleghen, toebehoorende den Prince van
Oranjen. Dit is veeltydt de plaetfe alwaer de Ghecom-
miteerde van 's Coninghs weghen,ende der Vereenigh¬
de landen te famen komen, op de handeiinghe van de
de wiffelinghe der weder-zyts ghevanghenen, ende an¬
dere voorvallende dinghen.

Lifto,gheleghen aen de Schelde drie mylen van Ant- RïUo.
werpen, pleech een goede ende fchoone heerlij ckheyt
te welen, maer is in de lefte oorloghe gemaeckt tot een
groot, fterck, endeghenoechfaem onwinnelijckFort,
ftaende onder't ghebiedt van de Vereenighde Neder¬
landen.

Cantecroy, een goede myle van Antwerpen, is een Cantecroj.
fchoon ende fterck kafteel,onder het welcke ftaen acht
omligghende dorpen, waer over het van Koningh Phi¬
lips de tweede opgherecht is tot een Graeflchap, ende
heeft eertydtstoeghekomen den Cardinael van Gran-
velle.

Rümpft een groote myle van Mechelen op den wa- Rtmffl.
terftroom Rupel, daer van het fynnaem fchijnt te kry-
ghen: Item Bierbeke, Cranendonck, Cuyck, Bouterf-
hem, Iauce, ende Sombreff,fyn altefamen goede Baen-
der heerlyckheden,van welcke wy, kortheydts halven,
gheen breeder befchrijvinghe en ftellen.

S A N T v L I E T,
En de

Schanlbn daer ontrent.

Ls de Prince van Orangien in
het jaer 1627 Grol verovert had-
de, ende van Zutphen,door Arn¬
hem , in den Haegh ghekomen
was, begoft hy achtte nemen op
't gene de Spaenfe aen de Schel¬
de maeckten. Defe rivier ont-

j fpringht in Vermandoys,en loopt
door Camerijck naer Valencijn,

daer hy bevaren kan worden, voorts vermenght en ver¬
meerdert met de Scarpe neemt fijne loop noordwaerts
naer Doornick , Audenaerde, en Gent, daerfe met de
Leye,Lieve, en andere wateren vergroot wordt,en met
de Denre en Rupel te Dermonde en Rupelmonde^met
foo veel rivieren verrijekt, neemt hy fijnen wech recht
naer de heerlij cke ftadt Antwerpen s en word niet verre
van daer met 2 ftereke Hollandfche fchanfen, als met
floten benaut, waer van het een Lillo ghenoemt, leydt
op den Brabantfchen kant, had eertijdts een haven,die
verfant is, waer door het ftereker is: het ander leydt op
den Vlaemfchen kant, en heet Liefkens-hoeck. Tot
hier toe ftroomt de Schelde onverdeylt,die korts daer-
naer tuffchen Sant-vliet een Brabants , en Saftinghen
een Vlaems dorp fich fcheydt, en met den eenen arm
oft kreeck fijnen naem behoudende, ontfanght feven
mijlen van Antwerpen dicht by Berghen op Zoom, het
rivierken Zoom, ende voort-loopende deylt Zeelandt
in. 't ghene Bewefter-Scheldt heet, daer het eylandt
Walcheren in is met fijn fteden Middelborgh, Vliffin-
ghen, Terveer, noordt en zuyd-Beve-landt, en Be-
oofter-Scheldt, dat begrijpt het landt van Schouwen,
daer Zieric-zee in leydt, en andere kleyne ftedekens.
Aen de llincker-fijde is een andere arm, de Honte
ghenaemt, eertijdts van Keyfer Otto ghegraven: defe
graftwas intbeginfelenghe,ghelijckghenoeghfaem
uyt oude befcheeden blijekt, maer metter tijdt ifïe
door den vloet der Zee wijdt en breedt gheworden. Sy
fcheydt Bevelandt, wiens Hooft-ftadt ter Goes is, als
mede Walcheren, van Vlaenderen. Aen de rechte fijde
niet verre onder Berghen op Zoom, is noch de arm
Vos-meer, die aen de rechte-handt voorby het Zeeu-
fche eylandt Terthoolen, in welck een ftadt van de fel¬
ve naem is, loopt, en valt in 't Flackee, daer veel ey-
landen ligghen, onder 't ghebiet van de Staten van
Hollandt, ende in vorighe tijden toebehoorende de
Heeren vanVoorne en van Putte.Het is waerfchijnlijck
dat defe heele ftreeck , van Vlaenderen aftot de Hol-
landtfche eylanden over Maes toe, vaft landt gheweeft
is, door dien de ftranden van bey de oevers haer ghe-
lijck en even hoogh vertoonen, alfmen de Zee, die
daer tuffchen loopt, niet aenfiet, en om dat niemandt
vande Roomfche fchryvers daer eenighe Eylanden
ftellen. Wat groote veranderinghe de langhe tijdt me¬
de brenght, leeren wy uyt 't ghene ons oft onfe ouders
mach heughen, uyt welcke wy weten, datter veel landt
door den water-vloet verdroncken is, veel ghefcheurt
dat vaft aen malkanderen was, dat op fommighe plaet-
fen nieu landt ghekomen, oft het oudt weder ghekeert
is, door het flijck dat de rivieren wech ghenomen had¬
den , en de vloedt weder gebracht,als oock door hulpe
en vernuft der menfehen,die door fekere inftrumenten
het flijck ophouden, het water uytfluyten ende malen,
daer in de Hollanders de kloeckfte boven alle volcken

Nederlandt.

fijn. Niet alleen de eeuwen veranderen diergelijcke ge-
ftalteniffe, maer oock de jaren , maenden, daghen,
naer dat de rivieren hun nu herwaerts , nu derwaerts
draeyen, ende nae dat de ftroom door de windt gedre¬
ven bedeckt dat uytftack, oft ontbloot dat bedeckt
was. Behalven defe eylanden , fijnder noch veel
kleyne, veel ondiepten, veel diemen qualijck eenighen
naem kan gheven, ende nu den eenen, dan wederom
den anderen toebehooren, na datter de zee aen ofte af
fpoelt i welcke veranderinghen de Schelde tot Gent
toe onderworpen is. Men bevindt dat de Hoogh-
duytfchen alle eylanden eertijds Zeelanden noemden»
Naer datter veel onder een regeringhe fijn gheko¬
men, is, dat elck te voren eyghen hadde , ghemeen ge¬
worden ende als onder een lichaem; byfonder naer dat
de Graven van Hollandt, de Vlaminghen uyt Walche¬
ren en de naeftligghende plaetfen , diefe ghe-ey-
ghent hadden, verdreven hebben , en defe landen met
befondere rechten en tytel van Graeffchap befe-
ten. In't beginfel van de oorlogh teghen Ducd'Alva
heeft een deel van Zeelandt, hem met Hollandt ghe-
voecht, waer van Vliffinghe de eerfte was, welcke an¬
dere vrywilligh ghevolght fijn, enMiddelburgh ghe-
dwonghen door hongher. 't Is een kloeck volck ter
Zee,en meer als andere van de Spaenjaerden ghevreeft
om haer ftrijdtbaerheydt, tot dat onder den Comman¬
deur Requefens Ziriczee aen den Köninck quam,
welck de ghemeene fake grootelij cks benaude, en tot
het uyterfte foude ghebrocht hebben, ten ware der
Spaenjaerden onverdraghelijcke moetwil , heel Ne¬
derlandt ghenootfaeckt hadden, t'famenderhandt met
de wapenen haer in de uyterfte palen van Nederlandt
tejaghen. Van die tijdt is Zeelandt in een vaft en om»
gheftoort befit ghebleven, en haer macht vermeer«
dert, naer dat Antwerpen van Parma ghenomen met
de vryheydt der zeevaert den koophandel verlooren
heeft. In'tjaer 1600 hadde Fredericus Spinola,met de
galeyen uyt Italien ghebracht,fchade ghedaen en vree-
fe ghemaeckt; tot dat dierghelijcke, (tot die tijdt op
de Nederlandtfche zee niet bekent,) en andere oor-
loogh-fchepen met ftereken windt gedreven, die van
Spinoa(lonbequaem by hard weder op de Noord-zee te
gebruyeken)verwonnen.Kort daerna is Sluys verovert,
met al de refterende galeyen: gelijck oock Ifendijck,fo
dat die ftreeck van Vlaenderen een bolwerck voor Zee¬
landt is, welck niet te vreefen heeft,ten ware van Huift,
doch weynich,om dat het geen haven oft fchepe heeft*
Hier naer hadden fommighe overloopers aengegeven,
datmen zuyd-Beveland konde vermeefteren,en de ftad
Tergoes met de naefte plaetfen onder water fette, met
het openen van de fluyfe by Irfick , en doorgraven van
't ghene in den wegh was, ende behouden een deel van
het eylandt by de Hont gheleghen, bewaert door de
dij eken in tijde van peys ghemaeckt teghen de vloedt,
die nu in tijdt van oorlogh tot befcherminghe fouden
dienen. Men wachten eenighe jaren, tot dat Tergoes
ontbloot was van garnifoen,de Prince met 't legher be-
fich Grol te verftercken,en de raed-flach der Spanjaer-
den, van de {pions uytghebracht, door de langhe tijdt
vergheten: Soo heeftmen dan tot Antwerpen vijftich
fo fchuyten als pleyten by een ghebracht, waer van een
deel ghevaren is achter Lillo, door een kreeck die met
ftruyeken en fpruyten van 't natte landt bedeckt is,een

K deel
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S A N T V L * t Ë T.
deel op waghens ghevoert, t'famen befet met 2000 fol- maken, dat foude moghen dienen tot de belegheringhè
daten, die door het verdroncken landt tuflchen de der felve ftadt, foo verre die by der handt ghenomen
Schelde en de Hont in zuyd-Bevelandt quamen, waer- wierde : Tot dien eynde ifTer een graft begoft van de
nemende den tijdt, datter luttel volck was, mits dat de Kruys-fchanfe, niet verre van Antwerpen gheleghen,
inwoonders meeft naer de GoefTche merckt waren, nae Stabroeck, en voorts nae Santvliet, 0111 de vi&alie
Maer de zee,eerder alffe ghehoopt hadden afloopende, en amonitie fonder ghevaer en met kleyne koften over
hadde de aenkomende van de dij ck van zuydt-Beve- te voeren. Maer defe wercken lijn verftoort eenfdeels
land fo verre ghefcheyden, datfe van weghen het Hij c k door ongheluck, en eenfdeels door quade aenflaghen
qualijck te voet, nocht met fchuy ten te landt konden van de Spaenfen. Want den tweeden Oótober heeft in
raken: traden evenwel uyt de fchuyten en quamen aen, Santvliet een onverlienighen brandt al de hutten, en
maer luttel foldaten uyt de ftad ghefonden,buyten den dat vier conde vatten,verllindt. Beneden Lillo hebben
dij ck haer vertoonende, en op den dij ck eenighe ker- de ftercke vloeden binnen dij cks veel fchorren en gorf
rnis-vaendelen {teilende,hebben met defen bedrieghe- fen van een gheruckt, van welck de naefte Blaugaren
lijeke lchijn de Spaenfen verfchrickt. Daerentulfchen heet, waer van een nieuwen dij ck naer Lillo loopt. Op
quam het volck van alle kanten in der haeft by een,foo defen dijck , en tulfchen verfcheyden armen van de
wel de Catholijcken, die daer veel fijn , als van andere Schelde hebben de Vereenighde Staten veel fchanffen
ghefintheden , 0111 t'famenderhandt het hare te be- gheleydt.Welck de Spaenfe naervolghende hebben te-
fchermen. Als de Spaenfe defe ghefien hadden, fijnfe gen over Santvliet, aen het Stoofgat, oock een fort ge-
t'fcheep ghegaen, en wachten by het eylandeken Ri- maeckt: Maer dit, en andere Spaenfche wercken, als
landt den vloet om de fchepen van den grondt te kry- oock de oude Dijck daermen naer Stabroeck gaet,
ghen, voeren foo door de Schelde aen een kleyn eylan- hebben groote fchade gheleden van de hooghe vloe¬
deken , alleen bequaem om luttel vee te weyden, on- den. De Prince van Orangien, verftaende watter om¬
trent daer de Schelde en de Hont van malkanderen ginck, gheboodt datmen 't grootfte eyland tuffchen 't
fcheyden. Dit eylandt heet Hoogher-werf, aen wiens Stoofgat en Blaugaren op de rivier gheleghen , foude
rechte fijde een arm van de Schelde loopt, diefe Ag- met een royaele fchanfïe van vier bolwercken ver-
ger, aen d'ander fijde diefe Cromvliet noemen. Hier ftereken, en in de graften twee ravelijns maecken, dc
hebbenfe de vierde van Ooft-maemt 1628 een fchans rivier wat naerder leyden, om de plaets te verkleynen,
begoft te maken, en korts naerder den Agger een re- die de foldaten met een dijck fouden omringen.Welck
dout, 0111 vryer over en weder te varen, beginfelen om ghefchiet is, niet teghenftaende dat die van Santvliet
Lillo te benauwen. Een zecus fchip, dat daer op de met fchieten en uytvallen fulcks trachten te beletten,
wacht lagh , dede kleyne fchade aen de overva- In'tjaer 1632 heeft GraefWillem vanNaffau de Cruys
rende, door dienfe alle plat op den buyck laghen, nam en S. Iacobs fchanfen verovert, en den Couwenfteyn-
alleen vier fchuyten leegh van volck, vol yferwereks. fchen Dijck doorghefteken, waer mede Auftruweel,
De andere fchepen uyt Zeelandt ghefonden, wierden Wilmersdonck , en Orderen onder het water ftaen,
van't grofghelchut, welck op den Brabantfchen kant welck tot aen de mueren van de ftadt Antwerpen
en in 't eylandeken was,te rugghe ghedreven. Maer die vloeyt, dicht by de Roey en Slijck-poort, waer mede
by Berghen op Zoom de wacht moften houden, had- alle de nieuwe Spaenfche fchanfen in dat quartier te
den gheen noot. Tot Santvliet is oock een groote en niet oft onnut fijn, hoe weife die van Santvliet noch
ftercke fchanfe, met feven bolwercken, gheleght aen fterek befet houden. Is mede oorfaeck dat de Veree¬
den ouden dijck, die het vaft land van 't water fcheydt, nighde Staten fommighe van hare forten ghedemante-
met meer andere op den wech naer Antwerpen, eens- leert hebben, op datfe nu teghen den vyandt niet noo-
deels om 't ghene ghefeydt is, eenfdeels om het loopen dich fijn.
uyt Berghen op Zoom te beletten , en daer ghereet te
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Het vierde quartier van

BRA B ANT,
welckes hooftftadt is

s HERTOGENBOSCH.

Steden.

Majetmje. "" E Aluj CUtij C Väll S Hei'tO-
genboffche is het vierde
quartier van Brabant, waer
onder dat contribueren defe
naervolghende vier leden,

Velen. II# BÈlSlKiCiS I Kempelandt , Peelandt,
Maeflandt, ende het landt

van Ooflerwijckj in welcke gheleghen fijn de
fleden van Helmont , Eyndoven, Megem, en
de Grave ; doch om de ftadt Grave, is groot
verfchil tuffchen de Brabanders ende die van
Gelderlandt 5 wien die felvighe toekomt, en is
noch niet ghedecideert. In defe majeurije leg-
ghen over de hondert en negen dorpen.

Hoofiftaè. De hooftftadt 'sHertogenboffche voert dien
naem,om dat fy geflieht is op een plaetfe,daer
tevoren een fchoon en ghenoechlijckbofch
geftaen hadde , toebehorende den Hertoghe
van Brabant. De laft om daer een ftadt te bou¬
wen hadde Godefroy de derde, Hertogh in
Brabant,ghegheven,maer het werekis eerft in
het jaer 1185 volbracht, onder de regeringhe
van Hertogh Hendrick den I van die name,
Godefroys fbon. Sy light op den Dommel en-
de de Aa, alwaer fy,fich menghende,in de Die¬
fe vallen,ontrent twee mijlen van de Mafè,ende
twaelve van Antwerpen. Is een groote, fchoo-
ne, ftercke, wel bevolckte, rijeke, ende bequa-
melijck ghetimmerde ftadt, die tot verfchey¬
den malen uytghefèt ende vergroot is, begrij¬
pende in haren ommeloop ftijf foo veel als een
voetganger in anderhalf ure foude können
ommegaen. Heeft leven poorten, ende fo veel
bolwercken , ftercke mueren , een envijftich
publijcke fteenen brugghen, ende acht en der-
tich van hout: veel fchoone Kercken, kloo-
fters, ende andere plaetfèn van devotie. De

dom '4E*omkercke (wantfedert den jaer 1559 her-
waerts heeft 's Hertogenbofch een Bifdom ge-
weeft) is ghefticht ter eere van S.Ian, waer van
de eerfte fteen geleyt is in T jaer 1280. Onfe
lieve vrouwe Kerckeis ghefticht in het jaer

Ondermen Eertijdts waffe onder de geeftelijcke jurifli-eertij ts.
yan Biffchoppen van Luyck, maer de

Paus Paulus IV heeftfe tot een Bifdom verhe¬
ven ende gefielt onder Jt Aertsbifdom van Me-
chelen. Doótor Francifcus Sonnius is hier de
eerfte Biffchop gheweeft,ende inghehaelt den
18 Novembris 15Ó2,

'

Nederlands

De ingefetenen van den Boich fijn dappere Inwoonde'
krijghfluyden, foo te voet als te paerde; in dien rentiert.
dele moghelijck meer dan hare nagebueren
behouden hebbende den ftraffen aerdt van de
oude Belgen: uyt oorfaeck dat fy , ligghende
op de frontieren van Gelderlandt, met der fel-
vighen inwoonders dicmaels in oorloghen fijn-

/ de, gheoeffent wierden ; fijn oock goede mee-
fiers van veelderley handwerken ende konften,
als van fpellen, meffen, lakenen, ende lijnwaet
te maken. Waer van het laefte in groote quan-
titeyt aldaer gheweven wordt, door dien de
wateren daer ontrent beter als op andere
plaetfen bevonden wierden, om het lijnwaet
te fuyveren.

De Staten van de Vereenighde Nederlan- Aenflaghen
den hebben dicmaels ghetracht om defè ftadt °^de ^adty
te bemachtighen. In T jaer 1585 den 19 Ia-
nuarii heeft de Grave van Hohenloo die met van Ho-

een ftratagema inghenomen,maer mitfdien de henlo°-
bewaerder van 't fchot, oft de val poorten, die
fèer ghequetft was, maer noch leefde, ?t fchot
liet vallen , foo datter niemant meer in oft uyt
konde , en de borgheren in de wapenen qua¬
men 5 is hy daer uytghefmeten, achterlatende
over de 300 dooden.

In 't jaer 1594 in Februario maeckte Graef^
rr n

Maurits van Naflau oock een aenflagh daer Naffan.
op, maer mifluckte.

In 't jaer 1601 den 1 Novembris iffe van
de voorfchreven Grave beleghert,doch heeft¬
fe moeten verlaten den 27 van de fèlve maentj
eenfdeels door dien de Aertshertogh Albertus
fterek aenquam om de ftadt ?t onfètten, eenf¬
deels door de groote koude, waer door de fol¬
daten op de wacht doodt vrofèn.

Ten laeften heeftfè Graef Frederick Hen- Gewonnen
riek Prince van Orangien op Mey avondt, in
't jaer 1629 fterek beleghert,ende den 14 Se- rtc'k,
ptember verovert.

Meghem is al van over langhe vereert ghe- Megker*»
weeft met den titel eens Graeffchaps, ligghen¬
de aen den flincker hant van de Mafe,drie mij¬
len van 's Hertogenboffche,een tamelijck goe¬
de ftadt,; wiens laetfte Gravens nichte ghetrout
is gheweèftmet den Prince van Chirnay, nae-
maels Hertogh van Aerfchot.

Eyndoven is de hooftftadt van Kempe- Ëyndhovoi
landt, ligghende aen het waterken Dommele,
vier mijlen van 3s Hertogenbofch, een goet

L kleyn
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s' HERTOGH

kleyn ftedeken, toebehorende den Prince van
Oraenjen, als Grave van Eueren.

Uelmondto Helmont light op den vloedt Ade, drie mij¬
len van Eyndhoven,ende heeft een fchoon ka¬
fteel,daer by Guicciardins tijden een Edelman
op plach te wonen van den huyfe van Corten-
bach, die oock Heere was van de ftadt Hel¬
mont.

Grove, Grave is een kleyn ftedeken, ligghende aen
de flincker hant van de Mafe,twee kleyne mijl-
kens van Ravefteyn , ende vier groote van
's Hertogenbolch , is de hooftftadt des landts
van Kuyck, ende ftaende de inlandfche oorlo¬
ghen lbo wel verfien geworden met bolwerc-
ken, ravelijns, ende contre-fcarpen , dat men
?t hout voor een van de fterckfte fteden van

Nederlandt. Nu ftaet de ftadt onder de Staten
van de Vereenighde Nederlanden,maer komt
in eyghendomme toe Frederick Hendrick
vanNaflau, alsloone ende erfgenaem vande
Prince van Oraenjen, die het voor de troublen
te léene ghekoft heeft van de Coningh van
Spaenjen, met content van de Staten van Bra¬
bant,want anders vermach de Hertogh niet fij¬
ne domainen te vervreemden. Placht wel eer-

tijdts een redelijck fteedtje te welen, doch is
nu door de inlandtlche oorloghe bykans te
niet ghegaen.

Oorfchot. Oorfchot, ligghende drie mijlen van 's Her¬
togenbolch ende lbo veel van Eyndhoven, is
een fchoone vlecke, hebbende een treffelijck
Collegie van Canoniken van S.Pieter.

Oidwoy. S. Oidenroye is gheleghen op het waterken
de Dommel,drie mijlen van 's Hertogenbolch.
Dit dorp heeft een heerlijck Collegie van Ca¬
noniken , begaeft met veel jaerlijcx inko¬
mens , ja men hout den Deken lbo wel be-
forcht ende verfien te fijn van renten, als eeni-
ghen Deken in Brabandt.

%0XteL Boxtel,geleghen op 't lèlfde revierken, twee
mijlen van 's Hertogenbolch,is een treffelijcke
Baronije, met eenmachtich Collegie van Ca¬
noniken verciert.

ï E N B O S C H.
Hilverembeke, tuffchen Turnhout ende

's Hertogenbolch, is een feer fraeye vlecke, die
men hout de oudtfte te welèn van gantlch Bra¬
bant.

Waelwijck in Brabant, ende Befoyen inmtiwijck*
Hollandtffijn twee dorpen,hoewel't eerfte fon¬
der verghelijckinghe veel grooter is dan'tan-,
dere, gefcheyden alleenlijck met een langhe
achter malkanderen volghende ftrate, die de
felve twee, ende noch meer andere dorpen be-
vngt, foo dat het een ftadt fchijnt tewefen,
ende wordt ghemeynlijck genoemt de Lan-
geftrate, daer tweemael 's jaers groote ende
vermaerde paerde marckten pleghen gehou¬
den te worden.

Het Graeffchap
HOORN.

HOewel ?t Graefïchap Hoorn een leen van51 Rijck is,doch lubaltern,om dat het on¬
der de oude Graven van Lötz ftaet,ghele¬

ghen in 't Graefïchap Liege, nochtans hebben
wy hier wat van de felve willen lègghen, om
datfe lbo nae Brabant gheleghen is, ende haer
Graef een vafal des Conincks van Spanjcnis,
van wegen andere heerlijcheyden die hy in dit
landt heeft. Hoorn dan is een cafteel gheiegen
ontrent de Male, dicht by Roermonde, ende
heeft een Ichoone jurildibtie,die nae dit cafteel
?t Graeffchap Hoorn heet.

Hier by light 't ftedeken Weert, met een ca¬
fteel verfterckt, daer de Graef meeft lijn refi-
dentie houdt, ende is een belbndere heerlij-
cheyt, ontrent drie mijlen van Roermonde.
Daer loopt een cleyn revierken door, welck
niet verre van daer ontlpringht, ende boven
Hoorn by Neer in de Male loopt. Dit Graef¬
ïchap begrijpt de dorpen Wefen, Neer ende
meer andere.

De Graven van Hoorn fijn ghelproten uyt
het oudt ende edele gheflacht Montmorancy
in Vranckrijck.

Het Hertoghdom
L I M B V R G

en de landen van

o v E r-m a e s

T T

Naettt»

Imburgh is niet alleen de
principaelfte, maer oock de
eenige ftadt hares Hertogh-
doms, het welcke ly oock
haren naem geeftjmaer van
waer ly dien lèlfs ghekregen
heeft,is onlèker.

Gmffchap. Hare Heeren hebben tot den jare 1172- toe
gevoert den naem van Graven, maer zijn alff

d^rtogh' doen vereert met den titel van Hertoghen by
Keylèr Frederick de eerfte, toeghenaemt Bar-
barofla. Als daerna, in den jare i25>i,delefte
belbndere Hertogh van Limburgh, ghenaemt
Henrick, deler wereldt overleden was, londer
mannelijck oir, is hem in dit Hertoghdom
gheluccedeert Hertogh Ian de eerfte van Bra¬
bant, de welcke,hoewel hy 'ttelve te voren ge-
koft hadde, heeft hy 't doen noch met den
Iwaerde moeten winnen op den Grave van Gel-
derlant, die het inghenomen ende geulurpeert
hadde van die tijdt af is het aen den huyfe van
Brabant ghebleven.

Van de oude Princen van Limburgh, ghe¬
lproten uyt den huylè vanLothrijck ofte Lor-
raine, is voort gekomen de eerfte Coningh van
Portugael, ghelijckmen felcxlefen machby
den hiftorilchryver Garribayus in fijn 37 boeck
aen het 2 cap.

Stadt Um- De ftadt Limburgh is gheleghen aen 't re¬
vierken Wefet, drie mijlen van Aken, ende
vier groote mylen van Luyck. Sy is kleyn,maer
't gene aen de grootte ontbreeckt, d$t voldoet

bnrih.

Mijne.

graften
qualijck beklimmen

kan om te beftormen. Daer-en-boven ftaet
dicht by de ftadt het kafteel van Henden, zijn¬
de immers lbo fterck als dat van Limburgh, en
mede ghefticht op een levendighe fteenrotze,
om de welcke uyt te hollen ende bequaem te
maken,het Ichijnt dat denatuere ende de kon-
fte telamen geloopen, ende malkanderen ghe-
holpen hebben, lbo dat alleen les loldaten, wel
van alles verfien welbnde, machtighzijn het
kafteel (al waet het oock teghen een gheheel
legher) te belchermen. Ontrent een halfmy-
le van de ftadt heeftmen een mijne oft groe¬
ve van die grauwen fteen, die veel eer metael
Ichijnt te welèn als eenighe andere materie.
Plinius noemt hem lapidem arofum-, dat is,koper-
fteen, endtCadmiam. Van defe fteen, oft liever

Nederlandt.

minerale aerde met koper gemenght, maeckt-
men het lattoen, het welcke wy door een on-
eygentlijcke wylè van Ipreken metael noemen,
ende is dieftoffe daermen dekandélaers ende
meerandere huylraet hier te lande van maeót.
Delèlve fteen ofte aerde is oock goedt tot ver-
C 1 -i O
lcheyden werckingen in de medecijne, met na¬
me tot quade oogen,gelijck Plinius ende Gale*
nus in hare lchriften verklaren.

Valckenburgh is een tamelijcke goede ftadt, Palckgtt
gelegen 3 groote mijlen van Aken ende 2 kley- bHr^hh ^
ne van Maeftricht.Haer jurildidtie ftreckt over
een goet deel dorpen, ende een Ichoone ftreke
landts. Hertogh Ian de derde van Brabant is de
eerfte geweeit die de heerlijckheyt van Valc*
kenburgh met de wapenen gheconquefteert
heeft opReynout Heere der lèlver plaetlè,die
Maeftricht ende d'omligghende landen londer
oorlake laftigh viel ende belchadighde.

Dalem is een kleyn ftedeken met een kafteel Dalem.
van kleynder waerde,liggende drie groote my¬
len van Aken, ende twee van Luyck: heeft den
tijtel eens Graeflchaps,ende gebiedt over lom-
mige Dorpen aen geen zijde van de Mate.Hen¬
rick de tweede Hertoge van Brabant heeft het
tot fijne heerlijckheden toe-gedaen.

't Vierde lidt van de landen van over-ma fasffémge*.
is ?s Hertogen Rode, by de Franfchen Rhode le™^-
Duc ghenaemt, een oudt kleyn ftedeken, met
een oudt kafteel, gheleghen ontrent een mijle
van Valckenburgh.

Onder de telve landen wort mede gereken t Korpen*
het groote dorp ofte vleck van Karpen,liggen¬
de tuffchen 'tHertoghdom van Gulick, ende
't Bifdom van Ceulen. Defe plaetfe is lbo groot
als een tamelijck ftedeken, hebbende een col¬
legiale oft Canonicale kercke, ende een vrye
jaermerckt, vermaert door den grooten toe¬
voer van allerley waren, ende toeloop van
volcke. Daerenboven iffer een fterck kafteel,
dat fijn eyghen Gouverneur heeft, ende altijdt
wel betet is met guarnilbenen.

De Staten lbo wel van't Hertoghdom van Staten*
Limburgh,als van de andere leden ende fteden
van over-Mafe, beftaen uyt Prelaten, Edelen,
ende hooge rechter-ftoelen ofte bancken van
juftitie. Vande vonniffen daer te lande voor
lager vierfchare geweten, gaen de appellen aen
de Cancellarije van Brabant.

Niet alleen de Brabanders, maer oock de in- Trivik*
ghetetenen van de boven-ghefchreven landen^».

M ende
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L I M B V R G K

ende Staten van over-Mafe > der Cancellarije kaerten,vermits het lbo verre door het Bifdom
van Brabant onderworpen, hebben veel fchoo- Luyck daer afghefcheyden is, heeft ons goet
ne, heerlijcke, ende feer profijtelijeke privile- ghedacht, hier te verhalen fo vele de kortheyt
gien. Ende voor eerft heeft Hertogh Ian de der- ons toelaet. Maeftricht is een fchoone, groote,
de, in 't jaer 1349 verworven van Keyfer Carel oude,ende wel gheleghene ftadt, die haren na-
de vierde, dat geen Brabander oft inboorlingh me heeft van de Mafe, de welcke haer by-nae
van de voor-ghemelte andere landen en mach midden doorlhijdt,en met een fchoone fteenen
ghearrefteert, noch lyne goederen aengehou- brugghe overleydt is. In defe ftadt zijn twee
den,ofte oock ter eerfterinftantieaenghelpro- Collegiale ofte Canonicale kereken, in welc-
ken,ende voor rechte betogen worden,in eeni- ker eene, ghenaemt Sint Servaes, de Hertogh
ghe ftadt ofte plaetfe van den Roomfehen rijc- van Brabant altijdt Canoniek is. Daer is oock
ke. Daernae hebben ly van hare eygenePrin- het heerlijcke huys ende commanderije van
een verkreghen,dat de felve Princen den kerc- Billen, toekomende de Ridderfehap van der
kelijcken ftaet,löo veel het tydelijcke aengaet, Duy ticher orden, in het welcke men een Co-
niet en moghen verrijeken met eenighevafte ninghmet fijn hofghefin ende ghevolgh be-
foederen in .Brabant, londer conlènt vande quamelijck foude kunnen logeren. De ftadtooftftadt des quartiers daer in alfolcke goe- van Maeftricht heeft twee Heeren, ende komt
deren zijn gheleghen. Dat de Prince geenerley voor d'een helft toe den Hertogh van Brabant,
fohattingen, tributen of tollen en mach inftel- voor d'ander,den BilTchop van Luyck. Om nu
len,noch yets dat van gewichte zy veranderen de onderlaten van den eenen ende anderen de-
oft vernieuwen,dan met confent van de Staten fer Princen te onderkennen, volght men van
des lants. Dat de Prince niet en vermach eeni- oudts afdele ordre: Trout yemant een vrouwe
gen ftaet oft officie in de voorlz landen te laten van des eenen oft anderen Princes jurilÜid:ie,lb
bedienen by vreemdelingen: doch defe reghel ftaen de kinderen die hy daer by wint, onder
lijdt eenigheuytnemingen, want inde Cancel- den felven Prince, wiens gebiedt hare moeder
lerije mach hy twee uytlanders nemen tot onderworpen is. Ende de vreemdelingen die
Raetfheeren, mits datfe zijn van de Neder- tot Maeftricht komen wonen, moeten terftonc
duytfehe tale; ende yemandt die een heerlijck- verklaren onder welck van beyden dat ly be-
heyt ofte baronije in Brabant heeft, al en is hy gheeren te ftaen. Des niettemin heeft de Her-
felve gheen Brabander,mach nochtans wel ge- togh van Brabant de louverainiteyt van de ge-
koren worden tot Cancellier. Dat alle deon- heele ftadt: wanthy alleene daer geldt doet
derfaten des Hertoghs van Brabant vrijelijck llaen op lynen naem ende wapenen,geeft oock
moghen dilponeren van hare goederen, lo lee- alleene,als hy eerftmael fijn inkomfte doet,par-
nen als andere,ende die niet alleenlijck verkoo- doen ende rappel van banne, aen lulcke perlbo-
pen, maer oock by teftamente wech maken, nen die om hare mildaden wille uyt der ftadt
fonder na 't confent van den Prince oft yemant zijn verdreven; ende ghebruyekt meer andere
anders te wachten. Dat de Staten van Brabant teeckenen van opperfte lioogheyt.
en moghen niet befchreven worden by den In't jaer 1576, onder de regeringe van Don
Prince, veel min vergaderen ,ende yets delibe- Ian, heeft de borgerije met de Hooghduy tfche
reren ofte befluyten buyten de palen van Bra- foldaten, den Gouverneur ghevanghen, en de
bant.Endeeyntelijck, by aldiende Prince t'on- Spaenfehe vendelen over de Mafe te Wijckc?^^.
rechte ende met geweit de voorlz gratiën en- doen vertrecken: Maer gemerekt de Spagniar-
de privilegiën foude willen kafferen,af-fehaffen, den terftont van alle kanten in aentochtwa-
ende te niete maken,dat alfdan de Brabanders, ren, hebben ly de ftadt niet können befcher-
naer alle behoorlijeke proteftatien ende juftifi- men, lbo dat de Ipaenfehe de felve in-gheno-
catien,vry, los,ende ontflagen zijn van den eed men,en deerlijck gheplondert hebben. Anno
van getrouwigheyt ende manfchap die ly hem 1579, ilfe van Alexander Farnefius Prince van G^eu>™^*
gedaen hebben,ende,alfo vry gheworden zijn- Parma hardt belegert, ende naer veel ftormen
de,foodanighen partije moghen aengaen,ende vechtender handt in-ghenomen den 29 Iunii,
verkiefen als 't haer belieft. wanneer veel borgeren en foldaten doot geble-

trMiAEh" Hoewel Maeftricht niet ftaetonder eenighe ven zijn. In't jaer 1631 hebben de Heeren Sta-trkht.

^ vier hooftfteden van Brabant,nochtans ten der vereenighde Nederlanden de felve be- um'
is het onder 't Hertoghdom. En nadien wy het legert onder ?t beleydt van Frederick Henrich
niet hebben befehreven by de deelen van Bra- Prince van Orangien, ende in de maent Augu-
bant, alfoohet nietvervaetisin eene van die ftusmetaccoort ingenomen.

L V T

Het Hertoghdom
Z E N B V R G.

It Hertoghdom ontleent fcheyde andere goede plaetfen, die eertijdts
fijnen naem van de hooft- fteden gheweeft fijn, maer naemaels door de
ftadt,de welcke van waer ly Franfehe oorloghe,oft by verdrach van vrede
den haren treckt, wy hier hare muren verloren hebben ; als met name
nae lullen aenwijfen. Ivois, Chiny, ende la Ferte. Oock fijnder veel Graefßhq*

De grenfen fijn in 't noor- fchone floten gelijck kleyneftedekens, als met
den het Bifdom Luyck en- name dat van S. Ian, liggende twee mijlen vande Graeffchap Namen: in 't zuyden het Her- Lutzenburg; ende dat van Manderfeheyt, on-

toghdom Lorraine: in 31 ooften de reviere de trent acht, welcke beyde den titel voeren van
Mofel met het Aertsbildom Trier , ende in Graeffchappen. ende dan telt men elfhondert
t weften ten dele de felve Mofel , ten dele negen en leftich dorpen, waer onder veel zeer Dorpen»

?t bofch van Ardennen. fchoon ende groot fijn, als Rochette, Avio,
Undtsaert Dit landt is bergachtich ende vol bolfchen, S. Hubert, ende meer andere. In dit Hertogh-begrijpende in hem felfs het meefte deel van dom fijnfeven Graeffchappen, verfcheydeBa-\ voorlz bofehvan Ardennen,waer door oock ronien, ende veel andere Heerlijckheden. Soohet gantfche Hertoghdom in twee quartieren dat geen landtfehap en is in alle de Nederlan-
Deelinghe, ghedeelt wordt. Het eene deel heet Famenne, den,dat naer advenant van fijn groote lbo veelende is vruchtbaer van koren ende alderley Edeldoms uytlevert als dat van Lutzenburg.
Mijnen, lyftocht, hebbendé oock eenighe mijnen, en- Ende leyden defe Edelluyden , elck nae fijn inwoonde*de meerderley foorten van levendighe fteen, ftaet, een hooffch ende heerlij ck leven, zijnde nnmt°ende gevende lbo wat wijnen. Het andere oprecht, deuchtfaem, gheftadich, ende haren

noemtmen Ardenne, 31 welck eer onvrucht- landtsheere zeer getrouw. Hare oeffeninghebaer ghefeydt mach worden dan anders , als fijn de wapenen ofde jacht. Sy gaen heufche-niet ghevende dan een weynigh rogghe, met lijck ende vriendelijck met malkanderen om,
wat erten, boonen, ende dierghelijcke. Doch de een den anderen op hare Sloten ende Ca-defe onvruchtbaerheydt heeft de natuere wil- fteelen dickmacls belbeckende, ende grootelen vergelden met een groote overvloedig- vrymoedigheyt over en weder ghebruyeken-

miè. heydt van velerhande wildt,dat in Nederlandt de. Vermaegfchappen fich ghemeynlijck metmoghelijck fijns ghelijck niet en heeft in goet- haer ghebueren, meer fiende op de qualiteytheydt; als herten, hinden, deynen oft wilde ende deucht der perloonen, dan op den rijek-
geyten, hafenende konijnen: ende van ver- dom. Die onder haerluyden yets bedrijft dat

nhewgeite. fcheyden ghevogelte, dat men in andere lan- fijne achtbaerheyt oft reputatie te nae gaet,den qualijck vindt. Onder andere zijnder feker wordt by hun lbo af-fehuwelijck, dat hy fichvogelkens die ly in haer tale noemen Cauret- niet meer en derf laten vinden in eenigh goettesy den quartels bynaeft ghelijck, maer ghe- ende eerlijck ghefelfehap, wordt oock niet ge-Ipickelt van veren, roodt van ooghen ende vordert tot eenighe ftaten ofte officien, noch
voeten, wit van vleefehe, ende van lbo goeden voor rechte, oft daer buyten, meer gheloofr.finaeck als men foude kunnen wenfchen. Als ly onder malkanderen eenighen twift oftRevieren. Door dit Hertoghdom vloeyen verfeheyde gefehil hebben lbo Hellen ende ghedragen lyrevieren, waer van de Mofel de principaelfte 3t felve terftont aen eenighe feghfluyden vanis, die nae een langhe loop van veel mijlen haeren doene, die 't met vriendfchap ter nederweeghs, hare wateren eyndlijck recht by Co- leggen, fonder dat fy veel Advocaten oft Pro-velents, een ftadt in 31 Aertsbildom van Trier, cureurs daer over moeyen. In fomma ly bren-
vermengt met den Rhijn. gen haer leven geluckichlijck ende met vro-

Groote.
^ Dit landt begrijpt ontrent 70 mijlen in lijekheyt over; dan fijn wat te veelgeneghent rondt, ende heeft twmtich bemuerde fte- tot den wijn, ende ghebruyeken fulcken auto-Stede», den, namelijck Lutzenburg , dat de hooft- riteyt ende ftrengicheyt tegen haer Onderla-ftadtis, Arlun, Rodemachere, Theonville, ten , dat ly de felve genoech tradieren alsanderfins Dietenhove, Gravenmachere, Co- flaven, foo dat de arme boeren hare kinderen
ningsmachere, Dierich, Vireton, Echternach, niet en moghen hefteden, oft uythijlicken ,Vianden oft Viandalen , Baftonac , Mom- noch yets bedrijven daer eenighe macht aen-medy, Nieu-kafteel, Damvilliers, Marveil,Ro- hangt, fonder voorgaende verlof ende con-chein Ardenne, Durby, SintVyt, Marche, fent van haere Heeren, welcke in defen deleende Salme.Daer zijn behalven defe noch ver- fich niet en fehicken na de vryheyt die alle'Nederlandt. andere
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L V T Z E N B V R G.
andere Nederlanders ghenieten, maer na de maer teffens moeten veriaten: heeft vijfpoor-
oude wylè der Belgen, waer van lulius Caefar in ten, daermen in en uyt gaet,alfoo de twee an-
fijne Commentarienovervloedelijcklpreeckt. dere door vreelë van een onvöorfienlijcke

Van Graef- De (ladt ende ftaet van Lutzenburg, eerft aenval der vijanden gheftopt fijn. Waer de
een Graeflchap gheweeft hebbende, is tot een ftadt teghens den bergh opclimt, hebben ly

gLJaeckt. Hertoghdom ghemaeckt, lbo eenighe leggen, geen fonteynen: doch in plaets van dien be-
by Wenceflaus Coningh van Romen ende Bo- iorght lieh een yghelijck met een grooten re-
hemen y de Nederlandtfche Chronijcken wil- ghenback, om het water in te vanghen. De
len dat het ghelchiet is by Keylèr Carel de nooftkereke is ghewyt ter eere van S. Ni-
vierde , in 't jaer 1346, welcke opinie als de claes ,• ende dan ilfer noch een Ichoon kloofter
waerachtigfte by alle nu ter tyt wordt aenghe- van de Minnebroeders prden, dat men feght
nomen. Andere by den Keylèr Hendrick de ghefondeert te welen by't leven van S. Fran-
lèvende, ghelproten uyt den huyfe van Lut- $ois. In dit Convent light begraven Ian van
zenburg, ende Grave van 't felve landt, in den Lutzenburg, Coningh van Bohemen, lbone
jareonlësHeeren 1309. De Staten defes Her- van Keyler Henrick de VII, ende vader van
toghdoms beftaen in drie leden , namelijck Keyler Carel de IV, overleden in't jaer 1348«,
Prelaten, Edelen, ende Steden. In de ftadt van Lutzenburg refideert oock het

Lmm- De ftadt Lutzenburg die (gelijck airede ge- Hof oft Raet Provinciael van dit landtfehap, HetHof,:
Hr^ feyt is ) het gantfche Hertoghdom den naem beftaende uyt een Prefident ende feker ghetal

geeft, ontleent den haeren, nadat eenighe van Raedtsheeren,Secretarifèn,Griffiers, ende
leggen willen, hoewel ghebrokener wijle, van andere mindere Officieren.Voor dit Hof pleyt
den vloet Alilïmcia, in ghemeyne tale ghe- men in Hooghduytlch oft Fran^oys, na dat
noemt de Elze, welcke door de ftadt henen dan de partijen uyt het Duytlche oft Wallche
vloeyt, ende 51 bergachtighe deel der lëlve quartier deleslandtlchapsgheboren zijn, want
fcheyt van het neder-deel ghelegen in een val- in de fteden van Lutzenburg, Arlun, Rode-
leye : uyt dele luyden haer Ichrijven loude machere, Theonville,en meerandere Ipreeckt
Lutzenburg lbo veel gelèyt lyn als Eltzenburg. men duytich: daerentegen die van Ivois ,Mom-
Maer andere brengen den naem afvan het half medy, Marveil, ende Danvilliers ghebruyeken
Latijniche v/oordt Ludf-burgum, dat loo veel te de Franlche tale , ende daerom moeten de
leggen is als een Burg des lichts. Defe geven Rechters ende andere Officieren beyde de ta-
tot reden van haer leggen, dat nadien de In- len kunnen verftaenendelpreeken.De appellen
woondersvan dele quartieren hier voortijdts van delen Rade gaen aen 3t Parlement van Me-
wonderlijck leer ghenegen zijn geweeft tot chelen, ende worden aldaer deHooghduyt-
den dienft der Afgoden, het daer uyt is af te fche fchriftueren ghetrouwelijck overgefet in
nemen, dat ly hare fteden ende andere princi- het Franfch. Behalven het Hofprovinciael, is
paleplaetlen ghenoemt hebben na de felve ha- mede aldaer der Burgeren Richtkamer, be-
re Goden, ende inlbnderheyt na de dwaelfter- ftaende in een Richter, ende leven fchepenen,
ren ofte Planeten, ende loude alfoo de ftadt welcke niet,ghelijck op veel andere plaetfen in
Lutzenburg een Burg des Lichts geheeten dele landen,alle jaersafgaen,maer blijven daer
fijn, na de Sonne, die als de fonteyne des lichts in lbo langh als het haer luft.
is. Ghelijck Arlun, een ftadt in dit lelfde Her- Arlun, van wiens name wy korts te voren Arimt
toghdom,loo veel loude betekenen als Ara Lu- ghelproken hebben, is gheleghen op de kruy-
m, dat is, den Autaer der Mane: ende Ivois,als ne van een bergh,vier mijlen van Lutzenburg,
men de o voor de u let, verandert in lovis, ende les van Mommedy.Placht een ffaeye ftadt
51 welck dan even lbo veel is als de ftadt ofte te welen, maer is deur de Franlche oorloghen
tempel van Iupiter. Dit beveftighen ly noch lëer vervallen. De forme van reghering is by
daer mede, dat men in dit lelve Hertoghdom nae even alleens als te Luxenburg. Fonteyn-
vindt de ftadt Mars,toeghenaemt in Famenne, water, niet teghenftaende ly boven op den
het groote dorp Mercuri, ende (dat noch 't bergh ligghen, iflèr lbo veel dat fyer mede be-
meefte van allen is) de ftadt Theonville, die ly laft fijn.
meynen dat haren naem heeft van alle de Go- Rodemacheren light drie mijlen van Lut- Roder»*»
den. De verftandighe lefèr mach uyt dele twee zenburg, een goet kleyn ftedekeu, met eencherm*
opinien kiefen die hem beft Ichijnt met de fterckkafteel.
waerheydt over een te komen.Wy gaen voort, Theonville, in Duytlch Dietenhoven, van theomik.
ende fegghen dat Lutzenburg is een welghe- wiens name wy mede hier voren ghelproken
legene, groote, ftereke, ende redelijck Ichoon hebben, is feer bequamelijck gheleghen aen
betimmerde ftadt,hoewel datter door de lang- de flincker kant van de Moiel, vier mijlen van
duerige Franfche oorloghen veel huyfen ver- Lutzenburg, ende lbo veel van Metz in Lor-
vallen fijn, die de inwoonders van armoede raine. Heeft een Ichoone brugghe over de re-
niet en hebben wederom kunnen opbouwen, viere?ende is een goede, ftereke, ende wel ver¬

men-

L V T Z Ë N B V R G H.
lorgdeftadt. Reginonoemtle in't Latijn Tko- der aen den wekken vloeyt de watervloedt
lonis Villam , ende leght dat Carolus Magnus Chiers,ontrent negen mijlen van Lutzenburg,
daer ontrent veeltijdts plach te jaghen.Is ghe- ende vier van Danvilliers, is een goede ende
leghen in een leer bequame landouwe,die niet fèer ftereke ftadt,lbo dat ly fchier voor onwin-
bergachtich is.Van natuyre ilfe niet,maer door baer wort ghehouden; dit heeft die eenfdeels
menlchelijcke handen leer fterek, loo dat de door natuer, eenldeels door menlche handen,
inwoonderen van Lutzenburg het voor on- want Carel de V , merekende de gheleghent-
winbaer Ichijnen te houden. heyt van dele plaets,heeftlë teghens der Fran-

Diebjrcb. Diekirch, gheleghen aen het revierken Su- Ichen inloop in Lutzenburg lëer verfterekt.
re,vijfmijlen van Lutzenburg,is eerft bemuert Nieu-Cafteel in Ardennen , ligghende vijfNieu-Ck-
van Ian van Lutzenburg Coninck van Bohe- mijlen van Ivois, ende negen van Lutzenburg,!^
men, ende Graefvan Lützehburg ,• van ghele- is een kleyn ftedeken, maer nu niet lbo fterek
gentheyt is het lëer plailant. . als wel eertijdts ,• men meynt dat het in voor-

jfwnach. Epternach, het welcke ly Echternach noe- tijden Negen-Cafteel gheheeten heeft, om
men, is een ftedeken gheleghen op de revière dat de muren met neghen ftereke toorens
de Saur , ontrent vijfmijlen van Lutzenburg. verfien waren.
Delë plaets heeft Carel Martel aen Willi- Danvilliers light twaelf mijlen van Lützen- Hmviiiim
brordus ghelchoncken , die daer een kloofter burg,ende vier van Verdun in Lorraine, is ge-
heeft ghebout, het welcke hedenldaeghs noch leghen rontlbm in moeraffigh landt, lbo dat-
daer lijnde , delë ftadt veel aenfienelijcker men daer naulijcx kan aenkomen. Is eerft be-
maeckt.Sy is geleghen op een lëer plaifierighe muert gheworden in 3t jaer 1526 van Karél
plaets, bynae rontom in bolcagien. Binnen de de V, in de Franlche oorloghen, ende met een
muren, die in het ront loopen , ftaen ontrent fterek Cafteel verciert , lbo datmen het nu
drie hondert huylën. Het opperfte ghelach is voor onwinbaer houdt.
hier by degeeftelijckheyt. Marveil behoort voor de eene helft den Mdrvcii.

Vianden. Vianden, oft (lbo andere Ichrijven) Vianda- Hertogh van Lutzenburg toe, voor de ande¬
len, light op een kleyn revierken,ghenaemt de re die van Lorraine, ende wordt daerom ghe-
Our,feven mijlen van de Hooftftadt des landts, noemt Ville commune, dat is, de ghemeyne ftadt.
ende is een Graeflchap , toebehorende den Light aen de Chiers, twaelf mijlen vanLut-
Vorftelijcken huylë van Nalfau,light tulfchen zenburg.
berghen ende rotfen in, ende heeft binnen lijn La Roche in Ardenne light twaelf mijlen La Roche,
muren met meer dan ontrent twee hondert van Lutzenburg , ende heeft lbo luftighe lan-
huylën, ende twee poorten. douwen om fich, dat dickmaels de Graven,en-

Èafionach» Baftonach light by 't bolch van Ardennen, de naerderhant de Hertoghen van Lutzen-
drie mijlen van Nieu-kafteel, ende acht van burg haer woonplaetfen voor een tijdt lang
Lutzenburg, een goet kleyn ftedeken, doch hier verkooren. Vencellaus mede Coningnlëer wel bewoont,men noemt het gemeynlijck van Bohemen, verkoopende Lutzenburg aen
Parijs in Ardennen, uyt oorfake van de groote Antoni Hertogh van Brabant, midts hy fijn
marekt van beeilen ende koren die men daer lufter Elilabeth trouwen loude, behielt delë
hout, op den welcken het gantlche landt fijn plaets voor fich.
waren te koop brengt, tot groot gerijfende S.Vyt is middelmatich, maer een Ichoon s-
profijt van de plaetle. Tulfchen delë ftadt, Ar- ende luftich ftedeken, ligghende twaelf mijlen
lon, ende S.Hubert,ligghen Iblnmighe dorpen van de hooftftadt des landts,lbo ghenoemt om
in 't voorlz bolch, daer ick niet en weet door dat dehooftkereke ter eere van S.Vyt ghewijt
wat middel inghellopen is die lèldlame manie- is. Is redelijck fterek, te meer door dat het een
re van de vrouwen in Spaenjen, die wanneer Ichoon kafteel heeft, ende de inwoonders lëlfs
ly de doode lichamen van haer mannen ver- boven andere Lutzenburghers voor dapper
gelëllchappen na het graf, loo huylen, roepen, ghehouden worden. Behoort toe den Door-;ende fchreeuwen langs der ftraten, ja Imijten luchtighen huylë van Nalfau.ende trecken lieh "t hayr uyt den hoofde, ende Twee mijlen verder van Lutzenburg dankrabben haer aenficht open met de naghelen, S.Vyt light Salme,eeh rijck ende wél bevolck-niet anders dan of ly dul ende uytfinnich wa- te ftadt,die mede den titel heeft van een Graefc
ren; een zede die eer den Heydenen, als den Ichap.Chriftenen betaemt. Marche, ofte (lbo andere fegghen) Mars in Méck0

Verton. Vierton, gheleghen ontrent fes mijlen van Famenne, een oude ende tamelijck goede
Lutzenburg,is in begrijp niet lëer groot, doch ftadt,light mede veerthien mijlen van Lutzen-
redelijck fterek, door dien der inwoonderen burg,is gheleghen in een leer playfierighe lan-
kloeckheyt mede voor een muer verftreckt. douwe, lbo dat de inwoonders die durven ver-

Montmdy Montmedy light op een hoghen bergh,on- ghelijcken met die van Florence in Italien.
Nederlandt. Ni. Durby^
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Durbj. Durby is een (eer wel gheleghen ftedeke> burg, ende vier vän Montmedy 3 eertijds eeri

twaelfmijlen van Lutzenburg,draghende den goede ende ftercke ftadt, inaer van de Fran-
naem van een Graeflchap. Heeft binnen fijn §oyfeninghenomen in 'tjaer 1552, ende daer-
muren een Cafteèl ligghende op een rots,ende na wederghegheven aen Coningh Philips de
veel fchoone huyfen. tweede van Spaenjen, door den pays tuflchen

Bedburg. Biedburg leydt op de frontieren van Trier, hein ende Vranckrijck ghemaeckt, mits con-
ontrent neghen mijlen van Lutzenburg, ende ditie datmen haere mueren afbreecken ende
vier van Trier, in een fchoone landouwe, flechten foude, als die van Terwanen, ghe-
doch de inwoonderen fijn gantfch niet minne- noegh tot een wederwrake van de fclve plaetlè,
lijck. fonder datmenfe immermeer foude moghen

Greven- Greven-macheren is ghelegen aen de Moe- hermaken.macheren. we[ eertijdts een fchoone ftadt te we- Chiny, mede liggende 12 mijlen van Lutz- Ckmj.
fcn, doch light nu heel defolaet, naer dat het ehburg, is oock ontmuert geworden door de
van den Marck-graeve van Brandenburgh in oorloghe, dan wort allengskens gherepareert.
'tjaer 1552 verwoeftwierdt, Hetleytopeen draeght (hoewel den Hertoghe toekomende)
playfcnte berghaghtighe plaets, daer by wij- den titel van Graeflchap, ende heeft jurifdiólie
len in heete fomers veel wijn groeyt. over fommighe andere fteden, dorpen, ende

Conincx- Conincx-macheren light mede aen de Moe- landen, foo datm de mandaten, van weghen»scheren.
^ ontrent drie mijlen van Lutzenburg. Is wel den hove Provinciael defes Hertoghdoms uyt-
een fteedtje, het welcke niet veel befonders is, gående, de titel van Grave van Chiny altijt
maer de landouwe rontfom is fcerluftigh. ghevoeght wordt by dien van Hertoghe van

Van de Cafteelen ende voornaemfte dorpen Lutzenburg.
des landts van Lutzenburg, en folien wy, kort- Elf mijlen van Lutzenburgh op de Chiers
heyts halven, alhier niet lprecken, maer al- light la Ferte, wei-eer een goede ftadt, ende u hnc
leen overloopen de drie voorghenoemde hoe- fich noch foo redelijck ophoudende, alhoewel
welnuontmuerde Steden, onder welcke voor fonder mueren , ghelijck mede haer kafteel

ivois. eerft is Ivois, liggende 12 mijlen van Lützen- ten deele vervallen leyt.
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Het Bifdom

V Y C K.
Naem.

Talen.

Lucht.

Vrucht-
baerheyt.

nen.

Tifdom.

Et Bifdom van Luyck heeft den
naem van de voornaemfte ftadt,
alfoo ghenoemt ( gheiijek ghe-
tuyght Hubertus Thomas, een
Luyekenaer) van een Roomfche
legioen oft regiilient aldaer ver-
flaghen. De inwoonders noemen
't Liege,als of fy wilden fegghen

Legio. Andere fijn van opinie datfe alfoo foude heeten
naer een revierken Legia, 't welck ontfpringhende on¬
trent 't dorp Anfi, drie mijlen van daer, binnen de ftadt
in de Mafe valt.

Dit landt ghemeynlijek ghenoemt, l'Evefché de Lie-
ge, paelt noordt-waerts ende weft-waerts aen Brabant,
ooft-waerts eenfdeeis aen de Mafè,eenfdeels aen 't Her-
toghdom Limburgh, ende in 't zuyden aen 't Hertogh-
dom Lutzenburgh, en 't Graeffchap Namen : het is
langh een en dertich Luycker mijlen, breedt vijfthien.

Het heeft een goede ende ghetemperde locht, het
landt is feer ghenoechlijck ende vruchtbaer, hebbende
alles in overvloet, infonderheyt naer 't noorden, alder-
naeft aen Brabant, daer 't feer rijck is van koorn, en al-
lerley ander ghewas; het draeght oock wijn; naer 't zuy¬
den , daer 't grenft aen Lutzenburgh ende Vranckrijck,
is 't wat onvruchtbaerder ende rouwer van ghebergh-
ten, oock van boffchen feer wildt, ende vervaerlijck;
waermen de principale overblijffclen vint van 't Arden-
ner bofch, 't welck Csefar fchrijft te fijn het grootfte
van gheheel Vranckrijck.Dit is foo veel de uytwendighe
ghedaente belanght, in 'tbinnenfte van 'taertrijck is
't begaeft met veele mijnen van yfer ende loot, oock
van 't befte gout,doch wat fchaers. In 't gheberghte fijn
fteen kuylen, uyt welcke fchoone witte marmor, ende
albafter van allerhande couleuren ghegraven wordt.
Daer-en-boven fijnder veel kuylen en mijnen, feer diep
onder de aerde, daer met wonderlijcken arbeyt, en pe-
rijckel der arbeyders, tot onder den grondt van de Ma¬
fe , die hen boven 't hooft loopt, ghegraven worden de
fteenkolenom vyer te maken, die door de Nederlanden
vervoert worden,bedraghende de weerde daer van jaer-
lijcx meer als hondert duyfent ducaten. Defen fteen
noemtmen ghemeynlij ck charbort de Liege, Luycker ko¬
len , die ontfonckt ende van 't vuyr ontfteecken fijnde,
geven een fèer krachtighe hitte,die met water vermeer¬
dert wordt,ende met olye vermindert. De Luyckenaers
fegghen daerom, dat haer landt van drie dinghen boven
alle andere landen verfien is,als broot beter dan brood
yfer harder dan yfer, ende vyer heeter dan vyer. Men
feyt dat 't ghebruyck van defe kolen eerft gevonden is
in'tjaer 1189, van een vreemdelinck ende reyfende
man,diefe eenen fmit ghewefèn heeft. Daer-en-boven is
dit landt begaeft met allerley beftiael, ende ghedierten,
de boffchen vol wiltbraets ende vogelvancx. Men wil
fegghen dat defe contreye eerftmaels van S. Maternus
van Padua, eerfte Biffchop van Tongren, in 'tjaer onfes
Heeren 100, tot het Chriftelijckegheloove gekomen
is. Want de Biffchoplijcke ftoel die nu te Luyck is,
placht te Tongren te wefen,tot ontrent het jaer 498 , in
welcke tijdt (als de Hunnen onder haren Overften At¬
tila in Duytflandt ghevallen waren, ende defe ftadt met
veele andere gheruineert ende verwoeft hadden) is de
felve van S. Servas nae Maeftricht ghetransfereert, al-
waer hy bleeftot de tijden van de Biffchop S. Huybert,
die dien in'tjaer 713 te Luyck ftelde, aldaer hy tegen-
woordich noch is. Van S.Maternus af, eerfte Biffchop
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van Luyck,tot op onfen tegenwoordighen tijdt,worden
negentich Biffchoppen getelt.

Ende is de Prelaet van Luyck, niet alleen Biffchop,
maer oock een Vorft des Rijcx,Hertogh van Bouillon,
Marck-grave van Franchimont, Grave van Los ende
Hasbania.

De oude inwoonderen defes Bifdoms fijn gheweeft Oude in-
de EburonesTiwgri,Centrones ende Cereßi. woondtren;

Het begrijpt nu ter tijdt in fich een groot deel van
öudt Lothringen , te weten , het Hertoghdom van
Bouillon, het Marquifaet van Franchimont, het Graef¬
fchap Hasbanie, ofte Hafpengow, ende van Los, met
noch veele Baronnijen; foo dat in dit Bifdom, behalven
Maeftricht (waer van de helft onder 't Hertoghdom
Brabant ftaet) 24 bemuyrde fteden ghevonden wor¬
den,ende 1700 dorpen met klocktorens, veel Abdyen
ende heer lijckheden; de namen der fteden fijn defe; Stederii
Luyck, Bouillon, Franchimont, Loots, Borckworm,
Tongren, Hoey, Haffclt, Dinant, Mafeyck, Stochern,
Bilfen, S.Truyen, Tuyn,Vifet,Varem,Beringen, Herck,
B ree, Per, Hamont, Siney, Fofïe, ende Covines.

De Hooft-ftadt Luyck , wordt van de Latiniften Luych
Leodium , van fommighe AuguBa Eburortum, ende van de
inwoonders Liege genoemt, van de Neerlanders Luyck,
ende van de Hooghduytfchen futttch. Het is een feer
oude ftadt, ende na het feggen van Hubertus Thomas
Leodius, is fy van de grootmoedighe Ambiorix, Kc-
ningh der Eburonen ghebouwt, door wiens beleydt de
in-woonders, door lift befprongen ende ombrachten
Cottam ende Sabinum , gantfch vernielende een

; Roomfch regiment ende vijf Compagnien, ghelijck
Caefar wijdtloopich in het vijfde boeck fyner Com-
mentarien van de Franfche oorloghen verhaelt. Ande¬
re fchryven dat het een nieuwe ftadt foude zyn, ghe-
fticht van S. Huybert van Aquitanien; maer de over-
blijffelen van hare oude vervallene veften, ende andere
heerlij cke merckteyckenen van hare outheydt, die
buyten ende binnen ghefien worden, bewyfen oogen-
fchijnlijck, datfe langer geflieht is als defe voorgeven^
Behalven de Mafe ende Legia,ioopen noch drie andere
waterkens door de ftadt,te weten: Vte, Vefe ende Am-
bluarus, die haeren oorfpronck hebben in't bofch van
Ardennen. Noch loopen in de ftadt veel andere feer
klare levende wateren ende fonteynen, in fulcker meni-
chte, dat fommighe huyfèn twee ende drie fonteynen
hebben. Sy is feer groot ende wijdt, foo datfe ettehjcke
berghen ende dalen in haer begrijpt. Haren omvangh is
Vier Italiaenfche mylen. Sy heeft groote fchoone huy¬
fèn ende ghebouwen, onder welcke uytmunt het kofte-
lijck ende magnifijcke Paleys des BifTchops, gefondeert
van de Gardinael Erard van der Marek, Biffchop van
Luyck. Ende men mach met waerheyt fegghen, dat
Luyck overtreft alle de fteden, niet alleen van Vranck¬
rijck , maer oock van Hoogh ende Neder-Duytflandt,
foo in menichfe vän Kercken , als in fraeyicheydt ende
rijekdom. Warit hier fyn acht feer rij cke ende heerlijc-
ke fliehten van Canonicken 5 doch boven al is feer tref¬
fe lijck de Kercke Vati S.Lambert, patroon defer ftadt,
welcke is de voornaemfte; den Dom genoemt, wiens
Biffchop Prince ende Heere is van 't gheheele landt,
zijnde die Canonicken fyöe Raets-heeren; doch can
hier niemandt Canonicus worden, dan een gheboren
Edelman,Dodtor,ofte Licentiaef.ïn defè Kercke is veel
heylighdoms, coftelijcke gefchirren énde vaten, veel
cieraet van gout ende filver, onder andere een groote

O S. Ioris
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S. Toris te peerde van louter goudt, welcken Hertogh Tongren light drie mijlen van Maeftricht, ende drie Tomen.
Carel van Burgundien aldaer vereert heeft. Hier zijn van Luyck, aen het waterken Iec. Defe ftadt heeft den
oock vier feer rijcke Abdyen, alle met fchoone librijen naem ghekreghen van de Tungrü, Duytfche volckeren,verfien. Binnen de ftadt fijn 32 Prochye-kercken, met die haer vaderlandt verlatende eerft herwaerts over
noch foo veel andere Kercken j deshalven de vermaer- den Rhijn fijn ghekomen , ende defe woonplaetfen uytde Petrarcha eertijdts wel te recht van defe ftadt ghe- verkoren. Sy is de outfte van al de Brabantfche fteden,
fchreven heeft; lek hebbe Luyck ghefien, een uytne- van defe ftadt af tot Parijs, ontrent 200 Italiaenfche
mende ende heerlijcke plaetfe voorde geeftelijck- mijlen weegs, is een ftrate ofte wech die eertijdts ge-heydt. Defe ftadt is den Bifïchop onderdanich, foo in heel met fteenen gheplaveyt was, waer van men de
't geeftelijck als wereltlijck, nochtans met fulcke privi- overblijffelen noch ooghenfchijnlijcken fien kan. Tot
legien ende vryheden, dat haer regeeringhe bykans een een merekteyeken van een feer groote outheyt, wordt
vrye Republijcke fchijnt te wefen ; want fy haer eyghen noch te Tongren ghefien, een feer out Kercxken eer-
Borgemeefters , Schepenen ende Magiftraet heeft. De tijdts Herculi toegheeygent, wiens beelt op de poortenftudien ende allerleye goede konften zijn hier eertijts in ftaet, ende noch hedenldaeghs ghefien wort,
grooter waerden ende feer gheoeftent gheweefffoo dat Hoey wort ghenoemt van het fterck-loopende re- jjoey^men bevonden heeft, dat op een tijdt tfeftens aldaer ftu- vierken, 't welck in defe ftadt in de Mafe valt, light van
deerden negen Koninghs fonen,vier en twintich Herto- Luyck vijfmijlen.
gen fonen, ende negen en twintich Graven fonen, be- Het ftedeken Bilfen ligt aen den Demmer, vier mij- Bilfen.halven veel andere kinderen van Baender-heeren,welc- len van Luyck,ende buyten 't felve light het dorp Mun-ke meeft alle Canonicken waeren van den Dom S.Lam- fterbilffen.
bert. S. Truyen light drie mijlen van Tongren , eertijdts 5, Truyen.Bouillon, Bouillon is een Slot, gheleghen vier mylen van Ivoy, (als fommighe meynen) een woon-plaetfe der Centro-
ende fefthien van Luyck, wonderlijck op den top eens mrn^an welcke volcken Casfar dickwils mentie maeckt
berghs ghebout,zijnde de woon-plaetfe der Hertoghen in fijne Commentarien.
van Bouillon. Na dit Slot heeft Godefridus Hertoghe Een mijle van Luyck is nu noch een dorpEbure ghe- Ebure.
van Lothringen lynen toe-naem ghevoert, die welcke naemt,het welcke eertijdts geweeft is, (foo men ineynt)
in 't Concilie van Clermont in Auvergne,in 't jaer 1096, de hooft ftadt der Eburonen.
de eerfte is gheweeft met fyne broeders Euftachio ende Het halve deel der ftadt Maeftricht heeft ( foo Pla-
Balduino, die de Cruyfvaert heeft aenghenomennaer centius fchrijft) een Grave van Loeven, Porus ghe-
't Heylich landt teghens de ongheloovighen ende naemt, vereert aen het Bifdom Luyck. De andere fte-
heeft derhalven defe vrome Heidt, om beter middel den gae ick kortheydts halven voorby.
te hebben tot een foo verre reyfe, dit Hertoghdom Dit landt is over al vol revieren, waer van het meefte
verkoft aen Spert, Bilfchop van Luyck, met merder deel in den Mafe loopt, als Legia, Vtes, Vefes, Amblua-
lofende eere des verkopers, dan des koopers. Door de- rus, Ieckel, Hoy, Vefera, VI, Voer, Vt; de andere loo-
fes vromicheyt ende dapperheyt, hebben de Chrifte- pen in den Demmere, ende foo voorts in de Schelde, te
nen Ierufalem ghewonnen, om welcke kloecke daet weten,Ratbeck, Stimmer,Hereck,Hefp,welck fyn feer
ende andere verdienften, als het gantfche krijchsheyr klare wateren, ende vifch rijek.
hem wilde kroonen tot eenen Coninck van Ierufalem, Te Tongren is eertijdtseen fonteyne gheweeft, van
heeft hy fulcks gheweygert, fegghende, dat fijnen zin welcke de geleerden noch een gefcnifEebßen. Sommi-
ofte wille geenfins en was, met een gouden kroone ghe- ghe meynen, dat die fèlve noch binnen der ftadt Ibude
kroont te worden, in die ftadt, daer onfe Heere ende zijn, doch andere (met welcke ftemt Ludovicus Guic-
Salichmakermetdoornenghekroontwas. ciardinus een treffelijck Scribent , ende die felfs de

Tranchi- Franchimont was voortijdts een befloten ftadt, light waerheyt daer van heeft willen vernemen) fegghen dat
mont. nu fonder veften, aldaer heeft de Cardinael Erardus de die buyten de ftadt foude fijn , anderhalf mijle van

Marca een fterek fiot ghebout,leyt van Luyck vier mij- Limburgh, vijfmijlen van Luyck, ende acht van Ton- ffiJKIen, endehout noch de waerdicheyt van een Marek- gren, byhet tlorpSpa, in een feer playfierlijck ende lu- /
Thovin. graeffchap. By Franchimont light een dorpThovin ftig bofch fïijnde een gedeelte des bofchs van Arden-

ghenoemt, ontrent het welcke ghevonden worden,ver- nen. Dele fonteyne heeft wonderlijcke krachten om te
fcheyden meinen van feer goet loot, ende inde naeft genefen oock de alderdefperaetfte zieckten, als teerin-
gheleghene berghen fiet men veel fteen-kuylen van ghe, waterfucht, koortfen ende andere meer.
marmor.
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Et Graeffchap van Namen,
oftvfco het de inwoonders
fclfs noemen, N$tur, het
welck Iuftus Lipfius meint
den rechten naem te we¬

fen , die defe plaets daerom
niet Namurcum , maer Na-

murum in fijne fchriften noemt, heeft fijn naem
ontleent van fijn hooftftadt, oft de hooftftadt
van het landt?* want het even onfeker is, is ghe-

-leghen tuffchen Brabant, Henegouw , Lut-
zénburgh, ende 't Bifdom van Luyck: een lan-
deken kleen van begrijp, ende enghe van pa¬
len , maer vol alderley lufticheyt ende gherief.

'Het volck ilfer feer menichvuldich, goedt,
ghetrouwe, ende behendich tot alle dinghen.
Den Edelclom dapper in de krijghs-handel,
ende in alle vrome edele daden. De lucht ghe-
font ende wel ghetempert. Door 't landt loo-
pen veel watervloeden ende beecken, onder
andere de Mafe ende de Sambre de welcke
niet alleen feer gherieflijck fijn om allerley
goederen uyt ende in te voeren, van ?t een
landt in 't ander,maer gheven oock veelderley
goede viffchen.

Daer fijn oock veel boffchen vol van alder-
hande wildt-vangh , onder de welcke voor-
nemelijcken uytmunt dat van Marlaigne. Het
landt in de laeghte is uytnemende vruchtbaer
van tarwe ende andere greynen. De berghen,
die hier vele fijn , ftaen met feer profijtelij eke
hout-waffen beplant, ende worden met veel
fchoone fpringende fonteynaderen belproeyt;
Ghelijck fy dan oock van binnen doorwaffen
fijn met mijnen van yfer ende loot, ende veel
groeven oft kuylen hebben vol van alderley
fchoone ende harde fteenen om te bouwen, als
met namen feeckere cierlijcke fwarte marmor-
fteenen, ende oock andere die roodt fijn ende
met wit ghemenghet, treckende feer nae den
jafpis. Men vinter oock die van verwe tuffchen
graeu ende blaeu fijn, mede met wit doorre-
ghen , ende dan noch overvloedichveel flech¬
te , bequaem om kalck af te branden. Oock
heeft me^ hier zedert eenighe jaren herwaerts
verfeheydemijnen van fteenkolen ghevonden,
die in Henegouw, maer voornemelijck in het
landt van Luyck overvloedelijck uyt deraerde
ghegraven worden. In 't landt van Namen
wordt oock veel goede falpeter ghemaeckt,en-
de andere dierghelijcke dinghen ter oorlo¬
ghen dienende,lbo dat de inwoonders met alle
defe vruchten ende mijnen, haer feer \yèl ge-
neeren ende rijck worden, behalten dat de
gheduerighe berghwereken haer aftrecken
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van de ledicheyt, een vyandin van alle; deught;
En voorwaer defe boffchen, berghen,ende wil¬
de rotfen,met fc veelderley mijnen ende fteen-
groeven door-waffen, boven dat fy 't gheheele
landt gröóte fterekte toe brengen, gheven den
Namuroyfen meer inkomens ende profijts,dan
de beft-gheboude ende vruchtbaerfte velden

• *# c 4 *
van andere landen haren inwoonderen fbuden
können befehaffen. Ghelijclc fy dan in der
waerheyt feer fubtil ende fcherpfinnich fijn,
ende noch koft noch moeyte fparen om. defe
mijnen overvloedelijck te ontdecken,als fijnde
haren voornaemften rijekdom, die haer, men-
fchelijcker wijfe te fpreecken , nimmermeer
canbegheven. Wantfy hebben feo fchoonen
bequaemheyt ende gherief van water ende
hout om het yfer te feyveren, te weecken , te
fmelten,ende van de een plaetfe tot d'andere te
vervoeren, dat fy altijdt al foeckende vinden,^
ende nimmermeer op en houden van arbey-
den,flaen,gieten, fmeden, ende raffineren,in fo
vele forneyfen, ende onder foo veel vlammen,
roock, ende fpranckelen, datfhet eyghentlijck
fchijnt , datmen daer comende , comt in de
gloeyende winckelen ende fmiffen van Vul-
canus.

Men telt in \ Graeffchap van Namen,behal- Steden.
ven de hooft-ftadt,drie befloten fteden,name-
lijck, Bovines, Charlemont, ende Valencourt,
met hondert twee en tachtentich dorpen,ende
veel rijcke Abdijen. De Staten des landts be- staten.
ftaen uyt de Gheeftelijckheydt, uyt den Edel-
dom,ende uyt de Magiftraten der fteden.

Deoorfprongh van de naem der ftadtNa- T fe¬
rnen wordt by velen heel duyfter ende onfeker
gehouden. Maer de hoogh-gheleérde Iuftus Li¬
pfius ftelt voor vaft, dat hy ghemaeckt fy uyt
de twee duytfche woordekens Na ende Muer, Naem.
om dat het een muer ofte ftadt is, gheleghen
na by de Mafe. Andere meenen dat de felve
ftadt van de Romeynen opghebouwt fijnde,
als een onverwinnelijcke fterekte, jiamaels by
den Fran^oyfen ghenoemt fy geworden Neuf-
muer, dat is Nieuwe-Muer, welck wordt allenf-
kens in Namur, foo fy noch by denWaleri
heet, ende by de^Di;yt^hen in Namen ver¬
andert is. Defe twee naemfporingen hebben
voorwaer meerder fijiijn van waerheydt, als
die oude wijffche fabel, met de welcke verliert
wordt, d#t op den top des berghs, daer nu het
Cafteel van Namen ftaet, een beeldt foude
gheftaen hebben van eenen Afgodt gheheeten
Nam, het welcke dan antwoordt ghegheven
ende byftandt foude ghedaen hebben aen den
ghenen die hem daerom baden» Maer ghe-
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ïnerckt dat door de komftè onles Salicmaec- ghegheven heeft, uyt welck houwelijck ghe-
kers lefu Chrifti (ghelijck alle waerfeggherijen Iproten fijn de andere Pepijns, Carel Martel,
een eynde namen, ende de antwoorden van de \ ende Carel de groote. Dele Orde van Gheefte'
vallche Goden haer glieloove verloren ) delen lijcke edelvrouwen is byria ghelijck die van Ni-
Afgod t oock ophielt te antwoorden, ende ver- , veile, hier voren befchreven. Ende vindt men
ftomde , foo fouden de luyden teghen malcan- noch een ander Convent der felve,twee mijlen
deren ghefeyt hebben Nanmuet, Nanisftom, van Namen op deSambre, in het dorp ghe-
ende daer af loude de ftadt haren name gekre- naemt Mouftier.
gen hebben. Dit fijn al Euangelien van de Ipin- Tulfchen Namen ende Dinant,op den bergh CW
rock,ende daerom de felve latende voor 't ghe- Poluage, worden noch op den dach van heden mont'
ne dat ly fijn, fegghen wy, dat de ftadt Namen ghefien de overblijffelen van de oude ftadt
gheleghen is tulfchen twee berghen , op de Ghewèmont, ofte Geytenbergh , welcke door
flincker zij de van den water kant van de Mafè, de inlandtlche oorloghen van de Luyckenaers
met welcke vloedt de Sambre, een fchoone re- is ende blijft verwoeft.
viere,die mede door de ftadt is vlietende, hare Bovines leyt op de llincke zyde van de Ma- Bovines.
wateren' aeh den uytgangh der lèlve vermen- lè,vier mijlen van Namen,een kleyne,maer ou-
ghet. Luyck ende Bruflel ligghen van Namen de ftadt, die eertijdt wel betimmert ende be-
elcx thien mijlen, en Leuven acht. De ftadt is woont is gheweeft , maer door oorloghe dick-

Caßed. feer goedt ende fchoon, hebbende een fterck wils verwoeft ende bedorven gheworden.
Cafteel. Daer ligghen feven kluylen oft hermi- Charlemont is mede een cleyne, maer won- Charit
tagien rond tom, van gheeftelijcke ende godt- derlijcke ftercke ftadt, gheleghen drie mijlen mm'
vruchtighe mannen bewoont. Sy heeft van van Marienborgh, ende fëven van Namen, op
oudts den tijtel ende waerdicheyt van een een bergh, aen de flincker kant van de Male.
Graeffchap, met een groot ende wijt ftrecken- Sy heeft haren name van Keyfer Carel de V,

Refidentie de ghebiedt. Daer refideert oock de Coninc- die dele ftercktein het jaer i jjy, tot een fron-
l^c'fcke' ^jc^e l^aeclt, beftaende uyt een Prefident en- tiere heeft doen maken teghen Marienborgh,
Raedt. de ettelijcke Raedtsperfconen, van wiens von- alfdoen inghehouden by de Fran^oyfen.

niflen men mach appelleren aen den grooten Seven mijlen van Namen lightWalcourt,of- waicom.
Raedt vanMechelen. Ende voor eenighe ja- te Valencourt, een fraey ftedeken, met een
ren is dele ftadt onder andere mede verheven vruchtbare ende luftighe landouwe omringht.
tot een Bifdom , haer hooftkercke ghewijdt Op de Male, naer Bovines toe, is gheleghen Dave.
fijnde ter eerenvan S. Albijn. Deinwoonders Dave, een fraey dorp met een fterck kafteel
van Namen fijn ftrijdtbaer ende vroom ter ende groote heerlij ckheyt,den name draghen-
oorloghen , haren landts-heere leer toeghe- de van een Burch-graeflchap ofte Vicomté.
daen ende ghetrouwe. Spreken de franfche ta- Ende fijn, onder de dorpen van Namen, noch.
Ie, maer wat bedorven ende vervalfcht; fijn meer andere plaetlen waerdich ghenoemt te
beleeft, ende in fommighe handt-wercken feer worden, lbo om hare grootheyt,als lufticheydt
conftich, hoewel hier anders niet veel koop- ende fchoonheydt. Als het dorp vanFloren,
luyden ofte ambachtfluyden fijn , maer wel gheleghen vier mijlen vanNamen, Vafcie niet
Edeldoms ghenoech,ende onder die verfchey- meer dan drie, ende Sanlon twee.
den gheflachten , die haer houden voor feer Ontrent den jare 1200 , is de Staet van Na- Namen
oudt, ende van edelen bloede ghelproten. men een Marcgraeffchap gheweeft, befeten by eerfl een

Atidenne. In 't landt van Namen, ontrent drie mijlen Philips van Vlaenderen, broeder van Grave
van de ftadt, ende twee van Hoey,een ftedeken Boudewijn, namaels Keyfcr van Conftantino-
behoorende onder 71 Bifclom van Luyck, ftaet pelen,daer nae is 71 by verfcheyden gheleghent-
het dorp van Audenne, daer de oudeProofdije heden een Graeffchap gheworden,ende ten le-
van edele Canonikeflen is, ghefticht over meer ften by koope ghecomen in de macht van
dan neghenhondert jaren vanBegghe,doch- Hertogh Philips de Goedertieren, van wiens
ter des ouden Pepijns, ende huys-vrouwe van huylh het namaels by houwelijcke verftorven
Anchilbs,den welchen Dagobert Coningh van is óp de Princen van Ooftenrijck, die het noch
Vranckrijck het Hertoghdom van Brabant teghenwoordich befitten.

ßm*7
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Enegouw heeft lijn naem van 't
rivierken Hene oft Haine, ende
het oude duytfchewoort Gouw ,
welck beteeckent een landt ofte
lantfchap. Het was eertijdtsghe-
naemt Neder Picardien , ende
daer te voren (foo eenighe feg¬
ghen) Saltm Carbonaria, dat is het
kool-bofch, om dat het voor een

goet deel beplant was met een feecker wijdtftreckende
wout, in welck menichte van kolen ghebrant wierden,
ghelijck noch fulcx ghefchiet in't groote bofchvan
Mormaut, gheleghen in dit Graeffchap , het welcke
lömmighe houden een deel te wefen van 't oude bofch,
Silva Carbonaria by den Romeynen ghenoemt.

Het Graeffchap Henegouw paelt in 't noorden aen
Brabant ende Vlaenderen, in 't zuyden aen Champag-
nien ende Picardien: in 't ooften eenfdeels aen 't Graef¬
fchap Namen, eenfdeels aen 't Bifdom Luyck: ende in
't wellen aen de Schelde ende Wals-Vlaenderen.

De Prince van die landen was GraefS. Vincent, toe-

ghenaemt Madelgaer, zyn ghemalin S. Waltruid, welc¬
ke hare woonplaets binnen Berghen, en hetopperfte
ghebiedt in de landen daer rondtom hadde , in den ja-
re 6 fr; maer dit alles is vry onleker,want niemandtkan
bewijfen dat Raginerus de eerfte, wiens huyfvrou Al-
brada heete , uyt dit ghellacht voortghekomen is:
defe Raginerus liet drie fonen nae, Gijfbert Hertogh in
Lotharinghen, Raginerum Longicollum ofte Langh-
hals, Prince van Berghen in Henegouw , ende Lam¬
bert Grave van Leuven. Van defe Raginerus können
de Graven van Henègou haren afkomft tellen , welcke
gheleeft heeft in den jare 940, doch het Graeffchap
heeft niet langhe aen 't mannel ijck oir van Raginerus
ghebleven, want doen de I V Ragineer van dien na¬
me , fonder dat daer yemant van andere naem tulfchen
is gheweeft, gheftorven waer, is lijn dochter Richild in
ljjnplaets ghekomen, welcke eerft ghetrout lijnde aen
GraefHerman, uyt wien fy gheen kinderen en wan, na-
derhandt nam Balduwijn Grave van Vlaenderen den
VI van dien name,by welcke fy twee kinderen kreegh,
waer van de outfte Arnold Grave van Vlaenderen en-

de Henegouw foude gheweeft hebben, by aldien niet
Robert de Vries, Balduwijns des VI broeder, hem om
ende felfs Vlaenderen onder lich ghebracht hadde,
waer door ghebeurde dat Balduin de tweedegheho-
rene alleen Henegouw van lijn moeders weghen befat.
Doch ten laetften is dit huys van Henegou weer aen
hare erve ghebrocht door't houwelijck van Margriet
van Eifas, Gravinne van Vlaenderen, ende Balduin de
Groothertighe,Grave van Henegou. Naderhant is het
weder van Vlaenderen ghefcheyden, door de twift ghe-
relèn tulfchen de kinderen van Margriet van Conftan-
tinopelen, Gravinne der felvigher landen, welcke uyt
verfcheyde mans kinderen hebbende , denjonghften
focht haren erfgename te maecken: doch in defe tijden
wil ick niet treden,alloo de lèlve ghenoech bekent lijn:
des ga ick in mijn befchrijvinghe voort.

'T heeft een loete locht,en is met verfcheyde rivieren
bewatert,als de Schelde, Sambre, ende Denre, hebben¬
de daer beneffens vele ftaende wateren ende fontey-
nen, als oock veel luftighe boffchagien , onder andere
die van Mormaut ende Sint Amand. Beemden ende
weyden lijnder feer veel, ende goet voor alderley bee¬
ilen , maer voornemelijck is de grondt feer vruchtbaer
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van koren ende terwe. Men vinter, op verfcheyden Vrucht*
plaetlen, mijnen van goet yfer, loot, fchoone fteenen baerheytt
leer bequaem tot metfeleryen,ende onder andere oock
toetfteen.Daer wort veel goet glas ghefmolten, veel le¬
vende kalck ghegraven, als oock menichte van fteen-
kolen,maer lbo goet niet als die van Luyck.

In Henegouw lijn vierentwintich belloten lieden, Steden*
namelijck Berghen,de hooftftadt van 't landt, Valencijn
(het welcke voor een ftadt ende heerlijckheyt op hem
lèlven ghehouden wordt) Quenoy, Condé, Landrecy,
Avennes, Chimay, Marienborgh, Philippe-ville, Beau-
mont, Maubeuge, Bavais, Bins,Reus, Soigny,Breyne le
Comte, Enghen ofte Enghien, Halle, Leffine, Chevre*
Aeth,Sint Geleyn,ende Leuze. Voorts meer dan negen
hondert en vijftich dorpen; Robertos Cenalis telttwaelf
hondert,die toorens en kloeken hebben, met noch veel
kafteelen ende heeren huyfen,onder welcke veel treffe*
lijcke ende fchoone viecken lijn, als Pequicourt, Fon¬
taine, Lalaing, Montigny, Antoin, Bye, Brifeul,Ligne,
Bolfu, BarlemontjGlayon, Trafegnye,Ecochinne,Tre*
lon, Solre le chafteau, Barbanzon, Aimeries, ende meer
andere.

Henegouw heeft veel hooge ende weerdighe ftaten, Staten*
te weten , een Hertoghdom, drie Prinlïchappen, twee
Marquifaets , thien Graeffchappen, twaelfPairien oft
Genootfchappen,tweeentwintichBaronnien,fesentwin-
tich Abdyen,een Maerfchalck, een Senefchael,een op*
per-houtvefter, een Kamerlingh, ende meer ander Offi¬
cieren, welcke ampten meeft alle befterven op de prin¬
cipaelfte Heeren des landts. De Staten beftaen in vijf
leden, te weten, de twaelf Ghenoten, de Prelaten,
den Edeldom,de vier ordinäre Hoofdsofficiers, ende de
Steden.Dit kleyne maer feer edele ende bloeyende lam
deken en houden de Graven van niemant te leen dan
van God ende de Sonne, daerom het oock dickmaels
ghenoemt wort, Rays de Henaut, tenu de Dieu & du SoleiL

De ftadt Berghen,by den Walen ghenaemt Möns, en- Berghen.
de tot onderfcheyt van andere ghelijcknamighe lieden
toeghenaemt en Hainault, ofte in Henegouw , heeft
haren naem van de heuvel daer op fy gheleghen is. Hier
hebben ghewoont Walbert, S. Berthilde, S. Waltruyt,
S. Vincent, S. Amand , ende meer andere Heylighen ,

lboweghenharedeuchten.de godtvruchtigheydt, als
ghellachte,hooghe afkomfte,ende groote heerlij ckhe-
den feer vermaert. Sy leydt van Enghen ofte Enghien Gelegent*
vijf mylen, ende van Bruffel thien, aen een vlietend wa-
ter ghenaemt Trulle , lijnen oorlpronck nemende uyt
verfcheyden fonteynen niet verre van het dorp Mar-
pen, ende van Berghen komende valt in de Hayne, is
een ftercke ftadt, die men feght dat rondom in 't water
ghelèt kan worden, ende daerenboven noch belloten is
met ftercke mueren , ende drie wijde diepe graften.
Heeft van binnen een out kafteel,niet alleen fchoon en-
de groot, maer oock met fraye ghebouwen ende huy¬
fen verciert. Daer fyn oock verfcheyden luftighe fon-
teynen.Onder andere gheeftelijcke perloonen iiier het Canonï-
edele Capittel ende Orden van de Canonikelfen, ghe- keffen van
fticht by Sinte Waltruydt. Defe hebben een fchoone $ Waltrud.
kereke. In haer Orden moghen niet komen dan doch¬
ters van groote Heeren ende Edellieden, ende zyn des
voornoens in't wit ghekleet als gheeftelijcke perloo¬
nen, des namiddaeghs als wereldtlijcke joffrouwen, loo
dat fy moghen houwelijcken, &c. De Abdilïen van dit Hare
Convent pleghen vrouwen te wefen fo wel in 't wereldt- -dbdijfen.
lijck alsgheeftelijck, niet alleen van de ftadt Berghen,
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BENE

imaer oock van Framerie, Cheni , ende andere plaetfen
in Henegouw, als mede van Hermes, Geniftre, Heren¬
tals , Breyne Aleud, ende meer andere plaetfen in Bra¬
bant. Maer tfedert de tij den van GraefBoudewijn van
Henegouw, die defe macht ontfingh vandeKeyfer,
fijn de Graven ghebleven wereltlijcke Abten, Guardia-
nen,Rechters,befchermers,ende voorftanders der kerc-
ke van Sinte Waltruyt, ende der perfoonen ende goe¬
deren van 't Convent,houdende in haer plaetfe een Ab-
diffe, alsoverfte van't collegie, die noch fulcken au-
thoriteyt heeft,dat fy denaenkomenden Grave van He-
negouw felve ontfanght, ende fielt in 't bellt van het
Graeffchap, de Abdye, ende andere goederen, die hy
van defe kercke te leen hout. Ghelijck de Grave daer-
enteghen haer by eede belooft alle privilegiën , vryhe-
den, rechten, ende koftuymen des Convents van Sinte
Waltruydt voor te ftaen ende te befchermen. Binnen

Raedt Bergen refideert de Raedt Provinciael van Henegouw,
frovmciael. tot 2en welcken alle de appellen gaen van 't gheheele

lant,uytghefondert die van de ftadt ende heerlijckheyt
van Valencijn.De vonniffen van de voorfz Raet zyn de-
finitijf,ende valt van de felve gheen voorder apel. Men
doeter goet ende kort recht, ende rnacher gheen eyn-
telijck oordeel vellen, dan in teghenwoordigheydt van
den Hoogh-Baillieu van Henegouw , die des Princen
Stadthouder is fo in civile als criminele faken. Berghen
is van Reyfer Karei de Groote niet alleen ghemaeckt
tot een Hooftftadt van Henegouw, maer oock een be¬
bender Graeffchap, ende heeft langhe fijn eyghen Gra¬
ven ghehadt , maer die hebben namaels weder aenghe-
nomen den ouden tijtel van Graven van Henegouw,
ende zyn van moeders wegen ghefproten uyt den door-
luchtighen bloede des feiven Keyfers.

Vdencïjn. Waer van Valencijn haernaem heeft, difputeeren
noch de gheleerde, naerdien gants ghene oude fchrij-
vers ghewach daer van maken; dewaerfchijnlijckfte opi¬
nie der fchrij vers is,dat het komt van Keyfer Valens,die
ghekomen zijnde in dit ghewefte, ende bevindende de
landouwe foo Ichoon ende vruchtbaer, de locht ghe-
font, ende de plaetfe wel gheleghen , aldaer een wijle
ghebleven is, ende, ontrent een out kafteel dat daer
ftondt, defe ftadt ghetimmert heeft, die na fijnen name
heetende Valentiana,als de ftadt van Valens; ende op dat
fy mocht bevolckt worden, gafhaer onder andere die

Vryhejt vryheydt, die Romulus den inwoonderen van fijnnieu-
der Ban- gheboude Romen, namelijck dat die daer in quamen
lieve. timmeren ende woonen niet mochten ghemoeyt wor¬

den om civile noch criminele faken. Welcke vryheydt
noch teghenwoordich duert,ende ghenoemt wort Ban-
lieue,maer is foo gematicht,dat fo yemandt te groftoe-
ghegaen heeft met fchult te maecken, oft eenen moet-
willighen doodtflach ghedaen, kan fy hem niet helpen,

Ghele- maer wordt na verdienft gheftraft. Valencijn light op de
ghenthejt. Schelde, feven mylen van Berghen , ende foo veel van

Rij (Tel, in een luftighe dellinghe; Aen de fijde van Porte
Cardon vliet het rivierken Rouelle,ende brenghen bey-
de foo veel waters by, dat behalven verfcheyde ftereke
ende fchoone eylandekensdie fy maken,loopen fy oock
bykans door alle de ftraten onder de huyfen heen,groo¬
telij cx tot gherief van elck inwoonder in 't befonder,
ende tot ghemeene verfterekinghe der ftadt, die men
meeftendeels op de eene fijde kan in 't water fetten; op
de andere fijde heeftfe fekereheuvelkens, ooc wijde en
diepe graften, met ftereke bolwercken ende mueren.

Ont ka- Men fieter noch tuffchen de Doornijxfche ende Douay-
fteet. fche poortede overblij ffelen van het voorfz out ka¬

fteel, befloten tuffchen de Schelde ende de bolwercken
Kercken. der ftadt. De twee voomaemfte kereken fijn die van

onfer Lieve Vrouwe, ende Sint lans. De eerfte is ghe-
fticht by Graevinne Richilde, na de oude maniere, met
veel Marberen ende Porphir fteene colomnen , welcke
drie wonderlijeke welffels ende boghen maken onder
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ende boven,feer breet om te wandelen, ende luftich om
fien. De andere is een nieuwer ghebou,maer uytnemen-
de cierlijck, ghefticht by Pipijn Carels des Grooten Va¬
der,oft (fo andere fegghen,) langh te voren by Coningh
Diederick van Vranckrijck. Behalven defe twee zynder
noch veel andere fraeye kercken ende Godtshuyfen,
onder welcke dat van de Minnebroeders het fchoonfte
ende grootfte is , daer veel Graven van Henegouw en-
de Heeren van Valencijn begraven ligghen. Onder an¬
dere vernaemde gheftichten ftaeter op fekeren hoeck
niet wijt van de Schelde een groot oudt paleys, nu ghe-
heeten des Graven fale, eerft ghebout oft immers her- v Gra-
maeckt ende vermeerdert door GraefBoudewijn den w»file.
timmerman;dit Paleys met fijnen omvangh,al is 't beflo¬
ten in de ftadt, nochtans wort het ghehouden voor het
landt van Henegouw, ende befonder dat deel eaeft de
Schelde,met de thien brugghen daer over, welcke alte«
famen betimmert fijn met verfcheyden fraye huyfen,
daerghemeynlijck in woonen foo wel de ontfanghers
van defe fale,als die van 't Graeffchap Henegouw. Het
Raethuys, dat boven alle wereltlijcke ghebouwen van
Valencijn uytfteeckt, noemen fy ghemeynlijck de Hal¬
le,ftaet op de merekt, uytkomende met een laghe ftre-
ke van ghehouwen fteen konftich bearbeyt, met veel
venfteren en portalen verciert, begrijpt in een lichaem
ende uyt eender hant aen de een fijde Sint Peters kerc¬
ke, aen de ander fijde een feer fchoon ende hoogh ver¬
heven uyrwerek; onder dit uyrwerek binnens dacks is
de koorenmarekt, feer ruym ende breet, ende daer bo¬
ven de wollemarckt, de fchermfchole, ende de krijghs-
bane. Daerenboven ifïer een befondere plaets daer men
laken verkoppt,met veel fchoone ende wijde vertreck-
plaetfen voor de Heeren der ftadt, het ghevanghen
huys,ende meer andere wooningen. So dat dit eene Pa¬
leys by na alles begrijpt dat tot dienft van een ftadt van
nooden is. Het werdt eerft ghefticht by GraefWillem
van Henegouw, vanHollant, van Zeelant, ende Heere
van Vrieflantjtoeghenaemt de Goede. Andere Paleyfen
gaen wy voorby. Binnen Valencijn wort foo goeden or- Regering.
dre ghehouden in 't ftuck van4 de borgherlijcke regee-
ringhe, dat vele vreemdelinghen, ende met name die
van Nurenbergh wel eer daer henen ghefonden heb¬
ben , om van de politie der ftadt onderricht te wefen,
waer uyt fy oock eenighe wetten ontleent hebben, die
fy noch ghebruyeken in hare wel ghefchickte Repu-
blijcke. De ghemeene borghers van Valencijn generen
haer meeft met koopmanfehap ende hantwereken. De
voomaemfte ambachten fijn lakenen te maken, mitfga-
ders offetten, fijn lijnwaet ghelijck Camerijcx doeck,
fatijnen, taft''taf, cangeant, ende bynae alderley krame-
rye ende nootfakelijcke dinghen voor de ghemeente.
Valencijn heeft van over langhejaren den ftapel van al- Stapel
le Franfche wijnen , die in de Nederlanden over landt
ghebracht worden; maeckt een Heerlij ckheydt op fich mlmn°
felfs, (hoe wel de Prince ghenen befonderen tijtel daer
af voert) ende heeft van over veel hondert jaren zyne
eyghene wetten ende coftuymen, feer verfchillende
van die van Henegouw. Welcke wetten oock ghe¬
bruyeken de lieden Bouchain, Quenoy, ende Condé,
met noch 132 dorpen , reforterende onder 'tCafte-
leynfchap van Valencijn, ende incas van appelle niet
ftaende onder den Raet Provinciael van Berghen, maer
onder het hooghe Hofvan Mechelen. De Staten defer
Heerlijckheyt beftaen uyt Prelaten,Edelen,en burgers.

Bouchain van Pipinus ghebout ter ghedachtenis van
de nederlaghe der Franfen, is gheleghen op.de flincke-
zyde van de Schelde, tuffchen Valencijn ende Came-
rijck, vanelex vier mijlen verfcheyden, een ftereke
plaetfe , verfien met een väft ende bynae onwinbaer
kafteel. Sy is de hooftftadt des Graeffchaps van Oofter-
vant, het welcke als erfgoet plach toe te komen den
outften fone des Graven van Henegouw.

Het

H E N E

jivennes.

Chimay.

Marien

bourgb.

Ouenoy. Het ftereke,maer kleyne ftedeken Quenoy,drie my¬
len van Valencijn, plach hier voormaels te wefen de ou¬
de woonftadt en morghen-gave der Gravinnen van He¬
negouw, is mede bekent door de halfzyde ftoffen, die
fy femofet noemen, en daer ghemaeckt worden.

Condé. Twee mylen van Valencijn, op de Schelde, is het lu¬
ftighe ftedeken Condé , toekomende den doorluchti-
ghen huyfe van Lalaingh.

Landrecy. Landrecy light op de Sambre, drie mylen van Que¬
noy, ende fes van Valencijn, een kleyn fterek ftedeken,
wel eer toeghekomen hebbende den Hertogh van Aer-
fchot, maer namaels by hem teghen den Keyfer ver¬
mangelt , is bekent door de groote belegheringh die 't
uytgeftaen heeft in den jare 15*43 wanneer het Carolus
belegherde,alfoo het eerft door de Franfchen ingheno-
men was.

De ftereke frontierftadt Avennes is ghebout aen den
Hepre, vier mylen van Landrecy, ende vier vanMau-
beuge , is mede verfien met den tijtel van een Graef¬
fchap.

Chimay is een fraey fterek ftedeken, heeft den tijtel
van Prinfchap, toebehoorende den Hertogh van Aer-
fchot,die aldaer een heerlij ck Paleys heeft. Het leyt in
een bofch,op de Blanche,fes mylen van Avennes.

Korts nae dat Marten van Roffem dien vermaerden
tocht ghedaen hadde door Brabant ende Lutzenburgh
in 'tjaer 1 f42 , heeft Vrou Marie, Koninginne Wedu¬
we van Hongarien,ende Regente van de Nederlanden,
door bevel vande Keyfer haren broeder, doen bouwen
ende na haren name ghenoemt de ftadt Marienbourgh,
drie mylen van Chimay, ende thien van Berghen, tuf¬
fchen twee rivieren , te weten de Blanche , maer een

fteenworp verre, ende de Noire,ontrent een halve my-
le van daer; defe plaetfe verfien lijnde wordt onwinbaer
ghehouden.

Als de Francoyfen in't jaer 15") 4 de ftadt Marien¬
bourgh, door onachtfaemheyt van 't garnifoen, ingeno¬
men hadden, werdt Philippeville, tot een frontierftadt,
daer teghen ghebout,ende na den Koningh Philippus lo
ghenoemt, light anderhalfmyle van Marienbourgh.

Beaumont heeft fijn naemvanden fchoonen bergh
daer 't op ghebout is, ligghende van Chimay ende Bins
elck vier mylen, ende van Berghen feven. Het is een
fray ftedeken, toebehoorende den Hertoghe van Aer-
fchot, die onder andere fijne tijtelen hemfchryft Grave
van Beaumont. Het plach als erfdeel toe te komen den
tweeden fone des Graven van Henegouw.

Mabetige. Op de Sambre vier mylen van Berghen leydt Ma-
beuge, in welcke een Convent is van de Edele Orden
der Canonikeffen, ghelijck te Nivelen Berghen, welck
Convent met de fchoone kercke daer by doen ftichten
heeft Sinte Aldegonde, van de welcke het naderhandt
fijnen name ghekreghen heeft. De Abdifle heeft, fo wel
in't wereltlijck als in 't gheeftelij ck, de heerfchappye
over defe ftadt ende haren byvangh, met privilegie van
te moghen llaen fekere looden penninghskens,daer van
de twaelve doen een Brabantfchen halve ftuyver.

Bavais. Bavais,vyfmylen van Berghen,wordt gheheeten Ba-
vais Walonne, tot onderfcheyt van Bavais Picarde in
Vranckrijck, het is nu een kleyn ftedeken, maer dat het
in ouden tyden wat belbnders gheweeft moet hebben,
bewyfen verfcheyden overblijf felen van treffelijcke
-wereken daer binnen ende ontrent. Onder andere een
fteene columne op de marekt, onder welcke men feght
dat beginnen alle die gheftrate weghen ofte caflyen,die
van daer af pleghen te loopen na verfcheyden quartie¬
ren van Vranckrijck,ende van den Franfoyfen, na feke¬
re hare Koninginne, ghenoemt worden les chemins de
Brunehault. Defe weghen (lbo Carolus Boviilus fchryft)
hebben dit befonders, datfe hoogher fijn dan aen we-
derzyde het landt is , datfe reghelrecht loopen nae de
voomaemfte lieden van Vranckryck,ende datfe metfe-

Nederlandt.

Bhilippe-
ville.

Beaumont.
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kere kleyne keykens gheftraet zyn, die men nochtans
nerghens daer ontrent vint, fo dat men meynen foude,
ofdatfe van het aertrijck moeten opgheworpen zyn, o£
uyt den Hemel ghereghent, oft anderfins aldaer ghe¬
bracht. Dit Bavais is niet het oude vermaerde Belgium,
ghelijck wy elders bewefen hebben: die meer daer af
begheert te weten lefe Guicciardijn.

De ftadt Bins, by de Walen ghenaemt Binche, op den Bins.
arm van de Haine, drie mylen van Berghen, heeft eer¬
tijdts toeghekomen Vrou Marie van Hongarien, de
welcke het felve van de Keyler haren broeder ver-
kreghen hadde , voor dien tydt dat fy leefde, de
welcke daerom de felvighe plaets feer hadde ver¬
nieuwt , ende met fchoone huyfen ende koftelijc-
ke hoven heerlyck verciert , hebbende daer dichte
by doen bouwen het hoffelijck Paleys , kafteelwys
ghemaeckt, dat nae haer gheheeten werdt Mariemonf.
Alwaer onder andere te fien was een uytnemende kon-
ftelijcke Ceres, 28 voeten langh, in eenen hof ligghen-
de.De bergh Parnaflus ghemaeckt van peerlemoer,met
de fonteyne in Helicon, ende de neghen Sangh-God-
dinnen van wit marber daer op.Noch een Porphyrftene
waterback: een bancket-tafelken wel van duyfent ftuc-
ken inghevoeght, in het welck de ftadt Bins na 't leven
afghebeelt was met naturele coleuren: verfcheyden fil-
vere afghegoten kruydekens ende bloemkens,die door
den windt verwaeyden ; eenen ghemaeckten Hemel,
waer uyt het donderde,blixemde,ende reghende, ende
fekere fonteynen fpringende uyt konftigh ghemaeck-
te rootfen, daer coraeltacken uyt fcheenen te groeyen,
maer alles heeft de Koningh van Vranckrijck Henrick
de 11, nae dat hy in den jare 15-5-4 Bins inghenomen
hadde , uyt befondere wraeckgierigheydt, teghen de
voorfz Regente, om de groote brantftichtinghen die fy
hadde doen aenrechten in Picardien, ende meeftendeel
om het af-branden van fijn heerlij ck Paleys Folien-
braye, t' allen kanten doen in brant fteken ende vernie¬
len,felfs de ftadt niet verfchoonende,fo dat de meeften¬
deel van haer borghers fich begaven naer Berghen. Nu
ter tijdt is fy weder in redelij eken doene,en Mariemont
allenghskens wederom gherepareert by de Ertsherto¬
gen Albertus en Ifabella, die fich fomers daer veel ont¬
hielden.

Twee mylen van Bins ende drie van Berghen leydt Reux.
Reux, een oude, fraye ftadt, die 't ghebiedt heeft over
veel dorpen, ende van Carel de V verheven is tot een
Graeffchap , toebehoorende die van denhuyfe van
Crouy.

Soigny drie mylen van Bins, ende drie van Berghen, Soigny. *
op de Seine, daer men hout dat het fijn naem af heeft, is
een kleyn,maer fray ende tamelijck rijck ftedeken,heb¬
bende een heerlijck Collegie van Canoniken,ghenaemt
de Heeren van Sint Vincent, die 't bewint hebben over
de ftadt ende al haer ghebiet. Van Soigny komen infon-
derheyt veel goede Sangers oft Muficijns.

Breine le Comte is drie mylen van Halle ende vier Dreine &
van Berghen, een foo oude ftadt, datmenfe hout ghe- Comte„
bout te zyn,ende den naem te hebben van den Hoogh-
vermaerden Brennus, verwoeder van Romen, daer Ti¬
tus Livius affchrijft in fijn vijfde boeck:fy wort toeghe-
naemt le Comte , tot onderfcheyt van een kleyne, maer
oude vlecke in Brabant genaemt Breyne Aleu, aen den
ingangh van 't Sognien bofch , drie mylen van Bruffel,
met een kafteel daer by,ghenaemt Breine le Chafteau.

Engen,dat de Walen noemen Enghien, leyt vier my- Engen,
len van Ath,vijfvan Berghen,ende foo veel van Bruffel,
een kleyn ftedeken , daer menichte van veelderley
fchoone tapifferyen ghemaeckt wordt. Heeft nochon-
lancx toeghekomen den Koningh Henrick de Groote
van Vranckrijck, maer is uyt fijnen name verkoft met
feventhien dorpen onder de Baronie reforterende, aen
den Grave van Arenberg, die fich op 't Paleys onthout.

2 Halle,



H E N E

Halle. Halle , by de Walen ghenoemt Noflre Dame d' Haulx,
is gheleghen aen 't voorfz waterken Seine , het welcke
daer door loopt, drie mylen van Bruflèl, op de uyterfte
palen van Brabant ende Henegouw: heeft een oude
kercke,ghewyt ter eeren van onfe Lieve Vrouwe, daer
men feyt veel miraculen ghefchiet te fijn , daerom fy
oock veel verfoecx heeft, niet alleenlijck van defe lan¬
den , maer oock uyt Vranckrijck ende andere plaetfen,
defe fijn befchreven door twee Nederlantlche lichten

■ luftus Lipfius,ende Erycius Puteanus.
Leßine. Leffine,daer veel lijnwaets ghemaeckt wort,leyt vier

mylen van Engen, ende fes van Berghen, aen de water-
vloet Denre, op de frontieren van Vlaenderen, waerom
die plaets dickmaels oorfaeck gheweeft is van groote
oneenigheyt tuffchen beyde de landen, alfo de Vlamin¬
ghen de felve onder de Graeflijckheyt van Vlaenderen
meynden te trecken.

Chevre. Het kleyne maer luftighe ftedeken Chevre, 't welck
den tijtel heeft van Graeffchap, ende toebehoort den
Hertoghe van Aerfchot, leydt op den Hunel, een myle
van Ath,ende vijfvan Berghen.

Aeth. Aeth light twee mylen van Leffine, vier van Bergen,
een kleyn,maer fchoon ende redelijck fterck ftedeken,
light op den Dender,Hier wort van de inwoondersjaer-
lijcx fo veel linne laecken ghemaeckt, dat men bevon¬
den heeft, datfè ineen jaer meer dan tweemael hon-
dert duyfent franfche kroonen ontfanghen hebben.

Sint Ge- Sint Geleyn heeft lijnen naem van de Abdye aldaer,
wiens Abt by oudt recht Heer is in 't gheeftelij ck ende
wereltlijck van de ftadt,ende is dit de voornaemfte Ab¬
dye van Henegouw. De ftadt is kleyn, light twee my¬
len van Berghen, ende de Haine loopt daer door, waer
van Henegouw den naem heeft.

Lenz.«. Leuze,een redelij ck fray ftedeken,vijfmylen van Va-
lencijn, werdt voor eenighe jaren bykans afghebrandt,
maer naderhant luftigh opghebout ende gherepareert.

Fontaine Behalven defe befloten fteden van Henegouw , is
ï Evcfqne. Jaer noch het fraeye ftedeken Fontaine 1' Evefque, op

de uyterfte palen van dit Graeffchap , ende 't Bifdom
Luyck, ontrent een kleyne mijle van de Sambre, ende
twee van Bins. Maer alfoo de Grave van Henegouw,
ende de Bilfchop van Luyck, over de Heerlij ckheydt
van dit ftedeken twiftich fijn,wort het onder gheen van
beyde gherekent.

De dorpen endekafteelen in dit lant vereert met den
tijtel van Graeffchappen ende Baronnien fijn

Lalaingh. Lalaingh, een fraey dorp met een kafteel,groot ende
wijt van byvangh, gheleghen op de Scarpe, twee mylen
vanDouay, ende vijfvan Valencijn, is een Graeffchap,
wiens Graven oock pleghen te wefen Graven van
Hooghftraten in Brabant.

Mmü- Montigny in 't Graeffchap van Ooftervant, ontrent
gny. twee mylen van Douay,by de Abdye van Marchenes, is

een Baronnye,eertijdts toebehoorende den Heere Flo-
rent van Mommorericy, Ridder van 't gulden Vlies,
broeder van den onthalfden Grave van Hoorn, die in 't
eerfte van de voorlede troublen door de Hertoghinne
van Parma naer Spaenjen ghefönden lijnde,om den Ko-
ningh te informeren van den ftaet deler landen, aldaer
ïn de ghevanghenifïègheftorvenis.

Antoing. Antoing, op de Schelde, een mijle van Doornick, is
een luftich dorp, met een fchoon kafteel,lo out dat men
't feyt het werck te wefen van Marcus Antonius, Trium~
vir van Romen , die met Iulius Csefar in Vranckrijck
gheweeft heeft. De Princen van Efpinoy pleghen daer
ghemeynlijck hofte houden.

Ligne. Ligne, een fraey dorp met een kafteel, voor de trou¬
blen een Graeffchap, is nu tot een Prinfdom verheyerL
light een mijle van Chevre,ende twee van Ath.

G O V W.

Bofifu,een fchoon dorp, met foo treffelijcken, alhoe- Bofte,
wel onvolmaeckt,kafteel, als niet een in alle de Neder¬
landen , is mede een Graeffchap , ligghende derdehalf
myl van Berghen, ende vier van Valencijn. Het voorfz
kafteel, waer van alleenlij ck het vierdepart voltoyt is,
heeft groote inkomen, ende van binnen een wijt vier¬
kant pleyn met het beginfel van een gaelderye , waer
onder een bequameftallinghe , voor drie hondert ofte
meer peerden. De gaelderye kan men met breede trap¬
pen op rijden,drie oft vier neffens malkanderen. Op de
felve refponderen de deuren van verfcheyde kameren,
bequaem om groote Heeren te logeeren,ende elck om
koftelijcft toegemaeckt. Beneden 't kafteel is een uyt-
nemende fchoone kruyt hof, waer in een feer konftigh
fonteynhuysken ftaet, verciert met drie fonteynen, en
overwelft met drie deelen des werelts,Europa, Afia,en-
de Africa , waer in men fien kan de hanteringhe van
meeft de inwoonders van yder deel , mitfgaders veel
konftighe berghwercken ende ghedjerten. Boven dit
huysken is een kamerken met fchelpen verwelft, eeni¬
ghe perfonagien afbeeldende. Ende beneffens den hof
een wateringhe, ende viffcherye. De Grave Iohan de
Hemin Lietart, Vader van Grave Maximiliaenfdie na-
maels ghevanghen werdt in den fcheepftrijt op de zuy-
derzee) heeft dit werck begonnen ende dus verre ghe-
bracht,maer na fijn doot en iffer niet veel meer aen ge-
voordert. Als Keyfer Carel de V defen timmer quam
befichtighen,vereerde hy de felve met eenen Hercules
van twaelfvoeten hooghe , waer mede die van Parijs
hem vereert hadden in 'tjaer 15*39-

Barlemont,twee mylen van Landrecy, ende foo veel Barlmm.
van Avennes,ghelegen op de Sambre, is een groot dorp
met een kafteel, by Coningh Philippus de 11 tot een
Graeffchap ghemaeckt.

Ontrent een halfmyle van Avennes leyt Glayon,een Glayon.
fraey dorp met een fterck kafteel, ende voert den tijtel
van Baronnye.

Trafegnie, twee mylen van Bins, is een feer fraey ka- Trafegnie.
fteefmet een fchoon dorp, vermaert door de outheydt
van 't gheflachte fijner Baroenen , die defe Heerlijck-
heyt befeten hebben over de fes hondertjaren.

Solré Ie Chafteau is ontrent twee mylen van Avennes, Bolre le
ende 't voornaemfte ende treffelijckfte dorp van ghe- Chaffiem.
heel Henegouw,hebbende een feer oudt ende ghewel-
dich fterck kafteel.

Ontrent een kleyne mijl van Beaumontis Barbanzon Barbanmr.
gheleghen by een groot bofch van Ypen-boomen, een
rijck dorp met een kafteel ende Baronnye,toekomende
den voorfz Grave van Aremberghe.

Aimeries,op de Sambre by Barlemont, ende ontrent Aimerks.
anderhalfmyl van Mabeuge, is een groot dorp met een
fchoon kafteel,ende fèer oude Heerlijckheyt.

Staet te mercken dat in Henegouw oock gheleghen Tovin.
fijn de fteden van Tovin ende Covines, maer, aenghe- Covmes-
fien datfè beyde denBififchop van Luyck toehooren, Halen-.
worden hier alleenlij ck aengheroert,ghelijck mede yaA6nrt'
lencourt, een ftadt binnen de palen van Henegouw, re-
forterende onder het Graeffchap Namen, alwaer fy be¬
fchreven wort.

In Henegouwis veel Edeldoms. Vele begheven liaer Adel.
in den oorloghe , fommighe tot ftuderen, andere tot
landtbouwinghe,ende feer vele tot koopmanfchappen.
Het ghemeyne volck gheneert fich met hantwercken*
daer in fy kloeck zyn.Het is door de bant beleeft volck»
maer 't grau iffer hatigh,nijdigh,ende archliftich» Meo
fpreeckter meeftendeel Francoys, doch leer grofende
verdorven ; in de fteden ende quartieren palende aen
Brabant ende Vlaenderen, fo wel Vlaemfch als Wallek.

Het Graeffchap

a r t o i s.

Et Graeffchap Artois is mede dien, ende naerghelaten heeft Philips Hertogh en Gr'a-
een van de feventhien Neder- ve van Burgundien en Artois. Wiens erfghenaem was
landen, wiens hooft-ftadt is Philips de II, die fonder kinderen geftorven is,naulijck
Atrecht, bewoont van de Atre- houbaer. Hier mede is het Hertoghdom Burgundien Beyde aen
bates , volckeren daer Caefar van ghecomen aen Ian Coninck van Vranckrijck, die foon Hrancnjck.
fchrijft, die naer dat hy de felve was van Iohanna, fufter van Odo Hertogh van Burgun-
verwonnen hadde , heeft daer dien: maer het Graeffchap van Burgundien en Artois
Coninck ghemaeckt Comium, is ghekomen op't gheflacht der Princen van Vlaende-
die hem gerrouwelijck en kloec- ren, door het maeghfehap van houwelij cks weghen van

kelij ck gheholpen hadde in den tocht nae Britannien; Philips de Langhe,wiens dochter Margarita troude met
om welck noch meerder te loonen, heeft de ftadt vry Lodewijck van Nevers Grave van Vlaenderen. Vyt dit
ghemaeckt, en haer vorighe wetten en rechten laeten houwelijck is ghekomen Lodewijck van Male , die
ghebruycken,en de Morinen onder haer ghebiedt ghe- Vlaenderen en Artois geerft heeft, en een eenige doch-
ftelt: Het is waerfchynelijck,dat,naer de doot van Co- ter Margriet naeghelaten , die beyde defe Graeffchap-
ninck Comius, die van Atrecht met de andere Belgen pen ten houwelijck ghebracht heeft aen Philipsvan Va-
eerft onder de Romeynen, daernae onder de Francken lois, ghenoemt de Stoute , foon van Ian Coninck van
gheftaen hebben, tot dat Ragnacarius oft Cannacarius, Vranckrijck : Hier van is Artois ghekomen op Ian;
Prince van Atrecht en den Vlaemfchen ftreeck, met op Philips de Goede; en op Hertogh Carel de Stoute
fijn broeders van Clodoveus Coninck van Vranckrijck van Burgundien ; ende op fijn dochter Maria , die

MetVlaen- is omghebracht. Dat Artois onder Vlaenderen eertijts dat onder andere landen ten houwelijck ghebrocht
deren een begrepen was , blijcktklaerlijck uyt de oude hiftorien, heeft aen de Aertzhertogh Maxmiliaen van Ooften- Aen't huys
Graeffchap. encje jat Karel de Caluwe het felve, met de hooft- rijck. Als de voorfchreven Karei de Stoute in den Ooflenrijc.

ftadt Atrecht, met zijn dochter Iudith ten houwelijck flach by Nancey ghebleven was , is Lodewijck de
gegeven heeft aen Balduwijn, eerften Grave van Vlaen- XI Coninck van Vranckrijck in Artois gevallen, ende
deren; welcke Balduwijn de Caluwe Atrecht het hooft heeft den naem van Atrebates willen uytroeyen, noe-
van't Vlaemfche Prinfdom,gemaeckt heeft,dat fo lange mende't landt Francefia. Maer Keyfer Maximiliaen
in de ftam der Vlaemfche Princen ghebleven is, totdat heeft dit Graeffchap weder ghewonnen,en fijn foon

Atrecht de Iohan van Atrecht door Balduwijn de Godtvruchtighe Philips,met meer andere Nederlantfche Hertoghdom-
Mooftftadt. van a\ £jn goederen berooft, en uyt heel Vlaenderen men en Graeffchappen achterglielaten.

verdreven is, ghelijck Meijerus ghetuyght. Ditbefit Artois is ten noorden bepaelt met den watervloedt Falen.
van Artois en Vlaenderen, t'famen,heeft foo langhe ge- Leye ende de nieuwe graft,die het fcheydê van Vlaems-
duert, tot de tijden van Philips van Elfaz, die dat deel vlaenderen: ten zuyden ende ten weften grenft het aen
van weft-Vlaenderen, daer Artois in begrepen is, ten Picardien , ende ten ooften aen Walfch-Vlaenderen.

Gefcheyden houwelijck ghegeven heeft,met fijn nichte Ifabella,aen Is een fchoon ende goet landfehap, hebbende foete Landts aen
van Vlaen- pj1jppS pone van LOUyS de V11 Coninck van Vranc- locht, een vette vruchtbare grondt, de welcke voort- en vrucht-

rijck. Waer uyt groote twift ende een vyf-jarighe oor- brenght alderley nootdruft tot des menfehen onder- baerheyt.
logh ontftaen is, want de Vlamingen qualijck te vreden houdinghe , behalven wijn, welck ghebreck nochtans
waren, dat de Prince het landt ghedeylt hadde fonder meer veroorfaeckt wordt door de onachtfaemheydt
bewilginghe van de Staten en de ghemeente. Ten laet- der inwoonderen, als door de natuere des landts. Bo¬
ften, nae dat de vrede ghemaeckt was tuffchen Philips ven al gheeft het overvloedigh veel fchoone tarwe,
Auguft ende Balduwijn Grave van Vlaenderen en Ar- daer het veel van fijn nabueren mede fpijft, ende met
tois, is Artois door de uytfpraecke van goede mannen, name die van Duytfch-Vlaenderen ende Brabant.
Lodewij ck fone van Philips toeghewefen, die fijn foon In het Graeffchap van Artois zijn neghen Caffelryen, Cafelrijen.
Robert erfghenaem van Artois met teftament ghe- met verfcheyden Abdyen ende andere kloöfteren.Men

En een by- maeckt heeft; ende Lodewij ck de Heylighe heeft Ar- telter twaelfbefloten fteden,te weten,Atrecht,S.Omer, Steden,
fonder tois tot een Graeffchap verheven, en aen den felven Bethune, Arien, Bapaume,Hefdinfort, Renty, (dat be-
Gr^ff°hap. Robert fijn broeder gegeven in 'tjaer 1224,die het felf- ter een flot oft kafteel dan een ftadt mach ghenoemt

de fijn fone Robert naerghelaten heeft. Defe heeft fijn worden)S.Pol,Perne,Lillers,Baffee,endeLens.Behalven
fone Philips overleeft,ende is gheftorven achterlatende defe fietmen daer noch de verwoefte plaetfen van de
een eenighe dochter Mathildis, tuffchen welcke ende fchoone ende ftereke afgeworpene fteden Heidin ende
Robert fone van Philips ghefchil gherefèn is om de Terouane. Ende voorts zijnder acht hondert vieren- Dorpen.
Graeflijckheyt Artois : het vonnis is ghewefen in't vijftigh dorpen, van de welcke fommige door de Fran»
Hofvan Parijs voor Mathildis,die nu doot was, teghen fche oorlogen feer verlaten ende verwoeft zijn.
haer broeders fone Robert, die nochtans naerder was, De Staten van Artois beftaen in vier leden, te weten Staten*
door het recht van appennage, waer door de mans voor de Prelaten, de Capittelen ende kereken, den Edel-
de vrouwen gaen; ende oock van natueren , waer door dom , ende de Steden.
de neven voor de moeyen geprefèreert worde: maer om De ftadt van Atrecht, in t latijn gheheten Atrebatum, Atrecht„
dat Robert fich met valfche en verfierde befcheeden in in 't Francoys ^Arras , is al in Caefars tijden gheweeft,
dit proces beholpen hadde , is tweemael ten voordeele ende tot noch toe ghebleven de hooftftadt der volcke-
van de moeye vonnis gheftreken. Sommighe meynen ren die hy in fijne Commentarien noemt Atrebates,ende
nochtans dat dit vonnis meer uyt gonft ghewefen is, als nu ter tijdt ghenoemt worden die van Artois. Want
uyt haet van de valfcheyt, om dat Mathildis haer oudfte dit graeffchap begrijpt, indien niet geheel, immers het

Aen v hms ^oc^ter Iohanna verlooft hadde aen Philips de Langhe, meefte deel van het landt eertijts by de voorfz volcke-
van Bur- f°ne des Conincx. Vyt dit houwelij ck is Iohanna ghe- ren bewoont. Sy is ghelegen ontrent een boochfchoot
gnndkn. "boren, die ghetrout is met Odo Hertogh van Burgun- weeghs van de riviere Scarpe, fes mylen van Douay,
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A RTO ï S.
acht van Dourlens, vijfvan Camer ij ck, ende veerthien ghe man ghedaen heeft, ende aldaer doen maken die

La Cité. inuer. Het een deel heet la Cité, oft de Borcht > ende kercke met het kloofter ghemaeckt zijnde, is de heyli-
Vdle. behoort den biffchop toe : het ander la Ville , ofte de ghe man daer in vertrocken, om fijn teven voorts over

ftadt, ende ftaet onder den Landtsheer. De borcht te brengen , ende zijn ter felver plaetfe by hem komen
is feer kleyn , maer fchoon , vaft, ende fterck van bol- wonen veel deuchdelijcke mannen, onder andere zijn
wercken ende fchanflèn. In dit deel ftaet de koftelijcke landtfman S.Bertin. Ende door de godvruchtige werc-

jUomkerck' ende overfchoone Domkercke van onfer Vrouwe, ken van defe luyden, maer voornemelijck door den
Librye. met een feer frayeLibrye van menigerley boecken met naem van S.Omers fuyver leven, iffer fulcken menich-

der hant ghefchreven , ende meeftendeel in der Godt- te van volcke te defer plaetfe metter woone gekomen,
JBifdom. heydt. De eerfte biffchop van defe kercke is gheweeft datter eyndelijck een ftadt ghebouwt wert, die tot

S.Vaft, oft Vedaftus, ingheftelt in 't jaer onfes Heeren gedachteniffe defes heyligen biflchops de naem kreech
Een met Doch dit Bifdom is namaels tot een ghemaeckt, van S.Omer. Hy overleedt in 'tjaer onfes Heeren 69 5-,

Camerijckï enje Dnghen tijdt ghebleven met dat van Camerijck, ende drie jaer naer hem de voornoemde S.Bertin, die Abdye.
tot dat eyndelijck Paus Vrbanus de II, om die van Ca- d'Abdije noch huydenfdaeghs fijnen name voerende
merijck (die den Keyfer Henrick de IV teghen hem ghefticht heeft, waer af de kercke feer heerlij ck ghe-
bygheftaen hadden) te ftraffen, de biffchoplijcke weer- timmert is , ghelijck oock het kloofter, ende foo rijc-

Herftelt» digheyt op nieus herfteldt binnen de ftadt van Atrecht, kelijck begift, datter luttel Abdijen in Vlaenderen rijc-
in 'tjaer 109 5*. De biffchop is geeftelijck ende werelt- ker oft fchoonder zijn. De ftadt van S. Omer is ghele-
lijck Heere van de voorfz Borght, maer kent altijt den gen op de riviere Aa,oft Ha, ghelijcke verre van Arien
Grave voor Overfte,want by den felven wordt hy ghe- ende Ardres, te weten vier mylen. Sy is een feer fterc-
noemt, ende van den Paus beveftight in fijnen ftaet. ke frontier-ftadt teghen Vranckrijck, wel betimmert,
Hadde jaerlijcx inkomende, ten tijde van Guicciardin, ende met veel lchoone gebouwen van huyfen verciert,
vijf ofte fes duyfent- kroonen , nae dat de jaren onder welcke is de heerlijcke wooninghe des voorfz
vruchtbaer van koren waren. De ftadt, of foo de Wa- Abts. De Caffelrije van S. Omer heeft het ghebiedt

Stefckte. Dn fpreken la Ville , is foo groot ende fterck van ghele- over veel dorpen ende eenen grooten byvangh van
gentheyt, van moeren, veften, bolwercken, ende wijde lande.
diepe, alhoewel waterloofe , graften, datmen die hout By S.Omer is een feer fchoon ende groot meer, vol Meer,
voor onwinbaer. De ftraten zijnder fchoon, ende de levende ofte fpringhende wateren, die aldaer vei gade-
marckt uytnemende groot ende ruym. In dit deel leyt ren, ende loopen voorts in de Ha. In dit lac zij n veel
de Abdije van S. Vaft, de rijckfte, foomen meynt, van ftuckenlandts gelijck Eylandekens , ende beemden vol
gantfch Nederlandt, want de Abt hadde al voorde gras ende kleyne boomkens , de welcke op het water
troublen jaerlijcx inkomende meer dan twintigh duy- herwaerts ende derwaerts dryven, fo datmen een koor-
fent ducaten. De huyfen van de ftadt zijn wonder be- de vaft makende aen een van die boomkens, het ftuck
quamelijck ghemaeckt,met feer wijde ende konftelijck landts trecken kan daermen wilt, ende zijn defe dry-
gheplaveyde kelders onder de aerde , in de welcke by vende Eylandekens wel foo groot datter een goet deel
tijdt van oorloghe,ende als 't noot doet,de borgers met koeyen ende fchapen op kan gaen wey den. Onder de
hare huyfgefinnen haer ver treek nemen,om befchermt felve vertrecken ontallijck veel viffchen, fo wel fomers
te zijn van het grofghefchut der vyanden. als 's winters, om bevrijt te zijn van de groote koude

Handeling. De ftadt is feer volckrijck ende wel bewoont. Men ende hitte: Ende ftaen ontrent dit lac veifcheyden
maeckter infonderheyt feer veel fayen , die wel bekent huyfen ofte wooningen, onder andere een groote ende
ende ghefocht zijn in verfcheyden quartieren van uytnemende fchoone Abdye, ghenoemt Clermaretz,
Europa. Doen Vlaenderen eerftmael tot een Graef- van S.Bernards ordern dewelcke fföomen feydt) hy fel-
fchap ghemaeckt werdt, ende begreep al het landt ge- ve ghefticht heeft.
leghen tuftchen de Schelde ende Somme, was Atrecht Ontrent vyf mijlen van Arien ende derdehalt van Bethum,
de hooftftadt des gaotfehen Graeffchaps, het welcke Lillers leyt de fraye ende ftereke ftadt van Bethune, in
doe ter tijdt begreep defe feven voornaemfte fteden, de welcke groote menichte van feer goede ende ver-
Atrecht, Gent, Brugge, Ypre, S. Omer, Rijfiel, ende maerde kale ghemaeckt wordt, ende van daer voort
Douay: maer Artois van Vlaenderen afghefcheyden, ghefonden in andere omligghende landen: de felve is

Refidentie ende tot een befonder Graeffchap gheworden zijnde, als een koren fchuere van de naeftliggende fteden.
wan de fy ghebleven de hooftftadt van Artois,ende refideert Defe was eertijdts een vermaerde ftadt, ende heer- Een heer■-
Raedt pro~ aldaer over fiilcx de Raedt Provinciael van dit Graef- lijekheydtop lijn felven ,eerfe onder het Graeffchap lijekheyt,
winciael. fchap,van wiens vonniflen men voorts appelleren mach - van Artois begrepen was, ende wierde met een eyghen

aen den grooten Raedt óft parlement van Mecchelen. tijtel de Advocaetfchap van Bethune ghenoemt, en
Sommighe , onder welcke is de werelt-befchryver haer Princen, Advocaten, dat is Voorfpraken en be- Hare Bee-

S. Omer. Abrahamus Ortelius,meynen, daer nu de ftadt S.Omer fchermers van haer landt. Het fchijnt datfe haer wo- ren Advo-
ftaet, dat daer voortijdts ghelegen gheweeft zy de ha- ninghe ghehadt hebben op het oude flot, dat noch in C^^J>e"
ven, die Iulius Csefar noemt Portas Iccins , ende dat foo de ftadt is, en daer nu ter tijdt de Gouverneur van de n m
wel om den ouden naem, met den welcken fy eertijdts Coninck fijn refidentie heeft; foo dat door defe oc-
ghenoemtwert Sithiu, ghelijck ofmen feyde Sinm Icti, cafiehier veel huyfen ghemaeckt zijn , ende fy ten
als om de ghelegenthey t van de plaetfe felfs, de welcke laetften een ftadt gheworden is , die in tjaer 1137 af
laghe zijnde , alhoewel nu eenichfins met hooghte brande. Vyt de hiftorien blijekt dat de authoriteyt van Haer Au-
befloten , ghenoegh betoont , dat de zee daer tot de Advocaten oft Heeren van Bethune groot gheweeft thoriteyt.
anderen tijden heeft kunnen fpelen. Wat hier van te is by de Nederlandtfche Princen, wiens kloecke daden
ghelooven zy , mogen de geleerde onder malkanderen over yoo jaren mede by de fchrijvers verhaelt wor-
difputeren; wy feggen met Guicciardin, dat defe ftadt den. Want Robert,Advocaet van Bethune, is in tjaer
haren naem heeft van eenen heylighen man, gheboren 1096 met Robert de II, Solymus ghenoemt, Grave
vanConftantz, ende in fijnen tijdt biffchop van Ter- van Vlaenderen, ghereyft om het heylighe landt van
wanen, door wiens vernaemde heyligheydt Aldroaldt Paleftinen te helpen winnen. Anno 1164 is een ander
een feer rijck ende godtvreefendt Heere beweecht Advocaet van Bethune, oock Robert ghenaemt, met
zijnde, heeft hem gegeven een kafteel genaemt Sithiu, Philips van Elfaz,om de felve oorfake in Alien gereyft,
om daer een kloofter te fliehten: het welcke de heyli- en voor de ftadt Ptoiemaida met Philips ghebleven.Wilhem

ARTOIS. V '
Wilhem van Bethunen heeft GraefBaldewijn,die daer- Marckgraeffchap, toebehoorende den doorluchtigheh
naer den toenaem van Conftantinopolen voerde , in de huyfe van Crouy.
oorloghe teghen de Francoyfen gheholpen, in'tjaer Om nieu Hefdin te befchryven, dat de Hertoghe ysheu
1198. De felve Wilhem, de Roffe ghenaemt, en fijn van Savoyen, doen ter tydt Gouverneur van de Neder- Hefdin.
broeder Bartholomaus, hebben den felven Balduwijn landen, den naem heeft ghegeven van Hefdinfort, foo
vergefelfchapt in den tocht naer Paleftinen , in 'tjaer moet alvoren wat ghefeyt worden van oudt Hefdin,uyt
1203. Robert,foon van Wilhem,heeft onder Ferdinand wiens ondergangh het nieuwe,in maniere van fpreken,is
van Portugael, Grave van Vlaenderen , in de oorloghe opghekomen. Oudt Hefdin dan was ghelegen op den Oudt
teghen Vranckrijck, veel groote officien bedient, ende watervloedt Canche, vier mylen van Sint Pof, een fraye Hefdin.
is tweemael in Engelandt ghefonden, 0111 een verbondt ftadt met een fterck kafteel , hebbende een groot
teghen Vranckrijck te maecken. Hier door de foon landtbegrijp ende 't ghebiedt over feer vele dorpen,
van Lodewijck, Coninck van Vranckrijck, verftoort, Maer hoe-wel defe ftadt van wegen hare fterekte voor¬
heeft Bethune inghenomen , en naderhandt aen Ma- tijdts pleech te wefen de woonftede der Graven van
thilde,weduwe van Wilhem,en moeder van Robert,we- Vlaenderen ende Artois , foo en heeft fy nochtans met
der ghegheven, op conditie, dat defe heerlij ckheydt haer kafteel niet fterck ghenoech gheweeft om te we-
foudebewaert worden voor Daniel, Roberts foon, en derftaen de vreeffelijcke beftorminghen die huydenf-
Robert daer van verfteecken zijn , die in de flach daeghs in ghebruyck zijn, ende is over fulex in de oor¬
van Bovines ghebleven is: en Daniel heeft den Coninck logen tuftchen Vranckrijck ende Bourgoignen tot ver¬
van Vranckrijck eedt van ghetrouwicheydt ghedaen fcheyden reyfen nu van d' een ende dan van de andere
enghedient. Robert (foon van Daniel foomen meynt) zyde inghenomen. Onder andere heeftfe de voorfz
met fijn broeder Wilhem, hebben onder andere tegens Hertoge van Savoyen, als Opper-veltheere van des
de ketters van Statin geoorloocht, in 'tjaer 1233 , uyt Keyfers leger , den Francoyfen tot hare groote fchade
welcke hy Mathildem ghekreghen heeft,die naderhant met gheweldt ende vechtender-handt afghenomen, in
de gemalinne was van Guido Dampierre, Grave van 't jaer onfes Heeren i?^3 , waer van wy erghens dit
Vlaenderen, ontrent hetjaer 1245-, en defe twee heer- jaer-dicht ghelefen hebben,
lijekheden te houwelijck bracht. Van defe is gheboren
Robert, Grave van Vlaenderen, die,naer fijns moeders ReX Vbl non properat rebVs sVCCVrrere fefsls,

n. Heerlij ckheydt,den toenaem van Bethune hadde. HefdlnVM CapItVr CaTarls aVfpICIIs.Kjnaer jqet fchijnt dat Bethune korts daernaer onder r
Vrancrijck. yranckrijck ghekomen is. Want men leeft,dat die van Dat is:

Bethunen haer aldereerft overghegheven hebben aen
den Köninck van Vrancrij ck , Philips de Schoone ghe- He Prins vailliant„ van V Franfche landt,
naemt, als hy teghen Guido Dampierre in Vlaenderen te langhe toefde,
quam anno 1297. Ende behalven Rijfel en Douay, is Haerom Hefdijn„ Caerle wierdt dijn,
Bethunen in de vrede befloten , anno 1316 , en aen wienfulex bedroefde.
Vrancrij ck voor altij t gegeven. Inde oorloge tuftchen
Philips de Valois, en Eduard Coninck van Engelandt,is Na 't voorfz innemen beval de Keyfer datmen de
Bethunen van de Vlamingen beleghert. Ten laetften ftadt ende fterekte van Hefdin te gronde af-werpen

Aen die naer ver^c^ey^en ne^er^a§^len en vidtorien, van d' een foude, om daer byte fliehten het nieu Hefdinfort, dat
wan Na- en ^ an^ere fjde, is defe heerlij ckheydt,van de Graven in 't volgende jaer wert ghedaen. Defe plaetfe is won¬

van Vlaenderen, aen haer maechfchap de Graven van derlijck wel ghelegen op den felven vloedt Canche,een
Namen opgedragen, van welcke het meer als 100 jaren kleyne mijl voorder na Vranckrijck, ter plaerfe daer
befeten is , naer datfe het felve vérmangelt hadden met noch een ander rivierken genaemt Blangis in de voorfz
de ftadt Sluys in Vlaenderen, (welck Graeflan van Na- Canchp valt, foo dat dit Hefdinfort van weghen defe
men ghegheven hadde aen Margarita van Male, anno ghelegbntheydt ende door menfehen handtwerek wort
13 6 y,) tot dat Philips de Goede , Hertogh van Burgun- ghehouden voor de feeckerfte ende fterckfte frontier-
dicn, wederom de oude poflèflie bekomen heeft, wiens ftadt van gheheel Nederlandt, ende aenghefien fy van
foon Kareide Stoute, fich Heer van Bethunen fchreef, den landtsheere de privilegiën ende andere voordeelen
oock in't leven van fijn Vader. , van het oude ende afgheworpen Hefdin heeft verkre-

Oft Bethune den Graven van Artois, door eenigh ghen , foo is fy met der tijdt wel bewoont gheworden,
befonder, recht toekomt ,is onfèecker. Sy is de derde ende heeft den naem van Hefdinfort laten varen, aen-

De aerde ftadt van Artois. De Republijck en 't heele ghebiedt, nemende fimpelijck die van Hefdin, ende gheregeert
p , t. wort gheregeert, eenfdeels van de Gouverneur des Co- wordende by haren befbnderen Gouverneur.

ninex van Spanjen, eenfdeels van de Magiftraet. Ontrent fes mylen van Sint Omer ende acht van s.Pel
Arien, by de Walen Aire ghenoemt, is gheleghen op Atrecht is ghelegen S. Pol, welck al over langhe Ver¬

den watervloet Leye, die daer midden door loopt twee eert is gheweeft met den tijtel van Graeffchap, ende
mylen van Terouanen. Het is een goede ende ftereke een feer wijdtftreckende gebiet heeft. Over defe ftadt
ftadt met een feer oudt kafteel, ende wel dicht betim- pretenderen, foo wel die van Vranckrijck, als die van
mert. Hieronymus Buflidius Prooft tot Arien is de Bourgoignen, het recht van fouverainitey t ofte opper-
eerfte ftichter ofte fondateur gheweeft van 't Collegie hoogheydt, doch zijn die van Bourgoignen by provifie
der drie Talen tot Leuven, waer in dat gheleert wor- in't befit der felve.
den de Hebreeufche,Griecxfche ende Latijnfche talen. Perne een fraeye plaetfe,behoorende onder 'tGraef- Perne,

apaume. Ontrent fes mylen van Atrecht light Bapaume, een fchap van S.Pol,leydt vijfmylen van de felve ftadt ver-
kleyn ftedeken, maer feer fterck, ende dat van weghen fcheyden.
fijne ghelegentheyt -3 want daer ontrent drie mylen in 't Tuftchen Arien ende Bethune, ende van elcx drie
ronde gantfch gheen vlietende water en is, waer door mylen verfcheyden, is ghelegen Lillers, een tamelijck Lillers.
men t fëer fwaerlyck fbude kunnen belegeren. Heeft ftedeken.
oock een feer fterck kafteel, ende ghebiedt over een La Baflee leydt ontrent twee mylen ende een halve La Bafe.
groote ftreecke landts. van Lens.

Renty. Renty en is maer een kafteel met een fchoon dorp* Ditlaetfte is een kleyn ftedeken , maer groot van
gheleghen op een vlietend waterken, vyf mylen van byvangh ende ghebiedt, ligghende ontrent vier mylen
Montreuifende vyfvan Hefdinfort. De plaetfe is won- van Atrecht.
derlyck fterck, ende verciert met den tytel van een Nu fullen wy > volghens onfe belofte, een weynigh
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fpreecken van de oude verwoefte ftadt van Terwanen,
welcke voortijts de hooftftadt gheweeft is van de volc-
keren Morini , ende Van de vermaerde landt-befchry-
ver Ptolemasus ghenoemt wordt Taruana. Defe ftadt
was gheleghen aen den oorfprongh van de watervloet
Leye, die dicht aen hare vervallen mueren loopt, on¬
trent drie mylenvan S. Omeryende vyve van Ardres.
Sy was foo fterck, datfe voor onwinnelijck ghehouden
wiert, maer niettemin na lange belegeringe ende won*
derlijeke beftorminghe is fy, van des voorfz Keyfers
krijghfvolck,de Francoyfen afgenomen, in 't jaer 155-3,
ende korts daernae te gronde doen afworpen en ver-
woeften. Wel is waer datfe alfoo ghedeftrueert zijnde
den Francoyfen namaels by traótaet van payfe is we-
der-ghegheven , maer dat ghefchiede met befpreck,
datfe niet meer befloten ofte bemuert en foude mogen
worden. Haer bifdom ('t welck gheduert hadde van 't
jaer 531 af) wert doen in tween ghedeelt, ende d' eene
helft des inkomens den nieuw ingheftelden bifdomme
van Beunen toeghevoecht voor de Francoyfen,d'ander
helft den twee bifdommen van Yperen ende S.Omer,
voor de Vlamingen ende Walen.

By Terwanen,Arien,ende S. Omer, is een groot Ca-
nael, dat de Walen uoemen La Fojfe neuve, dat is , de
nieuwe graft. Dit Canael fchryven fommighe dat ge-
maeckt foude wefen met menfchen handen, ten tijden
van Graef Boudewijn, toeghenaemt de Goedertieren,
om daer door te beletten den inval der vyanden. An¬
dere willen, dat het ghemaeckt zy om te dienen tot een
uyterfte pael ende landtfcheydinghe tuffchen Artois
ende Vlaenderen: Watter van zy ofte niet, het is in der
daedt een feer langhe, maer enghe graft, vol watets,
ende ghelijck een arm van der zee, daer het nochtans
teghenwoordelij ck meer dan acht mylen afleyt. Doch

O ï S.

wilmen fegghen dat de zee eertijdts tot daer toe ghe-
fpoelt heeft, overmidts men in 't Canael tot verfchey-
den reyfen ghevonden heeft ftucken van anckers ende
ander fcheeps-ghereetfcbap. DeTerwaners oft Mo-
rini;worden by de oude fchryvers genoemt de uyterfte
volkeren, ghelijck te fien is uyt dit veersken desPoete
Virgilii in fijn achtfteboeck van iEneas:

Fxtremique hominum CMorini, Rhenufque bicornls.
Dat is:

Be uyterfte van al de menfchen, die wy heten
CMoeringers3en de Rhijn in hoornen twee ghefpleten.

Onder de dorpen van Artoys zijn oock fommighe
feer vernaemde vlecken , die hare vrije jaermerden
ende andere voordeelen hebben, als Avennes le Comte>
ghelegen vier mylen van Atrecht,Afchicourt maer een
half mijlken van de felve ftadt,S.Venant een fraey dorp,
twee mijlen van Arien. Couriers,Blangis, Ligny,Auchy
ende Pas, altefamen wel bekende vermaerde vlecken,
gheleghen op de uyterfte palen van Vranckrijck.

Die van Artois zijn eertijts wel rijck ende machtigh
in koopmanfchappen geweeft, maer door de vele ende
langhduerighe oorloghen teghen Vranckrijck bynae
bijfter gheworden, ende ghedwonghen den krijgh te
volghen, waer toe fy feer bequaem ende ghefchickt
zijn, foo te voet als te paerde, haren Landtsheere won¬
der ghetrouw, ende der Francoyfen doodt-vyanden.
Spreecken de Franfche fprake, maer feer plomp ende
onaerdichlijck, uytghenomen die van den Adel ende
fommighe andere treffelijcke luyden, die hare moeder¬
lij cke tale verbeteren.

Het Graeffchap
VLAENDEREN.

N de Nederlanden fijn feven fo dat de voor fz Liderick,in boerte ende jock,hem feb
Graeffchappen,van welck Vlaem ven noemde Foreftierofte Wout-meefter van Vlaen¬
deren het voornaemfte placht te deren: wekken tytel fijn fone Engarran, ende nae hem
wefen. De oorfprongh van de- Odoaker, oft (fo andere fchijven) Audaker, fijns focns
fen naem is foo duyfter ende on- fone, mede ghevoert hebben 5 jae voor een tijdt langh
feker, dat liever dan de lefer met oock Boudewijn des voorfz Audakers fone, die, het fy
al te langhen verhael over den dan uyt oorfake van fijn fterckte ende vromigheydt,
felven verdrietich te vallen, wy oft om dat hy meell den tijdt ghewapent ende in't har-
hem lenden willen (fo hy immers nas was, toeghenaemt is gheworden de yfere, ofte

daer toe beluft is) tot Guicciardin. Doch indien 't waer- met den yferen arm. Maer defe (ghelijck Paulus iEmi-
achtich is dat lacobus Marchantius (felve een Vlaming, lius ende andere Fliftorie-fchrijvers vertellen) is van
ende naufiende befchrijver fijns Vaderlandts) feght,na- Köninck Carel, toeghenaemt de Caluwe, de eerfte
melijck dat het ghene wy nu ter tijdt Vlaenderen ende Grave ghemaeckt van dit landfchap, ende dat uyt oor-
Artoys noemen, hier voortijdts bewoont is gheweeft fake als volght. De Köninck, die daernae mede Key-
niet alleen by de volckeren,aie de oude Auteuren hee- fer van Roomen wierdt, hadde by hem t'huys ontbo¬
ten Nervios , Gordunos , Atrebatos , Flenmofios , ende den fijn dochter ludith, weduwe des overledenen Ko-
Morinos, maer oock by de Menapios 5 ende dat daer ninghs Edolf van Engelandt. Boudewijn, alhoewel hy
beneffens (nae 't ghetuygheniffe van de oude Vlaem- des Könincks vafïael was, nochtans met liefde bevan-
fche Iaer-boecken , bewaert in de Boeck-kamer des ghen, ende ontfteken fijnde op de uytgelefene fchoon-
Cloofters van Oudenburgh) het hooghe ende bofch- heydt van ludith, heeft haer tuflchen weghen op Zee
achtighe deel des landts, nae de naem der Menapii,Me- ontfchaeckt, niet fonder haer eyghe wille, alfoomen
nepifcus; daerenteghen het laghe deel, 0111 dat het fich voor vaft houdt de felve hewuft gheweeft te hebben
nae de Zeekant ftreckt,ende het overvloeyen des Oce- van het gene Boudewijn in de fin hadde, ende met hem
aens onderworpen is, in oude landts tale Flandren ghe- ghevoert naer Vlaenderen. Dit fpeet Carel feer, die
heten heeft: foo is de rechte oorfpronck des naems daerom een machtighe heyr-kracht vergaderde, van
ghevonden, ende en behoeft fich niemandt meer het meyninghe fijnde, Boudewijn gantfchehjck t'onder te
hooft daer over te breken; want hoe-wel by lanckheyt brenghen, ende een quade doot te doen fterven: maer
van tijde , aen deen fijde het meeftendeel van de bof- naemaels verbeden fijnde van fijn eygen dochter, ende
fchagien ende wildernifïen uytghehouwen, ende aen beweeght door het tuffchen-fpreken, van den Paus en
d'ander fijde de Zee met groote gravingen, fware dijc- andere Potentaten, heeft hy Boudewijn niet alleen de
ken, ende andere wercken alfb bedwonghen is, dat het mifdaet vergheven, maer oock aenghenomen tot lij-
landt nu fchier over al ghebout wordt, ende van fcha- nen behouden fone, ende in plaetfe van Foreftier ver-
delijcke tempeeftendes Oceaens ghenoeghfaem be- eert met den tytel van Grave van Vlaenderen, welck Graven,
vrijt ende verfekert is : foo blijckt nochtans klaerlijck, hy hem met fijndochter ten houwelijck gaf, voor hem
dat het in voorlede tijden foodanighen inundatien ende fijn nakomers ten eeuwighen daghe , fteliende 't
onderhavigh is gheweeft; ende dat niet alleen uyt ver- felve te lene onder de Croon van Vranckrijck;'t welck
fcheyden overblyffels, ende gedencktekenen der Zee, ghefchiede in den jare 877 foo eenighe, ende fo andere
foo nu als dan te voorfchijn ghekomen: maer oock uyt willen fegghen 863. Dan ftaet te mercken,dat de naer-
defe hooghdringhende ende vafte bewijf-redenen; na- volghende Graven van Vlaenderen, fo door de wel by
melij ck,ciatmen in Vlaenderen, tot den jare 1340 toe, hun verdiende mildtheydt der Keyferen,als by houwe-
in't verfetten oft verkoopen van landt ende fandt, al- lij ck, ende anderfins, haren ftaet naederhandt verbetert
tijdt in de voorwaerden fteldedefe oft dierghelijcke ende vermeerdert hebben. Van defe Boudewijn en lu-
woorden: Indien binnen thien jaren de Zee fulcken ftuck dith, ende dien volghens van den doorluchtighen bloe-
landt overliefefoo enfal defe koop oft contraB van ghener de van Carolus Magnus , fijn ghefproten alledenaer-
waerdeftjn, é"c. Hier komt noch by, dat de latijnfche volghende Graven van Vlaenderen, tot op den huydi-
fchrijvers van Carolas Magnus tijden , ende korts daer ghen dagh: ende hebben oock 't felve Graeffchap te
nae,dit landtfchap afdeelen in Flandriam Nemorofim, dat leene ghehouden, ten deele van de Roomfche Key-
is bofchachtich Vlaenderen, ende Flandriam Mftuariam, fers, maer verre voor 't meeftendeel van de Franfche
dat foo veel te fegghen is, als vol meeren ende flående Croone; totter tijdt toe dat Keyfer Carel de vijfde, als
wateren. Soo dat defe naem Flandren, den voorfchrven hy de Köninck van Vranckrijck Fran§oys den eerften,
naem Menepifcus verduyftert heeft, ende den gant- in'tjaer 1524 voor Pavyen ghevangen hadde, hem, 011-fchen lande ghemeyn is ghewordenrghelij ck dan oock, der andere articulen des verdraghs tuffchen hun bey-
moghelij ck om gelij cke oorfake, meeft alle de Neder- den ghemaeckt, de fouverainiteyt oft opperhoogheydt
landen, doch infonderheydt de ghene die naeft aen de van Viaenderen dede renuncieren. De felve Keyfer
Zee ligghen, den felven naem ghekreghen hebben, en houtmen dat dit Graeffchap mede ontflaghen heeft,
by de Wefterlinghen , Italianen namelijck, Spaenjaer- van alle onderdanigheydt ende ghebiedt des Room¬
den, ende Fran§oyfen, als noch behouden. fchen Rijcks.

Foreßiers. De aldereerfte Heere van naem ende tytel in Vlaen- Viaenderen, als het eerft tot een Graeffchap ghe- Oudc
deren, daer de oude Schrijvers, nae den ondergang maeckt werdt, was veel grooter dan 't nu wel is, wantgrenfen.
van de Roomfche Monarchie, ghewach afmaken , is Carel de Caluwe gaf met de voorghenoemde ludith
gheweeft Liderick van Haerlebeke 5 den wekken, om fijn dochter ten houwelijcke, al het landt tuffchen de
fijne vromicheydt ende ghetrouwe dienften , Carolus Somme,Schelde,ende de zee: binnen welcke palen het
Magnus, de landen van Vlaenderen te leen heeft ghe- ghewis ende feecker is, dat oock behooren de Graef-
gheven,in'tjaer onfes Heeren 792. Maer doen ter tijdt fchappen van Beunen, Calis, Teruanen, Artois, ende
was het felve landt noch vol boffchen en moraffchen, S. Pol. Die derhalven oock befeten fijn gheweeft, on-
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V L A E N

der den naem van Vlaenderen , by de nakomelinghen
van Graef Boudewijn met den yfèren arm, meer dan
hondert jaren langh, Maer namaels, in den jare 964,
heeft de gierigheydt der Frangoyfen, Beunen , Calis,
ende Temanen daer afghefneden. Oock is Artois, den
Köninck van Vranckrijck Philippus Auguffus, in'tjaer
1179 ten houwelijcke ghegheven met de pichte van
Philips van Elfacen Grave van Viaenderen, ende heeft,
in't jaer 1236 , de Köninck Sint Louys het felve landt
van Artois tot een nieu Graeffchap ghemaeckt, ende
lijnen Broeder te leene ghegeven, van den welcke,ofte
lijn nakomers, het wel weder ghekomen is op de Gra¬
ven van Vlaenderen, ende Princen van de refterende
Nederlanden, ghelijck in de befchrijvinghe des felven
Graeffchaps breeder ghefeydt wordt , maer even-

Niettwe wel afghelondert ghebleven van Vlaenderen. Welck
ptUn, landfehap van die tijd aftot fijn palen behouden heeft,

in't ooffen Brabant i in't zuyden Henegouwe ; in't we¬
llen Artois, en in't noorden die zee, dien wy ghemeyn-
lijcken de Noort-zee, ende de latiniffen Mare Germani-
cum, dat is ,de Duytfche zee noemen ;fijnde op fijn
langhffe 31 nederlandtfche mijlen, ende breedt 20.

Lucht. De Locht is in Vlaenderen doorgaens goet, maer in-
fonderheydt zuydtwaerts. De landouwe meelt effen
en plat, over al redelijck vruchtbaer van kooren ende

Vrucht- boom-vruchten, doch met name na den zeekant, ende
hacrhejt. na Vranckrijck. Geeft veel goede offen ende paerden;

goeden kaes en boter, ende overvloedich veel houts.
Inwoon- De inwoonders des landts fijn door de band beleeft,

ders, hoffelijck, ende wel ghefchickt, foo in pays als in oor-
loghe: daerenboven oock groote koop-luyden , ende
niet min konftighe als arbeytfame werek-luyden, ma¬
kende menichte van linnen, ende wollen lakenen, ta-

pifferye, fufteynen, grofgreynen, ende feer veel andere
koopmans waren van allen prijfe , foorte, ende Hoffe,

Tael, Spreken over al, behalven in Walfch-Vlaenderen, de
Nederduytfche fprake; ende pleghen, oock door de
gelegentheydt van de Zee ende hare havens, wijt ende
fijdt te handelen, dan federt de laetfle inlandtfche
oorloghe is haer neeringhe feer ghefwackt.

Deelingh. Hier voortijdts placht Vlaenderen afghedeelt te
wefen in drie deelen, waer van (fb alreede ghefeydt is)
verre het meefte en principaellte deel was, het gene de
Graven te leen plachten te houden van de Croon van
Vranckrijck, daer nae 't ghene fy te leen hielden van
den H. Rijcke, ende ten derden het ghene men noem¬
de eyghen Vlaenderen, ofte de Heerlij ckheydt. Dit
laetfle deel en hielden fy van niemaudt te leen, maer
waren van 't felve fouverayne ende abfolute Heeren,
fonder yemandt boven haer te erkennen, anders dan
Godt ende 't fweerdt.Daerom fy in hare Tytelen oock
plachten te fchryven, N. N. by der gratie Godts Gra¬
ve ende Heere van Vlaenderen, See. Defe afdeelinge,
hoe-wel fy dpor 't voorfz verdrach , tulfchen Keyfer
Carel de vijfde ende Köninck Frangoys deeerflevan
Vranckrijck ghemaeckt, foo nauwe niet meer onder¬
houden en wordt, füllen wy nochtans, om der goeder
ordre wille, in defe onfe befchryvinghe volghen, maer
alvoren noch feggen,dat de voornaemfle rivieren,daer

Rivkren. mede dit heerlij cke landfehap bewatert is,fijn de Schel-
Roffchen ^eye' enc^e Dender. Onder de boffchen, die'

al tamelijck veel in ghetale fijn, munten uyt, dat van
Niepen, ende 't ghene fy noemen het Nonnen-bofch.
Berghen en fijnder niet, dan wel fommighe fchoone en
luftighe heuvelkens, befonder in't Walfch quartier.

CaJfelrjen, Voorts fijnder in gheheel Vlaenderen 31 Hooven oft
hooghe bancken van rechte, in't latijn ghenoemt Fora>
oft Conventies juridici, ende in't Vlaemfch Caffelrien,
voor de welcke het gheheele Graeffchap te rechte
flaet, wel verftaende elck inwoonder voor fijn befbn-
dere Caflelrie. Wat nu aengaet de ghetituleerde Hee¬
ren des felven landts, daer fijn in alles vijfBorchgraef-

deren.

fchappen, namelijck Gent, Ypre, Veurne, Winox-ber- Bank
ghe, ende Haerlebeke. Drie Prinffchappen, Stemhuy-graeffchap.fb, Gavere, ende Efpinoy. Vier Hooft-banieren van fen-
de Beer, welcke fijn de wapenen ende banieren van de Brinf
vier befondere Baneryen ende oude gheflachten des^*^*
landts, te weten Pamele, Cifoin, Heyne, ende Boelare. BaromJen*
Iacob de Meyer Vlaemfch Chronijck-fchrijver fpreedt
van noch iB Baender-heerlijckheden, maer die en fijn
niet van den ouden herkomen; wantter, noch niet feer
langhe gheleden, in Vlaenderen anders gheen Baroen
oft Baenderheere en was als de Grave felfs. Dit Graef¬
fchap placht oock te hebben fijn 12 Genoten, nae de
wijfe van Vranckrijck; ende hadden de Graven, in ou- Ghenoten.
de tijden, onder haer defe naervolghende Officieren,
te weten een Conftapel, twee Maerfchalcken, een Op-
per-jagher, een Cancellier, een Camerlingh, vier Ont-
fanghers, ende meer andere dienaers, die ter faken van
defe hare ampten ende weerdigheden, altefamen moe¬
iten Heerlijckheden hebben in't felfdelandt: ghelijck
dit befcheydelijck blijckt uyt een feer oude fchilde-
rye in het Preeck-heeren kloofler te Gent, al van des
eerften Graef Boudewijns tijden af bewaert, met dit
opfchrift: lußitutio Comitatm FlandrU more Jhjuirïtium,
dat is, InfleÜinghe des Graeffchaps Vlaenderen na de
wijfe der Romeynen.

De Staten van Duytfch-Vlaenderen beflaen wel (fo Staten.
Guicciardin ghetuyght) uyt Prelaten, Edelen , fteden,
ende Caffelryen: maer de drie Hooft-fleden des lands,
namelij ck Gent,Brugghe, ende Yperen,mitfgaders het
Vrye, die te famen maken de vier leden van Vlaende¬
ren, hebben alleen volle macht ende autoriteyt, om in
ghemene landts faken te refolveren ende befluyten,
fonderlingh alfïèr ghehandelt wordt van eenige fchat-
t inghe ende tribuyten op te brenghen, foldaten aen te
nemen, ende aierghelijcke, waer inne de mindere He¬
den ende quartieren (al hebben fy anders elck hare be¬
fondere magiflraten, wetten ende privilegiën) derefo-
lutie van de voorfz vier leden moeten volghen, ende
flaen oock onder de felve in dien deele de fteden, ende
quartieren fo van Keyfer-rijcks, als van eyghen Vlaen¬
deren , ghelijck wy te fijner plaetfe naerder füllen ver¬
klaren.

In gants Vlaenderen fijn, naer het Hellen van Guic- Steden.
ciardin, achtentwintigh Heden , daer onder rekenende
Doornijck, Ardenburgh, Deynfb, ende Lannoy; daer¬
enboven meer dan dertigh onbeflote vlecken,de welc- Flecken,
ke, aenghefien fy eertijdts mueren ende veHens ghe-
hadt hadden , ende noch in fijnen tijdt ten deele feer
rijck ende wel bewoont waren , even alfulcke privile¬
giën ende vryheden ghenoten, als de bemuerde Heden.
't Getal der dorpen,was doen ter tijdt 1124 met kloek- Dorpen.
toorens, behalven ontallijcke veel floten, Fleeren-huy-
fen, ende ghehuchten , onder welcke dorpen vele foo
groot, rijck, ende wel bewoont waren, als eenighe an¬
dere in gantfeh Europa, maer door de oorloghe fijn¬
der veel vervallen,enjammerlijck ghedeflrueert. Daer
waren oock voor de felve oorloghe 48 Abdyen, fo van Abdyen
mannen als vrouwen,ende dan noch veel Priorien,ende 6c,
andere klooHeren,het gantfcheGraeffchap door;fo dat
de Spaenjaerden, die met Köninck Philips in't landt
quamen, haer verwonderden over de groote menichte
van Heden, dorpen, Abdyen, ClooHeren, ende andere
gheHichten, fegghende dat gantfeh Vlaenderen maer
een eenighe Hadt en was.

Dat deel van Vlaenderen welck de Graven te leen
hielden van Vranckrijck , wordt weder ghedeylt in
Duytfch en Walfch-Vlaenderen, nae de tale die in elck
ghefproken wordt; want dat het Walfch-quartier nu
fijne byfondere Staten heeft, en methet Duytfche niet
contribueert, heeft een ander infien en oorfaeck, ghe¬
lijck wy te fijner plaets breeder verhalen,
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VLAEMS-VLAENDEREN

W-

talen.

Vrucht-
baerheyt.

Steden.

Gent,

Laems ofte Duytfch-Vlaende-
paelt in't noorden aen deren

groote Zee, in't zuyden aen den
vloedt Leye, in't ooHen aen de
S chelde, ende Keyfèrlij ck Vlaen¬
deren, en in't wefien aen Artois.

De landtdouweiffer vooreen

groot deel magher ende fandach-
tigh, luttel terwe voortbrengen¬

de, maer wel ghenoech rogghe, haver, boonen, erten,
vitfen, boeckweyt, vlas, ende kennip, oock veelderley
goede aertvruchten ende fruyten.

In dit quartier fijn feventhien bemuerde Heden, na-
melijck Gent, Brugghe, Ypre, Cortrijck, Audenaerde
met Pamele, Nieupoort,Veurne, Winox-berghe,Sluys,
Damme, Biervliet (nu een Heenhoop gheworden) Dix-
muyde, Caffel, Duynkercke, Grevelinghe, Bourborg,
ende HulH.

Gent > naer het ghevoelen van rheeff alle de Schrij¬
vers , en oock het ghemene fegghen, is van Cajus Iu-
lius Ctefar gheHicht, ende feght onder andere de ghe-
leerde Francifcus Petrarcha, fchrij vende aen den Car-
dinael Colonna: Gandavum quoque Iulio conditorefuperbum
vidi, dat is: Oock hebb' ick Gent ghefien, het welcke
fich roemt van Iulius Caffiar gheHicht te wefen. Iacob
de Meyer inliet eerfle boeck fijner Chronijcke van
Vlaenderen, roert onder andere defe veerskens aen:

Banc Clarimam veteres dixere coloni.
Cordimil populifó truces coluere Sicambri.
Mercurio Cafar, Chrißo facravit Amandus,

Dat is:

*t Was Clarinaa dat dees Sadt in oude tijden
Genoemt mrdt by bet volck aldaergheflagben neer,
Gorduners ende voorts Sicambersfelin t flrtjden
Die bebbenfe bewoont. Van Iulius wei-eer
Werdtfy gheheylicht tot Mercurius vol lißen:
Maer S'. Amandwas deerfl diefeghemaeckt heeft chrißen,

Eenighe makenfe ouder , ende fegghen datfè Caefar
alleenlij ck ghefierekt heeft, maer niet eerfimael ghe¬
Hicht, Datfe naemaels Gent ghenoemt is gheworden
achtmen ghekomen te fijn van de Wandalen ofte Wen¬
den, diefe fouden vermeefiert hebben. Andere fèggen
dat in feker oudt Cafieel, daer ontrent, eertijdts ghe-
vonden is eenen Heen.met dit opfchrift C. ANT.
waer by fommighe verHaen Cajus AntiHins, fommighe
Cajus Antonius, ende dat van dit felfde opfchrift het
CaHeelghekreghen heeft den naem van Cant, die na¬
maels in Gantofte Gentfoude verandert wefen;het
welcke foo heel vreemt niet en is, naedienmen in oude
ghefchreven boecken dickmael de letter G voor C fal
vinden, voornementlijck in de naem van Cajus , wek¬
ken fy doen Gajus noemden. Watter van fyof niet.

Gelegent- defe heerlij cke Hadtlight in een goede luHigheende
heyt, vruchtbare landouwe, ontrent vier mijlen van der zee,

op drie water-vloeden, te weten de Schelde, die daer
aen komt uyt Henegouwe , de Leye uyt Artois, ende
de Lieve uyt de haven van Sluys* Behalven defe iflèr
noch de Moere,komende uyt de vier Ambachten,ende
meer andere levende wateren,die hier en daer niet ver¬
re van de Hadt haren oorfpronck nemen, ende door de
felve, foo van natuere als door toedoen van menfehen
handen, geHadich vlieten, ende van daer voorts langhs

Nederlandt,

eenighe groote graften ghebracht worden in den nieu«
wen vaert, tot groot gherief. Defe nieuwe vaert is met
's Koninghs bewilginghe voor ettelij cke jaren ghegra-
ven, ende met groote moeyten , arbeydt, ende onko-
Hen , ghebracht wel vier groote mijlen verre tot in de
Zeeufche zee,aen den mondt ghenaemt het Sas, fb dat
nu ter tijdt de middelbare fchepen,door defe vaert
uyter zee können varen tot aen de Hadt. De welcke
hoe grooten gherief, ende overvloedt van lijf-tocht,
ende andere nootdruftigheden, fy door alle defe wate¬
ren ontfanght, men qualijck foude können ghelooven.
Sy heeft Antwerpen in't noordooHen , Mechelen in't
ooHen, Bruflèl in't zuyd-ooffen, ende Middelburgh in
Zeelandt in't noord-weHen, alle vier ghelijcke verre
van haer verfcheyden, te weten thien mijlen. Is feer
Herck ende fchoon , gående in grootheydt te boven, Grootte
oft immers ghelijck fijnde de allergrootHe Heden van van Gent,
Europa, want de ommeloop der leH ghemaeckte ffads-
mueren, van binnen te meten, houdt 4^640 Roomfche
oft Antwerpfche voeten, bedragende wat meer dan fe-
ven, maer van buyten te meten meer dan thien Itali-
aenfche , dat is over de drie Vlaemfche oft hierlandt-
fche mijlen: welck ghetal van voeten noch meerdef
bevonden is in de meetinghe ghedaen anno 1397, want
doen bleeck het dat Gent groot was 3688 roeden , van
veerthien voeten de roede , 't welck bedraecht f1632
voeten,dat weynich min is als acht Italiaenfche mijlen.
In voeghen dat Gent vergheleken wordt by Milanen,
maer is nerghens na foo rijck van volck, als hebbende
veel ledighe ende onbetimmerde plaetfen. nochtans,in-
dienmen der Ouden ghetuygeniffe gehoor gheven wil,
men fal bevinden,in voortijden de felvige voor Milanen
ofte andere Heden niet ghewekente hebben. Ick wil
overflaen, daermen nochtans de groote menichte des
volcks eenichfints uyt oordeelen kan , dat onder het
ghebiedt van Graef Ludowijck van Malen, fo buyten
als binnen Gent, in den tijdt van thien maenden, over
de duyfent ende vierhondert private nederlaghen fijn
gedaen, maer alleen hier verhalen dat Froflardus feyt;
waer in ick hem nochtans ten volle gheen gheloofen
gheef ,dat op de felvighe tijden binnen defiadtghe-
telt wierden 80 duyfent mans perfoonen; bequaem om
wapenen te draghen, gående van de vijfthien jaren tot
de 60 toe. Haer groote kan daer uyt lichtelijck afghe-
nomen worden, dat een reyfigher gående van de Muy-
de-poorte, tot de Keyfer-poorte, die hem nae Bruffel
leydt, een ure tijdts onder weegh is. De timmer ende
't ghebou foo van kereken, als van gheineyne ende be- Gebouwem
fondere huyfen, is te Gent doorgaens feer hoffelijck
en cierlijck. Binnen de Hadts-mueren fijn 26 bewoon¬
de eylandekens, door middel van water-vloeden ende
graften ghemaeckt. Mentelter 600 ffraten, ende 98
groote brugghen, daer de gheladen fchepen, ghemac-
kelijck onder door-varen,ende dan noch 22 die kleyn^
der fijn. Daer fijn fes water-molens, ende over de 100
windt-molens. Kereken, foo kleyne als groote, Cloo¬
Heren,Gaff-huyfen,ende andere Godts-huyfen, fijnder
in alles ? 5-, waer onder feven, andere fegghen acht Pa-
rochie-kercken, ende vijf rijcke machtighe Abdyen
fijn. De Hooft-kercke placht eertijdts ghenoemt te
worden S. lans: Maer nae dat Keyfer Carel de V, tot
dwangh van de inwoonders, ende fijn felfs verfekerin-
ghe, ter plaetfe daer d'Abdye van S. Baefs plach te
flaen, in't jaer 15:40 het Caffeel ghe timmert heeft, dat-
men noch huyden ten daghe daer fiet, foo is de voorfz
Hooft-kercke den Abt van S. Baefs voornoemt inghe-

T ruymt,
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ruymt,ende ghenoemt gheworden S. Baefs: jae de Ab-
>dye felve is eerft gheworden tot een Canonifye, daerna
tot een Proofdye, ende eyndelijck, ten verfoecke van
Köninck Philips de 11, verheven tot de Biffchoplijcke
waerdigheydt. In de kercke van S. lans, ofte (foomen
die nu ter tijdt noemt) S. Baefs, is de Hoogh-ghemelte
Keyfer Carel ghedoopt, ghebooren fijnde binnen de
ftadt van Gent, op den 25 Februarii anno 1 joo. Onder
de Abdyen is de voornaemfte die van S. Pieter, ghele-

vghen op Blandyns, hebben machtich veel goedts jaer-
lijcks inkomen, ende niet alleen gheeftelijcke ,maer
oock wereldtlij cke jurifdidtieover verfcheyden dor¬
pen, ende vlecken. Het ghetal van de Cloofters, is de¬
fe voorleden jaren binnen Gent feer vermeerdert: want
niet alleen en hebben de Iefuyten daer een Collegie
opgherecht, maer oock veel Abdyen en andere Cloo¬
fters, die fich buyten de ftadt pleghen te houden, heb¬
ben hare refidentie binnen de felve ghenomen. Wat
belanght de weredtlijcke publijcke gheftichten, men
liet te Gent voor eerft het Princen-Hof, in het welcke
ghetelt worden driehondert kamers. Daer nae twee
heerlijcke Schutters hoven, ende de fchoone modelle
van het Schepen-huys , het welcke indien 't voltoyt
ware, niet en foude fijn te verbeteren. Voorts ifïèr het
Belfort, daer vier toornen op ftaen, ende een kloeke in
hanght genaemt den Roeland, die 11000 pond weecht,
ende feer verre ghehoort wordt.Oock ftater een groo-
te koper-vergulden draeck op, die ghekomen is uyt
Conftantinopelen, ten tijde dat Graef Boudewijn de
achtfte van Vlaenderen de felve ftadt won, ende aldaer
gekroont werdt Keyfer van Griecken, 't welck gefchie-
de in 'tjaer onfes Heeren 1204. Binnen Gent fijn 13
Marckt-velden,onder de welcke het grootfte genoemt
wordt de Vrydagh-marckt,welckers gelijcke in groote
ende proportie in Europa qualijckte vinden is. In't
midden vandefe marekt heeft de Serenifïime Aerts-
Hertoginne Ifabella Clara Eugenia van Spaenjen, &c.
laten oprechten een groot vergulden fteenen beeld,ter
eere van haer Grootvader Keyfer Carel de vijfde.

Burgh- Gent is een Borchgraeffchap, het eerfte lidt,ende de
graeffchap. Hooft-ftädt van gantfeh Vlaenderen, hebbende over

i J n^e fulcks het voorfitten boven alle andere fteden desfel-
hooti-ftadt ven Graeffchaps. Haren voys ende refolutie,in gheme-

Faen- ne landts faken, moeten volghen 't landt van Aelft,dat
deren. van Waes, de vier Ambachten, de fteden van Kortrijc-

ke, Oudenaerde, Dendermonde, Biervliet, Geersber-
gheende Ninoven. Te Gent heeft lijn refidentie het
Hofprovinciael, ofte de Raedt van Vlaenderen, be-

HofTro- ftaende uyt een Prefident, twaelfRaeds-heeren , ende
1mciael. andere Officieren. Voor defen Raedt komen de appel¬

len van gantfeh Vlaenderen, ende machmen van de
vonnilfen in de felve ghewefen voorder appelleren
aen den grooten Raedt ofte Parlement van Mechelen.

Leenhof. Te Gent is oock de wettighe kamer,ofte het Leen-hof
Van Vlaenderen,daer hoogh endelaegh recht ghe-
pleecht wordt in faken van lene, ende worden daer toe
oock fomwylen ghebruyekt de Raeds-heeren van den
Hove Provinciael. Te Gent worden mede, tot een

heerlijcke hoflijckheydt, altijdt opghevoedt fommige
Leeuwen, Beeren, Lochfen, ende andere vreemde die-

Imvmn- ren* Gentenaers fijn beleefde , vriendelijcke , tref-
dermoert, felijekeende ftrijdtbareluyden, maer hebben by velen

den naem van hoochroemende, ende feer oproerighe,
ghelijck uyt de Vlaemfche hiftorie ghenoech bekendt
is , ende voornementlijck de rebellie van Artevelda,
ende naderhandt van Heynfius, hooft van 't fchippers
gilde: gaen veel omme met koopmanfehappen, ende
fijn in verfcheyden konften, ende ambachten wel erva¬
ren. Daer fijn in de ftadt 5:2 Gilden, ende boven dien
het ambacht van de Wevers, begrijpende 27 orden, en
maken een van de drie Staten der ftadt. Binnen Gent
wordt de ghewoonlijcke juftitie bedient/door feer eer-
weerdighe Edelluyden, ende eenen GraefFelijcken Of-

A.TB, n D ER E N ■:
ficier,die fy noemen den Hoogh-baillieu van Gent. De Geflachten,
edelfte ende outfte huyfen ofte gheflachten van Gent,
fijn die van Bets, Borluyt, Serfanders, Rijm, Damman,
Grutere, Vtenhove , Vaernewijck, Hembife, Cauden-
hove, Cauwerburgh, van der Camere, Trieft, van den
Eeckhoute, Baenft,Kethulle,ende Steelandt. Hier me¬
de willen wy de befchrijvinghe der voor-treffelijcker
ftadt van Gent belluyten met den Hoogh-gheleerden
Erafmus van Rotterdam, in eenen brief die hy ghe-
fchreven heeft, aen Carel van Vtenhove borgher der
felver ftadt, datter lo verre als 't Chriftenrijck ftreckt, Lof.
gheen ftadt ghevonden en wordt, die met defe te ver-
ghelijcken fy, het fy dan datmen aenfie de groote ende
macht der lelve , (in die tijden,) ofte de politie, ende
den aerdt des volcks.

Ofde ftadt van Brugghe haren name heeft van we- Brngghu
ghen de groote menighte foo van fteenen , als houten
brugghen daer fy mede verciert is, oft van een brugge
alleen, genoemt Brughftock, eertijdts ontrent de felve Naem.
gheleghen , tuffchen Oudenborgh ende Rodenborgh,
(dat nu Aerdenborgh heet) daer van mogen die onder
malkanderen difputeren,die den tijd ende luft daer toe
hebben. Wy füllen alleenlijck fègghen, dat de oudtfte
plaetfè van Brugghe is de Borcht, waer van de fonda¬
menten gheleyt fijn in 't jaer 865-, ten tijde van Boude¬
wijn met den yferen arm, ende 't gheheele werek door
fijnen fone voltoyt. Van defe Borght fietmen noch de
forme ende eenighe overblij fielen ontrent S. Donaes,
het ftadthuys, ende 't Huys van den Vryen. Langhe
daer na,te weten in den jare 1270, heeft Margriete van
Conftantinopelen ghedoocht datmen de ftadt ver- Geflcrckt.
fterekt heeft met graften, van Danckerts brugghe af.
Ende Philips de Schoone, Köninck van Vranckrijck,
heeftfe met ftereke wallen ende poorten verfien, alfoo
datfe by fijnen tijde van ghelijcker groote gheworden Grootte.
is met Bruffel. Eyndelijck is fy ghereftaureert gewor¬
den door Lowys van Male Grave van Vlaenderen,
Brugghe Hellende (fo hy feyde) op twee goude pilaren,
te weten de inlandtfche neeringhe, ende uytlandtfche
koophandel. Syleydt in een fchoon effen pleyn , drie Ghele*
mijlen van der Zee. Heeft van natucre gheen water-ghenthejt»
vloet, maer wel een feer groote graft ofte vaert, met
menfehen handen gemaeckt. Dele deylt fich met veel
vaerbare ftroomen door de ftadt,de welcke uytloopen-
de vergaderen by malkandern, ende vlieten naer Dam¬
me, Sluys, ende van daer voorts in de Zee. Brugghe
heeft Gent zuydt-ooftwaerts, Cortrijck zuydwaerts,
Veurne zuyd-weftwaerts, ende Middelburgh in Zee-
landt noordt-ooftwaerts, alle ontrent acht mijlen van
haer verfcheyden. Is als noch een feer fchoone ende
groote ftadt, die wei eer oock uytnemende machtich
ende volckrijck gheweeft heeft,jae de principaelfte
Koop-ftadt van de gantfche Nederlanden,ende dat tot
den jare ip6 toe, wanneerde vreemde koop-luyden
naer Antwerpen vertrocken, (lbo te fijner plaetfe bree-
der verhaelt fal worden) en defe ftadt niet fonder haer
groote fchade en verlieten, die noch onghelijck meer
befchadicht is gheworden door de left voorleden in-
landfche oorloghe, diefe bynaeft in den gront gherui-
neert ende bedorven heeft. Men fal bevinden in oude
tyden, wanneer de koophandel noch by die van Brug¬
ghe waer,dat de felvige ftadt niet feventhien publij cke
huyfe van verfcheyde natiën verfien gheweeft is: On¬
der de welcke, de Enghelfche, Schotfe, Franfche, Ca-
ftiliaenfche, Portugaelfche, Arragonfche, Navarfche,
Catalanifche,Bifcayfche,der Hanze fteden, Venetiaen-
fche,Genouefche, en Milaenfche huyfen de voornaem¬
fte geweeft hebben. Alle welcke natiën door verfchey¬
de tapiflèrye,die by die vanBrugge gemaeckt wierden,
alderhande waren binnen Brugghe brochten: Soo dat
voorfeker is, dat over de ip jaren de felvighe ftadt,
meeft van alle de Nederlanden in koophandel floreer¬
de, Ende hier uyt is gefproten dat alle defer landen in-

woon-

Grootte.
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woonderen,nadien de uytheemfche met de Vlamingen is ghebooren, de Erts-hertoghe Philips van Ooiten*
meeft handelden, Vlamingen wierden genoemt. Haren rijck, Pnnce van 't meeftendeel defer Nederlanden,To^
ommeloop begrijpt 26600 Roomfche voeten, bedra- ne des Roomfchen Könincks ende namaels Keyfers
gende ontrent vier Italiaenfche mijlen ende een vieren- Maximiliani, en Vader van Keyfer Carel de V, welcke
deel,maer van buyten teme ten,is fy ontrent fes gelijcke Erts-Hertoghe naderhandt ghehouwelijckt met Vroü
mij len ^root in't ronde. De huyfen foo tot den Godts- Ioanna dochter der Catholij cke Koninghen van Spaen-
dienft als tot der menfehen wooninge dienende, fijn te jen, foo veel Koninghrijcken, in de oude ende nieuwe
Bruche door de band veel heerlijeker, ende koftelijc- wereldt, aen defe Nederlanden ghehecht heeft: ende
ker dan in eenighe ftadt deslandts. Deftraten fijnder moghen derhalven de Nederlanden wel ghenoemt
breet ende recht, onder andere die fes welcke van de worden het voornaemfte fondament, daer de groote

Kercken. Iiickis, ende luftich om fien. Men telterover de 60 fchreven , dat in den jare 1430 , aldaer aldereerft van
kercken foo kleyne als groote. De Hooft-kercke is Philippus de Goede ingheftelt is gheweeft de ordre
ghewyet ter eere, ende ghedachtenifle van S. Donaes, der Ridderen van den Gulden-Vlies, beftaende in 31
verciert meteen heerlijck Collegie van Canonicken, Ridders, als uyt den brief van Philippuste mercken
die voor defen een Prooft tot haer Overhooft ghehadt ftaet, welcke wy hier wel by foude fetten,indien wy het

Bifdom. hebbende , ten verfoecke van den Grootmachtighen niet nalieten om kortheydts wille.
Köninck Philips de 11 van Spaenjen, vereert fijn ghe- De ftadt van Ypre ontleent haren naem van het wa- Tpm
worden met een Biffchop. terken Ypre,'t wekker door vliet. Sy werdt eerft ghe-

Torochien. De Stadt Brugghe wordt gedeelt in fes deelen, ende flieht (foo Chriftianus Maffteus fchrijft, in't 1? boeck
neo-hen Prochien, daer onder begrijpende die van 't H. fijner Chronijcke van Camerijck) by Graef Boude-
Kruys ende S. Catharine, welcke buyten de Poort leg- wijn, toeghenaemt de jonghe, ontrent denjare 960;

Borcht. ghen, maer hebben haer deel oock in de ftadt. Op een light neghen mijlen van Brugghe, ende derthien van
eenighe plaetfe van defe ftadt,namelijck op de Borcht, Gent,fijnde ftereker van weghen hare ghelegentheydt, Gheie«
oft (0111 beter te fegghen) het Cafteel, wordt juftitie mits datfe qualijck te belegghen is, als van veftens ofcghcntheyU
ghedaenvan weghen fes verfcheyden Overigheden, te ander ghemaeckte wereken. Is een fchoone endeta-
weten de Magiftraet van Brugghe,het Vrye, het Leen- melijcke rijeke ftadt, wel behuyft ende betimmert,dan
hof, de Prooftye van S. Donaes, de Heerlijckheyd van de huyfen hebbender meeft al lioute ghevels , 't welck
Ziffeele , ende de Heerlij ckheydt vande Mandaech- eenoorfaeck is datfe van buyten luttel aenfiens heb-
fche. Onder andere merckelijcke dinghen, wordt te ben. De ftadt in denjare 1173 binnen de mueren ghe- Grootte.

Witerhuys. Brugghe ghefien het Water-huys, ftaende by de ftads- meten fijnde, werdt bevonden 1173 geömetrifche roe-
mueren tuffchen de Sme-poort en de Boeverye-poort. den groot te wefen in't ronde, befloten met neghen
In dit huys ftaet een wiel vol eemers, ende andere be- poorten.Heeft tot hetjaer 1383 toe in fijn nieefte fluer
quame ghereetfehappen: een peerdt draeyt dit om, en gheweeft, wanneer fy ghenootfaeckt fijn gheworden,
fchept daghelijeks uyt een groote cifterne, een groo- door die van Gent met de Enghelfche t'famen fpanden
ten hoop waters in een groot vat, van waer het voorts om hare buyten-fteden af te werpen, op dat de felvi-
loopt in een looden buys , ende fich de gantfche ftadt ge den vyandt niet tot voordeel foude ftrecken. Doch
door onder d'aerde met veel armen ende tacken ver- de krijgh gheeyndight wefende, dachten fy de felvighe
fpreyt, tot groote verwonderinghe ende luft des aen- wederom op te richten , indien het haer niet belet
fchouwers. Daer is oock te fien, in het Schutters-hof waer gheweeft door Hertogh Philips de Stoute Grave

Tafel van de Handt-boghe, een feer groote tafel, gemaeckt van Vlaenderen. Defe wetende dat 't ghemene volck
vanbeen. van de graet van een walvifch 5 en een huys, daer van binnen Yperen feer feditieus was, en dat de muytenatie

binnen het yferwerek al verguit is, ende meer andere meeft uyt voorlieden begon, heeft die uyt de voor-fte-
Inwoon- frayicheden. De Brugghelinghen fijn van natuere feer den in naburighe ende minder bewoonde fteden ver-

derenoert. vrfendelijck, beleeft, ghefpraeckfaem, ende wel ghe- deelt. Waer mede hy de Magiftraten binnen Yperen,
proportioneert van lijve. Generen haer nu ter tijdt uyt de vreefe gheholpen heeft, dat fy niet weder, ghe-
meeft met fufteynen, fayetten, linnen ende wollen-la- lij ck anno 1313 ghefchiet waer, uyt de venfteren foude
kenen, tapifferyen ende dierghelijcke waren te maken, gheworpen worden, ende de andere mindere fteden
De vrouperfoonen fijnder fo fchoon, lieffelijck, fober eenighfints met wolle neeringh verfien. De kercken*
ende matich als in eenighe ftadt van de Nederlanden, kloofters, ende andere publij cke ghebouwen fijnder
De ftadt wordt feer wel ende ordentlijck gheregeert, fchoon ende heerlijck, wefende de Hooft-kercke ghe-

Trbileoien. hebben veel heerlij cke privilegiën en vryheden , ende flicht ter eere van S. Marten. Koningh Philips de II Bifdom»
onder andere heeft Hertogh Ian van Bourgoignen, van Spaenjen heeft van de Paus Paulus de vierde ver¬
Grave van Vlaenderen, in denjare 1405, de Brugghe- kreghen,dat defe kercke onder meer andere verheven
linghen vry ghemaeckt van alle confifcatien van goe- is tot een Bifdom. Yperen heeft een foo ruyrnen ende
deren, 't fy wat, ende teghen wien dat fy oock fouden overfchoonen Heeren plaetfè, als eenighe ftadt van de
moghen mifdaen hebben, den perfoone des Princen Nederlanden , ende ftaet op de felve plaetfe delaken-
felve niet uytghenomen. In de ftadt van Brugge plach halle, een treffelijck ende feer oudt ghebou 3 want in
hem meeftendeel te onthouden deOpper-bailjou van defe ftadt worden veele goede lakenen , faeyen*
Vlaenderen, de welcke bykans even fulcken officie faeyetten, ende dierghelijcke wereken ghemaeckt,
heeft als de Droft van Brabant, maer is van veel groo- 't welcke redelijcke neeringhe veroorfaeckt onder de
ter aenfien ende gheniet oock al meerder profyten. borgherye. Men feydt ghemeynlijckdat Yperen de
Brugghe is (foo wy elders ghefeydt hebben) de Hooft- gront van loot heeft,overmits de feer groote menichte
ftadt van het tweede lidt van Vlaenderen, ende heeft van lode onderaerdtfche goten, diemen daer de gant-
derhalven naeft Gent het voorfitten boven alle Vlaem- fche ftadt door vint, om het vloedt-water bykans door

Steden fche fteden. Onder haer contribueren in gemene lands alle huyfen ende plaetfen bequamelij ck te leyden.Defe
onder Brug- laften, de fteden ende quartieren van Nieupoort,Sluys, ftadt heeft een Borghgraeffchap,en is de derde Hooft- BorgF
gbe. Damme, Oudenburgh, Ardenburgh , Veurne, Wmox-, ftadt, mitfgaders het derde lidt van Vlaenderen, onder groefflhap

berghe,Duynkercke,Grevelinghe,Bourbourgh,BIanc- haer ghebiedt hebbende feven Caflelryen, waer onder
kenberghe, Torout,Dixmuyde,Ghiftele,Middelburgh de Cafïèlfche alleene wel 24 vierfcharen, ofte bancken
endeLoo. Tot een befluyt moeten wy dit noch feg- van rechte heeft. Daer is binnen Yperen boven de
ghen,dat behalven ontallijcke veel gheleerde ende ver- ghewoonlijcke Magiftraet eqn befonder vierfchare,die
maerde mannen, in de ftadt van Brugghe anno 1478 men noemt de Zale van Yperen. De Yperlinghen fijn

Nederlandt. V goede.
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goede, beleefde, en vreedfame luyden, ende is 't landt
rontfom de ftadt legghende het befte, ende vrucht-
baerfte van gheheel Duytfch-Vlaenderen.Onder 't lidt
van Yperen contribueren in ghemene landts onkoften,
de voorlz Caffelrie van Kaftel, die van Belle, de Am«
bachten van Yperen, Meeflene, Rouffelare, Poperin-
ghen, 8tc.

Het Vrye. Het Vrye heeft defen naem ghekreghen, om dat het
van de onderdanigheydt van Brugghe vry ende ontfla-
ghen is gheworden, ende maeckt (foo wy ftracks bree-
der verklaren fullen) het vierde lidt van Vlaenderen. Is
eerft ingheftelt uyt oorfake ende om redenen hier naer
volghende. Gent, Brugghe, ende Yperen, plegen eer-
tijdts te reprefenteren,ende verftreckenden gantfchen
ftaet van Duytfch-Vlaenderen, ende wat by de ghede-
puteerde van die drie fteden gherefolveett ende beflo-
ten werdt, dat moeften al d'ander fteden ende quartie¬
ren volghen: maer alfoo de ftadt van Brugghe, fo door
de wijdftreckende heerfchappye die fy hadde van buy-
ten, als oock om hare overgroote moghentheydt van
binnen, foo hooveerdigh was gheworden, datfe in fa¬
ken van ftate haer niet alleenlij ck teghen Gent, Ype¬
ren, ende andere fteden, maer oock teghen haer eygen
landts-heeren hooghmoedelijck ftelde, overmits de
groote ende fonderlinghe privilegiën, daer fy boven
alle andere Vlaemfche fteden mede begaeft was: fo is 't
een tijdt ghefchiet, dat de dorpen daer onder ligghen-
de , die feer veel in ghetale ende machtigh waren, de
ftadt met lijftocht en met geldt te hulpe quamen, met
alfulcken conditie ende befpreck, als datfe van doen
voort nietenfouden ghehcuden wefen te rechte te
ftaen onder de wet van de ftadt, maer alleen onder den
Caftelleyn , doen ter tijdt van des Graven weghe refi-
derende op de Borcht van Brugghe. Dit verwor¬
ven , ende naderhandt lbo in ghetalle als in aenfien-
lijckheydt van Hoofden feer toeghenomen hebben¬
de, hebben fy ootmoedelijck verfocht ende oock ver-
kreghen van Graef Philips, toegenaemt van Ellaten,
(niet teghenftaende die van Brugghe daer feer heftigh
teghen waren) te moghen een heerlijckheydt en<Ie ge¬
rechte op haer lelven hebben. Ende ftelden voorts met
bewilginghe van den felven Grave, (die niet fchoon-
der en focht als de Brugghelinghen haer veeren te kor¬
ten , ende hare ftoutigheydt te minderen) een edelen

Schepenen en treffelijcken wet in van 26 Schepenen , die gheko-
endeghe- ren uyt den Edeldom , dien ftaet haer leven langh
rechte van bedienden. Vyt defe wierden allejaer drie Burgemee-
den Vrye. ßers giiekoorenj ende dan noch een vierde uyt de ghe-

meynte des felven landts-ghebiet, die daerenboven
oock haren befonderen Baiïjou hadden, ende was eerft
gefeydt dat fy altelamen moften woonen binnen Brug¬
ghe , ende hare vierfchare houden op den Borght al-
daer , doch moghen nu ter tijdt woonen daer 't haer
belieft, mits dat het fy binnen des landts ghebiedt. De
Cafteleyn wiert verkoren tot Prelident van den voorlz
raedt , ende gheduerde defe regheringhe in fulcker
wijle , tot dat de Graevinne Ioanna, GraefBoudewijns
dochter, diemen toenaemt van Conftantinopelen, om
dathy defelve ftadt,ende 'tKeyferrijck vanGriec-
ken-landt gheconquefteert heeft, tot dat (fegh ick) de
Graevinne Iohanna in't jaer 1224, het felve heerlijcke
Prelidentfchap kocht van Heer Iohan van Neelle,dien
het toeghevallen was, ende die van den Vryen fteldein
volkomener vryheydt, hun ghevende het bellt ende
bewint van de gantfche heerlij ckheydt van buyten, en
latende voor de ftadt van Brugghe, alleen de bedie-
ninghe vande faken van binnen. Die van 't Vrye nu
dus groot van machte , ende noch grooter van moede
gheworden lijnde, en hebben niet op-ghehouden, voor
dat fy, niet teghenftaende alle de groote moeyte ende
fpartelinghe die de drie Hooft-fteden haer aendeden,
eyndelijck in het jaer 1436, van Hertogh Philips de
Goede van Bourgoignen, Brabant,&c. verkregen heb-

AENDE REN.
ben den naem ende weerdigheydt des vierden lidts van •
Vlaenderen , maer moeten in tijden vanoorloghe den
baniere van Brugge volghen, ghelijck ïacob de Meyer
het felve breeder verklaert, in het leftiende boeck van

lijn Vlaemfche Chronijcke. Haer ghebiedt ende heer- Refin,
fchappye ftrecktwel feven mijlen rondom Brugghe,
over feer veel dorpen ende leenen, dan moeten, ghe¬
lijck oock die van Brugghe felfs,komen appelleren aen
den provincialen rade te Gent. Onder haer contribue¬
ren,in ghemene landts faken, 3 5- Ambachts Heerlijck-
heden, met haer appendenten ende Contribuanten,
ende 90 dorpen. De appendenten ende contribuanten Appcn-
lijn 29 dorpen , yeder lijnen eygen Heer onderdanich. dentien.
De ballinghen van Brugghe ende andere fteden, mo¬
ghen vryelijck woonen in de jurifdfetie vande Vryen,
ende en moghen die van den Vryen nerghens ghevan-
ghen ghehouden wrorden, het en fy datfe eerft rechte-
lijck overwonnen ende ghecondemneert lijn. Daer
hebben wynude befchryvinghe van drie Hooft-fte¬
den , ende vier leden van Duytfch-Vlaenderen, onder
welcke (fo ghefeydt is) in ghemeene lands faken, oock
reforteren ende contribueren die van Keyfer-rijcks,
ende eyghen Vlaenderen , laet ons nu voort varen tot
de andere fteden des felven quartiers, ende voor eerft
befchryven de vier Zee-havenen, daer van de drie be¬
grepen lijn in 't ghetal der belloten fteden , de vierde
onder de open vlecken.

Drie mijlen van Brugge, ende vijf van Middelburgh Sluys.
in Zeeland,leydt de Zee-ftadt Sluys, die eertijdts Lam-
mensvliet is ghenaemt gheweeft , doch daernae Sluys
gheheten, 0111 dat aldaer een lluys gheleghen waer om
het water te ftutten.Den eerften naem bevintmen noch
in fwangh gheweeft te hebben tot denjare 13 31, heeft
eerftmael de Graefvan Name toegekomen, de welcke
de felve plaets tot erfdeel ghekreghen hadde , door
Guido van Name,fone van Guido Grave van Vlaende¬
ren. Naderhandt heeft Philips de Stoute, defe plaets
weder onder Vlaenderen gebracht, aen Wilhem Grave
van Vlaenderen daer voor leverende Bethune. Dele
ftadt is, door twift ende oneenigheydt der borgherye,
hare macht, die fy in ouden tyden pleegh te hebben,
quyt gheworden korts voor de lefte inlandfche oorlo¬
gheden Bruggelinghen, by kope teghen den Köninck
ghedaen , toeghevallen ende onderdaen gheworden,
welcke Bruggelinghen de felve oock begoften op te
bouwen, ende te willen vorderen, als hebbende een
van de fchoonfte ende fekerfte havenen van gantfch
Europa, in de welcke wel 5-00 fchepen bequamelijck
konden ligghen, door welcke gheleghentheydt be-
vindtmen de felvighe eertijdts redelij ck ghefloreert te
hebben , welck hier uyt mede blijckt, dat de hiftorien
betuyghen in den jare 1468, in den maent Odlober, al¬
daer hondert en vijftigh fchepen , met verfcheyde
waren gheladen , aenghekomen te lijn , ende wefende
daer beneffens een ftercke ftadt met dubbele wallen,
die ghenoeghfaem onwinbaer ghemaeckt konde wor¬
den. Nu ter tijt ftaetfe onder 't ghebiedt ende ghe-
hoorfaemheydt , vande Staten Generael derVeree-
nighde Nederlanden, de welcke in de quartieren daer
ontrent oock belitten Axele, Ter Neufe, Ardenborgh,
Yfendijcke, ende meer ftercke plaetfen. Leytmeeft
vol garnifoenen , ende wordt allenghskens betimmert
ende verbetert, hebbende als noch haer out Cafteel,
dat eertijdts vaftaende ftadt was, maer door afbre-
kinghe van een deelhuyfen, daer van afghefcheyden is
gheworden.

Recht teghen over Sluys is het eylandeken van Cad- Cadfmt*
fant, met een dorp mede allo ghenaemt. Diteylandt
is voortijdts veel grooter gheweeft, met een ftadt ende
veel fchoone rij cke dorpen daer op , maer de Zee
heefter by langheydt van tijde meer als de helft ai
vernielt.

Ooftende, Iight twee mijlen van Oudenborgh, ende Ooßende.
wat
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wat meerdaft vierevan Brugghe. Heeft noyt gheen
ftadts-mueren ghehadt, maer is voor de laetfte trou-
blen, ende noch een tijdt langh ftaende de felve, foo in
groote ende ghetal van huylèn, als menighte van in-
woonders, een redelij cke ftadt ghelijck gheweeft, met
een tamelijcke goede haven, dan ten lellen door een
meer dan driejarich belegh , ende eyntelijcke verove-
ringhe,ghenoech tot een mols-hoop gheworden , ende
gheheel vernielt. Watter ftaende de voorfz belegerin-
ghe voor ende teghen de felve ghedaen is, hoe veel
duyfent menfchen datter aen weder lijde ghebleven
fijn, ende wat des meer mach betreffen,en is ons voor¬
nemen niet alhier te befchrij ven, dewijle doch 't felve
niet alleen en is buyten onle materie , maer oock foo
ruchtbaer, ende felfs tot aen de uyterfte palen des We-
reldts verbreyt gheworden, datmen daer op wel mach
paffen met een kleyne veranderinghe van woorden de
navolghende veerfen, van der latijnfcher Poëten Prin-
ce Virgilius, in het fevende boeck Van iEneas:

.Quantaper Oflend* regnls effufa Philippe
Tempeßas ierit campos, quibm aïïus uterfe
Belgiern Hißanufy animis concurrent orbls,
Audiit & fiquem tellus extrema refufo
Submovet Oceano, &fiquem extentaplagarum
^uatuor in medio dirimitplaga Solls iniqui.

Dat is:

Wafvoor eenfivareßorm daer uyt Philippus rijeken
Op 't veldtgheßortJy daer Ooßend op heeft gheßaen,
En met hoe arren moet de Spaenjaert volprallijcken
En't Nederlandtjche bloedt malkandlren vielen aen:
Heef moghen hoorenfelfs die 's ivereldts verfte Wqeken
Affondlren van den noyt gheruflen Oceaen.
Heeft moghen hoorenfelfs die Titans heeteßralen
Staegh braden, en wijtfijnghefcheyden van ons'palen*

Nieupoort. Nieupoort een fraey, fterek, ende goet ftedeken, is
gheleghen een halfmijle van der zee, twee mijlen van
Veurne, ende wat meer dan drie van Ooftende* Heeft
een redelijck fterek Cafteel,met een goede Ty-kaven,
ende is (nafommighe fchrijven) vereert met een tytel

ffehap.. Wvan Borgh-graeffchap.. Was eertijdts Zandt-hooft
gheheten , maer in'tjaer 1383 tot een ftadt gheworden
lijnde,ende met poorten belloten,kreegh den naem die
't nu noch voert: korts daer aen is de felvige ftadt door
de Engelfche ende die van Ghent heeiendal verbrandt,
doch uyt fijne affche fchoonder dan te voren verrefen.
Daer ftaen, behalven de Hooft-kercke , twee tame-

lijck goede Cloofters binnen ende ontrent anderhalf
mijle daer buyten, op den wegh naer Duynkercke,
light de heerlijcke ende machtighe Abdye van S. Ber-
nardus orden, die men ghemeynlijck noemt Ten Duy-
nen, hebbende voor de troublen ghehadt een feer rijc-
keende vermaerde librye. De inwoonderen plachten
häer meeft te gheneren in viffcherye , waer toe aldaer
alle behoeftigheden als netten , ende andere dinghen
ghemaeckt worden. Ontrent een kleyn halfmijle van
defe ftadt, en vier van Ooftende, tuffchen Weft-eynde
en Willekens-kercke, is die vermaerde flach ghefchiet
tuffchen den Aertz-Hertogh Albertus, en de Staten
der vereenighde Nederlanden, onder het beleydt van
GraefMauritz van Naffou, den eerften Iulij 1600, al-
waer de Staten de viótorie hadden, en neffens veel
groote Heeren, don Francifco de Mendoza, Admirant
van Aragon ghevanghen wierde , als breeder in de Hi¬
ftorien te lefen is.

Dttyn- Duynkercke leeftmen ghefticht te fijn, van Graefksrc'ze. Boudewijn toeghenaemt de longhe * ontrent het jaer
966. Heeft den naem van de kereken, die fich den
Schippers boven de Duynen inzee^vertoonen ,ende
voornemelijck eene, die een hooghen tooren heeft,
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van den welcken men by Sohne-fchijn en klaèr weder*
deblinckende berghen fienmach neffens Doveren in
Enghelandt. In de felve kereke is oock aenfehouwens
weerdich het hooghe Outaer, van verfcheyden mar-
morfteen ende alebafter feer konftich ghewrocht, die
boven de 2000 guldens ghekoft heeft; Duynkercken
leydt op deen lijde drie mijlen van Grevelingen, ende
les van Cales in Vranckrijck, op d'ander lijde vijfmij¬
len van Nieupoort, ende twaelf van Brugghe. Is ghe-
duerende de oorloghen een recht roof-neft, ende ftren-
ghe gheeflel voor de zee-luyden van de Vereenighde
Nederlanden, die daeromme geduerighlijck hare Oor-
loghs-fchepen voor de haven houden ligghen, ende ha¬
re fchepen fo koop-vaerders als viffchers , ende andere
de zee palferende, doen convoyeren , van welcke ghe-
legentheydt wy een bylondere caerte en befchrij vinge
hier volgens inghevoeght hebben. Defe ftadt als mede
Grevelinghe ende Brouckburgh komen toe den huyfe
van Vendofme, die haren oorlpronck neemt uyt den
gheflachte van Bourbon.

Biervliet was eertijdts een goede ftadt, gheleghen in j$iervUéh
een eylandt, ontrent vijfmijlen van Sluys , dan is nu ter
tijd maer een fort van de Vereenighde Nederlanden.In
defe vervalle ftadt is anno 1397 gheftorven eenen Wil-
lem Beukelens, de welcke aldereerft ghevonden heeft
de maniere van den haringh te kaken, te fouten , ende
in tonnen te bewaren,ghelijck nu noch 't ghebruyck is.

De ftadt Winox-berghe word alfo ghenoemt na een winoxberg,fchoone Abdye,ghefticht op eenen hooghen bergh ter
eere van S. Winock Enghelfman, daer te lande geftor-
ven, by GraefBoudewijn met den baerde, oft (foo an¬
dere fchrijven) Boudewijn van Rijffel: fy was eertijdts
gheheten Groenberge, ende is ontrent voor anderhalf
hondert jaer bemuert gheworden, ligghende anderhalf
mijl van Duynkercke, ende feven van Ypre. Heeft een
riviere, die fy ophouden oft loffen kan, met een water-
leydinghe op de merekt uyt-fprmghende. Haer Cafe
felrye begrijpt 32 dorpen, alle gheleghen in een feer
vruchtbare landouwe. De Prelaet van de voorfz Ab¬
dye beflaet de tweede plaetfe onder de Vlaemfche Ab¬
ten. Daer is oock noch een vrouwen Abdye, met een
Predick-heeren kloofter- Defe ftadt is in denj are 15-5-8
van de Pranfehc afghebrandt,doch korts daernaer we¬
der opghebout, en in Vlaenderen bekendt door het
Burgh-graeffchap, ende jaerlij ckfe marekt.

Een mijl van Brugghe ende twee van Sluys light pmm
Damme , door welcke ftadt (foo ghefeydt is) de oude
graft van Brugghe na de zee loopt* Men houdt datfe
begonnen is ghefticht te worden in't jaer 1175, ende
dat by defe gheleghentheydt. Daer was^door het Iware
opwater, een gat in den dijck by den Dam in-ghebro-
ken, alfoo dat de ftadt van Brugghe rondom in't water
ftondt. Defe inbreucke en kondemen met geen mate¬
rialen van hout, aerde> oft fteenen, Hoppen,want het al
viel oft in een grondelofe diepte gevallen hadde. Maer
GraefFloris van Hollandt, die by Philips vanElfaten
Grave van Vlaenderen ghevanghen ghefeten hadde,
heeft, uyt kracht van de vrede-handel tuffchen hem
ende Graef Philips ghemaeckt, verfcheyden ervarene
werek-mannen over-ghefonden om den voorlz Dijck
te repareren. Defe komende by den Dam, vonden on¬
der den ghebroken dijck een hondt ligghen baffen
ende huylen, die fes daghen ende nachten langh een
afgrijfièlijck gheluydt maeckte, fonder dat de arbey-
ders willen wat het mochte beduyden. Immers wier¬
pen in't lefte den huvlenden hondt in't gat, ende daer
metter vaert een groote menichte van aerde boven
op, fo dat fy grondt kreghen, ende 't gat geraeckte te
floppen. Graef Philips fiende dat veel arbeytfluydeti
daer bleven fich onthouden, gaf, den genen die daer
blyven wilden, al het landt dat fy van der zee inwinnen
ende bedijeken konden, van den Dam tot Ardenburgli
toe, ten eeuwighen daghe te befitten, ende boven dien
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noch veel groote privilegiën. Waeromme datter veel Doch een grooten naem heeft fy verkregen, door der
Hollanders en Zeeuwen ghebleven fijn > ende hebben- Franfchen nederlaegh,aldaer gefchiet in denjare 1302,
der metter tijdt een ftadt ghemaeckt, die fy nae den waer meeft alle de Franfche Adel doodt bleef, vech-
hondt byhaer in't gat gheworpen noemden Hondts- tendeteghens Guido van Name , ende de Vlamingen,
dam. Dit heeft wel eer een goede plaetfe gheweeft, Hare Cafïèlrye begrijpt 76 dorpen , onder welcke 't
maer is nu ter tijdt in feer foberen ftaet, ftaende mee- vermaerfte is ïngelmunfter een Baronye, ende Ifegem
ftendeels onder 't bedwangh van Brugghe. by mans ghedencken verheven tot een Graeffchap,

Dixmuyde. Dixmuyde, een goet ende fraey ftedeken, light van daer grooten handel van lijnwaet ghedreven wordt.
Oudenburgh, van Nieupoort, ende van Rouflelaer by- Op de Schelde,vijfmijlen van Gent, ende feven van
kans even verre , te weten drie mijlen, op den ftroom Doornick, leydt de ftereke, ende neeringhachtighe
den Ifer ghenaemt, welcke uyt de bergh by Calfel ftadt van Audenaerde, diemen houdt alfo ghenaemt te
fijn oorlpronck neemt.De Vlamingen fegghen dat hier fijn van de Oude Narven ofte Neruii. Men maeckt hier Ande-
ontrent ghemaeckt wordt de leckerfte boter van alle onder andere feer groote menichte van tapifierye van werde.
de Nederlanden. (1 ^ .. ^ v . r x alderley foorten en prijfen , maer bovenal veel lijn-

Veurne. Drie mijlen van Dixmuyden, ende vier van Duyn- waets. In de Calfelrye van Audenaerde teltmen 3 3 dor-
kereke , light het ftedeken Veurne, 't welck den tytel pen, ende light teghen over de ftadt, aen d'ander fijde
heeft van een Borgh-graeffchap. Werdt in't jaer 1390 van de Schelde, het ftedeken Pamele,met een fchoone Bomde.
door bevel van Graef Philips de Stoute bemuert, ende fteenen brugghe aen Audenaerde ghelijck als valt. Dit
fijn graften ghewijdt. Heeft drie Parochie-kercken, Pamele is een van de vier Baronyen van de Beer, toe-
van de welcke die van S. Walburgh de principaelfte is, behoorende fijnen eyghenen Heere,
bedeckt met loot. De Calfelrye van Veurne heeft on- Deynfe (dat Guicciardin onder de fteden rekent) is Deynfi.
der haer 72 dorpen, ende onder de felve de voorlz Ab- een fraeye, oude ende ftereke plaetfe, drie mijlen van
dye Ten Duyne,oft (foo andere fchrijven) Van Duyne, Gent, ende vijfvan Kortrij ck,op den watervloet Leye,
met noch een vrouwen Abdye tot Roesbrugh, onder tegen over het fchoone dorp Petegem,heeft eerft fijne
de welcke ftaen acht rijeke dorpen, hebben yeder hare muren verlooren in defe inlandtfche oorloghe, die de
belondere vierfchare ende jurifdiótie. Nederlanders tegens den Köninck van Spangien heb*

Bomborgh. Bourborgh wordt by andere Brouckborgh geheten, ben aenghenomen.
van weghen het vruchtbare brouckachtigh landt, daer Ardenborgh van te voren Rodenborgh ghenaemt, Ardenborg.
't mede omcinghelt ende in gheleghen is, een fchoon (dat de felve Guicciardin mede telt onder de belloten
ende fterek ftedeken, eertijdts toebehoort hebbende fteden) light een mijl van Sluys, ende drie van Brugge,
den left overleden Köninck van Navarre, ende liggen- teghenwoordelnck ftaende onder't ghebiedt vande
de ontrent een mij le van Grevelinghen, vierdehalfvan Vereenighde Nederlanden , die het wonderlijck heb-
Duynkercke, ende even lo verre van Winox-bergh. ben doen ftercken,ende geftadich met goede garniloe-

Tulfchen Calis en Duynkercke,drie mijlen van elcke nen befet houden,
plaetfe verfcheyden, light de ftadt Grevelinghe , niet Middelborgh is geflieht(fo Olivier van der Marcke Middel-
feer wijdt van der zee, op den watervloet Ha, een van fchrijft) in't jaer 1446, door Heer Pieter Blandelijn, borgh.
de fterckfte plaetfen van gheheel Nederlandt, hebben* Threforier van de Ordre des Gulden Vlies, een rijck
de vijf bolwercken, waer van de vier ghemaeckt fijn ende machtich man. Het light een mijl van Damme,
tot kofte van de vier leden van Vlaenderen, ende het ende derdehalf van Brugghe, heeft eertijdts belloten
vijffle is hetaelt eenfdeels van Walfch-Vlaenderen , gheweeft, fo't aen fommighe overblijffels wel blijekt:
eenfdeels van den Landts-heer felve. De ftadt werdt want heeft noch teghenwoordich vellen ende graf*
geflieht op S. Willebrorts dorp,in't jaer 1160, by Graef ten. Doch is in de inlandtfche oorloghe, tulfchen de
Diederick toeghenaemt van Elfacen. 5y pleech mede Vlamingen ende Hertogh Maximiliaen van Ooften-

.. toe te komen den voorlz Köninck van Navarre,gelijck rijck, naderhandt Roomfch Keyfer, in denjare 1488
oock Duynkercke, ende meer andere heerlij ckheden daer van ontbloot, door die van Brugghe, die de felvi*
daer ontrent, is de uyterfte bemuerde plaets die Vlaen- ghe plaets innamen ende plunderden,
deren heeft op de frontieren van Vranckrijck: men Een kleyn mijlken van Oudenborgh, ende twee van Ghiflele.
heeft fijn naem fien vermeerderen in den jare 1 y f 8, Brugghe leydt Ghiftele, een fraeye platfe, daer veel la-
wanneer de Graefvan Egmondt, die naderhandt ont- kenen ende fayen ghemaeckt worden 5 daerenboven is
hooft is, den Franfchen Maerfchalck Thermus,daer 'teen trelfelijcke Baronye i want dehuyfenvan Ghi-
ontrent, in een groote llach overwon. Hele ende van Halewijn, fijn van de oudtfte ghellach-

Cafcl Calfel, in oude tyden Cafiellum ofte Cafletum ghe- ten van Vlaenderen.
noemt, light op een hooghen vruchtbaren bergh, vier Honfcote heeft als in eenen driehoeck, Winoxberge, Honfcott.
mijlen van Winox-berghe, ende fo veer van Teruanen. Veurne, ende Loo, ligghende van elcks verfcheyden
Is een redelij ck ftedeken, dat noch eenighe overblijf- ontrent twee mijlen. Is een rijeke ende fchoone vlec-
felen heeft van fijn oude waerdigheydt, ende met name ke, daer groote menighte van fayen ghemaeckt word,
twee collegien van Canonicken. De Cafïèlrye van de welcke feer vermaert fijn , ende allen kanten ghe-
Calfele is van groote inkomften, onder haer hebbende fonden worden. Heeft voor de troublen ghetelt on-
52 dorpen. In defe contreye worden in eenen poel ge- trent de twintigh duyfent inwoonders, hun meelt al ge¬
vonden drie dryvende eylandekens, vruchtbaer, ende nerende met de voorfz fayetterye.
daer beeilen op weyden,is oock van S. Omar, en Arien Poperinghe leydt twee mijlen van Ypre , ende twee Tojemge.
vier mijlen. van Calfel, is een fraye, doch niet leer groote vlecke,

Kortrijck. Kortrijck is feer bequamelijck gheleghen op den met een wonder fchoone kereke,ende placht jaerlijcks
watervloedt Leye, van RijHel, Dornick, Ypre en Ou- te leveren een groote menichte van bayen tot voeye-
denaerde even verre verfcheyden, te weten vijfmijlen, ringhe, oock grooten handel te hebben van hoppe.
De voorfz vloedt loopter midden door, tot groot ghe- Twee mijlen van Poperinghe ende drie van Yperen Belle.
rief van de laken-bereyders ende verwers. De ftadt is Belle, een groote lullighe vlecke, daer veel lakenen
houtmen voor een van de oudlte van Vlaenderen,ende ghemaeckt worden. Onder de Calïèlrye van Belle fijn
light (fo Becanus ghetuyght) in't quartier dat eertijdts begrepen thien dorpen, behalven die vier die fy de
bewoont hebben de Centrones, volckeren ftaende onder Hoecken noemen.
de vryheydt ende befcherminghe van de Nervii. Syis Ontrent twee mijlen van Ypre, ende foo verre van MeeJJene*
wel betimmert met veel fchoone huyfen, oock rede- Belle leght Meelfene, een fraye plaetfe met een rijeke
lijck fterek ende fray, hebbende een feer oudtCafteel. Abdye van vrouwen , wiens Abdilfe is Vrouwe van
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Meelfene, foo wel in't gheeftelijcke als in't wereldt-
lijcke.

Mem*. Meenen light op den watervloedt Leye, twee mylen
van Kortrijck, ende drie van Rijlfel, een redelijcke
ftadt,met graften,ende een val-brugge teghen den aen-
ftoot der vyanden verfien. Geduerende de inlandtfche
oorloghen heeftmen Meenen begoft tot een ftadt te
maecken, ende gheweldigh ghefterekt. Men maeckt
daer veel laeckenen, ende brout daer fekere bieren die
vermaert zijn voor de belle van Vlaenderen.

Rotjfelaer. Roelfelaer light van Kortrij ck vierdehalfmijl, ende
vijfdehalfvan Dixmuyde , een groote fchoone vlecke,
toekomende den Hertogh van Kleve, fo mede doet de
oude vryheydt Torout, ende 't vermaerde dorp Wy-
nendale, met meer andere goederen, die op hem ver-
ftorven zijn als erfgenaem van den eertijdts doorluch-
tigen Heere Philips van Ravefteyn.

Batrlebehe. Haerlebeke, ligghende op de Leye, een myle van
Kortrijck, is een feer fraye ende lullighe plaetfe, van de
oudtfte in Vlaenderen. Heeft een Canonizye, met den
tytel van Borgh-graeffchap, ende is het eyghen Vader-
landt van Liderick, Engeran, ende Audaker van Haer¬
lebeke, eerlle Woudtheeren ofte Foreftiers van Vlaen¬
deren,foo hier boven gefeydt is.

Dus verre van Vlaems-Vlaenderen. En hoewel wy
Duynkercken hier voren befchreven hebben, heeft ons
om de vermaertheydt van fyne rooverijen, niet-te-min
goedt ghedacht dit noch hier by te voegen, van de ge-
legentheydt der bancken, ende het legghen der Oor-
logh-fchepen der Vereenighde Nederlanden, voor de¬
fe plaets in tyde van oorlogh.

Braecke. Wars van Duynkercke is een banck, ghenaemt
II de Braecke, een groot half mijl van de ftrandt,

de welcke is op het ooft-eynde de Weilerfche
Cattéy, ofte het hooft in den toren van Duynkercke,
ofte oock Wynocxberghen mids in de molens, diep ne-
ghen voet met laegh water, ende voorts de gheheele
Banck feven ende les voet, behalven datter op't weft-
eynde niet meer en is als vijfvoet.

Vuylbaert. Een kleyn half mijl beweften Duynkercke leyt een
banck, ghenaemt Vuylbaerdt, de welcke ontrent een
quartier mijl weftwaert droogh valt, ontrent acht voet
boven water: waer van weftwaert uyt ftreckt de Splin¬
ter bynae tot Grevelinghe , komende met de ftaert on¬
trent de ftaert van Breebanck, maer leyt daer een wey-
nigh van,op welcke Splinter blijft 3,4,5-, ende 6 vadem
water, zijnde oneffen, doch wel verftaende, komende
tot op een weynigh beweften Maerdijck,en is niet meer
als drie vadem,ende als men met laegh water daer over
wil zeylen, moetmen groot Sinten houden in kleyn Cafi
fel, ofte kleyn Sinten in Wynoxberghen, ende oolle*
lijeker enfoudemen daer niet over moghen. Binnen
de voorfz banck Vuylbaert, voor 't fort dat daer recht
teghen over leyt, is het Scheurtjen, alwaer de fchepen,
als fy uyt de ftadt zeylen, in löopen, ende komen onder
het fort ten ancker, op vierdehalfvadem,ende oock opdrie vadem met laegh water 5 ende wanneer de fchepen
uyt de ftadt komen om daer in te zeylen, loopen op het
flagh van de wal tot binnen de pundt van Vuylbaerdt,
ende houden alsdan de palen , de welcke beooften de
fchans ftaen, in het laeghfte fort, zijnde van hout,ftaen¬de aen t water, alwaer de Geul is, die nochtans met
lpringhftroom droogh valt, foo datmen van Vuylbaert
tot aen de duynen kan gaen drooghs voets; waerommede groote fchepen daer niet over en können als met
fpringhftroom, ghelijck fy oock niet uyt de haven van
Duynkercke en können doen, mids de felve haven me¬
de droogh valt.

MaerMjc ^ntrent Maerdijck , groot Sinten in kleyn Caffel,binnen de voorfz banck, is't 10 vadem diep met laegh
water , de grondt is heel weeck, lulex dat der Staten
lachten aldaer met groot perijekelop de wacht moe*
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ten leggen, ofte hunne anckers moeten gefchoeyt zijn.

Als men van beweften binnen de Braecke wil zeylen, Te zeylek
tulfchen Vuylbaerdt ende de Braecke deur, lbo moet- binnen <k
men de hooghfte witte duyn, zijnde een blinckert, ten raec °
aenfien de andere bewallen 2ijn, recht brenghen in den
grooten toren van Duynkercke, de welcke alsdan ooft
ten zuyden van u is, ende houden de lèlve allo ftaende,
tot datghy van't Scheurtjen, daer men recht op aen
loopt, ghelicht zijt, ofte dat ghy Soutkote, zijnde het
tweede torentjen beooften Duynkercke , 'twelck wat
verre om fien is, liet ftaen in de hoogen fwarten duyn,
ooft ten noorden,ende ooftnoordooft van u, ende houd
het foo ftaende,tot dat ghy ten ancker begheert te kom¬
men , op welck merek ghy fult hebben thien ende elf
vadem,met laegh water,ende komende tot dat Winox*
berghen in de molens beooften Duynkercke ftaet, foo
hebt ghy aldaer de befte reede: doch nimmermeer
moet het torentjen van Soutkote gebracht worden heel
van den hooghen duyn, want men alsdan de Braecke
te nae foude wefen, die foo fteyl is, dat men hem qua*
lijck mach aen looden. Vorders,alomme binnen de
Braeck,is goede ancker-grondt, ende men mach foo
nae de wal loopen als men goedt vindt, drooghende
vlack op.

Om wederom uyt de Braeck te zeylen naer wellen, Wt dè
moet men aengaen welt ten zuyden, ende weftzuyd- Braeckjtaè
well, op de felve mereken van Soutkote, ende komen- wetten.
de foo verre dat men het houten fort,ftaende aen't wa¬

ter binnen 't Scheurtjen, krijght aen kleyn Sinten , foo
is men de drooghte van de Braecke ghepalïèert, al¬
waer men fijnkours alsdan over een ebbe moet fet¬
ten weftnoordweft, waer mede men gheen quaet magh
doen. Doch ghelicht wefende, kan men de voorfchre-
ve mereken van den witten blinckert in den toren van

Duynkercken ghebruyeken , ende komen dat men S.
Ioris krijght in de wefterfche duynen, de welcke be¬
ooften Grevelinghe legghen, foo is men vry van alle
bancken ende drooghten.

AI dit voorlz refereert hem tot laegh water, over¬
mits het felfde foo noodigh met hoogh water niet en
is: want wanneer de ebbe verloopen is, ende de vloedt
maer eerft begint te gaen, foo machmen met 13 voet al
de bancken over, uytgefondert Vuylbaertj datmen, al
was't fchoon hoogh water,moet fchouwen.

Om beooften uyt de Braeck te zeylen , moet men Bedoren uyt
wederom nemen de flagh van de wal, ende loopen tuf- de Braeck.
fchen de Cams ende de Voetftrandt op acht ofte feven
vadem waters j ende men moet fich wel wachten van

Broer-fandt, dan alloo de kaert foo wijdt om ooft niet Broer-Jam.
en ftreckt,fal fulex können gefien worden uyt de voor-
gaende kaerten: Maer willende zeylen over het ooft-
eynde van de Braeck, foo moet men verwachten met
een fchip dat veerthien voet diep gaet, een voorvloedt,
't welck alsdan daer over magh, wel verftaeiide datmen
de weft-Cattey ofte Winoxberghen in de molens moet
houden,en alfoo kan men gheen quaedt doen, ende be¬
hoeven oock geen andere bancken te fchouwen.

Büyten de Braeck leyt Breebanck, waer tulfchen Breebanck.
blijft 15- ofte 16 vadem water,doch niet feer wij dt,ende
als men daer tulfchen laveert,lbo moetmen gedencken
Breebanck niet naerder te komen als acht vadem, mits
de groote fteylte, waer van men fich teghen de Braeck
oock moet wachten: op de felve bancken blijft niet
meer op het wefteynde als vijfofte fes voet water,maer
om ooft ilfer ontrent negen voet.

Buyten Breebanck is't Ratteel,dat mede meeftinRattel.
eenen doen is, behalven dat het aen de w;eft in de Geul
vlack is.

Buyten 't Ratteel leyt de Dijck , de welcke fich Ian- Dijck.
gher naer wellen ftreckt als eenighe van de bancken,
ende komt tot S. Ioris, ende de ftaert der felver heel
voorby Grevelinghe op het drooghfte zijnde; op de
wefthoeck blijft niet meer als vijfofte fes voet, ende is

Y door-
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doorgaens wel foo droogh als 't Rattcel, doch blijft in poort,om het inkomen van beooften te beletten. Voor Nieu-
de Geul mede wel fefthien vadem waters, en is aen de Soo wanneer alffer drie fchepen onder het fort in't poort.
binnen kant fteyl,ghelijck de andere bancken. Scheurtjen komen te legghen , worden voor Maer-

^ ^ De Ruttings is een groote vlaóte, daer ontrent blijft dijck foo vele ofte meer van der Staten daer tegen ge-,d htg,. 0£te vjj£ vadem waters: maer buyten den Dijck in fonden , om hun het uytloopen naer de weft te belets-
de Geul blijft wel twintigh vadem. ten: waer toe ghemeenlijck een lacht ofte twee bin-

De Tol- De Polders, als namentlijck, de buytenfte ftreckt nen de Splinterworden gheleyt, om datfe by nacht Meende
érs. noordweft ten weften , ende noordweft van Duynkerc- niet en fouden by de wal uyt pafferen , fonder gefien te sPlmter-

ke , ende noordnoordooft van Calis kliff, op de felve worden. Gelijck mede wordt geleyt een lacht tuffchen
blij ft ontrent negen voet water. Vuylbaerdt ende de Braecke, op dat de Duynkerckers Tuffchen

jj* De Mane ztiydooft maeót binnen de bancken door- met een ooftelijcke 'windt met hoogh water , niet en Vuylbaen,
water. gaens een voor-vloedt, ende de Mane zuydweft een fouden over de Splinter d^wers in zee fteken,dat anders endeBraec.

voor-ebbe , met welcke voor-vloedt ende voor-ebbe, by niemandt enloude können gefien werden,
men noch met een redelij ck diep-gaende fchip,al de Alffer een meerderghetal vande Duynkerckers in
bancken, uytgefondert Vuylbaert, over mach,ghelijck het Scheurtjen komen te hgghen, wordt de felve ma-
gefeydt is; maer werdt nimmer met een voor-ebbe ge- niere van befettinge gevolght: Eyndeiijck, foo fy met
daen,als men de vloedt verbeyden kan. al hunne macht onder het fort zijn ghekomen, wordt

De Mane zuyd,ende zuyd ten ooften,ofte noord,en- de hooftwacht, de welcke van te voren in de Braeck
de noord ten weften, maeckt op de bancken, ende tot was gheleghen , voor Maerdijck met alle de fchepen Voor
Duynkercken in de haven , ende voorts daer ontrent, ghehouden, uy tghefondert datter een kleyn ghetal van Maerdijc.
het hooghfte water. ichepen blyven legghen , om het uytkomen by nacht

V ilen der Binnen de Braeck voor Maerdijck , Grevelingen en- aen de ooftkant van't Scheurtjen te beletten , oock of
hoornen, de Calis , valt de vloedt coftnoordcoft, ende de ebbe daer noch eenighe binnen Duynkercken gereet moch-

weftzuydweft, ende gheen van beyden is foo haeft in't ten wefen de felve mede te refifteren.
water, ofte breeckttfeffens deur. Doch devoor-vloet Der Staten fchepen,leggende voor Maerdijck, wor-
valt tuffchen de andere bancken, legghende buyten den naer goedtvinden van de Commandeur verfpreyt Verfprejt.
de Braeck ooftzuydooft in, naer de wal, ende de voor- byna tot Grevelinghen, ten eynde , indien de Duyn-
ebbe weftnoordweft uyt, maer duyrt niet iangh, ofte kerckers by nachte quamen weftwaert uyt teloopen,
breeckt deur op fijn kracht, ende valt alsdan noord- der Staten fchepen op de feynen ende teeckens van de
ooft in, ende zuydooft uyt, ghelijck de bancken oock lachten, daer toe geordineert, in tijdts mogen vaerdigh
ftrecken , ende is buyten de Polders van ghelijcken wefen, op dat de Duynkerckers de bovenlte pafferen-
alpco ' de,gelijck met den doncker lichtelij ck kan gefchieden,

van de benedenfte fouden moghen gemoet worden.
wacht T"VEr Staten oorlogh-fchepcn legghen ordinaris, foo De Duynkerckers legghende met een groot ghetal Dayn-

voor Dvyn- kJwanneer alffer gheen fchepen in 't Scheurtjen on- onder 't fort, houden gemeenlijck wacht met Chalou-
kerckev. der het fort en zijn, al te famen binnen de Braeck voor pen,doch niet altijdt, maer leyt ordinaris een Dreume-

Duynkercken , Hellende des nachts op de wacht een laer, ofte een Pot, ghemonteert met fes fware ftucken,
jacht beooften,ende een jacht beweften de haven, naer beweften alle de fchepen in't Scheurtjen.
gheleghentheyt des windts,voor het uytkomen van ee- Ende om met veyligheydt hare fchepen uyt de ftadt
niehe lichte fchepen , die anders dicht onder de wal in't fcheurtjen onder 't fort te brengen, worden t'elc-
lichteliick fouden können uytloopen , fonder van de ken op de ftrant, tuffchen 't fort ende de ftad,twee Bat-
fchepen die op de reede legghen,ghefien te worden. terijen gemaeckt,een van twee, ende een van drie ftuc-

Worden mede gheleyt twee ofte drie fchepen, ende ken kanon , behalven datter noch twee halve kanons
cZdT foo veel jachten, ontrent Grevelinghen, verfpreydt tot leggen op het oofterfche Hooft ofte Cattey, ende de

Waldamme, tot verhinderinge van de lorren-draeyers, Dreumelaer voorfchrcven komt mede legghen aen de
die van beweften, Duynkercken in willen: Ghelijck ooftkant van het Scheurtjen, konnende al te famen de
mede een fchip ofte jacht de wacht houdt voor Nieu- Braeck befchieten.

WALS-VLAENDEREN.
Et tweede deel van Vlaenderen al opghebracht was, devoorfz Coningh nochtans hem
dat eertijds onder de Kroon van daer mede niet en vernoeghde , maer moeften hem
Vranckrijck geftaen heeft, ende jaerlijcx beloven te betalen noch 20000 ghelijcke pon¬
van de felfde te leen ghehouden den, daer voor fy hem de fteden ende Caffelrijen van
wierdt, is ghemeynlijck ghehe- Rijlfel,Douay, ende Orchies verbonden,ende te pande
ten Wals-Vlaenderen, uyt oor- ftelden. Doch zjn de felve fteden ende leden namaels TVederver-
fake dat de inwoonders de Wal- in den jare 1396 , by houwelijck wederom met haer^
fche fprake ghebruycken, die al oude lichaem vereenight, ende dat foo vaftelijck, datfe
van Meenen afopwaerts begint, niet meer daer van en mochten ghefcheyden worden,

Ef„ mt Dit quartier (hoewel eeuighe anders meynen) heeft het en ware by ghebreke van mannelijck oir. Welcke
VM vu™- van eerften af een lichaem gemaeckt met Vlaenderen, conditie in't jaer 1420 tufïthen Comnck Carel de VI
den*. ende den Graven altijdt ghehoorfaemt, felfs wel hon- van Vranckrijck, ende Hertogh Philips van Bourgoig-

dert jaren nadat Artoys van Vlaenderen afgelcheyden nien,Brabant, &cc. toeghenaemt de Goede, loo verreis
is seweeft Maer in't jaer 130 f is t gebeurt,dat,wefende uytgebreyt, dat in de felfde quartieren oock de vrouw-
Graef Guve, toeghenaemt Dampier, met Robrecht perloonen fuccederen moghen, uytghefondert die ko-

, fiin oudtftéfone,namaels Grave, toeghenaemt van Be- men van overdwars. Het welcke van dien tijdt afniet
Pr thunen, ende veel andere Edelen ghevanghen van Co- ghefchiedt wefende,zijn de Graven van Vlaenderen totgefchemt. h phjljps de vierde van Vranckrijck , ende gheran- noch toe oock Heeren gebleven van de voorfz fteden.

foent voor 40000 ponden Tournoys, na dat die fomme Maer dewyle die, ftaende den tijdt van de voorfz ver-
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pandinghe ghenoeghfaem tot een befonder landt
gheworden waren, hebben haren Gouverneur endeju-
rifdidtie apart ; ende contribuerende onder haer eygen
Staten , hebbenfe oock na devoorfz weder-inlyvin-
ghe de felfde maniere van regeringhe blyven houden,
ende met Vlaems-Vlaenderen (behalven datfe bey-
de onder eenen Heer ftonden) niet veel anders ghe-
meen ghehadt, dan datfe in kas van appellen gheftaen
hebben, ende noch ftaen onder den Hove Provinciael
te Gent, waer teghens die van Vlaems-Vlaenderen we-
deromme ftaen onderden Reken-kamer van Rijfïel.

Walfch-Vlaenderen ftoot in't noorden aen Vlaems-
Vlaenderen, in't zuyden aen 't Bifdom van Camerijck,
in't ooften heeft het de Schelde,ende in't weften fcheyt
het de Leye van Artoys. Is wel een kleyn , maer feer
goet, fchoon,ende vruchtbaer landt, befonder van ter-
we, ende grafrijeke weyden, hebbende boven de drie
voorgenoemde fteden,die wy terftondt fullen befchry-
ven, noch fommighe andere goede plaetfen , van de
welcke mede wat breeder ghefproken fal worden. De
Staten van Wals-Vlaenderen beftaen in drie Hoofden,
diemen noemt hooge Iufticiers.

De ftadt, die de Nederduytfchen verdoventlijck
Rijfïel noemen, in plaetfe van Ifle, oft Ifel, wordt by
den Fran^oyfen ende haer inwoonders eygentlijck Lille
gheheten, dat fo veel is te fegghen als eylandt. De La-
tiniften,haer daer in volghende,noemenfe Injitla. Welc¬
ke beyde namen men daer uyt hout ghefproten te we¬
fen, datfe voortijdts ghelijck een eylandt gheleghen
heeft,in't midden van verfcheyde broecken ende ftaen¬
de wateren, die met langheydt van tijde door der men-
fchen behendigheydt uytghedrooght, ende met aerde
ghevult fijn. Andere fegghen dat fy den name ghekre-
ghen heeft van veel eylandekens, voormaels daer on¬
trent gheleghen; ende moghelijck hebbenfe beyde ge¬
lijck. Langhs de ftadts-veften van Rijffel, op de fijdc
van het Cafteel, loopt een waterken, welck fijnen oor-
fpronck neemt by Lens in Artoys, ende valt by het
dorp van Deulemont in de Leye, Rijfïel leydt drie
mijlen van Meenen, vijfvan Doornijck, ende wat ver¬
der van Ypre. Is ghefticht van Boudewijn met den
Baerde,Grave van Vlaenderen,in hetjaer duyfent ende
feven. Daer na heeft fijn fone,Boudewijn,toeghenaemt
de Goedertierne, oft anders oock Boudewijn van Rijf-
fel,defe ftadt,als fijn eyghen Vaderlandt ende geboort-
ftede,feer bemint,ghevordert,vermeerdert,ende onder
andere weldaden met veften ende mueren doen befluy-
ten in'tjaer 1066. Daer toe oock de heerhjeke kereke,
ende het overfchoone Convent van S. Pieters,doen op¬
bouwen , het felfde begiftende met groote renten, om
de Canonicken, die hy hier inftelde, te onderhouden.
Binnen Rijfïel ftaet een fray Cafteel,daermen noch het
oude overblijffel van het Cafteel le Bucq liet, welck
de eerfte wooninghe is gheweeft van de Foreftiers, al-
daer tot bewaringhe van Vlaenderen door den Köninck
van Vranckrijck gheftelt. Al van veel jaren herwaerts
is dit een fchoone,rijcke, ende wel bewoonde ftadt,die
veel Adels heeft, ende met name veel koop-lieden, die
grooten handel doen, daerenboven veel fraye konfte-
naers, die groote menichte van veelderley koopmans
waren maken, maer befonderlijck fayen, halfofïètten,
ende grof-greynen op de Turckfche wijfe , fo dat dele
ftadt naeft Antwerpen wordt ghehouden voor de befte
koopftadt vande Nederlanden ftaende onder 'tghe-
biedt van de Köninck. Te Rijfïel refideert de Re¬
ken-kamer van Vlaenderen, voor den weleken moe¬
ten rekenfehap gheven niet alleen de Rent-meefters,
ende ontfanghers van 't felve Graeffchap, maer oock
die van Artoys , Henegouw , Vaiencijn, Doornick
ende het Doornickfche , Namen, ende de Heerhjck-
heydt van Mechelen. De raedt van defe Reken-kamer
is aidereerft ingheftelt door Hertogh Philips van Bour-
goignen toeghenaemt de Koene, tot een rechtftoel om
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de klachten des volcks te hooren, ende goet recht tc
doen,ende met eenen op te nemen de rekeninghen van
des Landts-heeren erfgoederen ende domeynen. Maer
fijn fone Hertogh lan , fiende dat de voorfz Raedt foo
veel faken teffens niet en mocht uytrechten, heeft den
felven in tween ghedeylt, ende 't HofProvinciael van
Vlaenderen ingheftelt binnen Gent. In de Reken-ka¬
mervan Rijfïel worden oock bewaertde regifteren,
ende originalen van de privilegiën den lande door fijne
Graven verleent. Rijffel heeft groot ghefegh, ende
heerfchappye over verfcheyden Caflelryen, ende veel
fchoone dorpen, wefende (op dat wy het kort maken)
de Hooft-ftadt vangantfeh Walfch-Vlaenderen, bin¬
nen de welcke by onfen tyden de Iefuyten een Collegie
ghebout hebben, datmen hout voor het fchoonfte van
alle de Nederlanden.

De ftadt van Douay willen fommighe fegghen, dat T)omj.
gheleghen fy in de quartieren eertijdts bewoont by de
volckeren Catuaci, van de welcke Iulius Csefar ghewach
maeckt in't eerfte boeck fijner Commentarien. De wa~
tervloet Scarpe loopter tot verfcheyden plaetfen door,
ende boven dien fijnder veel fchoone fonteynen. Het
is een goede, tamelijck groote, ende ftereke ftadt, we!
betimmert met fraye maer oude huyfen. Heeft veel
kereken en kloofters,onder andere die van onfer Vroti-
we, ghefticht (foonien feght) by Arcanaldus Connefta-
bel van Vranckrijck , ontrent het jaer onfes Heereh
f00, ten tijde van Köninck Clouis. Daer fijn oock
twee kereken die Canonicale collegien hebben, te we¬
ten S. Pieters, en S. Ayme, ofte Amatus. Te Douay is Stapel
de ftapel van alderley granen, die aldaer van verfchey-,g^c».
den omligghende quartieren overvloedelijck aenko-
men, waer door grooten handel valt. De Caffelrye van
Douay begrijpt veel goede dorpen, ende ftreckt haer
over veel omligghende platte landen. Om defe ftadt
te vereieren ende verbeteren,heeft Köninck Philips dé
tweede van Spaenjen, met konfent van de Paus, aldaer
opgherecht een Vniverfiteyt oft Hooghe Schole, ghe- AcMmfc
lijck die van Leuven. Defe Vniverfiteyt wordt feer be¬
focht,door dien de ftudenten aldaer goede ghelegent-
heyd hebben om met eenen de Franfche tale te leeren,
die in defe Nederlanden foo dienftelijck ende hoogh»
noodich is. Men doeter leffen in alle faculteyten ende
goede konften.De Iefuy ten hebbender groot ghefegh,
ende fy is met veel vryheden ende privilegiën be-
gaeft.

Drie mijlen van Douay, ende vijf van Rijffel leydt Orchiesl
Orchies, een fray ende luftich ftedeken, daer faeyen
ende veel andere dierghelijcke ftoffen met groote me¬
nichte ghemaeckt worden.Ende dit fijn de drie Hooft-
fteden van Walfch-Vlaenderen, wekker hooghe Offi¬
cieren,ende andere gedeputeerde,maken de Staten des
felven landts. In het welcke mede gheleghen fijn defe
naervolghende goede plaetfen.

Lannoy, daer veel trypen ghemaeckt worden, ende Lamm,
waer van de naem voert het oude doorluchtighe huys
Van Lannoy,uyt het welcke ghefproten was Charles de
Lannoy,onder-Koninck by Keyfer Carels tijden van 't
Rijck van Napels, ende Prince aldaer van Sulraona,
welck Prinfdom fijn nakomers noch ter tijdt befittem
De ftereke plaetfe van Lannoy konit toe den Princc
van Oraenjen , als erfghenaem van den Huyfe van
Bueren.

Efpinoy, dat een feer fchoon ende vermaert dorp is Ejpnèj:
tuffchen Rijffel ende Douay, voert den naem van een
Prinfchap, ende hoort toe den doorluchtighen hüyfe
van Melun.

Armentiers, is een machtighe, rijeke, ende wel b> Armed«
woonde vlecke, heeft privilegiën als een bemüede^-
ftadt,ende levertjaerlijcks uyt,by tijdt van vredemeer
dan 2 5-00 Jakenen, voomemelijck van die foo'te die-
men ghemeynlijck noemt van vier koleuren, fter ghe-
achtende ghelocht felfs tot in Conftantinorelen toe.
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W A L S - V L A

Defe plastfe leydt drie mijlen van Rij fiel, ende fo veel
van Belle.

Lèventis. Tuffchen Armentiers ende Steegers is gheleghen
een feer fchoon landeken , vruchtbaer van granen,
ooft, ende andere eetwaren, ghenoemt het landt van
Love. Dit landeken heeft vier dorpen, waer afLeven-
tishet hooft is, een wel bevrijde vlecke ghelijck een
ftadt, met een Proofdye die vry is van alle tribuyten
diemen den lands-heere moet gheven. Dele Heerlij ck-
heydt heeft eertijdts den Paus van Roomen toegheko-
men, hem ghegeven wefende by een van de Graven
van Vlaenderen, maer is namaels, fonder datmen weet
om wat oorfake, weder ghekeert aen de felfde Graven.

DOORNICK
en het Doornickfe.

T)oornicklT*\ E ftadt Doornick,ende 't land by den Nederduyt-
e» hetDoor- fchen genoemt het Doornicksfche,by den Walen
mcfe. Tournefls, worden van Guicciardin mede befchreven

onder Walfch-Vlaenderen,alhoewel hy felfbekent, dat
fy een lidt op haer felven alleen fijn, ende hare befon-
dere ghedeputeerde op alle landts-daghen , ende
vergaderinghen van de Staten Ghenerael fenden:
doende felfs de Landtsdieeren in'tbefonder aen den
Prevooft, Ghefworenen, Schepenen, Raden ende offi¬
cieren der ftadt,ende defe weder aen hem eedt, die alle
Princen ende hare onderfaten malkanderen over ende
weder ghewone fijnte doen. Wy füllen Guicciardin
om der ordre wille hier in volghen, ende fegghen voor

De (ladt eerft dat de ftadt Doornick gheleghen is op de gren-
Doomicks fen van Henegouw ende Walfch-Vlaenderen, aen de

waterftroom Schelde, die daer bykans midden door
loopt. Douay light acht mijlen van daer, ende Orchies

' maer viere. Het is een treffelijcke, groote, machtighe
ende ftercke ftadt, maer niet feer ghefchickt van (tra¬
ten oft huyfen. De inwoonders dryvender grooten
handel met verfcheyden foorten van fayen, ende ande¬
re krameryen, die aidaer overvloedigh gemaeckt wor¬
den. Sy pleghen in ouden tijden feer goet Franfch te
wefen, ende dat overmidts de groote vryheydt die fy
in Vranckrijck ghenoten, daer fy alderley koopman-
fchap uyt ende in voerden fonder tol ofte chijns te ge¬
ven, gherievende alfo de Neerlanders met de Franfche
waren , diemen by haer fo goeden koop kreegh , als in
Vranckrijck. Dit maeckte datter die van Parijs , Ly¬
ons, Rouane, Rochelle, ende meer andere haer pack-
huyfen hadden, daermen alle gherief in vondt, ende
dat die van Doornick, in't jaer 1187 vrywillichlijck van

Onder Vlaenderen afwij ckende, haer begaven onder gehoor-
Vramkrijc. faemheydt van Köninck Philips de eerfte van Vranck¬

rijck. Ghelijck fymede in't jaer 1467 aen Köninck
Louys de elfde, foo hy binnen de ftadt quam, een gou¬
den Lelye prefenteerden, ende een yeder borgher fulc-
ken Lelye in't hart tedraghen betuychden. Nader-
handt, te weten in't jaer 1 f 13, heeft Köninck Henrich

Onder de achtfte van Enghelandt, de ftadt op verfcheyden
Engelandt. piaetfen alfoo befchoten ende beftormt, dat de bor-

ghers vreefende voor haer uyterfte verderf, fich be¬
houdens lijfende goedt fonder grooten wederftandt

' over-gaven, ende werdt de ftadt van d'Enghelfchen
niet alleenlijck met goede garnifoenen,maer oock met
een fterck Slot (dat fy nieu lieten bouwen, ende nu ter
tijdt noch in wefen is) wel belet, maer naemaels fiende

Aen de ^at fy ^aer te verre gheleghen was, ende te koftelijck
Traufen viel om houden , hebben fyfe voor een groote fomine
verkoft, van penninghen over-ghelaten aen de Francoyfen, die*

E N D E R E N.
fe befetenhebben tot denjare 1^21 toe, als wanneerfe
Keyfer Carel de vijfde door 't beleydt van GraefHen- Van Key,
riek van Nalfou, by appoin&ement heeft ingenomen,^ Carel i^.
ende 't afghedwaelde lidtmaet wederom met fijn von-£W0WC*.
ghe Vlaemfche lichaem vereenight, doch alfo (als ge-
leydt is) dat fy eenen befonderen ftaet maeckt, welcke Staet.
beftaet uyt drie leden, te weten de Geeftelijckheydt,
den Edeldom , ende de vier hooghe Richters. Van de
outheydt ende naem defer ftadt fijn verfcheyden ghe- Oudtheydt
voelens, maer gheheel onfeker, ende Iwaer om bewy-
fen. Dit houdtmen voor onghetwijffelt,datlè gheweeft
fyde Hooft-ftadt der ftraffe ende ftrijdbare Nervien,
van de welcke men lefen mach by Iulius Casfar, in fijn
tweede ende vijfde boeckvande Franfche oorloghe.
Sy heeft veel kereken, diemen meeft alle met eeniehe
trappen op gaet, maer fijn doncker, ende niet al te
fchoon. De Opper-kercke is ghefticht ter eeren de
Maghet Maria, door Chilperic Köninck van Vranck¬
rijck, ende rijckelijck met veel renten begift. Defe
kereke is een oudt Bifdom,wiens eerfte Biffchop is ge- Btfdom.
weeft Eleutherius , in't jaer onfes Heeren 494. Wel is
waer datfe daer nae meer dan 600 jaren langh onder-
daen is gheweeft den Bifdomme van Noyon in Picar-
dye, maer Eugenius de derde. Paus van Roome, heeft,
ten verfoecke van Bernardus, het Bifdom alhier weder
ingheftelt in't jaer 1146, tot Bilfchop kiefendeeenen
Anfelmus,die te voren Abt was van S. Vincent te Laon.
Op de voorfz kereke ftaen vijfgroote vierkante toor¬
nen , meeft uyt eenderhandt ghewrocht, oock fijn de
mueren van der ftadt rondom fo vol toorens, datmen-
der in alles telt neghenentneghentich, uyt-welck ghe-
tal fommighe willen afbrengen den naem van de ftad,
die in't Walfch is Tournay, ende daer voor Hellende het
woordeken cent (hondert) foo veel beduydet als Cent
tours riay>hondert toornen en heb ick niet:want het iflèr
quanfuys een min. Maer dit meyn ick fijn praetïens
voor de vaeck.

In het landt van Tournaifis op de Schelde light Mor- Mortaigne
taigne, eertijdts een vermaerde ende treffelijcke ftadt,
maer door de Franfche oorloghen teghen Vlaenderen
feer verdorven, ende tot een dorp gheworden,met een
fterck Hot tot fijner befcherminge.Welck flot Carel de
V, de ftad Doornick ingenomen hebbende, heeft doen
afwerpen , alfoo dat Mortaigne nu niet anders en is als
een enckel Dorp, ligghende drie mijlen van Doornick,
ende toebehoorende fijnen befonderen Heere.

In het felve Doornickfche landt, ontrent vier mijlen S. Ammd.
van de ftadt is mede gheleghen de fchoone Vlecke van
S. Amand, hebbende poorten, veften, ende graften
gelijck een ftadt, ende daer beneffens een van de rijek-
fte Abdyen van Vlaenderen, wekkers Abt is Heere
van de felve plaetfe ende van haren byvangh, foo wel
in't wereldlijcke als in't Geeftelijck.

Defe twee deelen, te weten het Vlaems en Walfch- Vlamt
Vlaenderen, fijn verre het meeftedeel des ghehelenm w^~
Graeffchaps, en pleghen de Graven te leen te houden
van de Koninghen van Vranckrijck, en deden haer
manfehap op dele wijfe. De Köninck van Vranckrijck
voude de handen des Graven (die met d'een knye op
d'aerde lagh) met de fijne toe, ende na dat hy den eedt
van ghetrouwigheydt ghedaen hadde, dede hem op-
ftaen, ende gaf hem fijn wanghe te kuflèn. ende gin-
ghen de Graven van Vlaenderen in edelheydt van ghe*
(lachte, in outheydt van ftate, in héerlijckheydt ende
autoriteyt alkandere Princen van Vranckrijck te bo¬
ven * ja ontfaghen haer niet te draghen voor Graven al
eer fy den eedt van ghetrouwigheydt ghedaen hadden,
ende voornementlijck binnen Gent.

RÏCKS-VLAENDEREN.

At deel van Vlaenderen, datmen ghende twee mijlen van daer, ende hebbende haer he«
Rij eks noemt, om dat de Gra- londer recht ende jurifdiótie.
ven het pleghen te lene te hou- In het landt datmen noemt de vier Ambachten, lig- Vier Atit*
den van het H. Roomfche Rijck, ghen vier fteden, een beniuert, ende drie fonder mue- lachten.
is een kleyn landeken tuffchen de ren oft veften, onder de welcke voor eerft is Huift, een Huift*
Schelde en Dendre , op de fron- redelijck goede ftadt, ligghende vier mylen van Ru¬
tieren van Brabandt. Men heet pelrnonde, ende met den tytel van Borchgraeflchap

________ het nu ter tijdt meeft het landt verciert.
van Aelft,nemende een deel voor Axele, mede een tamelijck ftedeken,maer niet rond- Axele-*

Begrijp, 't geheel,want anders begrijpt het,boven 't Graeffchap om bemuert, light anderhalfmijl van Huift, ende vier
van Aelft,oock de vier Ambachten, het land van Waes, van Gent, ftaende onder't ghebiedt van de Staten
ende fommighe dorpen over de Schelde. Ghenerael der vereenighde Nederlanden.

Aelft. Aelft , de Hooft-ftadt niet alleen van haer befonder Bochoute ende Alfenede fijn het derde ende vierde Bochoute,
Graeffchap, maer van gheheel Keyferrijcks Vlaende- van de voorfz ftedekens , ligghende elcks twee mijlen Affenede
ren, is een goede ende feer ftercke ftadt, gheleghen op van Axele. Defe vier Ambachten hebben onder haer ^c*
den watervloedt Denre, twee mijlen van Dendermon- 3o dorpen: Huift twaelf, Axele ende Alfènede elck fe-
de, vijfvan Gent, vier van Bruflehende fes van Meche- ven, ende Bochoute vier.
len. De principaelfte neeringhe van haer borghers be- Het landeken datmen noemt van Waes begrijpt fe- Waes,
ftaet in de hoppe , die in dit landeken overvloedelij ck venthien dorpen, waer van het voornaemfte is dat van
waft. Sy is vereert met den tytel van Borghgraeffchap, Nicolaes.
ende placht weleer Munt te jflaen, maer dat recht heeft Boven dien fijnder in't landt van Aelft noch twee Frinf
GraefGwye van daer overghedraghen tot Gent.FIeeft Prinlfchappen, ende verfcheyden Baronyen. De Prinf- dommen.
een canonicale kereke ghefticht, ter eere van S. Gau- fchappen fijn Steen-huy fe, dat een fraey dorp is , heb- Steenhuyfi.
gericus , met twee mannen kloofters , ende een vrou- bende fijnen Heere: ende de groote vlecke van Gave- Gavere.
wen kloofter. De Graeflij ckheydt des lands van Aelft, re, met een goet ende fterck Cafteel, waer afde Gra-
leeft-men dat haren oorfprongh ghehadt heeft uyt de vevan Egmondt fijnen eerften tytel plachte nemen,
Graven van Nieu-kafteel, in'tjaer 948 tot Gent ghe- hem fchryvende Prince van Gavere. De Baronyen fijn
bout van Keyfer Otto de eerfte , als het Braeck- Liedekercke, Sotteghem, ende meer andere,
landt (want alfoo werdt dit landeken doe ter tijdt ghe- De ceremonien, diemen in oude tijden plach te ghe- 'Cercmo-
noemt) ghedeftineert werdt tot onderhoudt van des bruyeken, als de Graven van Vlaenderen den Keyfers nien als de
Keyfers garnifoen op 't voorfz Cafteel, ende uytghe- manfehap deden, fijn ghedenckens weerdich,ende gin- Graven den
gheven tot een Graeffchap. Een der felver Graven,ten ghen toe als volght. De Keyfer in fijne throon fittem
wyve ghenomen hebbende de dochter van GraefDie- de, met fijn Keylerlijck ghewaet, ende de Vorften des
riek van Vlaenderen, won daer by een eenigen loon, Rijcks daer rondom ftaende, quam fich de Grave met
mede Dierick gheheten. De welcke te overlijden ko- een groote Heep van fijn eyghen Edel-mannen, voor
mende fonder wettige kinderen,in't jaer 1174, fo heeft fijne Majefteyt vertoonen metten bloten hoofde, on-
Philips van Elfacen Grave van Vlaenderen middel daer ghegort, ende viel met de eene knye ter aerden. Aldus
door ghekreghen om te worden Grave van Aelft, ende knielende feyde tot hem een van des Keyfes Raedts-
nae dien tijdt is't felve Graeffchap noytvan Vlaen- heeren, ghy komt hier als een vaffael ende onderdaen
deren afghefondert gheweeft. Sijnde, door even de Vorft vaneen Heylighen Rijck, ter fake van den ftaet
felfde oorfake,de Grave van Vlaenderen ghenoemt ge- ende heerlij ckheydt van Aelft, van 't landt van Waes
worden Prince des H. Roomfchen Rij cks , een van de ende Over-fchelde, van de vier Ambachten, en voorts
vier krijghs-graten, ende befchermer des Bifdoms van van al het ghene dat ghy hebt ende te lene houdt van
Kamerijck. Onder Aelft legghen 170 dorpen, foo dat het Keyfer-rijck, ende belooft hou ende trou te wefen
defe ftadt haer ghebiedt ende palen ftrecken tot aen der Keyferlijcker Majefteyt, ende die getrouwelijck te
de mueren van Gent, tot voor de poorten van Aude- dienen totter doot toe teghen alle vyanden. Waer op
naerde, ende op een mijle weeghs nae tot die van Den- de Grave voor antwoordt gafjae,ende opftaende kufte
dermonde. den Keyfer aen 't voor-hooft, die hem dan op-fchreef

Nineve. Onder den ftaet ende heerlijckheydt van Aelft, is ende rekende onder de vorften des Rijcks.
begrepen de ftadt van Ninove, ofte Nieu-hove, lig-

Nederlandt. A a
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EY'GEN-VLAENDEREN

Et gene dat ghefeydt word Geertfberghe, van de Fran^oyfèn met een Geertsberg.
het eyghen ofte Domaine gebroken woordt Grabow? gheheten^ is ghele-
van Vlaenderen?begrijpt de ghen op de Denre, drie mylen van Audenaer-
fteden van Dendermonde de, ende vijfvan Denremonde,een kleyn3maer
ende Geertsberghe, met de feer fraey ende luftigh ftedeken, ghefticht by
vlecke van Bornhem, ende GraefBoudewijn van Vlaenderen,toegenaemt
verlcheyden dorpen. Waer- van Berghen, in't jaer onlès Heeren 1068.

om dat dit quartier den naem voert van Ey- Bornhem is een fraey dorp, met een fchoon Bornhem.
gen,hebben wy hier voren verklaert,te weten, Cafteel, ende veel ghehuchten, die het onder-
om dat het de Vlaemfche Graven van niemand danigh fijn , worden t'famen ghenoemt het
te leen en houden : maer hoe liilcks by gheko- landt van Bornhem.
men ly, en is velen miflchien niet bekent, ende Rupelmonde heeft den naem van den wa- ^el"
lullen 't derhalve hier kortelijck aenwijfcn.Die- tervloedt Rupel, die hier in de Schelde loojpt,mon e'
riek Grave van Vlaenderen hadde den Hertog ende is gheleghen aen de flincker fijde des lei-
van Brabantgroote aflïftentie ghedaen teghen ven,drie mijlen van Antwerpen. Dit Rupel-
de Grimberghers, endewerdt daer door van monde is een out Cafteel, op het welcke van
hem befchoncken met delen ftaet,die te voren des Landts-heeren weghe bewaert worden de
onder Brabant behoorde. 't Is wel waer dat hy Originalen van de privilegiën des Graeffchaps
naemaels door houwelijck in Vranckrijck ge- van Vlaenderen, ende lomtijdts oock eenighe
tranlporteert, ende aldaer verkocht is ghewor- gevangenen, daer de lands-heer alleen van dit
den aen Köninck Philips, toeghenaemt van poneert. Behalven dit Cafteel is hier oock een
Valoys, maer die, om te vorderen fcker hou- groot ende fchoon dorp, in het welcke ghebo-
welijck, heeft hem in't jaer 1347 weder gege- ren is Gerardus Mercator, een voortrefielijck
ven aen Louysva'n Male Grave van Viaende- wereldt-befchrijver. GheheelRijcks ende ey-
ren, ende federt is hy altijdt verknocht ghe- gen-Vlaenderen, heeft feer goet ende vrucht-
bleven aen 't felve Graeffchap. baer landt, ende brenght onder andere voort

Dem- Denremonde , datmen kortheydts halven overvloedich veel goede krappe, oft verwers
wonde. Dermonde noemt, heeft fijn naem van den meede.

vloet Denre oft Dender, aen wiens mondt het Tot befluyt vande befchryvinghe van
gheleghen is, juyft daer het valt in de Schelde. Vlaenderen, fegghen wy, dat het (eer Holland
Is een goede,ftereke, ende naer advenant oock tot fijnen tegenwoordighen ftand gekomen is)
rijeke ftadt, verlcheyden les groote mijlen van gehouden werdt voor het machtighfte Graef-
Antwerpen, ende van Gent, Mechelen ende fchap van heel Chriftenrijck,ghelijck Vranck-
Brulïel elck vijf. Daer is binnen een fchoon rijck voor het machtichfte Koninckrijck,Mi-
collegie van Canonicken , ende het eenighe lanen voor't machtighfte Hertoghdom, ende
mannen Cloofter in Vlaenderen van der Bri- Vriellandt ( een van de 17 Nederlanden) voor
gitten orden. de grootfte ende machtighfte Heerlijckheydt.

4/«

De Heerlijckheydt
M E C H E L E

^.»i E Heerliickhevdt van de ftad en

HecZ de vryheydt van Mechelen heeft
eertijdts toebehoort den door¬
lach tigen huyfe der Bertholdts,
waer van fy , by ghebreecke van
wettelijcke erfghenamen, na veel
oorloghen ende oneenigheden,
gekomen is voor d'een helft aen
den Biflchop van Luyck, ende

voor d'ander aen den Hertogh van Gelre, diefe langhe
tijdt t'famen ghehouden ende befeten hebbende, eyn-
delijck in den jare 1333, lo Iacob Meyer verhaelt, ver-
koft ende op-ghedraghen hebben aen Lodewijckvan
Nevers, Grave van Vlaenderen. Waer door wederom
veel twiften ende oorloghen fijn gherefen, overmits de
felve Grave die niet en wilde bekennen te wefen een

leen van Brabant, noch den Hertoghe manfehap daer
van pleghen , ghelijck andere (fomen feyde) voor hem
ghedaen hadden. Maer ten langhen leften werdter een
houwelijck ghemaeckt tuflehen Lodewijck van Male,
des voorfchreven Lodewijcks lone 3 ende Margriete
Hertogh lans dochter van Brabant, waer door de lan¬
den van Brabant ende Vlaenderen, vredelijck met mal¬
kanderen vereenightfijngheworden. Doch naemaels
heeft Hertogh Philips van Burgondien, toeghenaemt
de Goedertieren,overgroot-vader van Köninck Philips
de eerfte van Spaenjen, den ftaet van Mechelen weder¬
om afgefcheyden van Brabant,willende dat hy ganfche-
lijckeen Heerlijckheydt op fich felven wefen foude,
alhoewel hy gheleghen is in het midden ende als in't
herte van Brabant : ghelijck dan defe fijne wille tot op
den dagh van heden toe vaft blijft, ende Mechelen een
belbndere Heerfchappye maeckt, waer van de Kö¬
ninck van Spanjen noch eenen befonderen tijtel voert.
Ende hierom is 't oock, dat veele vrouwen, ontrent ha¬
ren tijdt van baren, uyt Mechelen vertrecken, ende in
Brabant haer kinder-bedde gaen houden, om dat hare
kinderen de privilegiën der Brabanders fouden mogen
ghenieten.

Strechin- at aengaet de jurifdi&ie ofte het rechts-ghebiedt
ghe van des <jefer Heerlijckheydt, die ftreckt niet verder dan over
h eeJt T van Mechelen ende haer vryheydt, te weten
dtäte! naervolghende dorpen ende hunne ghehuchten, als

Hever, Muyfen, Hombeke, Leeft, ende Heffene, met
de Buytenien van Neckerfpel, Nieulandt,ende fommi-
ghe andere met hare toebehoor ten, de welcke altefa-
men ftaen onder het Schependom der ftadt Mechelen.
'tls wel waer dat het groote ende fchoone dorp van
Heyft, gheleghen op eenen hooghen heuvel,twee mij¬
len van Mechelen, ende onder hem hebbende leven
ghehuchten, die te famen een goede Heerlijckheydt
maecken , mede ghebruyekt de coftuymen der lelver
ftadt, ende begrepen is binnen de palen van hare jurift
diótie : maer het lelve en ftaet foo immediatelijck niet
onder 't voorfchreven Schependom, maer heeft fijnen
Schout ende feven Schepenen op fich lelven: van wek¬
ker vonnifle men nochtans aen die van Mechelen ver-
mach te appelleren. Ghelijck dan die van Heyft oock
met de ftadt contribueren in alle hunne beden, blij c-
kende by lèecker vrywilligh accoordt tufiTchen hun ge-
pafleert den 10 Martij 1^2 , behalven alleenlijck dat
fy gheen acfijs betalen. De refte van 't landt van Me¬
chelen en heeft met de ftad niet ghemeyns, maer word
van Brabant ghehouden , ende by befondere Officie¬
ren bedient. Daer en teghen fijnder vijf dorpen ghele-
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ghen in Brabant, waer van de twee, namelijck Deerne
by Antwerpen, ende Haecht, beyde by hoof t-advffe
ende by appellatie voor Schepenen van Mechelen ko¬
men : wel verftaende dat fy keure hebben hunne ap¬
pellen te verheffen voorde voornoemde Schepenen,
oft in de Cancellerye van Brabant. De andere drie,nae-
melijck Welpelaer, Boortmeerbeke, ende Hombeke,
komen voor Schepenen van Mechelen, alleenlijck om
leeringhe oft hooft-advijs,maer hunne appellen en ver-
heffenle nerghens als in Brabant. Alles achtervolghen-
de leker Concordaet tufiTchen die van Brabant ende de
ftadt van Mechelen, ghemaeckt den achtften Novem-
bris 1533.

De ftadt Mechelen , een van de oudtfte ende voor- Deßadt
naemfte fteden der Nederlanden, heeft haren name Mechelen.
ghekregen, lo de gheleerde wereldt-befchryver Abra-
hamus Ortelius verhaelt, van eenen Michiel, oft ( nae
de Brabantfche uyt-fprake ) Machiel, die ter plaetfe
daer eertijdts S. Rombouts Capelle plach te ftaen, na¬
melijck midden weghe tufiTchen Antwerpen ende Brujf-
fel, herbergh hieldt voorde reyfende man. Tot dele
uytlpanninghe fijn allenskens meer huyfen by-gheko-
men, ende is de plaetfe eerft tot een dorpken, ende na-
derhandt, by lanckheydt van tyde, tot lbo heerlij eken
ftadt gheworden alsmen teghenwoordelijck fien mach»
Sy is wonderlijck wel gheleghen van weghen de locht,
ende alle goede menlchelijckegherieflijckheden, in't
herte van Brabant, tuflehen Leuven , Bruflel, ende
Antwerpen, welcke drie fteden van haer bynaeft ghe-
lijcke verre , te weten vier Brabantfche mijlen, ver-
fcheyden fijn. De watervloedt Dele, van hem felven
tamehjek groot lijnde, ende door de zee-vloedt (welc¬
ke men tot een mijl boven Mechelen toe gewaer word)
vermeerdert, loopter midden door , ende deelt fich
voort in veel armen oft vlieten, die met een groot ge¬
tal van hrugghen overleydt fijn, makende binnen de
ftadt verfcheyden eylandekens met veel fchoone ghe-
bouwenvan huyfen ende kereken betimmert. Al het
welcke foo luftigh om lien is , ende daerenboven fo ge¬
rief!ij ck ende bequaem, datmen te rechte mach twijfe-
len ofderiviere met aldus veel vlieten ende verfchey¬
den loopen fich ghefchickt heeft nae de ftadt, dan of
defe van 't beginfel af gheftelt ende ghemaeckt is nae
den loop der riviere t de welcke, behalven 't ghene bo¬
ven verhaelt is, de ftadt oock feer verfterekt, als waer

doormen de felve meeftendeels kan bewateren. Me- Tarochm«,
chelen is ghedeelt in feven Parochiën, elck hebbende
een heerlij eke ende wel gheboude kereke: onder welc¬
ke uytmunt de Hooft-kercke, een uytnemend fchoon
ghefticht, ghewyet ter eeren van S. Rombout, ende
met eenen dicken, hooghen, ende treffelijcken, alhoe¬
wel noch onvolmaeckten toren , van waermen ver¬

fcheyden omligghende fteden befchouwen kan, ver-
ciert. De felfde kereke is,by Köninck Philips de twee¬
de van Spaenjen, ghemaeckt tot een Domkercke,ende ^
de ftadt Mechelen verheven tot een Aerts-bifdom,on- bißm.
der 't welcke reforteren alle de Bifichoppen van Bra¬
bant ende Vlaenderen, hebbende de eerfte Aerts-bifc
fchop gheweeft de Cardinael van Granvelie.

Te Mechelen fijn oock kloofters ende conventen ciooßers9
bykans van alle Ordenen, onder de welcke plach uyt
te munten dat van de Minne-broeders, gehouden voor
het grootfte,fchoonfte,ende volmaeckfte (foo veel die
Orden aengaet)van alle de Nederlanden. Defghe-
lijcks was der Clariflen kloofter alhier foo groot ende
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M E C H E L E N;
fchoon als eenigh andere van de felve orden. Binnen Onder veele andere, heeft Mechelen twee voornem» 7V ; •Mechelen fijn oock veel heerhjeke paleyfen ende be- fchoone privilegiën. Het eene, dat hare bandiers ™fondere huyfmghen, met fchoone ende luftighe ho- fijn, de gantfche Nederlanden door, van alle tollen d,Vven, ende met name het Huys van Pitzenborgh, een herwaerts en derwaerts ghegheven worden op koonwooninghe van de Edele Heeren des Duytfchenor- manfehappen ende andere goederen. Het andere dardras, die oock m verfcheyden andere plaetfen van de hare roerlijcke goederen, fo in Brabant als elders in deNeder anden hare conventen ende groote jaerlijcks- Nederlanden, los ende vry fijn van alle beden ende

r . c ie mkomften hebben.
^ fchattinghen, die andere landen den Prince moetenAm neb- In de ftadt van Mechelen fijn fèventhien Ambach- gheven. Defe twee privilegiën hebben fy verkrephenten,die alle in den Raed komen, alflèryet fonderlinghs van Carel, toeghenaemt de Stoute, den lellen Herto-ende gnewichtighs verhandelt wordt. De fes voor- ghe van Burgondien overmidts den ghetrouwen dienftnaemfte van dele fijn die vande backers, vifch-koo- hem perloonlijck bewefenin verfcheyden oorloghenpers, verweis, huyde-vetters, brouwers, ende vlees- ende andere gheleghentheden, derhalven hy oock deouwers,dc welcke van fulcker waerde ende achtbaer- Mechelaers boven alle fijne onderfaten beminde endeJieydt lijn , dat uyt elck van de felve een Schepen ghe- vertroude.koren wordt, beftaende t Schependom van Mechelen De felve Hertogh Carel heeft in den jare 1473 , te Parlementuyt les Edel-manncn, ende fes ambachts-Iuyden, ende Mechelen oock ingheftelt dengrooten VorfteiiiekenStaten» hare Staten uyt den Magiftraet ende Gemeynte. Maer Raedt van de Nederlanden, doen ter tijdt beftaendeboven al is het huyde-vetters ambacht wel het treffe- uyt 34 perfoonen, waer van hy felve 't Hooft was, endelijekfte ende voornaemfte, als welcke bynae begrijpt naeft hem fijn Cancellier: De andere waren twee Prefi-het eene vierendeel van de ftadt: Hebbende de Gilde- denten, vier Ridders, fes Requeft-meefters, acht Gee-broeders een groote ruymte op haer felven alleen, leer ftelijcke Uaedts-heeren, ende twaelfwereldlij cke Do-gherieffelijck, met veele water-vlieten, werek-huyfen. dtoren ofte Licenciaten in de rechten. Maer de voor-ende andere noodelijeke gereetfehappen verfien, ende ghemelte Köninck Philips de eerfte van Spaenjen, dendaer beneffens begaeft lijnde met veele fchoone ende lèlven Raedt beveftighende, in denjare 15-03, heeft deheerlijcke privilegiën; onder andere , dat fy als Edel- ordre, het ghetal ende d authoriteyt van dien wat ver-luyden moghen jaghen ende vliegen naer allerley wildt ändert, foo dat hy nu beftaet uyt eenen Prefident, 16ende ghevoghelte. Het Ambacht van de laecken-be- Raedts-heeren, twee Griffieren, acht Secretarilèn, enreyders, wolle-wevers,ende dierghehjcke,plach te Me- andere mindere Officieren.Ende behooren tot den fel-chelen mede feer vermaert te wefen; ende hoewel het ven de appellatien van de Heerlij ckheydt van Meche-naemaels door dertelheydt ende moetwille feer ver- len , van de Graeffchappen van Vlaenderen, Artoys,vallen is , fo wordt het nochtans oock nu teghenwoor- Namen , het Hertoghdom Lutzenborgh, Valencijn,delijck het Groote-Ambacht gheheeten. Maer eer- ende fommighe andere kleyne fteden gheleghen op detijdts , doemen te Mechelen de befte ende fijnfte laec- frontieren van Vlaenderen ende Henegouwen, endekenen maeckte van alle de Nederlanden , warender ghemeenlijck gheheeten de twift-fteden,deur dien der

over de 3000 winckels van delen handel. Daer worden tufTchen de Vlaminghen ende Henegouwers ghetwiftoock noch veel goede ende uy tnemende linnen-laec- wordt om de jurifdiótie van dien. Daerenboven komenkenen ghemaeckt, ende men heefter veel fchoone ver- de laecken van de Ridders des Gulden-vlies ter eerfter
weryen. Infghelijcks gietmender veel ghefchuts, ende inftantie voor defen raedt. Ende wordt in den felven

Amttni- dat foo kunftighlijck ende wel als erghens ter wereldt. ghewefen diffinitivelijck,ende fonder voor der appel, fotie-huys. Ende wordt binnen defe ftadt bewaert al het grof ghe- in borgherlijcke als in criminele faecken, behoudens
. fchut, ende ander amunitievan oorlooghe des Prin- alleenlijckderevifie ,welck toegaet in manieren hier

een , in een feer groot ende ruym wapen-huys, te dien voren in de generale befchryvinghe der Nederlandeneynde ghemaeckt. verhaelt.
Inwoon* Mechelen heeft wel foo veel Edeldoms als eenighe Dicht aen de ftadt van Mechelen,ter fijde van S.Ca- Begijn-hof*deren rnt. ftadt van de Nederlanden,ende fijn de Mechelaers feer tharynen poorte, op den wegh naer Antwerpen, plachvriendelijcke ende beleefde Iuyden, hebbende, behal- voor de lefte troublen te welen , maer is gheduerende

ven heuren eyghen aert, een fekere hollijcke ledig- de felve ghedeftrueert, een weerdigh ende treffelijckheydt, die fy fchijnen behouden te hebben van 't Hof, Begijn-hof, ghelij ck een Cafteel rondtom in fijn mue-welck hier langhen tijdt fijn refidentie ghehadt heeft, ren ftaende, ende met een fchoone kereke verciert,die
lijnde in defe ftadt, gheduerende hare jonckheydt, op- ghewijt was ter eere van S. Alexius, patroon der lelverghevoedt de Eerts-Hertoghe Philips van Ooftenrijck, orden. Inditkloofter bevonden fichmeer dan iyoonaemaels Köninck van Spanjen, de eerfte dies naems, Begijntjens , al van eender profelfie, die fich met eer-ende Karei fijn lone,naederhandt Keyler van Roomen; lijeke oeffeninghen ende goede exempelen ende cere-de welcke de ftad Mechelen gegeven heeft aen Vrouw monien weerdighlijck onder-hielden, ftaende onder
Margriete fijn moeye, regente der Nederlanden, heur 't regiment ende ghebiedt van viere uyt haer eyghenleven langh te befitten : ghelij ck fy dan ftede-vaft hier ghetal verkoren vrouwen,
ghewoont heeft, ende eyntelijck oock gheftorven is,in
den jare 15*30.

Het Hertoghdom
G E L R E.

Noem,

Heer-

Oude
volckeren.

Groef"
fchap.

Hertogh
dom.

Grenfèn.

Lands
am.

An van Reygersberghe, Chro-
nijck-fchrijver van Zeelandt ,

feght dat het Iandtfchap nu ter
tijdt Gelderlandt ofte Gelre ge-
naemt, eertijdts Ponthis ghehee¬
ten heeft, ende van Keylèr Ca¬
rel toegenaemt de Caluwe, eerft
tot een heerlij ckheydt gemaeckt

is, in den jare 87 8. Sijn eerfte Heere is gheweeft, eenen
Winchard van Pont, die met fijn broeder Leopoldus
ghefticht heeft het Cafteel Ponte-Gelre, dat nu is de
ftadt van Gelre, die het gheheele Iandtfchap den naem
gheeft: den welcken nochtans andere Schrijvers, wil¬
len afbrenghen van Gelduba, een ftadt wei-eer (nae
't ghetuygenilfe van Cornelius Tacitus) gheleghen aen
den Rhijn, maer nu ter tijdt foo gheheel vergaen, dat¬
ter gheen ghedachteniffe meer afen is. Sommige ver¬
tellen dat by des voorfz Keyfers tijden,een feker groot,
wreet, ende venijnigh beeft in dit landt foude ghefcho-
Ien hebben, onder een fekeren boom, dat noch men-
fchen noch vee en verfchoonde, maer al verllondt wat

hem ontmoete, foo dat de inwoonders 't landt moften
ruymen, ende fich berghen in holen ende lpeloncken.
Dit merekende twee lonen van den Heere van Pont,
hebben 't beeft met liften ondergaen, ende nae langhe
worftelinghe overwonnen. Tot ghedachtenilïè van
welcke vidtorie de felve Heere een Cafteel ghebout
heeft,niet wijdt van de Mafe aen den watervloet Niers,
ende 't lelve gheheeten Gelre, om dat het beeft dick-
maels alfoo plach te roepen. Wat hier van te houden
ly, laten wy den verftandighen lefer oordeelen.

Marlianus en Munfterus fchrijven, dat dit landfehap
ten tijde van Iulius Caefar, foude bewoont gheweeft
hebben by de Menapios: andere , by de Sicambros; dat
de fevenfte ende laetfte Heere van Gelderlandt, mede
ghenoemt Wichard, als hy quam te fterven, maer een
eenighe Dochter achterliet, ghetrout met GraefOtto
vauNaflbu ,die in'tjaer 1079 byKeyfer Henrickde
derde vereert werdt,met den tijtel van Grave van Gel¬
re. Twee hondert vijftich jaren daernae, te weten in't
jaer 1329, ( andere ftellen 10 jaer later) werdt Grave
Reynout van Nalïou de tweede van dien naem, over¬
mits fijne vromigheydt,moghentheydt, ende ghetrou-
wigheydt tot den Heylighen Roomfchen Rijcke,by
Keyfer Lodewijck van Beyeren , te Franckfurt op den
Rijcks-dachjten bywefen niet alleen van de Keur-vor-
ften, maer oock vande Coninghen van Vranckrijck

- ende Enghelandt, ghemaeckt den eerften Hertogh van
Gelre. Hoe nu dit Hertoghdom naemaels ghekomen
fy aen den Keyferlijcken huyfe van Ooftenrijck , ende
den felven wederom afghenomen is, voorts wat het in
defe laetfte oorloghen, ghedaen ende gheleden heeft,
eer het gheheel, uytghefeydt de ftadt Gelder, gheko¬
men is onder de regeeringe van de Heeren Staten Ge¬
nerale der vereenighde Nederlanden, daer van mach-
men lefen by Guicciardin, Emanuel van Meteren,ende
andere Schrijvers van onfe tijden.

Gelderlandt is in't noorden, bepaelt met het landt
van Over-Yirel, ende de Zuyder-zee, in't zuyden ten
deele met de Mafe, die het affcheyt van Brabant, ten
deele met het Vorftendom Gulich : in't weiten heeft
het den Rhijn ende een deel van Cleve, en in't ooften
Hollandt met het Bifdom van Vtrecht.

Het is een vlack ende effen landt,hebbende weynigh
berghen, maer veel luftige ende niet min profijtelijcke
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bolfchagien, onder andere dat van Echterwaldt, leg- Bojfchen.
ghende ten noordt-weften van Arnhem. De gront ifler Vracht
doorgaens feer vruchtbaer , lönderlinghe van koren, baerheyt.
ende op fommighe plaetfen, met name ontrent den
Rhijn, Maes, ende Wael, uytnemende gras-rijck ende
bequaem voor het vee, dat aldaer met menighte word
gheweydet.

In dit Hertoghdom teltmen , behalven Zutphen, Steden,
ende defeven fteden daer onder ftaende (die te fa-
men een belonder Graeffchap maecken ,ende daer-
omoock befonderlijck van ons befchreven} men tel-
ter fegh ick veerthien bemuerde fteden , als Nimme-
ghen, Aernhem ende Reurmonde, dat de drie Hooft-
fteden deslandts fijn, daernaeTiel, Bommel, Harder-
wijck, Wageninghen,Hattem, Elburgh, Gelder,Venlo,
Wachtendonck,Stralen, ende Erckelens. Daer fijn
oock noch eenighe plaetfen fo in't Vorftendom Gelre,
als in't Graeffchap Zutphen, die wei-eer bemuert ghe¬
weeft hebben, maer by verfcheyden onghevallen hare
mueren,oft gheheel oft ten deele fijn quijt gheworden,
fonder dat fy nochtans daerom laten te ghenieten hare
oude ftadts privilegiën ende vryheden 5 fulcke fijn Ba-
tenburgh, Gent, Montfort, Echt, Burgh, Keppel,ende
meer andere,die wy (als buyten ons voornemen wefen-
de) niet en lullen befchryven; ende voorts fijnder in al¬
les over de drie hondert dorpen, met kloek-torens
ende parochie-kercken.

De Staten des Vorftendoms Gelder, en Graeffchaps $late •
Zutphen in't ghemeyn,beftaen uyt Baroenen, Edelen,
en de vier Hooft-fteden, namelijck Nimmegen, Aern¬
hem, Ruermonde, ende Zutphen.

Nimmeghen, foo Gerardus Geldenhaurius, burgher Nimmg
van de felve ftadt ghetuyght, is eerftmael ghefticht ge¬
worden by Magus Köninck van Gallien, die het nae
fijnen name ghenoemt heeft Magus: maer komende
naemaels in't landt, Bato Köninck der Katten , ende
groote ghenoeghte nemende, lbo in de goede ghele-
ghentheydt als in de outheydt van de plaetfe, heeft de
felve,die nu vervallen was,weder opgerecht, vergroot,
ende met driedobbele mueren ghefterekt, waer over
fy van doen afghedraghen heeft, ende tot noch toe
draeght den naem van Novimagus, dat foo veel te feg-
ghen is, als nieu Magen, oft Meghen. De lelve Gelden¬
haurius vertelt wijders , dat de Betuwers (die hy Bata-
viers noemt)defe ftad verkoren hebben,tot een Hooft-
ftadt ende ftoel hares Rij eks, waerom oock het landt
daer ontrent gheleghen, noch huyden ten daghe ghe¬
noemt wordt, het Rijck van Nimmeghen. Hoewel dit
fchrijven van Geldenhaurius, by velen voor verliert en
fonder fondement ghehouden wordt, hebben wy het
niettemin hier willen by voeghen; maer waerom het
't Rijck van Nimmeghen ghenoemt wordt, is, dat de
ftadt een Rijcks-ftadt is. Ghelij ck dan de ftadt felve
mede ghenoemt is de voet des R ijcks,in't latijn Pes lm?
pem, om dat (ghelij ck fommighe fchryven) Carolus
Magnus die verheven heeft tot de waerdigheydt van
een van de drie voornaemfte Rij cks-fteden in defe lan¬
den, wefende Aken de eerfte,ende Theonville in't land
van Lutzenburgh de derde. Nimmegen light aen dien
arm desRhijns, diemen ghemeenlijck de Wae! noemt,
ende daer ter plaetfe feer wijdt ende diep is. Is een
ftereke, groote, machtighe, ende volck-rijcke ftadt,
wiens inwoonders, nae dat fy onder de Princen van
Ooftenrijck ghekomen fijn,haer fterek begheven heb¬
tet den koophandel, ende gheleertheydt, daer fy te
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voren niet veel anders en handelden als de wapenen* even foo grooten ghebiet hebben , als in andere Gel-
De Hooft-kercke is ghewydt ter eeren Van S. Steven derfche fteden. Onder 't quartier van Nimmeghen,
Ertz-martelaer, uyt welckers Kerckhofmen voor wey- dat de Hooft-ftadt is van dit Hertoghdom, reforteren
nichjaren ghegraven heeft een fekeren grooten fteen, voor eerft het Borgh-graeffchap van Nimmegen, daer
daer met letteren nae de oude wet in ghefneden fton- na de fteden Tiel ende Bommel, met de Bommeler¬
den, defe naervolghende latijnfche vcerskens. weerdt, de vryheydt van Gent, ende dan de Over ende

Neder-Betuwe , een uytnemende vruchtbaer eylandt,
Anno milleno poßquamfalus eß dataßclo, befloten taftchen de Maes ende Wael, 't welcke fom-
Centeno junfto, quinquageno quoque quinto, mighe Latijnfche fchrijvers Batavia, andere wederom Batavia.
Cafar in orbefitus Fridertcus, pacis amicusy Bethaßa willen ghenoemt hebben. Dat Nimmeghen in
Lapßm, confraäum, vetus, in nihilante redaiïum denjare 1428 onder 't ghebiedt, ende heerfchappye
Arte nitorepari reparavit opus Novimagu der Hertoghen van Gelre ghekomen is, is cm defer
Julius inprimo tarnen extitit ejus origoy oorfaecke ghefchiet: GraefOtto de tweede van Gelre
Jmparpacißco reparatori Friderico. leende aen Willem Grave van Hollandt,ende KoninghvanRoomen 21 duyfent Marck-filvers, met conditie

Dat is: foo 't felve gheldt niet wederom ghegheven en werde,
binnen eenen fekeren ende daer toe beftemden tijdt,

Flfhondert en daer toe noch vijßen-vijfiichjaren dat dan defe ftadt met haer refort ende jurifdiótie,hem
Nae't heyl dat Godes Soon ons bracht verlopen waren, in eyghendomme foude toekomen ♦dit beveftighde
Als Keyfer Frederick, een vriendt des vredesßerck, mede Keyfèr Rodolphus de eerfte: ende, alfo 't gheldt
Flet oudt, vervallen, jaefchiergantfch vernietight werck niet ghereftitueert en werdt, is Nimmeghen opTekere
Van Nimmeghen ghebracht heeft totßjn oude klaerheydt) conditiën den Vorftendomme van Gelderlandt in-
Dat Iulius wel-eergheßicht hadd' in eerwaerheydt: ghelijft.
Die {albefat hyfchoon veelgrooter Keyfir-rijck) Zutphen is de Hooft-ftadt,van het Graeffchap ende Zutphen.
Den Vrede-vorfl nochtans was nerghens naeghelijck. van het tweede quartier van Gelderlandt, maer alfoö

wyhier volghensdaer van een byfondere caerteghe-
Gebouwen. Onder de oude ghebouwen van defe ftadt, is wel 't ven, füllen oock de befchrijvinge daer neffens voegen.

befonderfte dat feer fchoon ende oudt Cafteel, ghele- Aen de mondt van den water-vloet Ruer ofte Roer, Roermund.
ghen op 't top van een hooghen bergh, van waer men die lieh vermenght met de Mafe,is ghelegen,ende ont-
de gantfehe ftadt ontdeckt. Dithoutmen gheftichtte leent oock daer van haren naem , de ftadt van Ruer-
wefen van Iulius Cadar,die deomligghende landen monde,diemenverkortenderwijfegemeenlijcknoemt
daer door foude ghefocht hebben in den toom te hou- Remundt, een wel bevolckte, rijeke, fchoone, ende fo
den: ende om de waerheydt te fegghen, men en foude van natuere ende ghelegentheydts halven,als oock van
gheen plaetfe können vinden in alle defe quartieren, weghenhet toedoen der menfchen, redelijck fterck,
die foo fchoonen ende ghenoechelijcken uytfien had- ende een verforghde ftadt: heeft eerft even als Arnhem
de , ofte van de welcke men foo veel landen, fteden, ftadts recht en mueren verkreghen, van Otho den III
vlecken ende dorpen ontdecken konde, als defe for- van die naem Hertogh in Gelderlandt, wiens oogh-
trefle. Men heeft in defe ftadt,ende daer rondfom voor merck heel en al fchijnt gheweeft te hebben, om Gel-

Antiqui- ettelijcke jaren gevonden veel antiquiteyten, ende ge- delandt te verftercken: Want onder hem, is niet alleen
teyte*. dencktekenen van de oude Romeynen, als medalien, Nimmeghen aen Gelderlandt ghehecht, maer by nae

fchoone fteenen van trotfe ghebouwen , ende heerlijc- alle de fteden, diemen in Gelderlandt telt, met mueren
ke graven: Ghelijckmen oock aen den oever van de verfien, daer het van te voren opene vlecken waren.
Wael verfcheyden overblijfielen, ende ruinen van de De Hooft-kercke, lijnde ghewydt ter eeren van den
Roomfche wercken, ghemaeckt (foomen meynt) ten H. Geeft, is voor eenighe jaren ten verfoecke des Ko-
tijde dat lieh de garnifoenen van Roomen aldaer ont- nincks van Spaenjen, by den Paus verheven, tot een
hielden, waer van de plaetfe noch huyden tendaghe, BifTchoplijcken ftaet , hebbende tot haren eerften
den naem draeght van den Roomfchen voet. Doch Biftchop ghehadt Guilelmus Lindanus , gheboren
naer mijn bedencken moeten defe woorden, in eenen van Dordrecht, ende naemaels Biffchop van Gent,
uytghehouwen fteen ghevonden, Hiepes Romani imperii, Ruermonde is de Hooft-ftadt des tweeden quartiers
hucujque jus StavrU, vry wat anders fegghen. Want dat- van Gelderlandt, ende reforteren daer onder de fteden
men dit foude trecken op de Romeynfche tijden, kan van Venlo, Gelder,Stralen, Wachtendonck, en Ercke-
niet fijn , alfo Staveren doen ter tijdt noch niet en was. lens, met de vryheden van Montfort, Echt ende Nieu-
Daerom gheloove ick dat defe fteen ghehouwen is, ten werftadt, ligghende elcks een groote mijl van malkan¬
tijden dat de Franfche het rijck befaten , als tot een deren, als oock die van Keffel,Midier, en Krieckenbe-
merck-teecken ende onderfcheydt der frontieren van ke. Dit Keffel,ghelegen een groote mijl van Remundt,
de Vriefen ende der Duytfen. Alfoo daer mee te ken- is een fchoon Dorp met een goet ende fterck Cafteel,
nen ghevende , dat der Keyferen ghebiedt niet verder ghefondeert op een bergh,ende toekomende fijnen be-
dan tot Nimmeghen toe ftreckte. Want datmen hier fonderen Heere. Van dit dorp leent fijn naem het kley-
Staveren vindt ghefchreven, niet Vrieflandt,is een ma- ne omligghende landeken Keffel, 't welck behoort tot

Bh h nier van fchryven veel by de oude gebruyekt,de hóóft- het vorftendom. Hubertus Thomas fchrijft, dat het
orJfcïap, ftadt noemende voor het geheeleland. Nimmeghen is felve dorp in ouden tijden een heerlijcke ftadt ghe-jyf 3 een Burghgraeffchap, vrye ftadt, ende leen des Rij cks, weeft is, by Ptolemeus ghenoemt Caßellum. Maer om

gheldt flående op haer eyghen handt ende autori- weder te keren tot Remundt, het landt in die ftreke
Rijeks- teyt , ghelijck de Rijcks-lteden pleghen , ende en gheleghen is uytnemende vruchtbaer, ende overvloe-

fladt. gaen daerom de appellen van defe ftadt niet aen de digh van aiderley lijftocht, 't welck een oorfaeck is,
Cancellerye van Gelderlandt,maer ter eerfter inftantie datmen aldaer in tijden van oorloghe gemeenlijck ver¬
recht naer Aken.Alwaer oock die van der ftad, tot een gadert, ende onderhout het krijghs-volck der Princen,1 1 .. 1 - J~ 1 A— :—„ _ r

11JCKS 1CI1UCU Ctll iiOUUVUVWi , ~ w A ,
laft is die fy van 't Rijcks weghen hebben te draghen. ftadt, naer een kort belegh, ficli heeft overgheven, aen
Des niettemin heefter het Vorftendom Gelre fijn jurifi de Heere ftaten der vereenighde Nederlanden,
didtie ende fouverainiteyt,fo datter de Staten des lands Arnhem, by Cornelius Tacitus ende andere oude Arnhem.
mede geldt doen munten op haren naem, ende voorts fchrijvers Arenacum ghenoemt, ligbr aen de rechter lij-A c*
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de van den Rhijn, ontrent een halfmijle van daer de
fèlfde vloedt hem verdeelt in twee tacken tuffchen
Nimmeghen ende Doesburgh, die elck twee mijlen
daer van daen ligghen. Het is een goede, redelijck
groote,ende wel betimmerde ftadt, hebbende fchoone
ende cierlijcke kercken,waer onder de principaelfte
ghefticht is ter eere van S. Eufebius , in de welcke be¬
graven leydt Hertogh Carel del van Gelderlandt,
gheftorven in denjare 15-38, door wiens doodt, alfoo
hy gheen kinderen van fijnen lyve quam achter te la¬
ten , het felfde Hertoghdom en Graeffchap Zutphen,
volghens het verdrach tuffchen hem ende Keyfer Ca¬
rel de V ghemaeckt, ghekomen is op den felven Key¬
fèr , ende fijne wettighe erfghenamen, als Hertoghen
van Brabant ende Graven van Hollandt,ghelijck bree-
der te lefen is by den ghemelden Guicciardin. Aern-
hem is eerft met mueren omringht, ende met ftadts
recht verfien van Ottho van Naffou , de derde van die
name Hertogh van Gelderlandt, de welcke heeft be¬
gonnen te regerenin't jaer 1229,ende *s gheftorven
anno 1271, in het 42 jaer fijner regeringhe.

Arnhem placht in oude tijden te wefen de ordinäre
woonplaets der Hertoghen van Gelre. Daer refideert
oock het HofProvinciael ofte Cancellarye der felver
twee landtfehappen, beftaende uyt een Cancellier, en
thien Raeds-heerë,van welcke de vier fijn van de voor-
naemfte Edelluyden des lands,te weten uyt yeder quar¬
tier een,de andere fes fijn Rechts-geleerdë.Van de von-
nifTen in defe Cancellarye ghewefen en valt gheen vor¬
der appel,maer wel wortter vergunt revifie,ende dat op
fulcken voet, alsmen in de voorgaende ghenerale be-
fchrijvinghe van de Nederlanden breeder mach lefen.
Daerenboven heeft Koningh Philips de tweede van
Spaenjen, als Hertoghe van Gelre,binnen Arnhem op¬
gerecht een kamer van rekeninghe, beftaende uyt twee
Reken-meefters , een Auditeur, ende een Secretaris.
Voor defe Reken-kamer moften alle de Officieren, des
Vorftendoms Gelre ende Graeffchaps Zutphen, fo die
van der juftitie,als die van de financien, rekenfehap ge¬
ven van haren dienft ende handelinghe: het welcke
oock noch ter tijdt wordt onderhouden.

Arnhem is de Hooft-ftadt van 't vierde quartier
des landts van Gelre, wel verftaende alsmen Zutphen
mede telt; ende reforteren daer onder Wageningen,
Hattem, Harderwijck,ende Elburgh, alle befloten fte¬
den, gheleghen in dat ghewefte van Gelderlandt, dat¬
men ghemeenlijck noemt de Veluwe , daer oock ver¬
fcheyden dorpen in ligghen, hebbende wel elck hare
befondere Rechters ende Officieren, maer alfoo noch¬
tans dat fy altemael ftaen onder den Droft ghenerael
van de voorfchreve Veluwe, het weltke een kleyn
landeken is, aen drie lijden befloten met de Zuyder-
zee, ende voorts met den Rhijn ende Yfïèl, waer door
het een fchoone en feer profijtelijeke viffcherye heeft,
behalven dat het noch tamelijck wel verfien is van
boffchen ende haghen, die vol wildt fijn, ende feer ge-
noechlijck om inte jaghen. By Arnhem leydt noch
een andere hoeck landts , diemen noemt de Veluwe-
zoom, ende ftreckt aen d'een fijde tot by Zutphen,aen
d'ander tot ontrent Wageningen. Dit fijn altemael
enckel weyen ende grafrijeke beemden, daer veel hee¬
ften op ghehouden worden,tot groot vernoeghen ende
ghewin des landtmans.

De mindere fteden in Gelderlandt, fullen wy kort
overloopen. Hattem is een kleyne, maer feer ftereke
ftadt, gheleghen aen de flincker-fijde van de Yfel,twee
groote mijlen van Elburgh,met een borcht oft Cafteel,
welckers mueren wel 24 voeten dick fijn.

Aen de ooft-fijde van de Zuyder-zee,van welcke wy
breeder lullen fpreecken in de befchrijvinghe des
Graeffchaps van Hollandt, light het voorfz Elburgh,mede een kleyn ftedeken , twee groote mijlen van
Harderwijck.

Nederlandt,

■i R E •

Aen de felve Zuyder-zee, vijfmijlen van Wagenin- Harder*
ghen,light Harderwijck, wel-eer een dorp,maer in den n>ijck.
jare 1229 tot een ftadt ghemaeckt, by GraefOtto de
11 van Gelderlandt, ghefproten uyt äen vorftelijcken
huyfè van Nafïöu, die oock Arnhem , Ruermondej
Bommel, Goch (in't landt van Kleefgheleghen) ende
Wageninghen, te voren altemael dorpen, tot bemuer-
de fteden ghemaeckt heeft. Tot Harderwijck hebben
de Heeren Staten des Vorftendoms Gelre ende Graef¬
fchaps Zutphen, voor weynigh jaren een doorluchtige Doorlach*
Schole doen oprechten, daermen niet alleenlij ck leffen tige Schale.
doet in de Philofophie, ende Theologie, maer oock in
de Rechten ende Medicyne.

Wageninghen is een feer oude plaetfe , indien 't an- Wagenin*
ders de felfde is, foomen hout, die Cornelius Tacitus $°£n'
in fijn tijden ghenoemt heeft Vada. Sy light twee mijlen
van Arnhem, ende foo veel van Nimmeghen 3 op de
rechte fijde vande loopdesRhijns,aende rechter¬
handt; fijnde nu ter tijd een kleyn ftedeken, maer goet
ende fterck.

Tiel light op de rechter-fijde van de Wael, twee mij- HL
len van Bommel, ende is een goede ftereke ftadt,wiens
macht ende jurifdidtie ftreckt over 't gantfehe eylan-
deken daer fy inne gheleghen is, heetende nae haren
naem de Tieler-weerdt.

Aen de flincker-zyde van de Wael is gheleghen Bommelé
de ftereke ftadt Bommel, twee mijlen van de ftadt
Bueren , 't hooft van 't landt dat nae haren naem

ghenoemt wordt de Bommeler-weerdt. Dit eylande-
ken wordt ghemaeckt van de Rhijn ende de Mafe,
die het t'famen omringhen , ende is ( nae Guicciardins
ghevoelen) het felve dat Csefar ( de Mafe befchrijven*-
de) ghenoemt heeft het eylandt der Batavieren , daer
verfcheyden fchoone dorpen in liggen,ende met name
Rofïèm, het vaderlandt van den vermaerden krijghs-
overften Marten van Rofïèm. By onfe tijden is Bom¬
mel gheworden een van de befte ende fterckfte fron-

n 1 % ' - - * - - -

tier-fteden der Vereenighde Nederlanden, altijdt be-
fet ligghende met goede ende vertroude garnifoenen^
ghelijck mede doet de gheweldighe fchanfïè van Sint
Andries, welcke leydt boven 't voorfz Roflèm, (daer
het eylandt een enghte heeft) ende kan met hare bol-
wereken bereyeken ende befchieten foo wel de vaert
van de Wale, als die van de Mafe.

Gelder (foo wy aireede ghefeyt hebben) is de plaet- Geldef.
fe die aen 't gantfehe Hertoghdom den naem gegeven
heeft, een ftereke ftadt, hoewel niet groot, gheleghen
2 groote mijlen van Stralen: nu ter tijd is 't de eenighe,
welcke de Köninck van Hifpaignien ingheheel Gel¬
derlandt befit.

Stralen is van Wachtendonck anderhalf mijle, een Stralen.
kleyn, maer fterck ftedeken.

Anderhalfmijle van Stralen, op de rechte-handt van P
de Mafe , is gheleghen Venlo , dat nochtans alsmen
recht fchryven wil, Veenlo moet ghefchreven worden,
daer in 't jaer 15-43 de Hertogh van Kleve hem felven
quam overgeven aen Keyfèr Carel de V; een verdragh
met hem makende, by het welcke hy al het récht, dat
hy op 't Vorftendom Gelre en GraeffchapZutphen pre¬
tendeerde, den Keyfer opdroegh, waer in oock de Sta¬
ten van de felve landen confenteerden en bewillighden.
Is in't jaer 1632 met Stralen en Ruermonde,van de Sta¬
ten der Vereenighde Nederlanden, onder 't Éeleyt van
de Prince van Oranjen inghenomen.

Wachtendonck is gheleghen op den watervloedt Wachtem
Niers, twee mijlen van Gelre,placht eertijdts redelijck dmc\.
fterck te wefen, doch is nu ghedemanteleert.

Erckelens wilmen fegghen dat dien naem heeft van Erckplens.
den Duytfen Hercules, light op de frontieren des Her-
toghdoms van Gulick, ontrent vier mijlen van Ruer¬
monde.De byvangh,oft landouwe rondfom de ftadt, is
feer vruchtbaer van fchoone tarwe,en andere greynen,
fo dat de inwoonders haer meeft geneeren by de landt-

C c bou-
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GEL

bouwerye.Ende dit fijn nu alle de bemuerde fteden van
Gelderlandt. Van de onbefiotene, welcker eenighe by
ons hier voren ghenoemt fijn, hebben wy, kortheydts
halven, voorghenomen niet breeder te fpreken, maer
moeten alleenlij ck dit noch fegghen, te weten,dat Ba-
tenburgh een feer oude plaets is, als fijnde de eerfte
burght by Bato (van welcke hier voren ghefproken is)
ghefticht, ende nae fijnen naem ghenoemt.

Wy fouden alhier de befchrijvinghe van Gelder-
landt eyndighen , maer alfoo in 't felve Vorftendom
mede gheleghen fijn, oft immers gherekent worden,de

Kuylen- Graeffchappen van Kuylenburgh ende Bueren, foo en
bnrgh. kunnen wy niet wel naelaten, de felve kortelijck aen te

roeren. Kuylenburgh dan is een goede ftadt, met een
wijdtftreckend ghebiet ofte heerlij ckheydt ,ghelegen
op de flinckerfijde van den water-vloet Lecke,een
mijle vanBueren.Men twijffelt wel ofhet onder 't land-
ghebiet van Gelre moet gherekent worden , maer is
even-wel een leen van het felve, ende over fulcks, by
Köninck Philips de tweede van Spaenjen, verheven tot
een Graeffchap , hebbende feer groote privilegiën en
vryheden, waer onder, als van de voornaemfte wel
mach gherekent worden, dat binnen de felve alle de-
linquante vry können woonen.

Euere». Bueren en is noch leen,noch lidt van Gelre, ghelij ck
fommighe fchrijven, maer een landt op hem felven al¬
leen,ende nochtans binnen de palen des felven Vorften-
doms, hier voren by ons gheftelt, befloten. De ftadt
light by den vloet Linghe, op een waterken gheheeten
de Meulen-gracht,eên goede mijle van TieLls een pro¬
per ftedeken, ende heeft een feer fterck Cafteel, groot
1360 treden in't ronde, verfien met vier ftercke torehs
ende driedubbele graften. Draeght mede den naem
van een Graeffchap, jurifdiótie hebbende over veel
dorpen, ende een goeden byvangh landts,ende is door
Philippus Wilhelm Prince van Oraengien , als erf-
ghenaem van den laetften Grave van Bueren Maxi-
miliaen van Egmont, fijn Groot-vader van 's Moeders
fijde, aen den huyfen van Naflou ghekomen. Nu befit
het felvighe Frederick Henrick van Naffou, Prince
van Orangie, &c.

Batavia. Alfoo by verfcheyde autheuren, en oock hier voren
mentie ghemaeckt wordt van Batavia,oft,om eyghent-
lijcker te fpreken,. van het eylandt der Batavieren,
heeft ons goet ghedocht, yets daer van te defer ftede
te fegghen, ten minften van het boven deel, nu ter tijd
onder Gelderlandt ftaende, ende in defe byghevoegh-
de caerte afghebeelt: lullen het dan van wat hoogher
nemen, en boven het eylandt , beginnen van Rijn-
berck, in defe Nederlandtfche oorloghen, verfcheyde
reyfen van beyde partyen ghewonnen ende verlooren,
nu jongft ingenomen in'tjaer 1633, van Fredrick Hen¬
rick Prince van Oranjen,&c. Van daer neemt de Rhijn
fijn coers noordwaerts op, naer onder-Wefel, en van
daer weder naer den weften keerende , loopt hy met
verfcheyde groote bochten voorby Rees, Griet, ende

R B .

Emmerick (welcke fteden befchreven fijn in de lande
van Cleef) tot aen °s Graven-waert, voor aen de punt
van de Betuwe ligghende, en als den Rhyn dwinghen-
de fich in tween te deelen , waer van het eene deel aen

de rechter fijde den ouden naem behoudt,het ander de
Wael ghenoemt wordt. Op die punt heeft die onver- Senckpn-
tlaeghde Overfte Marten Schenck, in'tjaer 1586 een-^**'
groote gheweldighe fchantfe ghebout, infiende de be-
quaemheydt om daer mede de Betuwe te bevryden,en
meefter van de riviere te blyven, en is naer hem oock
genoemt de Schencken-fchanflè, by yeder,eenighfints
in onfe nederlandfe ghefchiedenilfen ervaren , wel be¬
kent. Hier in komen meeft alle auteuren over een, dat
dit 't begin is van het eylandt der Batavieren, en bren-
ghen tot bewijs by, dat dit ghedeelt van hier aftot aen
de Tieler-waert, en het Graeffchap Buren, als noch ten
naeften by den ouden naem behouden heeft, in het
woordt de Betauwe; en de oude-fehrijvers fegghen,dat
daer het begin van 't eylandt is,daer de Rhijn in tween Rhijn.
ghedeylt wordt, dat is te Schencken-fchans , van waer
hylanghs de rechter-fijde voorts drijft naer het Tol-
huys, en voorby het Cleeffè ftedeken Huyfen, naer
Arnhem.Weynigh beneden Huyfen,aen de ander fijde,
heeft Drufus, om fijn volck te fchepe in't Vlie te bren¬
ghennen graft uyt de Rhyn in de oude Yfiel doen gra¬
ven,dienfe naer hem Fojfa Drujiam noemde, nu heet het
naer de riviere daer in het gheleydt is, dat is de Yffel.
Van Arnhem loopt de Rhyn voort naer Wageningen,
Rhenen, en Wijck te Duerftede, daer hy wel eer,doen
te Catwijck fijnen uytgangh gheftopt wierd, een ande¬
ren cours ghenomen heeft, naer Cuylenburgh en Vya-
nenmet de naem Leck, als oft die uyt de Rhyn ghe-
leckt waer. Aen de llincker-fijde van de Betouwe,word ^ae^
hy de Wael ghenaemt, by de ouden Fahalis, en loopt
veel ftereker en met meer macht van wate?; naer Nim-
megen,daer de Betouwe voor eenigejaren, dwers door
gegraven is,met eenlanghe vaert op Arnhem. De Wael
afdryvende komtmen opTiel,en niet wijd van daer aen
de ftercke Schanfïèn de Voorn > en S. Andries, daer de
Mafe ende Wael haer even vermenghen, en terftondt
weder van malkanderen fcheyden, en maken het ey-
land de Bommeler-weert,daer fy ten enden haer weder
verfamelen, by het huys te Loevefteyn, latende aldaer
de Wael fijnen naem,te vrede met de Mafe voort in zee
te dryven,de refte lullen wy breder in Holland verhalen.

Ghelij ck de Wael de palen van Vranckrijck eer¬
tijdts waren, foo is de Rhyn van Duytfchland geweeft,
en hier uyt komt dat eenighe fegghen, dat de Batavie¬
ren Franfche, andere datfe Duytfen waren, om datle
tulfchen beyde gheleghen, beyden even nae fijn ghe-
weeft. Hoe het doen daer mede gelegen was, willen wy
nu niet bedilputeren,maer fegghen alleen,dat maer een
kleyn ghedeelte van dat eylandt nu onder Gelderlandt
is,de refte onder Hollandt: voorts dat het eertijdts een
ftrijdtbaer volck gheweeft is, fo wel by de Romeynen
als Duytfchen ontfien.
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Het Graeffchap

V T P H E N.

III quar¬
tier van

Gelderlant.

Een graef¬
fchap.

Steden.

E ftadt Zutphen, gheleghen aen
den Ifel, is de hooft-ftadt van het
derde 1 quartier des Hertogh-
doms Gelre, doch met den tijtel
van een byfonder Graeffchap
verciert, ende prefiderende over
de fteden van Doefborg, Doete-
com, Lochern , Grolle , Bree-
voordt, ende Bronckhorft, welc¬

ke laetfte ftadt nochtans ghehouden wordt voor een
Graeffchap op haer felven. Ghelij ck dan oock het be-
fondere Graeffchap van 's Heerenberge,onder 't quar¬
tier van Zutphen ghereeckent wordt.

Het Graeffchap Zutphen paelt in het ooften aen
Weftphalen, ende in 't zuyden aen Cleef, in het noor¬
den aen Overijffel, in het weften aen dat deel van Gel¬
derlandt het welcke men de Veluwe noemt.

Nederlandt.

De ftadt Zutphen,foo eenighe fchryven, is alfoo ge- Hooftßadt.
noemt, om dat fy in een leegh ende broeckachtigh lant
light, als ofmen feggen wilde Zuydt-veen; want Veen,
ais oock elders ghefeyt is, beteeckent in defe tale een
weecke broeckachtighe, ende fulphurachtighe grondt,
bequaem om turven van te maecken,de welcke men in Naem.
Hollandt, ende andere quartieren, voor brandt ghe-
bruyekt. Waerom dan de felvige Zuyt-veen heet,kan-
men hier uyt mereken. Defe landen zijn wel eer onder
Vrieflandt gherekent gheweeft, ende om dat Zutphen
ten refpeót van Vriefland in het zuyden lagh,ende veen-
achtigh was, heeft het den naem van Zuyt-veen, dat
fo veel is als venen in het zuyden leggende, ghekregen,
waer uyt daernae Zutphen geworden is. Andere mee-
nen dat de naem ghekomen is van de F/ipetes, volcke-
ren eertijdts by den Romeynen alfoo ghenoemt, die-
men houdt dat in defe quartieren ghewoont hebben.

D d Doch
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Znrphen,

Doch defe opinie fal niet können bewefên worden,
waerora wy de eerfte voor waerachtiger houden.

De ftadt Zutphen is een goede, vernaemde, wel be¬
timmerde ende liefeke ftadt, met gheweldighe Vellens
ende bolwereken aen d' een lij de , aen d' andere met
moraflfchen verlien. Sy light aen de rechter lij de van
den Ifel, daer Plinius ende Mela fegghen, dat de engde
des Rhijns is, die fy Flevum noemen. Wat innewaerts
vloeyt de Berckel, die zijn water alhier met den Ifel
vermenglït. Van Doefborg is fy maer anderhalfmyle,
van Aernhem vier , ende van Nimmegen fes verfchey-
den. Placheertijdts feer rijck ende machtigh te wefcn,
foo het fpreeckwoort uytwijft, feggende : Nimmeghen
de oudtfte, Roermonde de grootiie,Zutphen de rijck-
fte,ende Aernhem de luftighße. Maer heeft llaende de
oorloghe veel geleden, ende is inlbnderheyt feer wree-
delijck mishandelt gheworden by het krijchfvolck van
Don Frederick, fone des Hertoghen van Alba. Hare
hooftkerckeisghewijdttereere van S. Walburg,een
oudt ende fchoon ghebouw van timmer ende maeck-
fel, maer wat donckerachtigh, na de maniere van die
oude ende eerlle tyden des Chriftelijcken gheloofs.

Het Graeffchap van Zutphen is onder de heerfchap-
pije der Vorften van Gelderlandt ghekomen , door
't houwelijck van Ottho den eerlten Gelderfchen Gra¬
ve , met Sophia de dochter van Wichman Grave van
Zutphen, ontrent het jaer 1076. Na dat,der voorfchre-
ven Sophias broeder , Gerlaus in eene flach ghebleven
was teghens de Hollanderen , fonder eenighe kinderen
na te laten.

T>oefburgh. Doefburg, foo ettelijcke fchryvers van defe tijden
fegghen,is de felve ftadt die Cornelius Tacitus dfcibur-
gum noemt, gheleghen zijnde op de mont vanDrufus
graft, daer de felve in den Ifel valt, welck de reden is,
waerom andere heelwaerfchijnelijck meynen , dat, in
oude tijden,defe ftadt Droefburgh, ofDrufburgh ge¬
heten heeft, ende alfoo na den naem van fijnen bouwer
Drufus, van de welcke men leeft dat hy veel kafteelen
aen de Rhijn ghefticht heeft, genoemt te zijn: Ende is
een goede volckrijcke ftadt,die in de laetfte oorloghen
veel gheleden heeft, ende feer fterck ghemaeckt is, als

Onder Gel-
derlont.

H E N.

een fchans ende bolwerck zijnde voor 't quartier van
deVeluwe.

Doetecom light op de oude Ifel, een mijle van Doef- Dcctecom,
burgh, is een tamelijck ftedeken , didit by het welcke
Graef Henrick van Gelre d'eerfte diens naems, het
vermaerde kloofter van Bethlehem hadde doen flieh¬
ten , het welcke ftaende de troubJen meeft ghede-
ftrueertis.

Locchem light op den water-vloedt Berckel, twee Lacckem.
mijlen van Zutphen, een fterck ende wel gheleghen
ftedeken, dat gheduerende de voorfchreven oorloghe
dickmaels aen weder zijden is inghenomen, ende leer
veel heeft gheleden.

Op twee mylen nae by Bredevoort, light de ftercke Grolle.
endevalle ftadt Grolle. Inden jare cio 10c xxvn,
by de Staten der Vereenighde Nederlanden door kloec-
heyt ende groot beleyt van Frederick Hendrick van
Naflou Prince van Oranjen ingenomen. Wekkers inne-
rninge dat GROOTE Hollartdtjchemirakelbefebreven heeft.

Bredevoort, mede een fterck ende wel verlien fron- Brefoort.
tierftedeken, light twee mylen van Anholt.

Bronckhorft light op de rechte zyde van de Ifel,een Broncharß.
myle van Zutphen, ende is een goet ftedeken, verhe¬
ven (foo gheleyt is) tot een befonder Graeffchap.

's Heerenberge is anderhalf myle van Doetecom, 's Heem*
een goede ftadt met een wijt-ftreckend landt, ghebiet, bergh,
ende heerlijckheydt, foo datly den tijtel heeft van een
Graeffchap , eertijdts toebehoort hebbende haren ey-
ghenen Heere Grave Willem, een treffelijck Vorft,
die mede een van die vier principale Heeren was,welc¬
ke in den jare ij66,de requeft prefenteerden aen de
Hertoginne van Parma, ghetrouwt zijnde met de fufter
Van Willem van Naflöu, Prince van Orangien, by de
welcke hy veel loonen ghewonnen hadde, die door
eenigh mifcontentement fich naemaels begaven in den
dienft des Conincx van Spaenjen, waer inne fy haer
dapper hebben laten ghebruyeken, ende eenighe oock
gheftorven zijn. Nu ter tijdt ftaet het onder het ghe-
biedt van Graef Hendrick , wel eer Generael over

het legher van de Coninck van Spanjen, en Gouver¬
neur van Gelderlandt.

Foffa S. Maria;, five Eugeniana n%

Dat is

S. M A R I E - G R I F T.

Gräften
van ds Ou¬
den.

Nder de wondèrlijcke en
miraculeulè wereken der
Ouden, pleghen ghemeyn-
lijck leer verheven te wor¬
den de bergh Athos van
Xerxes vaerbaer gemaeót ,*
de engde tuflfchen Morea

ende Achaja, Ifihmus Peloponnefiacus ghenaemt,
van verlcheyden anghévangen te doorgraven,
maer nimmermeer volvoert; de Alpen door-
Ineden van Annibal met afijn ,• de Lucriner
meer in elf jaren tijds ghedrooght door drie
duylènt mannen delufthof vanLucullus, in
de welcke door het doorgraven van een bergh
de zee wierde inghelaten.In dit onsNederlandt
hebben de Romeynen eertijdts leer vreemde
en groote graften en canalen gegraven. Siet
de graft van Drulus Germanicus,die den Rhijn
met den Ylel vereenighde , thien mijlen in de
lengde , van het dorp Yleloort af tot Doet
burgh toe. Aenmerckt dien anderen die Cor-
bulon dede graven tuflfchen den Rhijn en den
Male , foo Tacitus ghetuyght in het tweede
boeck van fijn Annales, twee en twintich mij¬
len in de lengde, om te vermijden de onzekere
plaetlen der zee. De graft ofte vaert van Clau¬
dius Civilis is oock vermaert, in de welcke hy
den Rhijn leyde, (op dat hy in lulcker manie¬
ren mochte hebben dobbele wallen ofte dob-
bele graften teghens Vranckrijck, van waer hy
vreelde de macht ende de wapenen der Ro-

Nkme meynen,) te wetende Wael. Dierghelijck een
S%*m lake heeft oock onderftaen in onlè tijdt de

Aertzhertoginne Ilabella, de welcke een vaert
oft graft heeft begonnen te graven , door een
langhen ftreeck landt, om den Rhijn met den
Male te vereenighen, ende dat op die plaetle
daer de Rhijn noch in fijn geheel is , tuflfchen
dé (leden Venlo en Rhijnberck, door \ over
quartier van Gelder en 't ghebiedt van 't Stift
Ceulen; wel verftaende, 31 neemt fijn begin-
lèl van de ftadt Rhijnberck, ende loopt met
eenighe keeren nae de ftadt Gelder, en van
daer hem wederom herwaerts en derwaerts
drayende, gaet tot neven de muren van Venlo
in de Male, hebbende, aen de noordtzijde van
de Rhijn, Burick, ontrent anderhalfmijle van
daer, Alpen een mijle , ende Zonsbeeck oock

- een mijle. Aen dezuydzyde ,opeenhaffmijle
daer van, leyt Stralen , Wachtendonck twee
mijlen, Meurs twee mijlen, Orloy een mijle.

Sy was oock van meyninghe, lbo de laeck
Nederlandt.

haer hadde gheluól, delen lelven graft te ley- - Redenen
den van de Male in den Demer, en van daer in merom*
de Schelde 5 op dat het ylbr, hout, en andere
waren, die uyt Duytllandt komen, ende anders
den Rhijn afgevoert worden in Hollandt, met
groot nadeel van de Vereenighde landen
recht toe recht aen in Brabant loude moghen
gebracht worden. Dele graft loude oock
dienen om te beletten het uytloopen der ruy-
teren van de Vereenighde Nederlanden op de
frontieren van haer landt,ende op datmen niet
meer tot een roofen liet de landen van Gulick
ende andere op die zijde van den Rhijn ghele¬
ghen. De tocht van de Graef van Manfveld
door Brabant, ten deele oorlaeck van het op¬
breken van 't Iwaer beleg voor Berghen op
Zoom , en dierghelijcke raedllaghen by de
Franlen en Engellèn uytgheworpen, hadden
haer ghewaerlchout en als vermaent om het
vreemde lècours voor den Vereenighden lan*
den, in lodanighe gelegentheyt, te lande deii
wegh op te delven. Maer, dat het water van de
Rhijn,ghelijck oock de gheruchten liepen,bo¬
ven Schenckelchans, konde geleydt worden in
den Male, ende door dien middel die revieren,
in de welcke hy hem daer naer verdeelt, als de
Wael ende Ylel, &c. (welcke zyn de princi¬
paelfte krachten van de Vereenighde Landen)
louden drooghe loopen, is loo ommoghelijck
door de onghelegentheyt en hooghde des
landts, dat ly, om defen graft te vullen , heb¬
ben moeten ontleenen het water van het re-

vierken de Nierlb, dat daer dwers deur loopt,-
ende voorts by een halen en trecken,wat meer
vochticheyt ly daer ontrent hebben können
vinden, en dat lelvighe met drie lluylèn ( op
dat het water niet weder wegh liepe, ende de
graft droogh wierde) moeten ophouden.

Dit groote werek begonnen de Spaengiaer-
den den 21 September, in't jaer 1^26, ende
de graft wierde ghemaeckt van 14 voeten
breed, oock lbo veel diep, ende thien uren
langh: ende, tot defenfie en bewaring des lelfs
ende der werekluyden, 24 kleyne Schanflfen,
behalven noch alle de redouten ende kleyne
wereken. De Graefvan'sHeren-Bergh, was de
eerfte van alle, die (in name van de Coningh
van Spanjen ende de Aertshertoghinne Ifabeh
la, als oock van de Marquis Spinola) de Ichop
in de hand nam ende Ipitte tot drie reylèn, ma¬
kende alloo een beginlel; naer hem volghde
de Graefvan Ifenburgh, ende de refte van de

E e j f hoofden
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hoofden desleghers, ende daernaer alle de (ol- derlanden ghepubliceert hebben een Placaet
daten. in het Hertoghdom van Gelder, dreygende

Dele grift wierd ghenaemt Eugeniana, om met fware ftraffe, alle die gene die hielpen aen
dat ly onder de regeringhe van Ifabella Clara lukken werck, en overgevende alle de werc-
Eugenia begonnen was. Ende op dat dit groot kers tot difcretie van de foldaten: Sy, van defè
werck van de Hemel beghenadicht mochte dreygementen niet veel werckx makende,gin¬
worden, wierdt de lèlve oock geheten de Grift gen even dapper voort met 't gene dat ly be-
van S. Maria. gönnen hadden. Op het eynde van de maendt

De Staten van de Vereenighde landen en de Iunius, quamen daer de Aertshertoghinnella-
Prince van Oranjen, overdenckende dat hare bella,de Cardinael de la Queva, en de Marquis
principaelfte Ibrghe ende neerftigheyt behoor- Spinola, om de plaetfè te befichtighen, vergeu¬
dete fijn, dit begonnen werck te verhinderen, lellchapt met dertich cornetten ruyters en
ende,waer 7tmoghelijck,gantlch onder te hou- twee hondert vyerroers. In de maendt van wordt m-
den,deden vergaderen,in de maendt van Iunius Auguftus heeft Capiteyn Wolff , vergadert äcrverßoort
in'tvolghende jaer,onder het beleydt van Sta- hebbende van hier en van daerduylènt vyer-
kenbroeck, dichte by Nimmeghen, eenighe roers , een aenflagh op het fort royal ghe-
cornetten ruyters , ende vier hondert ofte maeckt, het lèlve ghenomen, alle die haer niet
meer vyerroers, ghelicht uyt de frontierfte- wilden overgheven ghedoot, het vier in de
den als Arnhem, Doesburgh, Zutphen, De- hutten vande gravers gheworpen , veertich
venter, Swol, Grave, Heufden, Geertruyden- gevangenen en twee ftucken ghelchuts wech

mtdt ver- bergh ende Berghen op Zoom. Alle dele wel ghevoert, en keerde weder in triomfe voor de^oort' voorfien van lijf-tocht voor eenighe daghen, tweede reylè. Maer nae datlè voor een wey-Wordt
ende vier kleyne ftucxkens ghefchut, quamen nigh tijdts het werck hadden gheftaed , be- dcr
in grooter foelheyt op de plaetlè daermen aen goften ly het wederom te hervatten tulfchen
dele grift groef, ende namen met den tweeden Berck en Gelder, in de maendt van Ianuarius
aenval de grootfte Schanlfe,in de felve doden- 1628 ; en was de graft airede gebracht in fulc-
de veertich mannen,en hondert foldaten ghe- ken ftaet, dat het foheen datlè eenigh profijt
vangen nemende , brekende en vernielende en voordeel foude aenbrengen : Waerommc
hier en daer de lluyfen en watermolens, om defe arbeydt voor de derdemael wierdt verhin-
verre werpende de dijcken , verbrandende alle dert, door den inval der Staten ruyteren.
het hout,ftaecken,lchoppen, en ander gereed- Van doe voort aen, voornementlijck naer Blyft [leken
fchap datlè daer vonden, weghvoerende het het veroveren van Welèl ende Burick äen
metalen ghefchut datfe van den Graef van d'ander zyde van de Rhijn,fijnde de lèlve grift
Manlvelt hadden ghenomen, ja oock eenighe gheopent voor het uytloopen van onfe folda-
Schansjens en redouten gheflecht hebbende, ten, wierde het werck't eenemael verlaten,en¬
keerden weder te huys, weite vreden wefende, de die groote concepten fijn verdwenen als
datlè aen haren vyandt ghewelèn hadden, dat een roock.
dit werck ter ongeluckigher ure begonnen En oft lèhoondelè vaert tot lilleken volco-

Wordt her- was.Nochtans,om dit ongheluck in het begin, mentheyt ghebracht ware gheweeft, datmen
vau

en lieten de Spaengiaerden niet voort te varen, ten minften, door behulp van de lluyfen, de
maer hebben met meerder courage haer goederen van de Rhijn in den Mafe, en foo
werck vermaeckt, ende het ghetal van de gra- voort in den Demer hadde kunnen voeren, foo
vers tot drie duyfendt vermeerdert. Waerom- foude lulckx nu voor haer onnut lijn, door het
me de Staten Generael der Vereenighde Ne- veroveren der fteden Rhijnhercken Venlo.

Het Graeffchap

H O L L A N D T.

Een ghe*
deelt van
Hollandt in
Batavia.

Van
tvaer de
Batavi en

Catti.

Ollandt, een kleyn Iantfchap vol
treffelijcke dinghen, is meeften-
deels gelegen in dat eylant, welck
voortij ts ghenoemt wert Batavia,
nae de Batavi een Over-rhijnfch
volck, die om inlandtfchen twift
ghedwonghen haer vaderlandt te
verlaten,ende andere woon-plaet-
fen te foecken, lijn den Rhijn o-

'ver ghekomen, ende hebben 't voorghenoemde eylant,
dat op de zee-kant, wildt,woelt, ende onbewoont lagh,
met de armen des Rhijns omvanghen, gheoccupeert.
Defe Batavi waren een deel der Catten, 't welcke nu de
Heffen fijn;want van die volckeren noch in Helfen kla¬
re teeckenen lijn overgebleven, namelijck Catzenelle-
boghe,Catfenfort,Catwinckel,ende moghelijck Katers
ende Katerbergh. Van de Batavi ghetuyghen aldaer 't
Hot Batobergh,ende Batenhaufen.Maer in wat tijden de
Batavi ofte Catti in dit lant ghekomen lijn, kan men op
het naufte niet weten. Defe Catten dan ofte Batavi,de
landen ontrent den Rhijn by de zee belittende , heb¬
ben, als wel te ghelooven is, allencxkens huyfen begin¬
nen te bouwen, ende haer met fterekten te verlien, om
de opkomende vyanden te wederftaen: hebben oock
Koninghen onder haer ghekoren,a!s ghenoech kan be-
wefen worden uyt de fchriften van Tacitus, welcke feyt
dat Claudius Civilis, ende Iulius Paulus, twee Batavier-
fche ghebroeders, van Conincklijckenftamme waren.
Hoe fy nu langhe daernaemet de Romeynen een ver¬
bont maeckten,diefe altijdt in grooter waerde ghehou-
den,ende vrienden,jae broeders des Roomfchen Rijcx
ghenoemt hebben, machmeh by de Hiftory-fchrijvers
lefen. Wat belanght de fabel van Bato , ickenweet
niet of de waerheydt lievende lefer het ghedült loude
hebben die te hooren : immers die daer luft toe hebben
moghenfe foecken in het boeck uyt ghegaen op den
tijtel van Befchrijvinghe van Out Batavien, daerfe kor-
telijck overloopen ende verworpen wort.

Op dat het niemandt vreemt gheve dat Hollant hier
voren ghefeydt wordt meeftendeels ende niet gheheel
gheleghen te lijn gheweeft in 't eylandt Batavia, moet
men weten datPlinius (die gheleeft heeft ten tijde des
Keyfers Velpaliani) het felve eylandt verdeelt in feven
volckeren,Batavieren namelijck, Caninefaten, Vriefen,
Cauchen,Friliabonen,Tulïiers,ende Marfakers.Soo dat
het aeii de eene lijde , behalven het ghene wy teghen-

Nccht heel woordelijck Hollant noemen,oock begrepen heelt een
Bataviain goet deel van Vriellandt, ende aen de andere lijde het^^

Sticht Vtrecht, met een deel des Hertoghdoms Gelre.
Daerenteghen ftaen nu onder 't Graeffchap Hollant
Goylant, daer in drie fteden dicht by den anderen lig-
ghen,namelijck Muyden,Weefp,en Naerden, die onder
dennaem van Batavia noyt begrepen lijn gheweeft.

'T is al over hondert jaer een ghevoelen by den ghe-
leerden gheweeft, dat men Holtlant behoorde te fchrij-
ven i ende niet Hollandt: welck ghevoelen oock nieu-
welijcx uyt den grave ghehaelt is van ïacobus Bräf-
lica. De eerfte was Martinus Dorpius,welcke verklaert
in de Abdyevan Egmont gheliente hebben eenighe
Chronijcken, in welcke defe naem niet anders ghe-
fchreven was. Het ghetuyghen oock Cornelius Aure-
lius van der Goude, fchoolmeefter vande grootenE-
rafmus, endedeAutheurvandeHollantfche Chronijc-
ke,dat men noch in fominighe oude brieven ende hant-
veften by de Graven ghegheven befcheydelijck Holt¬
lant ghefchreven vint. Lambertus Hortenlius beweert

Nederlandt.

hebben, fegghende dat dit landt van Vtrecht aftot de
zee toe eertijdts woeft ende vol bolfchagienwas, ende
daerom eerft Holtlant ghenaemt, welcke naem na ver-
facht ende in Hollant verandert is. Defe in voortijden
bomighe 's lands gheftaltenilïè en kan men niet wel we-
derfpreken: want behalven andere redenen mach men
de felve noch fpeuren uyt de boomen die men over al, Boom
voornamelijck in de Veenen ende zuyt-Hollant, metßortingk*
Ipitten en delven ophaelt, foo uyt de aerde als uyt het
water. Wanneer, ende door wat oorlake dele boomen
aldus nederghevelt, ende met aerde bedeckt lijn, kan
men niet fekerlijck weten, doch hout men voor onghe-
twijffelt, datfe ofdoor het ghewelt van de overloopen¬
den Rhijn, ende 't llijck dat hy mede brocht, oft deur
groot onweder uyt den noordweften (want men vintle
altemael nederghellaghen nae 't zuydooften) ter aer-
den gheworpen lijn.

Guicciardin houd t het met die,die fegghen dat Hol- Vatk
lant is ghemaeckt van Hol ende Landt,om dat het een Hol ert
ydel ende uytgheholt landt is, ghelijck men dan te wa-
ghen ofte peerde daer over rijdende, de aerde tot veel
plaetfen merckelijck liet beven ende dreunen, als offy
op 't water dreve. Men vindter oock die fegghen dat de Van
naem Hollant fo veel betekent als Hoylant, om dat het Hoy en
quanfuys een gras ende hoy-rijck landt is.Welcke onder Landt*
alle dele opinien de fefterfte zy,weten wy niet,laten der-
halv'en een yder kiefen die hem beft ghevalt.
Als de Deenen en Noormannen (ten tijde van Carolus Waerom

Magnus, beyde Keyfer ende Koningh van Vrancrijck,) Hollandt
de Nederlanden, ende meer andere plaetfen, beftaentot een
hebben met oorlogh aen te taften, ende te plunderen:

onder andere, in 't jaer 81 o, onder 't beleyt van Got- ^

Heel
Hollandt
niet in Ba¬
tavia:

HöUandt.

Naem,
van Holt
en Landt.

en

ricus oft Godefridus Koningh van Denemarcken, met
een vloot van twee hondert fchepen in Vriellandt vie¬
len, ende nae drie ftrijden en verfcheyden lantganghen
de inwoonders van leven ende goet berooft hadden,
wederom na hun landt trocken: heeft de voorgenoem¬
de grootdadige Keyfer, hier afverwitticht,in het naeft-
volghende jaer een machtighe fcheeps-vloot doen toe
maken, om dit geweit der Noormannen te wederftaen:
maer, de voorfz Koningh van Denemarcken by eene
lyner valfalen vermoort zynde, heeft Hemmingh lijn
foon met den Keyfer vrede ghemaeckt 3 So dat de oor¬
logh doen voor een tij t gheftaeckt wert. Maer in 'tjaer
835-, ende voorts tot op 863 hebben fy in verfcheyden Wanneer >

tochten hier te lande veel fteden gheplundert ende
verwoeft,het platte landt jammerlijck afgheloopen, de
inwoonders deerlijck mishandelt ende vermoordt,
welck ongheval Kaerel de Kaluwe, (foo de Hollantfche Van wk*
Chronijck-fchrijver feydt) ten lellen beweeght heeft
over defe fijne landen een Graefte ftellen, die der ver¬
druckter luyden halfen van het jock der Deenen ende
Noormannen fouden ontlaften, ende voor alle toeko¬
mende fchade behoeden.

De eerfte Grave is gheweeft Diederick, de jonghfte Eerfte
fone van Sigebert Prince van Aquitanien, wiens outfte Grave.
broeder V/algerus doen ter tij t was Grave van Teyfter-
bant,dat is Tief Bommel,Arckel,Heufden,Altena,Via-
nen, Culenburch, Bueren, Leerdam, Afperen,Heucke-
lom,tot de oude Mafe toe. Defe Diederick (nae 't ghe-
tuyghenis van de voorfz Chronijckfchrijver) werdt van
de Keyfer beleent met het gheheele landt van Hollant,
ende een deel van Well-Vriellant tot de Lauwerstoe,
loopende tot Dockum^ op dat hy 't lant foude befcher-
men van den aenloop der ongheioovighe Deenen ende

G g Noor*
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Noormannen, die doen noch binnen Vtrecht woonden,
ende deden den Chriflenen groote fchade ende veel
verdriets. Dit fegghen wort met vele bondighe redenen
by den Auteur van Out Batavia wederfproken, ende de
inflellinge des Graeffchaps wel yojaer jongergemaeót

Holland is in 't noorden ende weflen beiloten met de
groote wilde zee , in 't zuyden met de Mafe ende Bra¬
bant , in 't ooflen eenfdeels met den inham oft boefem
der zuyder zee, ende eenfdeels met het Sticht Vtrecht*

Rivieren. ende 't Hertoghdom Gelre.De principale rivieren daer
't mede doorreghen is, lijnde Rhijn ende Male, welcke
met veel tacken ende armen, fomtijts oock haren naem
veranderende, te veel plaetfen vlieten. Waermedede
inwoonders noch niet te vreden lijnde ,hebben fallen
kanten fo veel graften ende waterloopen gemaeckt,dat
men niet alleen van de een fladt tot den anderen, maer
oock van het een dorp tot het andere foo gheriefelijck

Landts als te lande kan reyfen. De gront van Hollant is laghe,
gbefidte. weeck, ende broeckachtigh, jae tot fommighe plaetfen

verdroncken,ende met groote meeren doorfcheurt,die
met verfcheyden armen der zee ende des Rhijns feer
veel eylandekens maken met befondere namen , maer
worden niettemin altemael onder den eenighen naem
van Hollandt begrepen. Defe laechte ende broeckach-
tigheydt des landts is oorfake dat bykans alle de flroo-
men ende groote water-graften met dijeken verlien
lijn, op dat het lant van al het water niet en verdrinckej
want men liet op veel plaetfen, met verwonderinge, dat
het water veel hoogher ftaet dan 't landt: daerom men
oock ghenootfaeckt is het felve doorgaens met water-
meulens droogh te houden, ende 't water door lluyfen
ende verlaten van de zee te doen verfwelghen. Dit is
oock oorfake datter in Hollant weynich bou-landts is,
ende luttel gheboomte. Maer daer teghens de goetheyt

mm vette ende vettigheydt van de Hollantfche weyden, qualijck
weyden. rnet woorden nyt te drucken.Guicciardin fchnjft dat in

lijnen tijt de jaerlijckfe waerde van de Hollantfche kaes
ende botter fo veel bedroech als de fpeceryen uyt Por-
tugael in de Nederlanden aen-komende , die nochtans
meer dan een millioen gouts beliepen.Het welcke (feyt
hy) niemanden fal wonder geven, die wil aenmereken,
dat een dorp in Hollant, ghenaemt Affendelft, een myl
van Beverwij ck, ende twee van Haerlem, vier duyfent
koeyen heeft, die het heel jaer deur, de winter met de
fomer gherekent , ten minften gheven alle daghe acht
duyfent Hopen melcx.Ende de menichte van melck,die
men feght dat oock gaven vier ander dorpen, namelijck
Ooflfane, Weflfane, Crommenye, ende Crommenyer-
dijck,niet verre van AlTendelft ligghende,was fo groot,
dat hy verklaert het felve niet te durven fchrijven.
Doch fo veeliffer van (feght hy voorders) dat onlanghs
gheleden een weddinghe ghefchiet is tuffchen treffe-
lijcke luyden, onder welcke een was Ian Benningh
Raetsheer des Hofs van Hollant, waer door bevonden
werde, dat de voorfeyde vijfdorpen , AlTendelft mede
daer onder gherekent, jaerlijcx meer melex gaven, alf-
fer Rijnfche wijn te Dordrecht inghebracht wert, daer
nochtans deftapelisvan alle deRhijnfche wijnen die
hier te lande ghebrocht worden. De botter ende kaes,
die van defe melck ghemaeckt wordt, fent men niet al¬
leen met groote menichte deur alle de landen van her-
waerts over, maer oock in Hoogh-duytflant, Engelant,
Spaenjen,ende meer andere quartieren.

Holland heeft niet veel boffchen oft wilderniflèn,daer
men hout uyt halen moghe om te branden,veel min om
te bouwen: maer doorgaens een feker mijne van aerde
die uyt de Veen-landen ghedolven, ende by de Tonne
endewint ghedroocht bequaem is om te branden. Defe
aerde oft kluyten worden turven ghenoemt, ende met
fuleken menichte gedolven,dat de Impofl,die ter Gou-
de betaelt wordt , al by Guicciardins tijden verpacht
wert voor meer dan drie duyfent ducaten jaerlij cx, hoe
wel men doen (foo hy fchrijft) voor een groote mate

Wejnigh
boflehen

matrvee-

nen,

feer luttel te betalen hadde,fo datter naer advenant van

die fomme ghelts jaerlij cx moeiten uytghevoert wor¬
den over de thien mael hondert duyfent tonnen, fonder
noch al het ghene dat langhs andere plaetfen uytghe¬
voert,ende in Hollandt felve ghelleten wierdt.

Dit lijn wel de twee voornaemfte binnen-iandtfche Andere
mijnen defes Graeffchaps, maer behalven dat ilfer (ge- ^elan^-
lijck Nicolaes Nicolajus, een feer gheleert Hollander, beden^^'
niet min waerachtelyck als vernuftelij ck feyde) gheen
foo kleynen ghedeelte van water ofte landt in gantfeh
Hollant, dat niet feer groote vruchten iq en brenght.
Selfs de dorre onvruchtbare fandt-duynen (bykans een
derde deel van het landt) dienen als een voorfchans te¬
gen de zee,en geven ontallijcke menichte konijnen. De
wateren lijnder vol vifch ende watervoghelen, welcke
de kanten van de floten vervullen met hare eyeren, en-
de fulcken ghewin gheven,dat veel edel-lieden ende an¬
dere een goet jaerlij cx inkomen daer van maecken. In
fomma, feght Guicciardin, (dien men als een vreemde-
lingh ende onpartijdigh mach gelooven) wel aenmerc-
kende de groote menighte van foo veel goets, als kale,
botter, vleefch, vifch, voghelen, ende eyeren, voorts
oock beeilen,turven,linnen ende wolle lakenen, die uyt
dit vruchtbaer lant over al ghevoert wort,fo mach men
Hollant wel te rechte heeten den hoorn des overvloets Hollandt
van de feventhien Nederlanden. de Hoorn

Maer alle defe ghewaffen, hoe vruchtbaer ende pro- <*es over~
fijtelyck fy oock zyn, enfyn nochtans niet te verghe- v^!s'
lyeken by den rycken vis-vanghfl ende koophandel,die Xcollm-
in Hollandt allene onghelyck llercker ghedreven wor-^/, L
den,als in alle de andere Nederlanden te famen, van de
welcke wy breeder killen fpreken, in de belchryvinghe
der hoogh-beroemder koop-lladt Amllerdam , ende
andere zee lieden. Om kortelyck afte beelden het ghe-
rief ende overvloet van verfcheyden dinghen die in
Hollant niet wallen, ende nochtans door de fchipvaert
in meerder menichte daer ghebracht worden, als in de
landen felve daer fy vallen, lal ick hier Hellen een la-
tijnfch ghedicht vanlofephus Scaliger,aen wijlen den
Edelen Heere van Noor twij ck.

Ignorata tu<e referam miracula terra,
Donja, peregrinis vix habitnia jidem.

Omnia lanitium hiclajfat textrina Minerva :
Lanigeros tarnen hinc fcimus abcjfe greges,

Non capiunt operasfabriles oppida Veßra :
Nullafabris tarnen hac ligna minifirat htmus.

Horrea triticea rnmpunt hic frugis acervi:
Lafcuus hic tarnen efl, non Cerealn ager,

Hic numerofa meri flipantnr dolia cellis:
Qua vineta colat nulla putator habet.

Hic nulla, ant eerdefe$cs efl rarijflma lint:
Liniflci tarnen efl copia major tibi?

Hic mediis habitamtts aquis (quin credere pojflt ? )
Et tarnen hic nulla, Donfa, bibuntur aqua•

Dat is:

De ivond'ren onbekent, o NoortwijckJ van dijn landt
Verhael ich, al hoe ivel dat menich uytlandfch quant,
Hls hy te lefen komt dit dicht by my ghefbreven,
Aiy nauwelijcx en fal gheloove willengheven.
Minervas naerflich volck iverck t hem hier moe en mat
OpV wollen weef-ghetou inyder dorp en fladt:
En nochtans weten wy dat hierfeer weyntgld kudden
Van 't wolle draghend' vee haer rijeke vliefinfchudden.
De fleden in dit landt enfijn nietgroot ghenoech
Om al het timmerwerekje vatten met ghevoech :
Daer 't aerderijekjwehtanegheen hout en draecht om bouwen 7
Veel min omfo veel volexfladich in 't werekje houwen.
De fchueren berflenfehier van 't koren dickghetafl ,
Dat in dit grasrijekjandt nochtans heel weynich wafi.
De kelders over algheflouwetfijn volwijnen,
Daer doch defhoeyer hiergheen werek^ en weet te vijncn.
Gheen offier luttel vlas brenght defin acker voort :
En wie heeft immermeerghelefin oftghehoort
Dat in fio kleynen landt fio nyverich ghejponnen,
Soo fijnen lijnwaet, enfio vele wertghewonnen ?
Wy woonen (is 't niet vreemt ? ) plat in het water fihkf,
En niewantfit de mont aen enckel water hier. De

*

hollant*
De locht , niet teghenflaende lbo vele wateren ende len) bellaet by de Ridderfchap Édelen, ende Stêdêfl»

vochtigheden,is in Hollant foet ende goet, overmits de De Ridderfchap ende Edelen , die met de Heden de
ghefonde winden, de foutigheydt van de zee, ende de Staten van 't gheheele Graeffchap reprefenteren, ende
groote menichte der inwoonderen, den felven zuyve- op alle vergaderinghen befchreven worden, lijn defe:de Edelen,
ren. De Hollanders,foo wel mans als vrouwen, lijn door Heeren van Brederode, van Afperen, van Schagen,van
de bant groot,langh, wel gemaeckt,vafl op haer leden, DuyvenVoorde, van AlTendelft, van Wijngaerden , van
beleeft, ghefchickt, ende borgherlijck van federn in al- MathenelTe, van Poelgeefl, van Warmont, van Renen-
derhande konflen en hantwereken leer kloeck, en van burgh, van Noortwijck,van Befoyen, ende van Arents-
verflande nerghens na fo bot,als het oude fpreeckwoort berghe. De Heden* die befchreven worden, ende hare steden*

* Astris * Aurls Batava haer plach nae te gheven. Ditghetuy- Ghedeputeerden op den landtfdach fenden, zyn voor
Batava, be- ghen fo veel hooch-gheleerde mannen, konflighe fchih eerfl de fes hooftfleden, namelijck Dordrecht, Haer-
tekenteen (jerSj glaes-fchrijvers, ende plaetfnyders uyt Hollant lem,Delft,Leyden, Amflerdam,ende Goude. Daer naeHollandts voortghekomen: maer voornemelijck het voorlichtigh Rotterdam, Gorichom, Schiedam, Schoonhoven,ende
°0r- 7 le enc*e van ghefeghent beleydt * waer mede fy tot Briele uyt zuytHollant, ende uyt den noorder-quartie-
J(èjtvan' allen tijden hare vaderlantfche vryheyt foo mannelyck re oft Weflvrieflandt, AIckmaer, Hoorn, Enckhuyfen,
yemandt hebben voorgheflaen. Emanuel van Meteren noemtfe Edam,Munnickedam,Medenblick,ende Purmerent.
die wat een eenvoudigh ende goetdadich volck, tot elckens De befchrijvinghe van de Ridderfchap,Edelen, ende Hoef
dich, öfter gheriefende tot eerlijeken arbeyt gheneghen. Sy lor- Steden van Hollant ende Weflvrieflandt wort beleyt by vergaderen i
fijn oor,en feer om keucken teghen de winter wel te ver- den Advocaet der felver landen , die oock in de verga-
de fneechfle ßeru Ljjclen haer met oude koH, fpeck,erweten,ghefou- deringhe alle de propolitien doet , de Hemmen verfa-
'maervan'ten vleefch, boter, kaes, &c. maer op kermiflèn ende melt, nae de meeflen 't befluyt maeckt, ende de Staten
V bot endt andere feeflen lijn fy ghewoon lich met hare vrienden ghefcheydenzynde, met hare ghecommiteerde Raden
nfgefineden, wat te verluflighen. 'T is wel waer dat door de groote (ordinaerlijck reliderende binnen 's Gravenhaghe) be-

weelde,veroorfaeckt door den overtollighen rijekdom, loigneert in de Staten Generael. Defe befchryvinghe
de Hollandtfche feden allencxkens meer veranderen, ghefchiet ghemeenlijck vyfof fes mael'sjaers , maer
dan verbeteren. De Hollantfche vrouwen zyn van na- extraordinaerhjck loo dickmaels als het de nood ver-
tuere fchoon, eerbaer, kloeck in 't huyshouden, ende eyfcht: ende wort in de vergaderinghe ghefet ende ghe-
feer vruchtbaer, draghende een fonderlinghe liefde tot refolveert op al het ghene tot welvaert ende verfeke-
hare kinderen. Haer puntigheyt die is fo groot,dat men ringhe der landen dienfllijck is.
met de gheleerde Hollander bykans twijlelen mach,of- De voorfz Staten committeren tot de uytvoeringhe checöm-
menfe onder de deughden fal tellen, oft onder de ghe- van de ghenomen refolutien, als oock tot de beilierin- mitteerde
breken. Het lijnwaet dat fy fpinnen wordt over al feer ghe van alle daghelijcx voorvallende faecken, den wel- Raden.
gheprefen, ende is aenmerekens waerdich, datter een Hant der landen betreffende, eenighe perfoonen uyt
webbe van 7 5- ellen Hollandfch lijnwaet nae Spaenjen den Edeldom ende Regeerders van de Heden, als hun-
ghevoert is,dat maer drie pont en woegh: als oock dat- ne R aden, de welcke hun oock by eede verplicht zyn.
ter in'tjaer 1 f98 een Huck lijnwaets tot Haerlem voor Ghelijck zyoock andere hare Ghecommitteerden
veerthien gulden de Vlaemfche eile verkoft wert, om in uyt den Edelen ende Steden Hellen tot afvorderinghe,
Vranckrück te verfchencken. Tot een befluyt van defe hooringhe , ende fluytinghe van des ghemeene landts
Hollantfche huyshoudinghe ende ghefchicktheyt, ful- rekeninghen,ende andere befondere faken, alle met be¬
ien wy hier Hellen de eyghen woorden van Guicciar- paeldelaHendeinHruélie. Ende zyn de felve refpeótive
din. Soo haeH (feght hy) als ghy in hare Heden komt, Raden ende Ghecommitteerde fchuldich ende ghe-
ende het volck met de ghemeynte ende befondere houden haer ghehandelde te verantwoorden voor de
huyfen aenfiet, foo en Het ghy voor ooghen anders niet Staten van Elollandt ende Weflvrieflandt, ghelij ck de
dan beleeftheydt ende borgherlycke fedicheyt. Maer Raet van Staten het fijne ghehouden is te doen voor de
voorts gående tot in de huyfen, ende alderley huyfraet, Staten der Gheunieerde provinciën.
have,ghefchicktheyt, ende fraeyheydt van alle dinghen Wat belanght de ordinaris proceffen, föo in civile als Récht»
befchouwende, fuldy u fonder twijfel niet min vermake criminele faken, mifgaders de regeeringhe van de He- bancken.
als verwonderen. Want voorwaer wat defe dinghen aen- den ende dorpen der voorfz landen, daer van hebben
gaet , die en zyn des ghelycks niet veel in de gantfche wy hier voren in de generale befchryvinghe fo veel ge-
werelt. Dit heb ick Keyfer Kareis des vijfden foriers feydt, als ons docht tot onderrechtinghe des lefers van
felve hooren fegghen,de welcke met fijne Majefleyt by noode was, ende fullen derhalven nu voortvaren tot de
naefl door gantfeh Europa ghereyfl hadden,ende in al- afdeelinghe des Graeffchaps van Hollandt, doch voor
Ie landen ende Heden (foo elck wel weet) gheleghent- eerfl dit Huck van de regeeringhe befluyten met de
heyt hebben om alles beter ende vryelycker te mogen aenmerekens weerdighe woorden des arbeyt-famen en-
befien,dan andere.Gaet dan voorts tot in de winckelen, de vernuftighen Hiflory-fchryvers Emanuels van Me-
bellet hare gemeyne werck-plaetfen, gaet op hare fche- teren, die, hoewel hy aen weder fyde fomtijts niet veel
pen,aenfiet hare dij eken,dammen,water-molens, hoof- dancks behaelt en heeft , nochtans in defen deele van
den, ende andere wereken, die fy maken niet alleen tot niemandt die onpartijdich is beflraft ofghewraeckt en
behoudeniffe des gheheelen lants,maer oock tot bewa- Tal können worden. Defe dan, in zyn twintighfle boeck,
ringhe van veel Heden ende plaetfen, aenfehout over al fpreeckt aldus: Sulcx dat de faken foo wel rakende den
fo veel floten ende graften met menfehen handen ghe- flaet ende financien der landen, als de politie ende jufli-
maeckt, niet alleen tot nootfakelijckheydt, maer oock tie der Heden ende platte landen , mitfgaders alle faken
tot gherief: maer aenmerekt haer maniere van beem- in 't generael in de voorfz landen pafferende,niet tegen-
den ende weyden te onderhouden, ende hoe het water Haendè de oorloghe ende de groote laflen van dien ,
dat aen alle zyden, overmits den vloedt ende de laeghte met fo goeden ordre,gheregheltheydt,ende rechtveer¬
des lants overvloedigh is, van de een floot in den ander dicheydt beleyt worden, als ofde felve landen waren in
gheleydt wort tot in de zee: ghy fult moeten bekennen volkomen vrede, waer door oock alle vreemde natiën,
dat alle dinghen met een feer wonderlijckeendeonge- de landen voornoemt by treflijckq. oft anderfins fre-
looflycke konfle ende behendigheydt van ghereefchap quenteerende, bekennen, dat zy in alle de felfde fo goe-
ende handen toegaen , ende dat men hier te lande duy- den ordre ende admiiiiflratie van juflitie vinden,als men
fenderley fraye konflen mach leeren. in eenigh Coninckrijck ofte wel ghepoliceert lant fou-

Regeeringe. De regeeringhe van Hollandt, ende Weflvrieflandt de moghen vinden. Ende is fonderlingh te noteren,dat
(wekken leflen naem wy namaels breeder fullen verha- alle uytheemfche natiën in 't Huck van de traflïjcke
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handelinghe ende navigatie eer ende meer ghefavori- Purmerent,ende Medenblick gheleghen fijn. Behalven
leert, ende min belaft worden, dan de inghsfetenen van defe belloten Steden heeft Hollandt noch fommighe
de landen lelfs. Daerom oock de felve landen te meer andere plaetlen,by de Brabanders ghenaemt Vryheden Rheder.
by alle vreemde natiën ghefrequenteert ende bewoont die wel eer gheheel bemuert oft bewait fijn gheweeftiworden. maer namaels door inlandtfche twiften, oft andere 011-

eung , Het deel van dit Graeffchap dat nae den zuyden toe ghelucken, gheheel often deele ontmuert fijn ghevvor-
Ieyt,ftreckende van de middel-Rhijn ('die door Leyden den, ghenietende niet te min de lelve previïegien ende
loopt) aftot de Maes-kant toe, wort Zuyt-hollant ghe- vryheden, die fy hadden doenfe noch belloten waren,
noemt, daer de eylanden van Voorne , ende die van 't Soodanighe fijn in Zuyt-Hollant, Nieupoort, Vlaerdin-
Graeffchap Zeelant ten wellen afligghen. Van de mid- ghen,ende Gravelande. In Noort-Hollant Beverwijck.
del-Rhijn ooftwaerts volghen terftondt de Kennemers, Wijders fijningantlch Hollandt over de vier hondert
ende Weft-vrielen,nu gnemeynlijck Noort-hollanders dorpen, onder welcke mede gherekent wort'sGraven-
ghenoemt , die dan met hirn^ beyden als in een fchoot haghe, een open vlecke, die weynich Hollandtfche fte-
belluyten de Frißabones ofte Water-landers, mitlgaders den heeft te wijeken, ghelijck te fijner plaetle breederde Goyers. Ende wordt al dit begrijp met de eylanden ghefeyt fal worden.
van Texel, Wieringhe,Vlielandt,Vrek,ende Ens,aen de Nu louden wy voortvaren tot de deelen vanHoI-
eene,ende die van Ooft ende Weftvoorne, Coren-dijck, landt, maer dewijle wy ghewach ghemaeckt hebben
Piershil, ende ettelijcke meer aen de andere fyde, met van Kermer-landt, ende Goylandt, fal het niet buyten
eenen name het Graeffchap van Hollandt ghenoemt, propoofte fijn den oorlprongh van dienamen korte-
waer over het gantfche corpus oft lichaem des vallen lijck aen te wijfen. Aengaende den naem van Weftvrief- Naem
lants van Hollandts by de werelt-befchrij vers ghedeelt landt ende Waterlandt, daer affüllen wy ipreken in de v<tii Kenne-
ivort in Zuyt-Hollandt,Rhijnlant, Kennemer ofte Ker- befchryvinghe van Noorthollandt. De Kennemers dan mers'

t mer-lant,Weftvriellant,Waterlant,ende Goylant,groot (by de latijnen Caninefates,naer de opinie van de hooch-
wefende in fijnen ommegangh ontrent tfeftich mylen. gheleerde Hadrianus Iunius, ghenoemt, van'twoordt
De breedte en is foo groot niet, ofeen man foude die Conyne-Fretters, ghelijck men meent, om dat fy haer
in twaelfofte derthien uren tijts können over gaen,daer met dat gedierte wel eer pleghen te onderhouden) heb-
het lant op fijn alderbreetfte is* jae op lömmighe plaet- ben haren naem van de riviere Kinheym , die by de
fen,tuflchen de Zuyder zee ende den Oceaen,en is Hol- plaetfe nu ter tijdt Crabbendam ghenoemt,plach in zee
lant niet boven vijfofte vier mylen breet,ende begrijpt te vallen. Haerlem is wel haer Hooft-ftadt, maer dat
niettemin in defen fijnen fo kleynen ommeloop,als men fommighe meynen,dat fy niet verder gheftreckt en fou-
Muyden ende Medenblick ( die nu ter tijdt beyde be- den hebben als van Catwijck af tot de beeck die onder
walt fijn) mede rekent, eenendertigh belloten lieden: door 't kerekhof van Haerlem loopt, toe, dat hout de
by de welcke voeghende die van den Briel ende Goe- gheleerde Hadrianus Iunius voor onwaerachtich, ende
ree, gheleghen inde eylanden van Ooft ende Weft- beweert dat Kinheymeria ofte Kermerlandt tot Alck-

Steden, Voorne, fijnder in 't gantfche Graeffchap drie-en-der- maer toe heeftgheloopen,aengemerckt dat by Heemf-
tigh, namelijck Dordrecht, Haerlem, Delft, Leyden, kerck,ligghende midden in 't lèlve landt, noch huyden
Amfterdam,Goude,Rotterdam,Gorichom, Schiedam, ten daghe een heuvel ghetoont wordt, daer de Graven
Schoonhoven,Briele, Weefp,Naerden,Muyden, Woer- van Hollandt op plachten ghehult te worden, als Hee-
den, Oudewater, Yfelfteyn,Vianen,Leerdam, Afperen, ren van Kermerlandt.
Heuckelom, Worckum, Heulden, Geertruydenbergh, De naem Goylandt willeneenighe afbrengen van de Van
Sevenberghe, ende Goe-ree, altefamen begrepen on- Caucbis,voleken hier ontrent, eertijts alfo gheheeten,als Goylandt,
der den naem van Zuyt-Hollandt, naer de deelinghe ofmen legghen wilde Chauchlandt , ende namaels den
van 't gantfche Graeffchap in twee deelen , namelijck naem verlachtende,Goylandt. Maer Iunius, ende meer
Zuyt ende Noort-Hollandt, vervatende onder 't eerfte andere houden met hem,dat Keyfer Otho de eerfte de-
deel het ghene men eygentlijck noemt Zuyt-Hollandt, fe ftreecke landts éertijdts ghefchoncken hebbe aen
mitlgaders een ghedeelte van Kermerlant, Goylant, Godela,ofte Goeie, Abdifle van 't Cloofter Altena, die
met de waterfchappen Rhijnlandt,Delflandt, en Schie- 't felve met haren name , als met een goed kenteecken
landt, met de eylanden Over-Maes: ende onder het foude verciert hebben, ende van dat Kloofter dat het
tweede deel, Weft-Vriellandt, Water landt,ende het re- namaels tot erkentenilfe van eenighe weldaden gheko-fterende van Kermerlant,in welck laetfte deel de fteden men is aen de Graven van Hollandt. Wat hier van fy,
Enckhuyfen, Hoorn, Alckmaer, Edam, Monickedam, laten wy den verftandighen leler oordeelen.

NOORT-HQLLAND

Steden,

Greffen, Nder Noort-Hollandt wort nu
eyghentlyck gherekent dat deel
van Hollandt welck in 't zuyden
bepaelt is met het Ye, en voorts
met een enghte ontrent Bever¬
wij ck aen dereftevan Hollandt
valt, begrijpende de twee Hol-
lantfche quartieren die men ghe-
meenlijck Weft-Vriellandt ende

Water-landt noemt, oft (foo de Staten der felve landen
in hare placaten fchrijven) Weft-Vriellandt ende het
Noorder quartier. Dit landtfchap,behalven daer 't aen
Zuyt-Hollant verknocht is, wort rontom befpoelt met
de zee, ende telt in alles feven fteden, namelijck Enck¬
huyfen, Hoorn, Alckmaer, Edam, Monickendam, Pur-
merent, ende Medenblick, met een groot ghetal van
dorpen, ende eenighe heerlijcke open vlecken, met
ftadts privilegiën begaeft, als Beverwijck, ende Scha-
ghen. De oude fchrijvers hebben defe volckeren ghe¬
rekent onder deVrielen, ende Iunius noemtlè naer fij¬
nen fin,tot onderfcheyt van de Vriefenover de zuyder-
zee gheleghen , Frißos Cißrhenanos, dat is Vrielen aen
dees zyde van den Rhijn , de andere daerenteghen
Frißos Trans-rhenanos, oft Over-rhijniche Vrielen, om
dat de Rhijn , komende voorby Doesburgh , Zut-
phen , ende Kampen , plach door t landt te loopen
daer nu de zuyder-zee is, ende by 't Vlie uytvallende,
defe twee natiën , namelijck de Minder ende Meerder
Vriefen van malkanderen te fcheyden.

^

Fmkhuyjèn Enckhuyfen meent men (naer 't fchrijven van Iunius)
dat dien name ghekreghen heeft van de enckeie ende
alleen ftaende huyfen , de welcke allenghskens dichter
ende tot een fchoone ftadt fijn gheworden 3 is geleghen
op de uyterfte palen van Hollandt, aen den boefem oft
inham der zuyder-zee , drie mylen van Hoorn , ende
recht teghen over Staveren in Vriellandt. Een vermaer-
de ende wel betimmerde zee-ftadt, rondom met mue-
ren en toorens omcinghelt, uytghenomen aen de zee¬
kant naer Vriellandt,alwaer met onuytfprekelijcke ko- •
Hen een dijck door de zee gheleyt lijnde , haer teghen
't ghewelt der felve befchermt.Heeft meeft lleenen,oft
immers feer weynighe houte huyfen,0111 't perijckel des
brandts te fchouwen, waer van fy meer dan eens is be-
Ichadight gheworden, maer voornamelijck jn denjare
1297, als het vuyr van de vyant, diefe locht t overrom¬
pelen, daer in was gheworpen. De voorlz dijck,die van
wier oft meergras (dat de zee opwerpt) ghemaeckt,
belluyt een feer fchoone haven,bequaem 0111 veel fche-
pen te berghen, behalven de welcke daer noch een
tweede haven is,met een fteenen tooren daer by. Voor
fommighe jaren hebben die van Enckhuyfen eenighe
Hallen ghemaeckt, voor de maghere offen die uyt Iut-
landt en Holfteynjaerlycx daer ghebracht worden in
groote menichte, ende voorts door t heele landt ver¬
voert. De inwoonders geneeren haer by de fcheep-
vaert,fout-neeringe,en haringh-vanghft. Enckhuyfen is
uyt der natueren een feer Hercke ftadt, overmidts hare
gheleglientheydt,ende de droochten in de zee,als bof-
wereken teghen het aenkomen van de fchepen der vy-
anden , die de ftadt eenich hinder louden willen doen-
want de diepte tuflchen de fanden niet dan met groo¬
te behendigheyt te befeylen is.Binnen de lelve fijn twee
Parochie kereken , deeene ghewijtter eere van Sint
Pancraes, de andere van Sint Gommer: ende light niet
verre daer buyten het wel betimmerde ende volck-
rijeke dorp van Broeck, dat feer veel bootfghefellen
uytlevert.

Hoorn is twee groote mylen van Enckhuyfen , op
Nederlandt.

Hoorn,

den felven boefem der zuyder-zee.Den oorfprongh ha-
res naems verklaert Hadrianus Iunius (die van Hoorn
geboren was) niet heel klaerlijck te weten: doch meent
nochtans dat fy die ghenomen heeft van haer langhe
haven, welcke krom liep ghelijck een hoorn. Andere
(feydt hy) meenen datfe den naem ghekreghen heeft
van fekere drie herberghen niet verre van hetVerlaet
ftaende (het welck fy den kuyl noemen) waer van de
principaelfte een hoorn hadde uythanghen,welck huys
onghewoonlijckdick van muyren lijnde, tot op den
huydighen dach toe midden op de marekt noch te fien
is. Wat hier van zy ofte niet * de ftadt voert een krom-
hooren in haer wapen , ende 't is kennelij ck datle eerft
inden jare 1300 begoftis ghebouwt ende bewoont te
worden,uyt oorfake, dat ter plaetfe daer fy ghefticht is,
overmits de gras-rij cke weyden daer rondtom ghele¬
ghen, veel Deenfche fchepen uyt Holftein ende andere
quartieren op 't voorjaer aenquamenmet magere oflen,
die fy daer verkoften* welck nu te Enckhuyfen gefchiet.
Behalven het welcke fy 00c feer vermaert is door hare
jaermarekten, op de welcke groote handelinghe ghe-
fchiet van Noort-Bïóllandtfche kaes, die van veel uyt-1
heemlche kooplieden opghekolt ende naer verfchey-
den gheweften vervoert wort. Hoe overvloedelij ck dat
de felve kaes ter marekt komt, kan hier uyt afgheno-
men worden,datter op een weeck-marckt fomtijts over
de hondert vyftigh duyfent ponden ter waghe gebracht
worden,waer over oock het marck-velt ende de waghe
federt eenighe jaren herwaertsnoodtfakelijck grooter
gemaeckt hebben moeten worden.Hoorn is een fchoo¬
ne,luftighe,ftercke,redelij ck groote, ende uytnemende
lyftochtighe ftadt,aen de eene zyde met de zuyder-zee
befpoelt, ende voorts met fchoone ende vette landen
omringht.Heeft breede ftraten,ende een goede wel be-
vryde haven. De pofch (een vifch kleyn als een fpie-
ringh, maer befonderlijck goet van fmake) valt ontrent
Hoorn alderbeft , ende wordt op den difch meeft be-
gheert. De Hoornfche worteleh fijn oock feer geacht,
daer de Keyfer Tiberius (als Plinius ghetuycht) fulcken
fmaeck in hadde, dat hy die jaerlijcx van Gelduba,een
kafteelken op den Rhijn, tot Romen voor fijn eten de-
de brenghen. In de hooft-kereke van de ftadt,wefende
een tamelijck fchoon ghebouw , hanght tot een ghe-
dachteniffe de vlagghe oft wimpels, die de Noort-Hol-
länders in den flach op de zuyder-zee veroverden op
den Grave van Boflu.De toren der felver kereke is feer
net ende cierlijck van hout ghemaeckt, ende met loot
bekleet, feer van een maeckfel, doch wat kleynder, als
die van Haerlem. Binnen Hoorn refideren de Ghecom-
mitteerde Raden der Staten van Weft-Vriellandt en-

de het Noorder-quartier , als oock de Admiraliteyt
van den felven lande* doch defe verandert by ghebeur-
te haer refidentie , ende een tijdt-langh te Hoorn ghe-*
weeft hebbende, vertreckt naer Enckhuyfen. Hoorn
heeft oock het voordeel van de Weft-Vriellandtfche
munte,ende wordt om alle defe oorfaecken ghehouden
voor de hooft-ftadt des felven landts, lijnde leer welva¬
rende door de fchipvaert, ende rederye, ghelijck mede
door den grooten handel die de inwoonders, onder
welcke veel treffelijcke kooplieden fijn, foo ten ooften
als ten wellen,ende hoorden, drijven. Waer door oock
de ftadt ftaende de laetfte oorloghen feer vermeerdert,
ende met eenighe nieuwe poorten verciert, ende ver-
fterekt is. Nu hebben zy oock een nieuwen ende feer
grooten haven gemaeckt, over de 1800 voeten t' zee-
waert in, langhs de gantfche ftadt henen, foo verre zy
aen de zee leght.

Alcmaer,oft (foo Iunius ende andere geleerde ïd\ry~Aknmr*
I i ven)
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ven,) Al-meer, fijnde t eynde van de hecrfchappye der dit halve veersken te kennen gheeft, mede-brenghen-Kennemerlanders, ligghende drie mylen van Hoorn, de het jaer van hare deftru&ie: ECCe Cadlt Mater Frift£,heeft fijn naemvan de nienichte der groote meeren datis: Stet de moeder van Vrieflandt valt. Maer,vanfoo
daer t mede omvanghenis, welcke men vindt dat eer- groote macht ende rijckdom , worden mi feer kleynetijdts vijfthien in ghetale gheweeft fijn, namentlijck overblijffelenghefien, namelijck, eenomgheworpende Bergh-meer, deDael-meer, de Vroon-meer , de hoop fteenen, ende fbmmighe nu gheboude ende leer
Swijn-meer, de BoeckeIer-meer, de Heyloer-meer, de vruchtbare heuvelen, welcke den nacm van de plaetfè
Grebbe-meer, de Tempel-meer, de Kley-meer, de tot noch toe behouden, ende gheheeten wordende
After-meer, de Voor-meer,de Diepen-meer,de Beem- Vroonlanden,oft velden van Verona.Het is te gelooven
Her,de Waert,die nu alteiamen bedijckt,uytghemalen, dat defe ftadt den Graven van Hollandt dickwils veel
ende tot landt ghemaeckt ßjn, ende voorts de Scher- fpels moet ghemaeckt hebben, overmidts hare ghele-
meer , die nu oock bedijckt is, ende droogh-ghemalen ghentheyt om in Hollandt te vallen. Ende eyntlijck van
wordt. Defe namen worden by ons aenghetrocken , Grave lan van Hollant,fone van Floris,in den jare 1298
0111 den oorfprongh des naems Al-meer te beveftighen, (fbo dat het ghetal in 't veersken boven verhaelt vals is)
waer toe noch dit komt, dat de felve naem in de oude overmidts ghebroken trouwe ende vernieude weder-
hantfchriften der Biffclioppen van Vtrecht anders niet fpannigheyt verdorven,ende tot den gront toe uytghe- Vjtneroen
ghefchreven en wort. roeyt ende verdelght, met verbodt van de felve immer- ö *

De ftichtinghe van Alckmaer wort toeghefchreven meer weder op te timmeren , ende bevel dat men felfs
Agillus, een Godtvruchtigh man, die niet ghemeens en de ghedachteniffe hares naems foude te niete doen. ïae
heeft ghehadt met de raferye van fijn vader Radtbout de haet, die hy haer toedroegh, was fo onverfoenlijck,
Koningh der Vriefen, de welcke als hy ghedoopt foude dat men feydt, dat hy oock de Enghelfche heyrkrach-
worden , vraeghde waer de meefte deel fijner voor-ou- ten tot het verderf van defe bloeyende ftadt verweck-
ders gevaren was, in den hemel oft in den helle ? ende, te", ende de felve ten beften gaf, nae dat fy door haren
als hem gheantwoort werdt,in de helle, fijn voet uyt de Burghemeefter Fop verraden was, die tot fijn beloonin-
vonte wederom tot hem trock, fegghende, hy wilde by ghe kreech een leerfe vol ghelt, maer namaels överväl¬
den meeften hoop wefen. De voornoemde Agillus fegt len ende met aerde overftolpt is, ter plaetfe daer noch
men dat in t jaer onfer falicheyt 720 Vrieflandt be- ter tijtfekere toren ftaet, die nae fijnen name genoemt
heerfcht, ende de ftadt Alckmaer ghebout heeft, het is. De laetfte gheheugheniffe defer ftadt is een kopere
welcke indien waer is, foo is Alckmaer een van de out- klocxken, hanghende in de kercke van een dorp ghe-
fte fteden in Hollandt. Ende nademael in de Chronijc- naemt Valck-ooghe, het welcke te kennen gheeft dat
ken gheen ghewach ghemaeckt wordt wanneer fy met het te Verona ghegoten is 5 ende noch een ander van
de veften omcinghelt is, ende vele (onder welcke oock ghelijcke ftoffe naer Londen in Enghelandt overghe-
de hoogh-gheleerde Petrus Nannius, van Alckmaer voert.
gheboren) legghen, dat fy in 't opgraven van de fonda- De ftadt die wy nu Edam heeten, is van onfe voorou- Edam.
menten des kafteels by denvoorfz Agillusghefticht, deren Ydamghenoemt gheweeft, van een waterken
voor weynigh jaren , te weten als men de ftadt teghen Y, die de voornaemfte kercke tot noch toe omringht,
den vyant bewalde,groote fteenen ghefien hebben, uyt ende de ftadt van de menichte der ftaende wateren
de felve fondamenten ghehaelt, foo foude men oock door haren dam oft verlaet ontleedight. Het naefte
moghen fegghen dat Ty vande felve haren ftichter dorp,Middei-Y gheheeten, om dat hetin't midden van
den naem heeft. Wat hier van zy,laten wy den verftan- de Y gheleghen is , betuyght oock den oorfprongh des
dighen cordeelen, ons te vreden houdende met te feg- naems. Edam is met een müyr ende graft befloten, een
ghen, dat Alckmaer een fchoone, ghenoeghIijcke,rijc- proper, net,ende tamelijck rijck ftedeken, dat een lan-
ke, wel bewoonde, ende van allerley lyftocht overvloe- ghe haven heeft, maer infouderheyt met een heerlijcke
dighe ftadt is, wiens omligghende landt ende byvangh, fcheep-timmer-werf,daer gheduerigh veel groote fche-
van weghen fijn uytnemende vettigheyt, meer kaes en- pen ghetimmert ende toeghemaeckt worden, verciert
de boter gheeft, als eenigh ander gheweft in gantfch is. Het is oock vermaert door de uytnemende goede
Hollant. Sy heeft een fchoone prochikercke, die over- kafen die het met grooter menighten uytlevert j ende
midts de vergrootinghe van de ftadt, nu ftaet op 't een light van Amfterdam drie, van Hoorn, fo te water als te
eynde der fèlve. Daer beneffens iffer een cierlijck Raet- lande, twee groote mylen verfcheyden, in een grooter
huys,ende voorts een bequame vifch-marckt, op 't wa- inwijck van de Zuyder-zee.
ter dat uyt de Scher-meer komt, ende tot veel plaetfen Ontrent een myle weeghs van Edam light het ftede- Momcke-
door de ftadt loopt,iij 11de uytnemende-klaer ende foet, ken Monickendam,ende daer teghen over aen de ooft- dam.
ende feerbequaem voor de huyflieden om met haren zyde het eylandeken Mareken. Dit is mede een kieyn
kaes, botter , ende ander waren, uyt de omligghende net ftedeken, eenfdeels met een muyr, eenfdeels met
dorpen , die feer veel in ghetale fijn, tot Alckmaer ter een wal omvanghen. De oorfpronck des naems komt
marckt te komen, waer door de ftadt goede profijten fonder twijffel van het naeftligghende Monicke-meer ,

gheniet, ende 't waegh-ghelt een groote fomme van het welcke met veel andere Meeren verflonden lijnde
penninghen jaerlijcx bedraeght, daerom datter oock van de Zuyder-zee,fo ontfangt nu defe,befchermt lijn¬
een heerlijcke waghe ghemaeckt is, en de ftadt mede de van het voornoemde eylant,de marckt ende koren¬
feer vergroot, de wallen ende poorten verder uytghe- fchcpen in een vrye en veylighe haven. Men bevint dat
fet, ende deoudevefte tot een cierlij cke graft ghe- Monickendam,oft (fo het lunius noemt) Monick-meer-
worden. Daerenboven iffer een groote wateringhe met dam, al gheweeft is in 't jaer 1297 als de Weft-Vriefen,
fant ghevult, ende daer op , fonder den gront te heyen, willende den Biffchop van Vtrecht ter hulpe trecken,
veel fchoone fout-keten ghebout, want men hier mede aldaer met haer fcheeps-heyr aenghckomcn fijn.
veel grofzout raffineert. De haven van de ftadt is feer Het ftedeken Purmcr-endt brenght fijn naem felfs Türmer-
gherieflijck voor de fchepen , die met ftaende maften mede , als ligghende op het endt van de Purmer, een eyndt.
daer in komen door de heerlij cke nieuwe brugge,meeft meer voor defen vermaert door de goede pofchdie
ghemaeckt van de ruynen der Abdye van Egmont. daer inne ghevangen wierd, het is voor weynighe j aren

Verona Een 'weynigh buyten Alckmaer,feyt men, dat ghele- bedijckt en tot landt ghemaeckt. Het plach een open
ghen is gheweeft Verona eertijdts een overvioedighe vlecke te wefen onder ftadts vryhcden, maer is ghedue-
ende voickrijcke ftadt, jae de eenighe koopftadt, ende rende de laetfte oorloghen tot een fterckte bewalt. Sijn
ghelijck als de moeder van gantfch Weft-Vrieflandt, fo eerfte fondateur is gheweeft Willem Eggert, een rijck
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machtigh koopman gheboren van Gent, wiensgraf-
fchrift alfnoch ghelefen wort te Amfterdam in de Nieu¬
we kerck. Defe, vermits hy Grave Willem de fefte van
dien namegrooten byftant dede van ghelde, werdt van
hem vereert met het Threforierfchap van Hollandt en-
de met de Heerlij ckheydt van Purmer~landt,voor hem
ende fijn erven, waer over hy daer terftondt een treffe-
lijck kafteel heeft doen maken, het welcke ghefament-
lijck met het ftedeken door verfterfte namaels ghe-
raeckt is aen den Graeflijcken huyfe van Egmont. Pur-
mer-ent is tamelijc wel bewoont, ende rijck,het kafteel,
ftaende op 't een eyndt van de ftadt, komt uyt aen de
Beemfter, die fo groot is, datmenfe qualyc kan overfïë.

Meden- Ten tij de van Haron Hertoghe van Vriefland, foude
Utc\. een van fijne Edelen, met name Diderick, ontrent twee

mylen van Staveren in het weften, begonnen hebben te
bouwen een fterckte, ende die na zyn Afgodinne Me¬
dea ghenoemt, want zy fchoon verguit was, ende als de
fonne daer op fcheen, zeyde men Medea blinckt, waer
van de fterckte eerft Medea-blinckt, endedaernae Me-
denblick ghenoemt gheworden. Fabelkens,die ons hier
niet ftaen te wederlegghen. =T is ghenoegh dat Meden-
bliek een goed ende redelij ck groot ftedeken is ,aen
de Zuyder-zee gheleghen,twee mylen van Hoorn,met
een haven ende fcheep-timmer-werfverfien.De dij eken
daer mede zy de zee aen de ooftzyde teghenhout ende
van haer uytfluyt, fijn uytnemende fterek, ghemaeckt
van Wier ofte Meer-gras,een materie,als zy dick op een
fit, foo väft ende fterek, dat men nauwelijcx van fteen
harder fondament foude können legghen, teghen het
water. Medenblick is in 't eerfte van de troublen by den
Staten van Hollandt met bolwercken ende ftereke wal¬
len teghen allen aenftoot ende ghewelt des vyants alfoo
ghefterckt,dat men 't hout voor onwinbaer.

Bever- Bever-wij ck,dat foo veel te fegghen is als de Wijck,
ivijck dat is de loop-plaets ende toevlucht der Beveren , ghe¬

lijck Hadrianus lunius verhaelt, is een groote ende wei-
betimmerde open Vlecke, twee mylen van Haerlem op
een bequame plaetfe aen het Ye gheleghen, ende ront-
om met veel vermaeckelijcke hoven ende vruchtbare
landen omgheven. Men houter jaerlijcx twee leer-
marekten, die van veel huyvetters ende fchoenmakers
uyt Hollandt, Vrieflandt,ende Over-Yfiel befocht wor¬
den, gelijck dan oock de jaerlijcxfche vereken-marekt
defer plaetfe in de omligghende quartieren feer ver¬
maert is.

Schachen. Schagen, oock een edele ende overvioedighe Vlec¬
ke , huys aen huys ghelijcker-wijs een ftadt bewoont,
daer van de marckt als in drie ghebuerten is ghedeeit,fo
datfe te dien aenfiene drie-hoeckig genoemt mach wor¬
den i maer de reftedaer buytenis dorps-ghewijfe be¬
timmert, ftaende de huyfen fohier en daer van malkan¬
deren verfcheyden, ghelijck eertijdts die van Lacede-
mon. Sy is met een fraey kafteel verciert, waer op fich
onthouden de Heeren der felver plaetfe, die haren oor¬
fprongh afbrenghen van Hertogh Albrecht van Beye-
ren,Grave van Hollandt, ende daerom naeft de drie ge¬
flachten, van Brederode,Egmont,ende Wafiènaer, ghe-
rekent worden onder de edelfte huyfèn des landts, heb¬
bende altijdt een vande eerfte ftemmen onder de Rid-
derfchapin de vergaderinghen der Staten. Schaghen
light in 't uyterfte noorder ghewefte van Hollandt, van
Alckmaer ende van Medenblick even verre, namelijck
drie mylen verfcheyden,ende wordt ghefeyt te hebben
het vruchtbaerfte ende kruyt-rijckfte landt van gantfch
Hollandt, lijnde vol wel-gheftelde ende ghelt-rijcke
luyden.

Egmndt. Onder de dorpen ende kafteelen van Noort-Hollant
fijnder vele treftèlijeke, maer alfo onfe kortheyt niet en
lijdt die alle te befchryven,fullen wy ons te vreden hou¬
den met een weynichjen te verhalen van de oude ende
feer vermaerde plaetfe van Egmont, wiens Heeren, die
men plach te rekenen voor de rijekfte van gantfch Hol-
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landt, ten leiten verciert fijn gheworden met den tijtel
ende waerdigheyt van Graven, foo dat defe Vlecke ge-
weeft is een Graeffchap in een Graeffchap, ende onder
haer heeft ghehadt veel goede Hollandtfche plaetfen,
als het ftedeken Purmerent ende Purmerlandt, de heer-
lijckheden van Neck, Ilpendam, Hooghwoude, Aerts-
vvoude,ende meer andere, behaiven noch dat de laetfte
Graven befeten hebben het Prinfchap van Gavere in
Vlaenderen, ende verfcheyden andere heerlij cke goe¬
deren gheheel Nederlandt door,lijnde voorts gheweeft
Ridderen van den Gulden Vliefe, ende Gouverneurs
van de voornaemfte landtfehappen onder den Koningh
Philips de tweede van Spaenjen. Egmont dan,ligghende
by de zee,weftwaerts van Alckmaer anderhalfrnyle,en-
de van Beverwijck twee, is een fchoon ende iuftigh
dorp , oft om beter te fpreken twee dorpen, 't een ghe-
haemt Egmont binnen, ofte op de Hoeve, 't ander Eg¬
mont op zee. Doch is Egmont binnen verre het princi¬
paelfte , verciert lijnde met eentreffelijck out kafteel,
ghefticht by Radtbout der Vriefèn Coningh, ende eer-
tijts ghehadt hebbende een heerlij cke Abdye, welcke
was de eenighe mannen Abdye van Hollandt, eerft ghe¬
bout,foo Irenicus fchrijft,van Adelbertus, eerfte Aertz-
diaken van Vtrecht, die te defer plaetfe, doen ter tijde
Halam ghenoemt, in de Chriftelijcke religie onderwe-
fèn heeft den voorfz Radtbout, foon van Adgillus der
Vriefen Koningh. Andere fchrijven de eerfte ftichtïn¬
ghe des kloofters toe Grave Diderick de eerfte van
Hollandt, de welcke lunius ftelt gheftorven te fijn on¬
trent den jare 878. Ende wederom andere maecken de
grontiegginghe van 't kafteel tot Egmont veeljongher,
de felve treckende tot denjare 1140 ofte daer ontrent,
als Beroldus, een van der oude Vriefche Koninghen af-
komft, overmidts fijn fbnderlinghe trouwigheyt, van de
Abt d es kloofters met fes hoeven landts begiftight fijn-
de,de eerfte gront-veften des kafteels gheleyt, ende fij¬
nen nakomelinghen den naem ende tijtel van Egmonat
achterghelaten foude hebben. Doch en duneken defe
beufelinghen den gheleerden lunio niet wel t* famen te
hanghen, die derhaiven fich verghenoeght te fegghen,
dat het wapen van dit oude gheflachte is een fchilt met
fes vergulde, ende fes roode winckel-haken, beduyden-
de de fes voornaemfte deughden die in een vroom ende
dapperkrijghs-heltvereyfcht worden, alsgherechtig-
heydt,dapperheydt,matigheydt,beraetfaemheydt, ende
fachtmoedigheyt. Het kloofter t' Egmont is, ftaende de
voorleden beroerten, tot den gront toe ghedeftrueert,
hebbende in voorleden tijden uytnemende rijck ghe¬
weeft , ende wekelijcx veel aelmoeifen uytghedeelt aen
de fchamele menfehen die van eenighe mylen weeghs
met wijfen kint derwaerts aen ginghen, om onderhoudt
ende byftant te ghenieten, een fake die men met rechte
in twijffel treckt of zy den armen oock voorderlijck,
dan eerder fchadelijck ende nadeeligh ghehouden be¬
hoort te worden. Want dit gaet vaft,dat de huyfluyden
in ende ontrent Egmont woonachtigh,ten tijde dat men
in't kloofter fo mildelijck deelde,door de bedelrye ver-
leckert ende verluyert, arme kalifen waren, daer zy by
onfen tijden, fich tot arbeyden ende neerftigheyt bege¬
ven hebbende, meeftendeels rij cke ende welghefteide
luyden gheworden fijn.

Onder de eylanden van Noort-Hollant is Texel het Eylatd
voornaemfte van lyftocht, ten deele van de natuere den van
met duynen, ten deele door menfehen toedoen met Noort-
goede ftereke dij eken teghen 't ghewelt der zee bq-Hollandt1
fchermt.'T landt is meeftendeel weylandt,ende met een Texel.
ontallijcke menichte van fchapenbeflaghen, van weic-
ker melck ghewronghen worden die goede ende ver¬
maerde Texelfche kafen, foo groene als witte, die in
fcherpheyt ende aenghenaemheyt van fmake den Par-
mefaen moghelijck niet en wijeken. Texel en heeft
gheen befloten fteden, maer wel een heerlij cke groote
open Vlecke, gheregeert by haer eyghen Magiftraten
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ende met ftadts privilegiën verciert, behalven welcke
daer nocheeniglie dorpen lijn, ende een treffelijcke
fterckte, waer op de Staten des landts hare garniloenen
gheduerichlijck hebben ligghen. De eylanders ghe-
neren haer met de landt-neerjnghe ende viflcherye.

Vlklandt. Vlielandt, alfoo ghenaemt nae den ouden mont oft
uytgangh des Rhijns, by den latiniften Flevm, oft oßium
Flevi gheheeten, is een langh fmal eylant met twee dor¬
pen, 't welck aen de eene zyde met zant-bergen, aen de
andere met dij eken befet is.

wieringen. \yieringhen heeft lijn naera vanhet kruyt ofte meer-
gras by den Hollanders Wier gheheeten, het welcke al-
daer met foogrootenmenichte aen komt, datfy ghe-
heele dijeken daer mede onderhouden, ende teghen
het woeden der zee befchutten. Dit eylandt is mede
feer vruchtbaer, ende met eenighe dorpen betimmert,
ghevende voornamelijck veel vette hamels oft weeren,
die de eylanders aen de ömligghende Heden,ende voor¬
namelijck die van Amfterdam, overvloedelijck mede-
deelen. TulTchen 't eylandt van Wieringhen, het ver-
droncken Tuyfen-landt, ende 't valte landt van Noort-
Hollandt, isindenjare xéo8 begollbedijckt te wor¬
den de Polder die men noemt de Wieringher waert, pa¬
lende aen het Zijp-landt, alleen met de Slijcker-dijck
van het felve ghefcheyden. Dcfe Waert is met groote
menichte van kleyne fchuytjens tulfchen ebbe ende
vloet, noch. dat felvejaer tot zee-weer ghebracht; ende
daer na in de volghendejaren, fo met lïijcker-werck en
fchuyten als kruyt-werek, lijn de dijeken mitfgaders de
binnen-wereken lo verre ghebracht, dat de landen daer
inne bedijekt ten ghetale van 189 5- morghens toe, by
de bedijekers den 12 Iulii 1611, by lootinghe ghe-
deeltlijngheworden. Alfoo de bedijekinghe in defe
waert feer gheluckich is uytghevallen, wordt nu ter tij t
by fommighe voor-gheflaghen om te bedijeken alle't
ghenegheleghenis tulfchen die Waert, het eylandt
Wieringcnende Huyfduynen,welcke ontrent de 20000
mergen landts foude bedraghen.

Vrekken Midden uyt de baren der Zuyder-zee verheven lich
Fns. de eylandekens Vrek ende Ens, die voorwaer door een

fonderlinghe weldaet Godes, het hooft boven water
houden. De eylanders, meelt van eenen tronck ghe-
fproten ende afghekomen lijnde, lluyten lich haelt van
alle andermenlchelijckghefelfchap uyt, ende onder
malkanderen trouwende,en lien fchier nimmermeeree-

nighenvreemdelingh , dan inde voorby-varende Hol-
landtfche ende Vriefche Ichepen.
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Ghelijck Sicilien heeft de twee moniters Scylla ende
Charybdis , die de Poeten fchrijven met vervaerlijeke
ende altijdt balfende honden rondom 't lichaem befet,
en door veel fchip-breucken berucht te wefen 5 ghe¬
lijck het eylandt Euboea, nu ter tijdtNegroponte ghe¬
heeten, den vreelïèlijcken bergh ofte fteenklip Capha-
reus heeft; ende Barbarienolt Lybia fijne Syrtey ofte
droochten;alfo heeft Hollandt fijn ontfachelijck Mon-
Iter-dier gehadt, 't welck de inwoonders,van wegen het
rafende ghebrul der zee-baren, die aldaer nacht noch
dach van Imijten , Itoten, fcheuren, ende vernielen ru-
lteden,als oock van weghen het pael-werck,teghen het Hondts-
woeden des felven moniters met onuytlprekelijcke ko-
Iten op-gherecht,noemden 't Honts-bofch. Dit gewelt
van palen en Iteenen, hoe wel groot en hoogh, foude
nochtans van kleyne tegenweer gheweelt hebben, 't en
waer door gheftadighen arbeyt ende kolten daghelijcx
onderhouden ende vermeerdert ware gheweelt, daer
toe eenighe trelfelijcke mannen gheftelt waren, die op
alles goede toelicht hadden,ende verforghden.

Dit Hondts-bofch is by wylen in-ghebroocken, tot
groote fchade van Hollandt, nu is het foo met dijeken
veriten dat men het paelwerck heeft laten vergaen , en
aen de zee tot een roof gheven, en in plaets van pael¬
werck,tot meerder fekerheyt,een zantdijck gemaeckt,
gheheeten de nieuwe Haper, ghelijcker tulfchen Groed
ende Kamp een andere is, de oude Haper, om dat Hol¬
landt als op fulcken achter-dij ck fchijnt te flapen. Van
Petten daer 't voorfz pael-werck ophieldt, begint het
Zijp-landt, dat is een aen-was ende voor-landt uyt der Zijpelzee,welck de Hollanders fomtijts heeft aen-gelockt die
met dij eken te becinghelen,ende als een erfgoet, tegen
allen aenftoot der baren , aen den vallen grondt van
Noort-hollandt te hechten 5 dan het is verfcheyde rey-fen qualijck afgheloopen, totdatfeten laetftendoor
hulpe van fommighe treffelijcke lieden, ende de voor-
fichtigheyt van de Staten des landts, een nieuwe dijek-
agie gheleydt, die tot noch toe het gheweldt en kracht
der zee heeft wederllaen, enhet te hoopen ftaet datfe
voortaen lichtelyck fallen können 't zeewater uytlluytê;
wat aengaet de grondt, die isnytnemende vruchtbaer.
Naderhant fijn verfcheyden andere meyren in Holland
bedijekt, waer van de voornaemlte en grootlle fijn de
Beemlter, H. Huyghen Waert, de Wormer, endePur-
mer, die alle gheluckelyck fyn uytghemalen: ghelijck
oock teghen-woordigh de Schermer, welcke in groote
de grootlle niet veel en wij ckt, met geen minder hope
van goedt fucces is begonnen.

RH Y N - L AN DT,
KE N N E M E RL AND T,A M S T E L-

LANDT en GO Y-L AND T,&c.
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Hasrlem.

Ollandt wordt ghemeynlijck ge-
deelt in Zuyd en Noord-holland;
en fcheyden het fommighe door
den Rhijn van malkander; ande¬
re door het Ye, alfo het deel van
Hollandt onder den naem van
Weft-Vriellandt en het Noor-
der-quartier, fijne bylondere re-
geringhe ende Collegie van Sta¬

ten heeft. Dit deel is hier voren befchreven. Zuyd-
Hollandt fullen wy vervolghens befchryven , naer de
grootlle Bailliufchappen , Heerlij ckheden , en Water-
fchappen,met de landen vanOver-Maes. Waterfchap-
pen fijn fommighe landen, die op fekere voorwaer-
den, wetten, en rechten, aen malkanderen verbonden
fijn,dijcken te maken, en onderhouden, om wateren te
fchutten,ende lolfen;alwaer tot oplicht ende goede on-
derhoudingh,uyt dat ghemeene corpus van die landen,
gheftelt is een Raedt, beftaende uyt een Dijck-grave,
reprelènterende het Hooft van fulcke Collegie, en uyt
fekerghetal van Heemraden. Onder de Bailliufchap¬
pen van Hollandt fijn wel de voornaemfte die van
Zuydt-hollandt, Kennemer-landt, ende Goy-landt.

Van Kennemer-landt is Haerlem de Hooft-ftadt,
i an Dl"welckeoock bekleedt de tweede fit-plaetfe onder de' Hollandtfche lieden, in de vergaderinghe van de Sta¬

ten des felven landts. Naer het ghemeene ghevoe-
len, heeft het den naem van eenen Heer Lern , oft
Heer Willem. Defe ftadt light drie mijlen van Amfter¬
dam , ende ontrent yooo treden van de zee, aen het
Sparen,'t welck hoewel afgheleyt uyt den Rhijn,fchijnt
nochtans fijnen oorlpronck te hebben uyt de Haerlem-
mer meyr. In grootheydt gaet Haerlem het meeften-
deel van de Hollandtfche lieden te boven.In heerlijck-
heydt van wooningen en is het gheenfins de laetfte. In
ghenoeghlijekheydt ende ghefontheydt van locht
mach het met rechte gherekent worden onder de eer-
fte. Want de ftadt is omringht met vruchtbare velden
ende hoven, fchaduwachtighe bolïchagien, fchoone
dorpen, ende hooghe landen. Hare Hooft-kerck,ghe-
wyt ter eeren van S. Baef, ende recht voor de laetfte
oorlogen verheven tot de Bilfchoplijcke waerdigheyt,
is nae 't oordeel van ervare Boumeefters een fchoon en
voortreffelijck werek, ftaende op feer grove ende vafte
pilaren, dicht by een ruym ende vierkant marckt-velt:
Sy werdt vol-maeckt in't jaer 1472 door hulpe van
Hertogh Albrecht van Beyeren, Grave van Hollandt
en Zeelandt,en in'tjaer 1487 heerlijck overwelft. Be¬
halven defe kerek warender voor de troubles binnen
Haerlem 10 gafthuyfen, 2okloofters , waer onder de
vier biddende Ordenen, ende 11 Capellen.

Voor de ftadt light een luftigh bofch tot wandelinge
ende vermakelijckheydt van de burgherye, welck dies
te gedenck-weerdigheris, om dat in het felve ghevon-
den is de loflijcke konfte der boeck-druckerye, by duf-
danigen ghelegentheydt. Voor 128, ende fo veel jaren
meer als 't gheleden is dat Hadriannslunius fijn Batavie
eerft in't licht gaf, heeft te Haerlem ghewoont eenen
Laurens Ianfz, toeghenaemt Kofter. Defe, fo hy eens
by ghevalle in't bofch gingh wandelen, heeft voor tijd¬
verdrijflommige balten van boecke-boomen beginnen

Nederlandt.

Haerlem'
mer hout.

te fnijden tot een ghedaente van letteren,de welcke hy
omkeerde,ende elek befonder op een papierken druck- '
te, en bracht alfoo een versken oft twee by een, dat boec!,_dmc-

fijn dochters kinderen foude moghen dienen tot een
exemplaer ofte voorfchrift. Dit aldus wel-gheluckt
fijnde , heeft hy eerft met fijns dochters man Thomas
Pieterfz. een dicker ende tayer indi ghevonden, en
memorie-boexkens ghedruckt met figueren , daer hy
letteren ende charadteren by dede : van de welcke
(feght Iunius) ick een kladde ghefien hebbe van hem
felfs ghedruckt, tot een proeve voor fijn werck-lieden.
De bladeren waren alleenlij ck aen een, ende niet aen
beyde lijden ghedruckt. Het boeck was in onfe Moe¬
derlijcke tale gefchreven,van een autheur die fijn naem
verfweghen heeft; de tijtel was Be Speghelvan onfe fa-
ligheydt: ende waren de ledighe lijden, op dat het niet
leelijck ftaen foude,met lijm aen malkanderen vaft ge¬
maeckt. Naderhandt heeft hy, in plaetfe van boeck-
boomen ballen,loot ghebruyckt;ende ten lellen tin,op
dat de Ietteren te vafter fouden fijn , en niet lichtelijck
omlegghen. Hare knechten namen fy wel aen onder
eedt van niemandt de konfte te openbaren : maer heb¬
ben onder defe eenen ghekreghen loannes Fauftus,die>
in alles wel onderwefen fijnde,op een Kerlhacht, als fijn
meefter met al fijn huysghefin te kereke was, al 't ghe-
reetfehap by een packte , en liep naer Amfterdam,
van daer naer Ceulen, ende voorts op Mentz,alwaer hy
de ontftolen konfte in't werek ftelde.Dit is de oorfaeck,
dat die van Mentz,de eere van de druckerye eerft ghe¬
vonden te hebben,haer felven foecken toe te fchrij ven,
en den Haerlemmers tonrechte te benemen.

Haerlem heeft oock den lofende eere, dat hare bor- jmemm

gers, door een nieuwe vondt, Damiaten,gheleghen in't mn j)a^
landt van Egypten, ingenomen hebben. V/ant alfo die miatw.
ftadt aen weder-fijden van de haven met ftereke toor¬
nen befet was, daer feer fware yfere en metale ketenen
onder 't water ginghen van den eenen tot den anderen,
heeft Willem,GraefFloris loon, die alldoen felfs Grave
van Hollandt was, met die van Haerlem onder aen
den kiel van een fchip doen maken een Halen zaghe
met fcherpe tanden , waer met ly voor windt voor
ftroom quamen feylen op de kettinghen, die door den
laft in ftucken borften , foo dat de fchepen der Chri-
ftenen door dien middel in de haven gheraeckten,
ende de ftadt vermeefterden. Waer over die van Haer- Wapen
lem by den Keyfer vereert werden, ende tot een wapen van Haer-
kreghen,een fiiveren fweerdt in een root veldt,'t welck km.
de Patriarch van Ierufalem vercierde met een roodt
kruys, beneffens de vier Herren die fy te voren voer¬
den. Hebben oock tot een heughenille van daer ghe¬
bracht twee klocxkens van fijne fpijfe , die alsnoch den
naem van Damiaten behouden.

Defe ftadt is van oudts feer vermaert gheweeft, ende
noch is door den koophandel, ende verfcheyden hand-
wereken, maer voornemelijck door het maken foo van
wolle , als linne-lakenen, welcke laetfte infonderheydt
uytnemende wit ende fijn vallen. Door de left-vergan-
ghen belegeringhe wasfy feer vervallen , maer is korts
daernae wederom veel rijeker ende machtigher ghe-
worden als oyt te voren.

De Sloten,Heeren-huyfon,en fchone dorpen ontrent
L L Haer-
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R H Y N - L A N D T.

rhyn-
LANDT.

Lej/den,

Belegh.

Academie.

Oorfprong.

Outheydt.

Haerlem, als Breederode, Heem-ftede, en meer ande¬
re, fbude hier te langh fijn te befchryven.

Van de Water-fchappen is wel het grootfte, en aen-
' fienlijckfte,dat van Rhijn-landt,welckers Hooft-ftadtis
Leyden, de vierde onder de groote fteden van Hol¬
land, waer onder ftaen 49 dorpen, die meeftendeel hier
marckten,derhalven defe ftadt van alle lijftocht vol op
verfien is, ende aenghefien fy maer een mijle van zee
leydt, heeft fy,gelijck Haerlem,overvloet van alderley
vifch,en water-voghelen. Het is een fchoone ftadt,light
drie mijlen van Delft ende drie van 's Graven-haghe,in
een vlacke ende leeghe landouwe, vol grachten ende
water-loopen, met feer luftighe beemden, hoven, ende
gaerden rondtom, van binnen wel betimmert ende vol
prachtighe foo ghemeyne als befondere huyfinghen
ende ghebouwen, waer onder fijn drie Parochie-kerc-
ken. In die van S.Pieter plachtmen een fteen te toonen,
diemen feyde dat broodt gheweeft hadde, ende werdt
ineen yferenkiftjenbewaert,om den naekomers een
mirakel te herinneren , 't welck aldus was toeghegaen,
In't jaer 1316, als 't een dieren tijdt was, heeft een arme
vrouwe, die veel kinderen hadde, haer fufter, welcke
feer rijck was, ghebeden om wat broodts , op dat haer
kinderen niet fouden vergaen van hongher. De fufter,
by Godt fwerende, wenfchte, foo fy eenigh broodt in
huys hadde, dat het in fteen mocht veranderen. Waer
op dit mirakel foude ghevolght fijn. Leyden heeft in't
jaer 1 ^74 gheleden ende wederftaeneen feer fware be-
legheringhe , maer is nae het ontfet by de Staten des
landts , en den Prince van Oraenjen,gherecompenfeert
met de oprechtinghe van een Vniverfiteyt oft Hooghe
Schoole , verfien met gheleerde ende vermaerde man¬
nen, in alderhande faculteyten,wetenfchappen,ende ta¬
len : Sy hebben aldaer noch ghefondeert, en begif-
tight, een collegium Theologicum, daer inne ten kofte des
felven landts ghehouden worden een Regent, Onder¬
regent, Schafmeefter, ende tuflchen de 30 ende 40 ftu-
denten: daerenboven een heerlijcké ende rijckelij cke
Librye ofte boeck-kamer : Als oock een kruydt-hof,
met alderhande vreemde kruyden verfien: mitfgaders
een kamer daer de Anatomie,oft ontledinghe van men-
fchen ende andere dieren lichamen, gheoeffent wordt,
tot onderrechtinghe van de Studenten in de Medicyne.

Haere oorfprongh is onfeker ; Ptolomteus kent in
Neder-Duytfchlandt een ftad die hy noemt Lugodunum
Batavorum, welck fommighe meynen dat Loofdunen is,
andere Leyden, en beveftighen fulcks met de Autheur
des Reys-boecks tot de fteden des Rijcks (welcke fom¬
mighe meynen dat gheweeft fy de Keyfer Marcus Au-
relius Antoninus) die ftelt Lugdunum 't begin van
Duytfch-Iandt, ende vervolght fijn reyfe van Lugdunum
op Caßra Albinïana, dat is Alphen , en wijft aen dat Al¬
phen (alwaer de Romeyn Albinius oft Albinovanus met
fijn legher heeft gheleghen, ende het dorp den naem
ghegheven) 10000 fchreden is van Lugdunum, het welc¬
ke feer wel met de diftantie tuffchen Alphen ende Ley¬
den over een komt.

Datmen van 't begin oft oudtheydt van Leyden, niet
fekers fchryven kan,komt daer uyt,dat veel oude Muni-
menten en brieven hier van verongheluckt fijn in't jaer
15*12, deur 't vallen van S. Pieters tooren, onder welcke
in een kamer neffens 't groote fegel bewaert wierden al¬
le des ftadts previlegien van Leyden , die deur dien val
meeft verplettert fijn. Niettemin is't ghevoelenvan
eenighe,dat het ouder fy dan de Graven. Namentlijck,
dat wefende defe landen weynigh bewoont,en de laech-
ten met hooghe vloeden onderloopende,(als den Rhijn
noch by Catwijck in zee liep,) eenighe viflchers, foec-
kende aen de Burgh-graven in die tijden, ('t fy dat het
waren de Heeren van Waflènaer oft andere,) hooft en
trooft, onder de vleughelen ende befcherminghe van
de felve begoft hebben te fchuylen, ende (hebbende al-

voren den grondt, namentlijck terplaetfe daer nu de
blaeuwe fteen leydt,hooger gemaeckt dan eenige vloe¬
den beloopen mochten) hare hutten oft huyskens by
den anderen dicht ontrent den Burgh te bouwen: niet
alleen om malkanderen teghens de opkomende Roo-
vers, 't fy gheburen ofte vreemden, te hulp te ftaen,
maer oock om de macht van de Burgh-graef, ende de
fterckte van den Burgh, te hebben tot een fchildt ende
bewaernifle , in voeghen dat de Burgh-graefover foo-
danighe, als fijne Burgh-faten , allenghskens rechts-ge-
biet heeft verkreghen: maer dat naederhandt de Gra¬
ven met meerder macht de regeringhe van't gheheele j
landt aenghetaft hebbende , het felve begrijp met be-
williginghe van hen beyden, te weten den Grave ende
Burgh-grave , vaft,ende tot een kleyn ftedeken ghe«
maeckt hebben, ende over fulcks onder ftadts rechten
ghekomen fy. In den jare 1121 , is ghefticht de Leydt-
fche Hooft-kercke, ende ghewydt in den name van de
ApoftclenS. Pieter ende Paulus.

Defe Burgh is weynigh meer als po vierkante roe- Burgh»
den landts, waer van de benedenfte pleyne hoogher ge-
leghen is als de ghemeyne grondt van de ftadt , lijnde
rondtom in der hooghte fchuyns opgaende, ende met
een bequame fteenen fteygher , waer op, met eenen
dicken muer van 21 voeten hoogh,een circkel befloten
is, inhoudende binnen 't muerwerck 6 j roeden: fo dat¬
ter buyten een bequame ganck-pat blij ft,en binnen aen
dit muerwerck is mede een verheven gewelfden ganck-
pat,waer op gående men niet alleen de ftadt,maer oock
de dorpen, lloten , (bo naeby als verre gheleghen, be-
fcheydelij ck mach aenfchouwen. In dit opperde bin¬
nen perck ftaet een feer diepe put. Defen Burgh acht-
men dat ghefticht heeft Drufus, ende een uyt de Ca-
fteelen te wefen , de welcke van hem teghens der
Hoogh-duytfchen aenloop op den Rhijn, ghelijckde
oude Schryvers verhalen, ghefticht wierden. Andere
wederom fegghen dat fy ghebouwt is door Engiftus,
der Anglen ende Sachfen hooft-man, oft Köninck der
Vriefen, foo fommighe fegghen, oft ( als andere) van
Konincklijcken ftammeuyt Vriefiand gefproten.Welc¬
ke Engiftus ontrent den jare 4p,met fijn broeder Hor-
fa,Groot-Britanien met gheweldt veroverde, ende nae
de viótorie herwaerts overkomende, (eydtmen dat hy
den Burgh foude ghefticht hebben. Het Burgh-graef-
fchap van Leyden, foomen erghens leeft, is ghefproten
ende ghekomen van eenen gheheeten Burgh-graefïa-
cob, Vry-heere totLeyden, ende van alle de Ambach¬
ten die daer toe behoorden.

Rondom Leyden leggen vele voorneme Heerlijck-
heden, fchoone Heeren-huyfen, ende treffelijcke dor¬
pen. Daer plach dicht by de ftadt buyten de Hoogh-
woertfe poorte te legghen een oudt Cafteel gheheten
Roomburgh,van het Roomfche garnifoen dat (ich eer- Roomh ,
tijdts aldaer onthouden heeft,als langhs den Rhijn veel
Sloten ende Cafteelen ghebout waren, die meeft alle
den name droeghen van Burgen, ghelijck Wiltenburgh
boven Vtrecht, dit Roomburgh daer wy af(preken, de
Burgh van Leyden, Rhijnsburgh, Valckenburgh, ende
meer andere. Lucius Florus ghetuyght dat Drufiis,
fchoon-löne van Keyfer Auguftus,meer dan p Caftee¬
len op den voorfz oever heeft ghetimmert. Roomburg
is vermaerdtdoor verfcheyden antiquiteyten, welcke
met menighte daer ghevonden fijn, ten tijde de fonda¬
menten der felve werden opghegraven, ontrent 60ja¬
ren eer Doótor Iunius fijnBatavia in't licht gaf.

Waffenaer, een feer fchoon dorp, ende oude Baen- jvaJJênaer.
der-heerlijckheydt, wantmen feydt in Hollandt als met
een ghemeyn (preeck-woort, Waflenaer hetoudtfte,
Brederode het edelfte, ende Egmondt het rijckfte. De
Heeren van defe plaetfe hebben eertijdtsBurgh-graven
van Leyden gheweeft, ende fchijnen haren tijtel en wa¬
pen ghenomen te hebben van de voorfz put te onder¬houden.

RHYN-LANDT.
houden. Men meynt dat fy ghefproten fijn van de oude luttel hope was om tot het eynde te komen,liet hy 't al-
Bataeffche Koninghen,ende van oudts de meefte heer- foo legghen, ende daer tot een teken een groote pael
fch appye in defe landen ghehadt hebben, alfogenaemt fetten. In die ontdeckinghe des jaers 1 po werdender
lijnde om dat fy'tWaflèr , ofte Water ((bomen nu veel vreemdigheden, ende antiquiteyten van goude,fil-
(preeckt) in haer ghewelt hadden,en daer over heerfch- vere, ende kopere penninghen ofte medaljen ghevon-
ten; dat is, om dat fy tol eyfchten ende ontfinghen van den. Naederhandt is het noch verfcheyde malen door
de goederen die den Rhijn op en afvoeren. Het man- groote ftormen ontbloot gheweeft.
lijckoyr voor veel jaren uyt-gheftorven fijnde,isde De Catti fijndeoudtfte inwoonders van Hollandtj Catwijck^
Heerlij ckheydt ghekomen op den Prince van Ligne, fchijnen, behalven Catwijck haer principaelfte woon-
ghetrout met de eenighe erfghename des felven Huys. plaetfe, oock twee befcherm-plaetfen daer ontrent ge-

Rijmburgh. Een kleyn uyre gaens buyten Leyden light het dorp bout te hebben, beyde vafte ende vrye toevluchten te-
Rhijnsburgh, daer de groote ende heerlijcke vrouwen- ghen het ghewelt der vyanden , te weten Zuydt-wijck
Abdye van S. Benediótus orden voor de lefte troubles by het dorp Waftenaer, op welcke plaetfe nu een meu-
plach te ftaen, ghefticht by twee Graven van Holland, len ghefien wordt,welcke den ouden naem, doch in een
Diederick ende Eloris, de Gravinne Petronelle, ende ghetrocken, fchijnt behouden te hebben, namelijck
een ander Edel-vrouwe uyt den huyfe van Saxen, welc- Zuyck. Het ander is Noordt-wijck, nae 't noorden ge-
ke op een rye ghefchildert ftonden in een glafen-ven- leghen, waer van noch voor weynigh jaren Heere was
fter van de kercke. De Abdifle hadde geeftelijck ende Ir' Iohan van der Does, een uytnemende man in alder-
wereldtlijck rechts-ghebiedt over de plaetfe ende ha- hande gheleertheydt,maer voornamelijck in Poefie,en
ren byvangh, ende was dit Cloofter uytnemende rijck by fijn leven Raedts-heer in den Hooghen Rade, ende
ende machtigh , in het welcke niet en wierden aenghe- Regifter-meefter van Hollandt.
nomen dan Edele jonckfrouwen. Daer wierden drie Een mijl van Leyden light Valckenborgh, een oude Valchgn*
daghen ter weke fulcke aelmoeflen ghedaen, datter ende by den Romeynfchen fchrijvers bekende plaetfe, borgh.
van de naefte rondt-om-ligghende plaetfen meer dan de welcke nu niet feer groot is , doch feer vermaerdt
2000 perfoonen haer onderhoudt haelden. In de kerc- door de wijdt-befochte peerde-marckt, die daer alle
kelaghen begraven de voornoemde vier eerfte Stich- jare ontrent halfSeptember gehouden wordt. Behoort
ters, ende veel andere Graven, Gravinnen, ende groote nu ter tijdt toe den voornoemden Prince van Ligne, als
Heeren van Hollandt, Zeelandt,ende andere byliggen- Heere van Wafienaer.
de landen; wekker Tomben ende begraeffeniffen met Meer andere plaetfen fouden wy können voortbren-
hare wapenen ende opfchriften door de oorloghen fijn ghen , maer alfo die voorverhaelde (onfes bedunckens)
ghedeftrueert. ghenoegh fijn om de oudtheydt foo van Leyden als van

Het huys Ontrent 1600 fchreden van Katwijck, een dorp lig- Hollandt te bewijfen, willen wy voortvaren tot de be-
te Britten, ghende anderhalf uyre gaens van Leyden, effen daer fchrijvinghe van Amftel-landt.

de Rhijn (als fommighe fchryven) van Vtrecht komen- Amftel-landt,eertijdts een deel van de noorderfche ams-
de gheweldelijck plach in zee te vallen, heeft in voor- Menapii, heeft aen de eene fijde Rhyn-landt ende Ken- tel.
tijden gheftaen het huys te Britten oft Brittenburgh, nemer-landt, aen de andere fijde het fticht Vtrecht, en LANDTo
alfoo ghenaemt (nae't ghemeen ghevoelen) om dat het Goeylandt^het is een broeckigh enwaterigh landt,daer
teghen Britannien over lagh. Dit Huys feydtmen ghe- veel turfs ghemaeckt wordt, waer van oock het voor¬
dicht te fijn van Cajus Caligula, de 4 Rooms Keyfer, naemfte dorp des felven geheten is Amftel-veen , want
die begoft te heerfchen in't jaer 40 nae Chrifti geboor- veen noemen de Hollanders fodanighe weke ende turf-
te. Van defen fchrijft Suetonius in fijn vierde boeck,dat achtige gronden. Het heeft eertijdts geftaen onder de
hy, oorfake foeckende 0111 te oorloghen, liet alle fijn befondere heerfchappije der Heeren van Amftel, die
krijghs ghereetfchap op den oever van de zee brengen, oock ghevoert hebben den tijtel van Ifelfteyn,ende feer
ende ghebiedende dat het krijghsvolck de molfelfchel- machtigh ende van groten aenfien geweeft fijn. In dit
pen ende hoorntjens van de ftrandt fouden oprapen, en broeckachtighe landt is ghelegen Amfterdam, aen een Amßer-die vergaderen, tot een vereeringhe van Iupiters Tem- arm van de Zuyder-zee, ghenaemt het Ye, waer uyt dam.
pel tot Roomen. Hy noemde defe beufelinghe te we- verfcheyde groote graften endewaterlopen, door veel
fen een buydt van der zee, die hy naer fijn meyninghe weghen, in ae ftadt gheleyt worden, daer af de mid-
overwonnen hadde. Ende tot een teken van defe ver- delfte, diemen nu noemt het Damrack,verre de groot-
overinghe liet hy oprechten een hooghen tooren, die fte ende fchoonfte is. De wateren ende broeckachtigheverftrecken mochte tot een vierboete ende baken in landen befchermenfe in foodanigher wij fe teghen alle
zee. Sulck een fot (feydt de fchryver van het boexken onderaerdtfche mijnen ende belegeringhen, dat fy nae
ghenaemt Oudt Batavien) was defe Cajus Caligula, en menfchelijck oordeel onwinbaer is, jae het omliggen-
naer hem worden miflchien noch huyden de fotten Ca- de landt foude können gheheel onder water fetten,
yen geheten. Dit gaet vaft dat het een wapenhuys ge- ende haren vyandt beletten te naerderen. Haren naem
noemt wordt in een Marmorfteen aldaer (fornen feght) heeft fy buyten twijffel van den Amftel, welcke van
ghevonden. In'tjaer ij20 ontrent Kerfmifle, als de bezuyden daer in komt, ende van den Dam tuflchen
overblijffelen van de mueren van dit Huys bynae acht den felven Amftel ende Damrack.
voeten hoogh boven 't fandt ontdeckt waren, deur een( De eerfte ftichters fijn viflchers gheweeft, die ghe-feer ftercke ftorm uyt den weften ende zuydtweften, lockt door de ghelegentheydt van de vifch-rijcke re-
doen is de grondt van defe Roomfche timmeragie be- vieren, hier alienxkens eenighe huyskens, met ftroy
vonden groot te wefen 80 roeden in't vierkant,te weten ghedeckt, hebben begonnen op te finijten, ende is in
aen elcke fijde 20. Doen faghmen oock klaerlijck dat korten tijdt gheworderi tot een groot dorp. In watjaerde fondamenten ten zuyden onder de duynen liepen: fy eyghentlijck begoft betimmert te worden, kaninen
Want de edele Heere lan van Waflenaer, Ridder van foo nauwe niet fegghen: maer dit gaet vaft, dat hare
den gulden Vliefe, heeft op de felfde tijdt doen delven, eerfte inwoonders, van weghen fekere fchade haer on-
ende bevonden dat de mueren op twee plaetfen duyn- verflens aenghedaen by het volck van Floris de vijfde
waerts in ginghen,in maniere van een Canael,ende al of Grave van Hollandt, van den felvenGrave tot een ver-
daer een water tuflchen beyden heen gheloopen had- geldinghe ghekregen hebben de vryheydt ende exem-
de -3 welcke mueren de voornoemde Heere dede ver- ptie van alle tollen in Hollandt, Zeelandt, ende Vries-
volghen, maer als hy fach die feer diep inwaerts te loo- landt, in denjare 127ƒ , als Amfterdam ende Aemftel-
pen, ende de duynen feer hoogh te wefen, foo datter landt noch ftondt onder 't gebiedt van de Heeren van
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Aemftel, die 't eer abfolutelijck befeten hadden, maer het Ye is met een dobbele reke van diep ingeheyde pa-
op die tijdt te leen hielden van de Kercke van Vtrecht. len,dienende in plaets van een bolwerck, befet.

Lecnvan Maer naderhandt is het aen Hollandt ghehecht,als Aen de Oude fyde is de Parochie-kerck van S. Ian Ouk
Vtrecht» in'tjaer 1277 tuffchen lohan van Zierich Biffchop van Baptift ende den heylighen Biflchop Nicolaes, met een kerc\.

Vtrecht ter eenre , ende de Heeren Gysbrecht van fpitfe weerdigh om lien, ende konftelijck ghearbeydt:
Aemftel ende Herman van Woerden ter andere fyden, men feght dat fy eertijdts ghehadt heeft 33 Altaren, en
om 't flot Vredelandt ende 't flot Montfoort gefchil ge- vele Kerckelijcke cieraten van grooten prijfe, onder
refen was, foo datfe tot de wapenen waren ghekomen; andere een ciborie oft Sacraments-huys van 70 marck
GraefFloris de vijfde, des verfocht van den Biffchop, filvers, hoogh feven voeten. Behalven de Parochie ifler
die de nederlaghe ghehadt hadde, de Heren van Aem- S. Oolofs Capelle, ende S. Pieters Kerck ofte Capelle,
ftel ende Woerden ontfeydt,ende foo verre ghehracht De Parochie-kerck van de Nieuwe fyde is in fchoon- Nreuwe
heeft, datter een vrede ghemaeckt is , in voegen, dat heydt ende konfte van wercke onder de voornaemfte kerck.
Amftel ende Woerden, op de verbeurte van hare goe- Kercken van Europa met rechte te tellen. Heeft 34
deren, ende borgen daer voor te fetten, beloofden dat Altaren ghehadt, ende veel koftelij cke Priefter-ghewa-

Van Hol- fy hen voortaen teghen den Biflchop van Vtrecht,noch den, ende ander cieraten tot den Godts-dienft behoo-
landt. teghen den Graefvan Hollandt, niet fouden verfetten: rende; was ghewijdt ter ere van de Maghet Marie ende

den Grave manfchap doen, ende bekennen hare Heer- S. Catharine. De andere is de Heylighe ftede, nu ghe-
lijckheden van hem te lene te houden : Waer vande meynlijck de Nieuwe fyds Capelle,
brieven alfnoch in de Archiven van Hollandt bewaert Daer fijn in defe Parochie gheweeft vier vrouwen
worden. Defe foen heeft de Heer van Aemftel, doen kloofters, en de Carthuyfers, van welck alleen de ghe-
bewillighen in de verraderij e aen den Grave van Hol- broken muren ende hét kerckhofoverich is.
landt begaen. Waer over hy verdreven wierdt,en is,als Buyten de Reguliers poorte is het Reguliers hof,of- Reguhas

Ltdt van Grave lan fonder kinderen gheftorven was, weder in te Kanonicken kioofter van de orden van S. Auguftijn, hof.
Hollandt. Amfterdam ghekomen, ende heeft fijn Cafteel begon- met de Carthuyfers in den jare 15*06 verbrandt, waer

nen te ftercken: Maer door toeloop van Haerlemmers nae de Reguliers een nieuw getimmert hebben te Hei¬
ende Waterlanders, weder de vlucht moeten nemen; lo buyten Alckmaer.

Awfier- ende is het Cafteel tot den grondt toe afgheworpen, Naderhandt fijn noch gebout de Zuyder Kerck, be- ^
dam ver- het ftedeken in brandt ghefteken, ende vernielt. Maer gönnen in't jaer 1603, en na de laefte vergrootingh ^
tiielt. de uytghevluchte borghers vteder by een komende in de nieuwe ftadt de Noorder ende de Weiter Kerck.
Herbouwt. hebben't van nieus herbouwt, ende met hou te borft- HetWeeshuys, is eertijdts S. Lucien kioofter ghe-

weringhen ende torens ghefterckt. weeft, ende tot defen ghebruycke bekeert ontrent den
In defe ftaet is de ftadt ghebleven tot in den jare jare 1 80 , en fijn nu in't begin van dit jaer 163 5-, over

1342, als Willem de vierde, allereerft die van Amfter- de 900 fterck, foo knechtjens alsmeyskens. Al het
dam de privilegiën ende rechten gegeven heeft, daer inkomen van dit huys beftaet uyt de goederen des
by fy noch gheregeert worden. Hier uyt kan men lich- voorfz kloofters van S. Lucie,en voornemehjck uyt die
telijck afnemen , het kleyn begrijp der ftadt doen ter van het Carthuyfers kioofter.
tijdt, als daer nauwelij cks yets dan ontrent den Dam In't Leprofen huys woonen die befinet fijn met de ac- Lepr0j
ende het Damrack bewoont was. Maer Hertogh Al- ker-zieckte ofte melaetsheydt. Defe hebben elck hare huys.
brecht van Beyeren, de 23 Grave van Hollandt, heeft befondere wooninghe , ende de vreemde moghen in 't
de palen der ftadt doen uytbreyden, ende daer by ghe- huys over de drie daghen niet blijven, wefende mede
voeght 100 roeden. Sijnfoone Graef Willem heeft afgefcheyden van d'anderedie haer vafte woonplaetfe
ghewilt dat haer vryheydt over het Ye tot aen de Vool- aldaer hebben.
wijckfoudeftrecken. In het huysghenoemt S. Ioris Hofverfien haer de S. lom

Bemuert. Van die tijdt af heeft Amfterdam ailenskens toege- veroude borghers om een fekere fomme gheldts,die fy Hof
nomen in neringhe ende wclvaert, en is bemuyrtge- eens tellen voor koft ende andere nootelijcke dinghen
worden. Defe muyren van kareel-ftenen, ende onder foo langhe fy leven.
meeft van witte ghehouwen , fijn voor weynigh jaren Het Gafthuys, is het vermaertfte hofpitael van heel Gaßhuys.
afghebroken,en maer eene poort met eenighe oude to- Hollandt. Hier worden niet alleen ghehouden de af-
rens in wefen ghebleven. ghefcheyden fieck-huyfen van mannen ende vrouwen,

Grootte. De omvangh der ftadt, inden jare 1 y8y , begreep maer daer isoock een nieuw ghefticht byghevoeght
4920 paffen, 715- paffen minder als die van de ftadt ende voor de foldaten in den krijch ghequetft, oft anderfins
't Cafteel van Antwerpen. Naderhandt is fy foo ver- fieck geworden,item den Beyaert. Den Beyaert wordt Beyaert.
meerdert, ende befonderin den jare 1612 , welck nu gheopent ontrent November , ende ghefloten teghen
meeft betimmert is,dat haren ommegangh begrypt on- May; In den felven worden drie daghen gheherberght
trent 9100 paffen. en ghefpijft de arme paffagiers.

Op paien De ftadt Amfterdam is, byna gelijck Venetien , uyt Het Pefthuys is tot noch toe in 't gafthuys gheweeft, Refthuys.
ghebouivt. moraffen met groote koften opgehaelt, ende heeft den maer door een water afgefcheyden; nu is buyten de

grondt fo weeck , dat oock alle de particuliere huyfen, heylighe weghs poort een groot heerlijck ghebou daer
ophoute palen in de aerde gheflaghen, ghefondeert toe gémaeckt,diefghelijcx in alle de Nederlanden,ja in
moeten worden. verfcheyde Coninckrij eken niet is.

Aemftel. De Aemftel, langhs de zuydtfyde in de ftadt komen- Het Oude Mannen ende Vrouwen gaft-huys, ftaet Oude
de, loopt recht na den Dam, daerfe door een fluys valt daer neffens,en is, met groote koften,feer cierlijck ghe- Mannen m
in het Damrack, en vermenght fich met het Ye,fchey- bouwt, ende ghefchickt. Het heeft een borreput, die Vrouwen
dende de ftadt in twee delen, waer van het wefterfche 232 voeten diep door den flijekighen grondt gheboort^^^*
ghenoemt wordt de Nieuwe fyde, en het oofterfche de fijnde , een ader van gheheel fiiyver ende verfch
Oude fyde. Die hebben elck haer byfondere Parochie, water gheeft; een fake die in defe ftadt feltfaem is, ende

Het Xe Det Ye fijnen oorfprongh hebbende ontrent Bever- verwonderens weerdigh.
wijck, loopt voorby het noorder deel van de ftadt Am- Het Dolhuys is ghefticht voor de kranck-finnighe, Dolhuyf.
fterdam, fijnde aldaer een bequame ende veyle reede, van Henrick Pauwelfz, uyt den gheflachte van de Boe-
in de welcke meer als 1000 fchepen können legghen, lenfen.
ende vermenght fich een mijle weeghs beneden de Behalven defe Godtshuyfen, heeft men foo t'Am- Hnysfiu
ftadt met de Zuyder-zee. Die fyde van de ftadt teghen fterdam als in meeft alle de andere Nederlantfche fte- ten-huys.

den
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den oock befonder opficht op den huys-armen, huys- andere nootdruftigheden, ghedeftineert, als de vifclr Merchen.
fittende armen. Waer by verftaen worden die felve marekt,vlees-hallen,pens-marekt,hoender-marckt,vo~
huys houden, ende door quade tijden ende ellendig- ghel-marckt, befchuyt-marckt, appel-marckt, groen-
heydt onderdruckt haer huys-gefm niet geheel können fel-marckt, wortel-marckt, melck-marckt,de Vriefche
onderhouden. Dat dit al vreemdelinghen fijn,blij ckt,dat koorn-marekt, de koorn-marekt op het Water by de
voor ettelijcke jaren op fekere tijden aen de nieuwe lij- Oude brugghe , offe-marekt , vereke-marekt, turf¬
de iéoo huys-ghefinnen alfo onderhouden wierden,daer marekt, vier hout-marekten, S. Anthonis marekt, ende
onder maer twee Hollandfche. meer andere hier te langh om verhalen.

Tucht en De menichte van landtlopers ende bedelaers in Hol- De plaetfen daer deYchepen ghetimmert worden, Tmmer-
Spinhuys. landt, heeft occafie ghegheven van de tucht-huyfen, diemen ghemeynlijck Werven noemt,fijn verfcheyden. werven»

voor mannen en vrouwen,op te rechten. Om voorts al- Eene is voor die van de Admiraliteyt. De tweede voor
le bedelery te weren wordt aen den rechte armen, ende d'Ooft-Indifche Compagnie. De andere fijn van parti-
behoeftighen, gheboren binnen de ftadt ende dejurif ticuliere borgheren , die voor alle fchippers, borghers,
diótie van dien, oft aireede drie jaren continuehjck al- en vreemdelinghen fchepen bouwen,
daer ghewoont hebbende , foodanigh wekelijck onder- Teghen de winter, als de Noordt-zee door het ghe- Woel.
ftandt ghedaen, als de armen-vaders daer toe gheftelt duerighe ftormen begint ongheftuymigh te worden, en
bevinden te behoren, welcke eens ter maendt, voor al- de Ooft-zee toe te vriefen, foo worden de Schepen die
fulcke arme luyden ommegaen, 's Somers derwaerts varen opgheleydt,in fekere plaetfe

Raed-huys. Onder de wereltlij cke ende borger lij cke hoofd-ghe- ghenaemt de Wael, die met palen beflotenis, en tot
fliehten, is eerft het raedt-huys aen de merekt ofte den den naeften voor-fomer bewaert. Defe Wael is aen de
Dam gheleghen. Dit ghebouw is nu over de 200 jaren Oude-fijde der ftadt , van foo grooten wijdte ende
out, ende daerom foo fraey niet als wel in andere fte- lenghte, datter een groote menighte fchepen in beflo-
den. Binnen fijn twee heerlij cke falen, namelijck daer ten kan ligghen. Ende is over de felve gefielt een Wael-
de Commiffarifen van de kleyne faken fitten, en de an- ridder oft waecker , met eede aen den Magiftraet ver¬
der van waer werden afgelefen de placcaten ende pub- plicht fijnde, 0111 over alle fchepen, hier als in een win-
lijcke gheboden foo van de Staten des landts, als van ter-legher ghebracht, forghe te draghen,dat fy elck op
deMagiftraten; voorts verfcheyde vertrecken,dienende haer plaetfe gheleydt, het fchips ghereetfehap wel be-
tot de vergaderinghe der Schepenen,oft tot het Raed- waert, ende voorts alle dinghen fijn officie betreffende
huys der Borghe-meefteren, oft voor de Threforieren, wel befielt moghen worden.Een tweede Wael,niet veel
ende andere Officieren.Voorts fijnder de Wees-kamer, minder als defe,iflèr teghenwoordigh ghemaeckt, in de
de Affeurantie kamer,de Wiflèl-banck,waer van hier na nieuwe ftadt, nae de Haerlemmer Poorte.
breeder ghefproken fal worden, ende de Vierfchare. Sluyfen fijnder in defe ftadt 12, altemael op fonder- Sluyfên en

De Waghe. Op den felven Dam ofte marekt, is de Waghe, daer- linghe manieren opgnetimmert. Brugghen , in alles hrugghen.
men aen alle lijden kan rondtom gaen. Een konftigh en 214, waer onder de 5-0 van fteen ghemaeckt fijn,de re-
welghemaeckt ftuck wercks, gheheel van witten ghe- fte van hout.
houwen fteen, vierkant, van behoorlijcke groote, ende De ftadt en heeft aen d' Oude-fijde maer een eeni- loorten.
feer fchoone proportie. Doch alfo met het aenwaffen ghe Poorte. Aen de Nieuwe-fijde drie.
van alle neringhen, en koopmanfehappen, alle goede- Aen de Nieuwe-fijde is onlanghs een Smitfe ghe- Schutgie-
ren door de groote menighte, niet ghevoeghlijck in flicht, alwaer ghegoten wordt het metalen gefchut. tery.
defe Waghe konden gheweghen worden , hebben de De Beurfe is een nieuende heerlijck ghebou , ruft Bewrfi.
Heeren voor eenighe jaren de oude S. Anthonis poor- op ontrent 40 colomnen van graeuwe gehouwen fteen,
te tot een tweede Waghe gheordonneert» en is onderftut met vijfghewelffels, waer van het mid-

Doelenofie De Schutters-hoven fijn drie in ghetale, eene van de delfte foo ruym ende hoogh verheven is, datter de
Schutters- Handt-boghe, de andere van de Voet-boghe, de derde fchepen met ghevelde maften door können varen. On-
hoven. van Je Handt-buffche, oft(foomenfe ghemeynlijck der aen den voet ifïemet fes en twintigh wooninghen

noemt)de Kloveniers, die nochtans beter fouden mo- verfien, en 'boven over de gaelderyen met meer dan
ghen Coleuvriers gheheten worden , van het Franfche hondert winckelen.
woordt Coleuvre> t welck by onfe voor-ouders betekent De borgherlijcke, regeringhe defèr wijtberoemder
heeft een buffche ofte roer, ghelijck blijekt uyt de ou- ftadt,fullen wy kortelijck voorftellen als tot een exem-
de Chronijcke van Hollandt, daermen defe woorden pel, waer uyt men de forme der politie van meeft alle
leeft, Sy verfaghen hen van BufTen,Boghen, Coleuvren de andere lieden der Vereenighde Nederlanden ten
ende andere inftrumenten. naeften by kan afnemen. Voor ettelijcke 100 jaren, als

O0ß en Het Huys van de Ooft-Indifche Compagnie,noemt- de ftadt noch ftondt onder de eerfte Graven , werden
Weft-in- men ghemeynlijck het Bos-huys, om dat het plach te alle faken uytgherecht van de Schout en weynighe Ra-
dijch Hnys. wefen des fladts Wapen-huys,en is voor twee jaren met den. Maer ten tijde van Maria van Borgondien, Gra-

een heerlij ck ghebouw vermeerdert,wordt van de ftadt vinne van Hollandt, is de Raedt gemaeckt uyt 3 6 man- Roeden.
aen die Compagnie verhuert; ghelijck oock een ander nen, de rijekfte, eerbaerfte, notabelfte, redelijckfte, en
aen de Weft-Indifche Compagnie. reckelijckfte onder de borgerye. Dit Collegie is alleen

Brincen Datmen het Princen Hof noemt, is eertijdts ghe- gheduerigh ende onveranderlij ck. Sonder welck in
Hof. weeft het Cloofter van S. Cecilie, nu ghefchickt om de ghewichtighe faken, fo in vrede als oorloghe, niet be¬

vreemde Princen , Ghefanten, en voornemelijck den floten wordt. By haerlieden worden de Schepenen Kiefen
Stadthouder van Hollandt te logeren. De Heeren van die eertijdts beftaen hebben uyt feven , maer van^»5^-
't Collegie ter Admiraliteyt hebben in dit huys gedue- denjare 1560, uyt neghen perfoonen, jaerlijcks gheko-/7^.
righlijck hare vergaderinghen, op de welcke oock ver- ren,doch by den Hove van Holland, oft den Stadthou»
fchijnen de Gedeputeerde van Zeelandt, Vrieflandt, der Generael in der tijdt, uyt dubbel ghetal beveftight.
Vtrecht, ende Over-Yffel, daer toe gheautorifeert by Ghelijck oock by haerluyden, ende alle die oyt Sehe- Bur^
de Staten Generael. penen fijn gheweeft , ftaet de verkiefinghe van de Bor- meeßeren.

Overvloe- Amfterdam is een lijftochtighe ftadt, daer alles wat ghe-meefters. Van welcke dan eenfdeelsalleene, ende
digheydt. tot onderhoudt des levens, tot welluft, pracht, ende eenfdeels met advys van de Seilendertighen alle fiibal-

leckernye verey fcht wordt, overvloedigh te koop is. terne ofte mindere Magiftraten ghekoren ende gheftelt
Ende fijn te dien eynde by den Magiftraet fekere mare- worden.
ten tot verhandelinghe van verfcheyden eetwaren, en Den Schout komt eyghentlijck toe de vonniffen by
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die van den Gerechte ofte Schepenen foo in civile als ghen, ende daer onder behooren,oft anders van de par-
criminele fäken ghewefen te executeren, oft te doen tye tot defe Vierfchare betrocken worden. Ende wor-
executeren by fijne Subftituyten, ende andere mindere den op defe Kamer alieenlijck fulcke Afleurantien be-
dienaers. Hem komt toe de eerfte fit-plaetfe by de floten ende van waerde ghehouden, die ghemaeckt fijn
voorfz Schepenen,als reprefenterende den Graef.Ende op het over ende weder voeren van eenighe koopman¬
fijn hem alhier behalven fijnen Onder-fchout in den fchappen te lande ofte ter zee, ende niet op 't leven van
jare 1614 noch twee Subftituyten toeghevoeght ghe- eenighe perfoonen,oft reyfèn in verre landen. Wat All¬
wörden. feurantie fy , is yeder eenighfins in koopmanfchap be-

Schepene». De Schepenen beflechten de civile oft borgerlijeke dreven ghenoegh bekent.
ghefchillen voor haren bancke ghebrachtffijn oock by Naeft de Afleurantie Meefters volghen de drie Com- Wip^
het examineren ende pynighen der mifdadighen , ende miflarifen van de Wiflèl-banck. De ordonantie op defe banck.
ftrijekender vonnis over 't fy van leven ofte dood,maer Banck is ghemaeckt in den jare 1602 * zulex verboden
niet fonder des beklaeghden volkomen verantwoor- lijnde aen alle andere perfoonen, die onder den koop-
ding ghehoort te hebben. Haer ampt duert een jaer. man ende borgerye met defe fake hier ende daer he-

Borghe- De Borghemeefters fijnt'Amfterdam 12 in ghetale, fich waren. Het is feker dat defe maniere heden niet
meeßers. ende worden alle jaren uytdit ghetal drie ghekoren,die weynigh profijts ende voordeels den ghemeynea han-

uytde drie nieuwe van het voorgaende jaer, eenen tot delinghen bybrenght.
den vierden kiefen, die het eerfte vierendeel-jaers pre- De Commiflarifen van de Houwelijcksfche faken Commffa
ïideert: foo datter vier regerende Burgemeefters fijn. fijn gemeynlijck vier oft vijf, by Burgemeefters uyt den rifin^mae
Haer ampt is he.t ghemeyne gheldt tot nootfakelijcke Raedt ghekoren. Houive-
ghebruyeken te fchicken ende belleden, acht te heb- In den jare 1614 hebben de Heeren een Huys ofte fyksfehe
ben op de ghemeyne gheftichten, ende ftraten,de min- Banck van Leeninghe opgherecht,om alle panden daer Ia^n-
dere officien ende ftadts dienften aen bequame perfoo- ghebracht te belenen, tot een redelij eken prijfe. "nc> van
nen uyt te deelen , ende generalijck in alle ftadts faken Amfterdam heelt twee Penfionariffen, als Orateurs
te ghebieden, en te befluyten, oock partyen voor haer ende Advocaten van de ftadt, feven Secretarifen, een ren%
te roepen, ende in ghefchillen der felve vonnis te ftrijc- Eabrij ck, een Wacht-meefter ofte Mayor, ende eyndt-
ken ,'doch als Arbiters oft fcheytfiuyden ende vrede- lijck eenen Krijghs-raedt, de welcke beftaet uyt twee

* makers, niet als Rechters, want fulcks alleen den Sehe- Colonnellen ende twintigh kapiteynen met hare lieute-
penen toekomt, aen de welcke men van der Borghe- nanten. Andere mindere officieren, als de Roymee-
meefteren vonniflen mach appelleren, ghelijck oock fters , Brandt-meefters, Waerdeyns van lakenen, de
van de hare aen den Hove Provinciael van Hollandt. Keur-meefters op het broodt ende andere eetwaren,de

Commijfa- ^ot queftien van kleynder waerden,hebben de Hee- Yck-meefters die de maten ycken en op haer behoor-
Yijèn van de ren van den Gerechte gheordonneert, alle jare vier lijcke grootte brengen,ende dierghelijcke meer, lullen
kieyne fa- Commiffarifen van de kleyne faken, ghedient by een wy te vrede fijn hier ghenoemt te hebben, fonder den
ken. Secretaris ende d'ordinaris Stadt-boden. Ende moeten lefer met het befonder verhael van wat hare dienften

voor hun tereerfter inftantie dienen alle faken tot 60 aengaet verdrietigh te vallen.
gulden, ende daer onder, arreften uytghefondert, oock Dit fijn meeft alle de voornaemfte Officien ende be¬
alle aótien van injurien, &c. Doch machraen aen Sehe- dieninghen binnen der ftadt. Behalven welcke de Sta- Rentmet-
penen appelleren. ten van Holland ende Weft-vrieflandt daer oock een^r*

7brefiriers. De Threforiers houden de plaetfe naeft de Borghe- Rentmeefter, tot denontfangh ende uytgeefvande
meefters, draghen forghe over het gheldt, rekeningh ghemeyne middelen, ftellen.
van alle ontfangh ende uytgeef, en bewaren alle inftru- En dewijle de Scholen fijn als Seminaria ofte Queec- Scholen.
menten den ftaet der ftadt makende. keryen, in welcke dejonghejeught tot dienft des lands

Wees-mtt" De Wees-meefters bedienen de vooghdye van fulc- wordt opgetoghen ende bequaem ghemaeckt, fo heeft
ke Weefen, die noch onderjarigh fijn , van een oft van men alhier twee publijcke latijnfche Scholen, en in ye-
beyde Ouders berooft. Defe fijn tweederley. De eer- der een Redtor ende Conreólor , met eenighe Onder-
fte fijn, dien van hare Ouders niet, of feer weynigh tot meefters, nae ghelegentheydt ende ordre der Claflèn.
onderhoudt des levens is naeghelaten , en worden, in- Soo datter in alles 18 meefters fijn, om de jeught in de
dien het Burgers kinderen zyn, in het weeshuys ( waer Latijnfche ende Griexfche fprake te onderwijfen, by
vanwy hier voren ghefproken hebben) inghenomen, den Magiftraet ghegageert ende onderhouden. Ende
opghebracht,en op een ambacht befielt. De andere die op dat alles in goede ordre onderhouden werde,fijnder
goets ghenoegh om daer by te leven be-erven, hoe- als opfienders van beyde de Scholen by den Raedt be-
wel zy by Teftamente verforght zyn van Vooghden , neffens eenen Profeflör,ende eenen Predicant,oock uyt
fijn nochtans door fekere wetten, ende ordonnantiën de Magiftraet felve, fekere bequame perfoonen gheor-
ghehouden de Meefters van de Wees-kamer te er- donneert. Defe Scholarchen fien toe dat alle dinghen,

. kennen. foo wel wat de meefters als de jeught belanght, nae be-
Ajfeurantie De handelinghen der ftadt dagelij cks waflènde, is de hooren befielt werden,'t welck op dat het te bequame-
kamer, Afleurantie kamer inghellelt in't jaer 1598. Endewor- lijckerghefchiede, fijnder alle halfjare beftemt fekere

den daer over , behalven Secretaris ende ghefworen Examina oft onderfoeckingen der jonghers, waer by de
Klerck,drie aenfienlij cke mannen uytden Rade gefielt, Scholarchen teghenwoordigh lijnde vernemen wat
ende alle jaer vernieut, fomtijdts een oft meer van de voortgangh yeder in fijne ftudien ghedaen heeft,
voorgaende ghecontinueert,nae Borgemeefteren goet- In 'tjaer 1632 hebben de Heeren opgerecht een pu- IUufre
duncken. Defen is toeghelaten de faken ende ghefchil- blijcke Schole,en beroepen tot het lefen der Hiftorien, Schole.
len uyt den ghehelen handel van Afleurantie ofte ver- Gerardus Ioh: Voflïus, een man in alle wetenfehappen
fèkeringhe op fchepen ende anders gherefen, nae het ervaren, ende byfonder in de Oude ende Kerckelijcke
voorfchrift der wetten daer van ghemaeckt, te exami- Hiftorien fonder weerga. In de Philofophie C. Barleus
neren ende afte legghen, ghemerekt oock allefooda- der Medicynen Doótor, wiens latijnfche Poefienalle
nighe contradien in hare teghenwoordigheydt met ver- andere van defè tijdt verre overtreffen. En naderhandt
feghelde brieven ghemaeckt moeten wefèn. Dat meer oock Martinum Hortenfium om Mathefin ofte de wis-
is, de felve Commiffarifen moghen oock beflechten de konften te doceren.
faken uyt defen handel felfs buyten der ftadt gherefen, Der Goude, is de laetfte onder de fes groote fteden govwE-
fbo fy flechts haer tot defè Beurfè oft Kamer ghedra- van gantfeh Hollandt. Defe ftadt heeft haren naem van R A c

het
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het oude woordeken Gouw , het welck betekent een

Dijck langhs den oever van eenighen water-loop ofte
gracht gheleydt, oft oock wel den water-loop felve.
Ghelijcker dan noch ter tijdt een water, dat den felven
naem voert, niet wijdt van Alphen uyt den Rhijn ghe¬
bracht lijnde, loopt door Boskoop, ende vliet daernae
by der Goude met een feer kronckelighcn loop, waer
van het oock den naem heeft van de kromme Gouwe,
en voorts door de ftadt Goude vloeyende , valt aldaer
in de Yflel, aen wekken vloedt de felve ftadt ghelegen
is. Ende dit is, nae 't fchrijven van Hadrianus Iunius, de
fekerften oorfpronck van defen naem. Wat nu aengaet
den eerften ftichter van de ftadt, daer van is door de
naelatigheydt der Hillorie-fchrijvers niet fekers te fèg-
ghen* doch ghetuyghen de jaer~boecken,dat de fonda¬
menten der ftadt ter plaetfe voorfz begoft fijn gheleyd
te worden ontrent den jare onfos Heeren 1272/tWelck
beveftight wordt uyt feker previlegie van Floris de V,
Grave van Hollandt, ghegeven in't jaer voorfz, daeghs
naer S. Margrieten, waer in de voorfchreven Grave
eenen Niclaesvan Catz Ridder vergunt 3 5-0 gaerden
landts in de lenghde, ende foo veel in de breedte, te re¬
kenen van de Yffel innewaerts. Om het welcke te he-
wyfèn oock byghebracht wordt dit naervolghende
jaer-dicht:

Eundahat, Cattos Elorente regente, notatö
Poßeritas, Gouda mcenia Cattus Eques.

Dat is:

Doen ELcrls hoogh VerMaert de Qatten hats regeerde,
De Neflen Van der GóSf de Ridder Catsfondeerde.
De welgheleerde Iunius befiuyt datfe gheleydt fijn

ontrent den jare 1262. Maer Goude is langhe te voren
gheweeft, ende vele hebben den tijtel daer van ghe-
voert, onder welcke gheweeft is de Ridder Willem van
Gouda, Raeds-heer van State des Könincks Wilhelms
van Roomen , van den wekken ter eere ghewach ghe¬
maeckt wordt in de handt-veften dien van Vtrecht by
den felven Köninck verleent in't jaer 12 5-2. En 't voorfz
privilegie van Graef Floris en feght niet, dat Goude
doen eer ft begonnen is gheweeft , maer alleen dat de
palen lijnes byvanghs uytghebreydt fijn gheworden*
waer uyt fchijnt dat de ftichtinghe der ftadt veel ouder
ghehouden moet worden. Men toont oock huyden ten
dage feker plaetfe, ontrent een vierendeel mij ls bnyten
der ftadt, alwaer eertijdts een kereke ghetimmert is ge-
weeft , die alfnoch ghenoemt wordt het Goude kerek-
hof, ende hier voormaels vermaert plach te wefèn dooi¬
de proceflie die aldaer jaer!ij cks ontrent de Meymaent
ghehouden wierdt. Oock ifler een Fleerbane, die ghe¬
noemt wordt Oudt ter Gouw. En'ten fchijnt niet
vreemt te weien van de waerheydt, dat de inwoonders
defer ftadt, overmits fy wat verre van de Yflel af lagh,
om de bequaemheydt van de neeringhe, die de luyden
fomtijdts van plaetfe doet veranderen, hare woonftede
ghenomen hebben aen den oever van de voorfz Yflel,
alwaer de fchepen ghemackelijck afende aen konden
varen. Ontrent een half mijlevander ftadt fijn voor
eenighe jaren ghevonden fekere oude filvere pennin¬
ghen , die aen de een fijde hadden dit opfchrift, l h v-
dovic.imp. ende aen de ander fijde xpiana re¬
ligio, welcke penninghen fchenen gemunt te fijn on¬der Kevfer Lodewijck de Goedertieren, fone van Ca¬
re! de Groote, ende vader van Carel de Caluwe, die
Hollandt aldereerft, naer het ghemeyne ghevoeIen,tot
een Graeffchap ghemaeckt, ende te befitten ghegevenheeft aen Graef Diderick. De ftadt heeft wijde ende
diepe graften, ende is wei-eer met wallen omringht ge-weeft , maer nu met mueren befloten. Sy is ghefticht
op een vochtighe ende poelachtighe plaetfe, können¬de 24 uyren tijdts door hare fluyfen rondtom in't water
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ghefet worden, foo datfe van gheenenkant eenighe be-iegeringhe oft gheweltvan ghefchut en heeft te vree-fen, dan van de dij eken , daer de Yflel aen weder-lijdemede befloten is, tegen de welcke derhalven feer fterc-
ke bolwercken gheleydt fijn, om den aenval des vyandste keeren. Neffens de ftadt is gheduerende de laetfte
bloedige oorloghen, ten kofte van de Staten des landts,
een nieuwe fluys ghemaeckt,op eengront eerft met pa¬len wel vaft gheheyt, ende voorts met een mantel vanblauwe fteen ghefterekt, waer door de fchepen die in's landts dienft ter oorlogh ghebruyekt worden , metftaende maften paflerende ( het welcke door de ftadt
niet en konde ghefchieden ) te eerder zouden können
door komen ende fonder langh belet voort gheraken.Een weynigh boven de ftadt is een opgaende bruggheover de voorfz Yflel. Dat hare eerfte Fïeeren ende
eyghenaers gheweeft fijn de Heere van Cats , ende
naderhandt de Graven van Bloys (wekker marmoren
graven, met yfère traliën befet, men noch voor fommi-
ghe jaren in feker Capelle van de groote kereke ghe-fien heeft) is feker. Ende is de eerfte uyt den huyfe vanBloys Iohan van Henegouwe, Grave lans fone van He-
negouwe ende van Hollandt, Heere van Beaumont,ende jonghfte broeder van Graef Willem van Holland,
toeghenaemt de Goede. Defen waren fekere goederentoeghevallen uyt den Graeffchappe van Hollandt,ende
onder andere Goude ende Schoon-hoven met hare
aenhanghfels: ghelijck hy dan by wege van houweÜjckoock Grave gheworden is van Bloys in Vranckrijck.De lefte van defe Bloyfen is gheweeft Guido , die ghe-ftorven is in'tjaer 13 97,ende door fijn doot (aenghefienhygheen wettelijcke erfghenamen achter en liet) fijnde heerlijckheden van der Goude ende Schoon-hoven*
weder ghekecrtaen den Graeffchappe van Hollandt,
onder de regeringhe van Hertogh Albrecht van Beye-
ren. De voorfchreven Iohan van Henegouwe haddebinnen der Gcude een feer fchoon ende fterek Cafteel
ghebout, het welcke de Staten van Hollandt naemaels
ghefchickt hebben tot de bewaringe van de Chartresende privilegiën den lande van Hollandt by fijne Gra¬
ven verleent: maer het felve is ftaende de voorfz oor¬

loghen tot der aerden toe afghebroken,ende niets daer
van overghebleven dan alleen een hooghachtighe too-
ren, die alsnoch de memorie ende naem des Cafteels
behoudt. In't jaer 1438 op den 19 Augufti is de ftadtGoude dooreenen ongheluckighen ende deerlijckenbrandt foo nae gheheel verteert gheworden,datter niet
meer dan vijfhuyfen en bleven ftaen, waer van men de
drie met hare oude voor-ghevels noch huydenfdaeghs
op de Haven toont. Sy heeft nu ter tijdt eenige fchoo-
ne ghebouwen, ende met namen een kereke, die in
groote haers ghelijck niet heeft,want fy felfs den Dom
vanCeulen daer in overtreft. Neffens de felve heeft
noch gheflaen een fchoonen tooren van uytnemender
hooghte: maer die is ghefamentlijck met de kereke opden 12 luny 1^5 2 door den blixem afghebrandt, ende
fichtent niet weder hermaeckt. Doch is de kereke felfs
veel fchoonder ende heerlijeker opghebouwt, als fy te
voren gheweeft hadde , ende worden hare glafen-ven-flers, met verwonderinghe van alle volckeren aenghe¬fien. De Marckt is feer groot ende heerlij ck,hebbende
bynaeft het fatfoen van een drie-hoeck : in't midden
van den wekken ftaet het fchoone fladt-huys, een ghe-bouw dat Vrou Iacoba Gravinne van Hollandt, doen fybynaeft van alle Hollandtfche fteden (die aen HertoghPhilips van Bourgondien waren overghegaen) verlaten
fijnde, haer woonplaetfe op 't Cafteel van defer ftadt
verkoos, der felve ghefchoncken heeft : hoewel het
eerft nae haer doodt, in't jaer 1440 volteyt is ghewor¬den. Behalven de voorbefchreven Hooft-kercke fijn¬der in defe ftadt verfcheyden anderekereken,Cloofters
ende Godts-huyfen.De befondere ghebouwen oft bur-
ghers wooninghen, fijn cierlijck , reyn, bequaem en
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gherieffelijck, maer niet prachtigh noch overdadigh. feten Don Francifco de Mendoga, Admirant van Arra-
De ftadt, overmits de goede gheleghentheydt van ha- gon, die ghekreghen werdt in den flach by Nieupoort
re haven, is feer lijftochtigh, ende van alle noodelijcke in Vläenderen anno 1600.
waren wel verlien. De locht iffer fonderlinghe ghe- Oude-water light aen den Yftel,ontrent een mijl van Oude-wa-
fondt, foo om dat de ftadt verre ghenoegh van der zee Woerden, ende wordt in de byvanghen van beyde defe
light, ende derhalven bevrijtisvan.de fwaredompen ftedekens veel goede kenmp ghwonnen, daer afmeeft
daer uyt ontftaende, als oock 0111 het gheduerigh vloe- alle de touwen, netten, en dierghelij cke ghereetfchap,
yen ende ebben des YflHs, welcke vloedt, doorafge- tot den grooten vifch-vanghft der Hollanderen ende
leyde water-loopen,onderaerdtfche goten,ende ander-' Zeeuwen van noode lijnde, ghedraeyt worden 5 een
fins,alfoo over de ftadt verfpreyt lijnde, datter naeuwe- neeringhe, daer aen foo veel hanght, dat de meefte
lijcks een eenigh huys en is fonder gherief van water, welvaert ende rijckdom van beyde de ftedekens voor-
waer langhs alle vuyligheydt ende andere onnuttighe- nemelijck daer in beftaet.
den bequamelijck ghe looft ende weghghedreven wor- Wat Goylandt is , en van waer het den naem heeft, goy-
den, de locht alfo van alle befmettinge luvvert. Daer hebben wy vooi* in de generale befchrij vingh ghefeyt. L A N D1 •
lijneertijdts 35-0 brouweryen binnen derGoudeglie- Hier füllen wy alleen de fteden daer van befchrijven:
telt gheweeft, ende plach het bier in de felve ghebrou- Naerden is de Hooft-ftadt van Goylandt,ende light Naerden.
wen,van weghen lijn goetheydt,niet alleen in Hollandt drie mijlen van Amfterdam, een van Weelp , ende een
en Zeelandt, maet tot in Vlaenderen , ende noch ver- van Muyden, Is een tamelijck ftedeken, daer veel lijn-
der,met menighte vervoert te worden: doch die nerin- waets gheweven wordt, generende lieh de refte van de
ghe is allenxkens vervallen , ende als overghegaen aen inwoonders meeft met delandtbouwerye.Dit ftedeken
de ftadt van Delft.Langhs de Ylfel lijn oock veel fteen- is heel onlanghs door een deerlijcken brandt feer be-
övens, die de ftadt ende hare burghers geen kleyn pro- fchadicht gheworden, verlooren hebbende over de 100
fijt toe en brenghen. De inwoonderen van der Goude huyfen ende ontrent 40 kooren-fchuren, die altefa-
lijn fedigh, ghefchickt, vriendelijck, ende eendrach- men tot de grondt toe lijn afghebrandt, lbo datter vier
tigh onder malkanderen. Van der Goude lijn gebooren gantfche ftraten ledich gheworden lijn. Maer de bof-
gheweeft Cornelis ende Frederick Houtmans, de eer- ghers, gheholpen lijnde van de mildigheydt der omlig-
lte die uyt de Vereenighde Nederlanden, ende van we- ghende fteden,ende voornamelijck by die van Amfter-
ghen de felve in de quartieren van Ooft-Indien gheva- dam, hebben het meeft weder van nieuws herbouwt,
ren lijn, ende aldaer niet fonder merckelijck voordeel Weefp, is gheleghen in Goeylandt, twee mijlen van Weefi.
des Vaderlandts veel jaren verkeert ende ghehandelt Amfterdam, 't welck aen de eene lijdemet eenmuer
hebben. Dient oock niet verfweghen , datfelfs die omcinghelt is, ende aen de andere lij de de Vecht heeft
hoogh-vermaerde Deliderius Erafmus, in lijn eyghen loopen, een riviere die haren oorljarongh heeft uyt den
tale Gerrit Gerritlz genaemt, uyt defe ftadt lynen oor- Rhijn byVtrecht. De burghers gheneren haer veel
fprongh heeft 5 want ter Goude is hy ghewonnen ende met brouwen. De huyfen,naer gheleghentheydt van de
ghedraghen gheweeft, hoewel de moeder jOm feker plaetfe,lijnder koftelijck, voornamelijck aen den oever
oorfake, doen haer tijdt naeby was, naer Rotterdam van de voorbyloopende riviere-.
gående, hem aldaer is komen te baren. Ende dit fy tot Muyden,aen de mondt van den voorfz Vecht ghele- Mujden.
onfen propoofte ghenoegh ghefeydt van der Goude* ghen, is de derde ende lefte ftadt van Goylandt, lijnde

Schoonho- Het fchijnt dat de luftigheydt ende wel-gheboude met eenighe poorten, ende een aerden wal, doch feer
ven. fchoonheyt van hoven der ftadt Schoon-hoven haren laegh,endeop fommighe plaetfen vervallen ende af¬

name ghegheven heeft, overmits fy gheleghen is in een ghebroken, omvanghen, beftaet maer uyt twee ghe-
ftreeke oft contreye , daer veel uytnemende fchoone buerten van huyfen, tulfchen de welcke, met een brug-
boomgaerden ende tuynen lijn, die in 't voort-brengen ghe vereenight lijnde, loopt de voorfz riviere. De in¬
van menigherhande goede vruchten, de vermaerde ho- woonders lijn meeftendeel viflTchers. Dicht by de ftadt
ven van Aicinous niet en wij cken.Men ghelooft dat de- is gheleghen een feer bequaem ende vaft Cafteel, dat-
fe ftadt, ligghende aen de flincker lijde van de water- men ghemeenlijck noemt 't Huys te Muyden, bewoont
vloet Leek, ende feer vermaert door den overvloedi- by den Droft aldaer, die den opperften Baiiliu is van
ghen vanghft der falmen,ontftaen is uyt de mijnen van heel Goylandt, teghenwoordigh P. C. Hooft, wiens

/icupoort. Nieup00rtj't welcke recht daer teghen over aen de an- kloeck vernuft zo in policie en hiftorien als poelie ghe-
der lijde van de riviere licht. Behalven de welcke door noeghfam ghetuyghen de dingen by hem uytgheghe-
de ftadt Schoon-hoven noch een overvloedich ende ven. Op dit voorfz Cafteel werdt ghevanghen ghe-
rijck water loopt,afgheleyt uyt de Ifel. bracht Grave Fioris de vijfde van Hollandt, die als de

Woerden. Woerden light aen den Rhijn,van Leyden vijf, ende Naerders ende andere omligghende volckeren waren
van Vtrecht drie mijlen verlcheyden , een tamelijck ghekomen om hem te ontfetten en verloflèn, by Gerrit
ftedeken, met een fterek Cafteel verlien, op het welc- van Velfen deerlijck vermoort is gheworden»
ke onder andere een tijdt langh ghevanghenheeft ghe-

DE LFLAND T,
SCHI ELAN- DT,

Ende de Eylanden over de Mafe.

Délf-
landt.

Talen.

Delft.

Elflandt is foo ghenoemt nae de
hooftftadt Delft, ende wordt in 't
noordweften befpoelt van de
Noord-zee, in 't zuydweften van
de Mafe , in 't noordooften paelt
het aen Rhijnlandt, en in 't zuyd-
ooften aen Schielandt.

Delf, ofte foo andere fchrijven
Delft, heeft de derde ftemme van de Hollandtfche fte¬

den, in de vergaderinghe van de Staten van den lande:
fy heeft haren naem van het water, welck loopt nae
de haven, een fchoone ende rijcke open vlecke, die nae
den name van hare Moeder-ftadt Delfshaven genoemt
is, alwaer het felvighe water door een fluys fich looft in
de Mafe. Het is feecker dat defe ftadt een werek is van
Godefroy van Lothringhen, toegenaemt met den Bult,
die, met ghewelt ende tyrannye Hollandt byna vier ja¬
ren langh befeten hebbende, door inghevinge van Ro¬
bert deVriefe is vermoort, waer door't landt weder
aen den rechten erfghenaem , Dirck de vijfde van dien
name, quam. Defe, ghelijck hy een dapper krijghfman
was, ende kloeck van rade, doorfien hebbende de ghe¬
leghentheydt van de plaetfe,heeft aldaer de fondamen¬
ten der ftadt begoft te legghen, voor weynich meer als
vijfhondert jaren. Defe ftadt,om dat zy in 't jaer 135-9
haer ghevoeght hadde met de Cabeljaufche partye,
teghen Hertogh Albrecht van Beyeren Ruwaert van
Hollandt ende Polanen, ende Binckhorft vernielende,
ende in den Haghe uyt des Hertoghen ghevanckeniflè
de ghevanghenen met gheweldigher handt verloflen¬
de: is fy van den felven Hertoghe beleghert,befchoten
ende ghedwonghen gheweeft lich op te gheven,behou¬
den lijfende goet, met conditie, dat de burgherye den
Hertogh foude gheven veertigh duyfent oude fchil-
den, ende daer beneffens ghedoghen het afbreken van
des ftadts poorten ende muyren. Langhen tij t daernae,
als fy weder bemuyrt, ende tot veel meerder prolperi-
teyt als voor henen ghekomen was, te weten in 't jaer
1636 op den derden May, is fy door een deerlijcken
brandt, die by ghevalle, uyt heete aflchen van de windt
verftroyt lijnde,opgekomen was, jammerlijck vernielt,
ende in groot perijckel geweeft van gantfeh afte bran¬
den : maer is uyt defen brant veel heerlij cker verrefen,
ende alle de huyfen met hartdack ghedeckt, behalven
het huysken daer uyt den ongheluckighen brant ghe¬
komen was, 't welck tot een memorie noch ghedeckt is
met riedt. In de felve brandt ghefchiede een faecke die
aenmerekens weerdigh is: een oyevaer, foo hy weder
quam uyt 't velt,ende fagh de vlamme ontrent lijn neft,
en fijne jongen niet konnende vliegen,focht die midden
uyt den viere wegh te voeren , maer gheen hulpeaen
haer fiende,heeft met uyt-ghelpreyde vleughelen ende
fijn lichaem de jonghen bedeckt, willende met haer
fterven,dewijl hy aen haer leven wanhoopte.

Ghelyck Delft wel eer vermaert is gheweeft door de
groote draperye ofte laecken-neeringhe , daerom men
de goede lakenen plach te noemen Delfs puyck: alloo
is fy naderhandt vermaert gheworden, door de goede
bieren aldaer ghebrouwen, ende met groote menichte
vervoert naer Zeelandt, Over-yffel, ende andere quar¬
tieren, maer voornemelijck naer meeft alle de fteden
ende plaetfen van Hollandt. Waerover de felve ftadt
oock rijck en machtigh gheworden is boven haer ghe-
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bueren. Dan zedert ettelycke jaren herwaerts heeft de
neeringhe feer afghenomen, ende is door andere Hol-
lantfche fteden verfpreyt ,voornemelyck te Dordrecht,
Rotterdam,ende Haerlem.

Delft is een lijftochtighe ftadt, ligghende in 't bot-
ter-landt,ende krygende grooten overvloet van fchoo¬
ne tarwe, ende andere greynen,die van Over-Mafe, uyt
Zeelandt,ende andere quartieren,aldaer ter marekt ge¬
bracht worden. Sy light oock heel dicht by de Veenen,
waer door fy altij t wel verlien is van turf. Is voorts wel
bemuert ende bewalt, hebbende rondom feer bequame
grachten ,ende fchoone poorten. Daer fijn twee heer¬
lijcke kereken, in welcke eene, namelijck die men de
Nieuwe noemt, begraven is dePrince van Oraenjen
Wilhelm van Naflou,vermoort van eenen Bourgoignon
Balfhazar Geeraert, op den thienden Iulii 1584, ende
hebben de Staten fijn graf-ftede voor weynighe jaren
meteen heerlyck ghebou verciert en is naderhant in
't jaer 1625 daer oock ghebracht het lichaem van fijn
foon Prins Maurits. De huyfen fijn binnen Delft uyt- »
nemende cierlijck ende net, daer is oock foo fchoonen
Marckt-velt als erghens in Hollandt , gheleghen nef-
fens de Nieuwe-kerck, wekkers hooghen ende fchoo¬
nen tooren in Hollandt fijns ghelijck niet en heeft. On¬
trent een vierendeel mijls buyten de poorte van Delft
plach voor de lefte troubles te ftaen een groot convent,
ghenoemt Conincx-velt, van der Premonftreyten Or¬
den, ghefticht in 't jaer 12^5 door Richardis,moeye van
Wilhelm de tweede van die name Grave van Hollandt,
ende daernae Roomfch Coninck, ende begiftight met
gheeftelijck ende wereltlyck ghebiet,als oock met veel
jaerlycxfche renten ende proeven, tot onderhout van
fommighe Edele Iongh-vrouwen,de welcke,lbo Ianghe
fy gheen profeflie ghedaen en hadden, mochten trou¬
wen na haer beliefte.-maer dit Convent, om de ftadt des
te bet te verfekeren,is terftont,na dat fy haer in de Vnie
van de andere Hollandtfche fteden begheven hadde,
afghebroken ende gheflecht.

Van Delft is ghelproten de Hoogh-gheleerde Hee- H. Grotm„
re Hugo de Groot,eertijdts Advocaet Fifcael van Hol¬
landt , naderhand Penfionaris der ftadt Rotterdam, en
teghenwoordigh Ambafladeur Ordinaris van weghen
de Croon Sweden aen den Coninck van Vrancrijck.
Op wiens beelteniffe ghefchildert van de konft-rijeke
Conterfeyt-fchilder Michiel Miereveldt te Delft, I. v.
Vondelen aldus ghefchreven heeft;

Het Hollandfich licht werd dus van Miereveldspinceel
Ghevolleght, doen het gaffijn fchijnjfel op 71 panneel;
Doch nietghelijck het hlinckt op 71 helderfl voor elcks oogen,
iMaer met een dunne wolek van fterflijekheid betogen.
Om Duitfih te fireecken , dit1s die femx , HviGH de

Groot,
Wiens groote gheefi verlicht den gantfin weereldkloot.
Wat vraegh ick wat Cefis ofDelfis eertijdsfieide ?
Een Delffich orakelfjreeckt meer wijsheids als die beide.
Vlaerdinghen wort by vele ghehouden voor de oud- Vtm-

fte bemuerde ftadt van Hollandt, maer is allencxkens dinghen,
door 't gheduerigh knaghen van de Mafe , daer toe de
zee niet weynigh gheholpen heeft, van haremueren
gheheel berooft, ende tot een open vlecke gheworden,
licht twee mylen van Delf,ende oock foo vele van Rot¬
terdam.

N N Gravefant
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Grave- Gravefant is in voorleden tijden een rij eke ftadt, en-
fant. de met veftën om-vanghen gheweeft, hebbende een

fraeye haven ghehadt aen den Mafe , van welcke vloet
fynubyde 3000 fchreden verfcheyden is, ende met
een middel-acker vermeerdert.Heeft een hooghe fpit-
fen tooren , welcke dient tot een baken in zee, ende
plach hier voormaels verciert te wefen met hetpaleys
ende hooghe hof van de Graven van Hollandt, welcke
Köninck Willem naderhant over-ghedraghen heeft in
's Gravenhage. De ghedenck-teeckenen van haer voo-
righe grootheydt fpeurt men noch aen deConincx-
ftraet,Hof-laen,ende 't Hof-landt, welcker namen oor-
fpronck een yeghelijck licht kan mercken.Dele plaetfe
is noch ter tijt feer vermaert door de goede kafen, ghe-
lijck oock het omligghende landt uytnemende vrucht-
baer is van fchoone tarw ende andere greynen.

V Gu- 's Graven-haghe, felf oock nae de meeninghe van
ven-haghe. Guicciardijn , is de fchoonfte , rijckfte, ende grootfte

open vlecke van gantfeh Europa, heeft veel groote en¬
de fchoone Palleyfen oft Heeren-huyfen , die in kofte-
lijckheyt ende aenfienlijckheyt alle Hollandtfche ghe-
ftichten verre te boven gaen. Maer voornamelijck iffer
het hofoft palleys der oude Graven van Hollandt, nu
de woon-plaetfe vande Gouverneur generael des fel¬
ven landts. Ditis een feer groot ende voortrefFelijck
ghebou, eerft ghefticht by Willem de tweede van dien
name, Roomfch Koningh, ende Grave van Hollandt,
die fijn Hof van Gravelandt in den Haghe ghebracht
heeft, anno i2jo. Hethoutwerck vanbinnen is van
Yerlandts hont ghemaeckt, 't welck men acht bevrydt
te fijn voor alle gewormte ende fpinne-koppen. Voorts
fijnder veel fchoone ruyme kamers, voor de Heeren
Staten,Raden, Reken-meefters,ende andere Officieren
des landts, met een feer langhe wyde zale, ende twee
groote pleynen tot wandel-plaetfen , een binnen , ende
een buyten voor 't hof. Gheheel het palleys is met graf¬
ten om-graven, ende heeft in 't noorden een fchoone
ruyme vyver van klaer ende foet water, rondom met
een fteenen muer befet waerneffens gheleghen is de
vyver-bergh, een verheven plaetfe met veel hooghe
dicke boomen beplant, aen de een fijde vol fchoone
huyfen, achter welcke gheleghen is het voor-hout, een
feer ghenoechelijcke wandel-plaetfe, daer het lieflijck
ghefangh der voghelkens, die by fomer-tijdt op de or-
dentlyckende cierlijckgheplante linde-boomen fitten
en queelen,felfs de alderfwaermoedichfte gheeften ver-
lufticht. Daer-en-boven ftreckter tot dicht aen de huy¬
fen toe een uytnemend vermaeckelijck bofch,met vele
oude eyeken, boecken , en effchen-boomen befchadu-
wet, in't felve fijn vele rhebocxkens,hindekens,enmeer
ander wilt: gelyck dan maer een kleyn halfmylken ten
noorden afvan den Elaghe de duynen beginnen,die tot
groot vernoeghen van den Edeldom, ende andere lief¬
hebbers desjachts vol konynen loopen. In fomma den
Haegh is de luft-hofen 't rechte Tempe van Hollandt.
De Parochie-kercke is behanghen met de wapenen van
vele groote Heeren en Ridderen, ende vol gefchilder-
de glafenibeneffens de welcke rijft een tamelijcke hoo¬
ghe tooren: ende aen de andere fijde is 't raet-huys van
de Magiftraten der plaetfe , daer in alle borgherlijcke
twiften beflecht worden. De neeringhe ende wel-vaert
der inwoonderen van den Haghe beftaet meeft by 't
Hof. Want in defe plaetfe refideeren beneffens de Sta¬
ten Generael der Vereenighde Nederlanden, oft hare
Ghecommitteerde Raden, en Hendrick Frederick van
Naffou Prince van Oraenjen, als Gouverneur gene-
rael der felver landen,met den Raet van State, oock de
Ghecommitteerde Raden der Staten van Hollandt
ende Weft-vrieflandt, de Prefidenten ende Raetshee-
ren van den Hooghen ende Provincialen Rade, de ka¬
mer van Reeckeninghe, de Raedt van Brabant, ende
meer andere officieren ende regeerders des landts.
Voorts de Gefanten uyt vreemde Koninckrijcken ende
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Republijcken, ende de Ghedeputeerde uyt alle provin¬
ciën ende fteden, die op de vergaderinghen van de Sta¬
ten foo generael als particulier afghelonden worden
ende verfchynen.

Niet wijd van 's Graven-haghe heeft Frederick Hen- Rijfwifik.
riek Prince van Oranjen, teghenwoordigh Govverneur
van Holland,&c. ghebout een treflijck paleys in 't dorp
Rijfwyck,tuffchen Delfen den Hagheiennoch een an¬
der dicht aenNaeldwijck, naer 't bygheleghen dorp
Honfelaer-dijck ghenoemt, welck niet veel fijns ghe- Honfelaer-
lyck heeft, foo ten aenfien van 't ghebouw, de menichte diJc^
van kameren , kunftighe fchilderyen, als oock van den
luftighen hofende uyt-nemende nettigheyd, en andere
dinghen hier te langh om verhalen.

Schieland heeft dien name vandeSchie, wordt in't schie-
zuydweft van de Male ende Yfïel befpoelt, paelt in 't lan d.
noordweften aen Delflandt, en in 't zuydooften aen
Gouwerack, en in 't noordooften aen Rhijnlandt.

De voornaemfte ftadt aldaer is Rotterdam, die buy- Rotterdam.
ten twijftel haren naem ontleent van de Rotte , een wa¬
terloop uyt de veen-landen boven Bent-huyfen door
een fluys inden R hijn vallende. Wanneer ende van
wienfe eerft ghefticht zy is onfeker,dan groote oudheyt
kan menfe niet toe-fchrijven, want dit feydt lunius gaet
vaft, dat, ter plaetfe daer nu Rotterdam ftaet, de Mafe
eertijts op ende afgheloopen heeft, ghelyck fy noch de
ftadt befpoelt, ende een goet deel van den grondt,daer
namaels de huyfen op ghebouwt fijn, uyt de felve is op-
gehaelt. 'T is een goede,ftereke,ende wel betimmerde
ftadt,ende nu ter tijt een van de meefte fteden van Hol¬
landt, ende naeft Amfterdam ende Middelburch de
vermaer fte koopftadt van alle de Vereenichde Neder¬
landen. Sy is uytnemende lijftochtigh, ende levert met
name een groote menichte van haringh uyt, waer mede
vele van hare inwoonders fich gheneeren. Haer hooft-
kereke is ghefticht ter eere van S. Laurens, een fchoon
ende prachtich ghebou, met een dicken dochonvol-
maeckten tooren verciert. Onder de nieuwe fliehten
munten voornemelijck uyt het Raet-huys ende der
kooplieden borfe. Doch het gheen niet alleen Rotter¬
dam,maer oock gheheel Hollandt,ende alle de Neder¬
landen in 't ghemeen tot een onverganckelycke eere
ftreckt, is, dat defe ftadt de gheboort-plaets is van dien
grooten ende hooch-gheleerden Defiderius Erafmus,
welcke tot een teecken van danckbaerheyt de felve in
alle fijne fchriften kent ende roemt voor fijn vaderland.
Gelyck dan 't huys daer hy ter werelt ghekomen is niet
wijdt van de hooft-kereke , met dit opfchrift voor op
de ghevel verciert is:

Mdibus hls ortus, mundum decoravit Erafmtu
Artibus ingenuis, relligione>fide.

Dat is:

Erafmus, in dit huys gheboren, heeft verciert
Degantfche xverelt-kloot met konflen velerhande,
Den Gods-dienfi en 't Gheloof, bynaeft alom verdierf,
Flux weder op -gherecht infijnen Vaderlande.

Ende heeft daerenboven de Eerfamen Raedt van
Rotterdam,defen haren grooten burgher ter eere,op 't
marckt-velt eertijts doen op-rechten een beelt van ge¬
houwen fteen, maer nu voor weynighe jaren, in plaetfe
van 't fteene, een van metael ghegoten gheftelt, mede-
brenghende 't jaer van fijner gheboorte ende fterfdagh,
bewarende voorts op 't Raet-huys fijn fïguere nae 't le¬
ven gedaen, ende hun ontrent vier jaren voor fijn over-
lyden by den Raedt van Bafel (in welcke ftadt hy ghe-
ftorven ende begraven is) over-ghefonden, wiens lof
wy hier befluyten: alleenlijck fullen wy Hellen de veers-
kens by den wyt-beroemden ende hooch-gheleerden
Theodorus Beza op fijn beek, maer tot den riem toe
gefchildert, feer aerdichlyckgedicht, die aldus luyden:

Ingens

/l
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Ingens ingentem quemperfonat orbis Erafmum, woort Hiel oft Hil, ende vermidts de groote wijdte de
Hm tibi dimidium piela tabella refert. felven machfe by onfe voor-ouders gheheeten hebben

At cur non totum? mirari define, Lettor y de Bre-hiel oft Bre-hil, welcke naem voorts verdorven
Integra nam totum terra nee ipfit capit. ende allenghskens in Briel verandert fchij nt te wefen.

De inwoonders gheneeren haer meeft met de viffche-
Dat is: rye ende landtbouwinghe, want 't felve eylandt gheeft

doorgaens veel koorens, ende dat feer goet 3 hoewel
Hier wort Erafmusu maer halfghelijch ghyfiety datter de locht van weghen de dompen der zee ghe-
Vertoont, die groote man,, vermaert by alle Staten: meenlijck feer fwaer ende onghefont is , waer door de
c Maer.waerom niet gheheel? verwondert u des niet, eylanders veele met koortfen ende andere fieckten ge-
D' heel werelt is te klecn om hem gheheelte vaten. quelt fijn. 'T felve eylandt heeft veel fchoone dorpen,

ende is van de eene fijde met duynen oft fand-berghen
Schiedam. Den oorfpronck van de naem van Schiedam kan den teghen 't ghewelt der zee befchermt,van de ander fijde

ghenen niet onbekent wefen, die maer onthouden heb- met hooghe dij eken teghen't over-loopen der binnen¬
ben wat het woordt Dam by de Hollanders betekent, landtfche wateren befet.
want fy heeft haren naem van den dam ofte fluys des Den Briel is in 't begin van de Neerlandfche oorlo-
water-vloedts Schie, welcke met de riviere de Gouwe, ghe,neffens andere plaetfen, voor fekere fomme ghelts
het omlegghende landt der ftadt (ghemeenlyck Schie- aen de Coninginne Elizabeth verfet,ende met hare gar-
landt ghenoemt) omringht, alfoo dat het felve land wel nifoenen befet gheweeft,maer naderhand, onder de re-
een eylandt gheheeten mach worden, naedemael oock geeringhe van Coninck lacob, ten tijde van 't twaelfja-
het ghemeene fegghen der inwoonders ftandtvaftelijck righe beftandt tuffchen den Coningh van Spaenjen en
is, dat het kafteel Riviere,byna dicht aen Schiedam ge- de Staten van de Vereenighde Nederlanden, weder ge-
leghen , ende by de Graven van Hollandt eertijdts tot loft,ende,'t vaderlandt ten beften, 't Enghelfch krijghs-
een eer-gifte ghefchoncken aen den huyfe van Mathe- volck daer uytghelicht, door beleyt ende wijfen Raedt
nes,die 't alfnoch befitten, in 't eyland van de Mafe ghe- van loh. van Oldenbarnevelt, in fijn leven Advocaet
leghen is gheweeft 5 het welck oock verfterekt wordt van Hollandt,&c.
door feecker privilegie der voorfz Graven, waer in de Weft-Voorn,het weftelyckfte eylandt van Hollandt, Goeree.
Schiedammers inwoonders van de riviere gheheeten rondom met de zee befpoelt, noemtmen nu ghemeen-
worden. De burghers defer ftadt fijn meeft befich ende lijck Goeree, naer het ftedeken dat daer leydt, welck
gheftelt op't viffchen,varende met een groote menich- fchijnt den naem te hebben van de goede reede die
te buyflènjaerlijcx ten haringh, by welcke neeringhe daer is voor alle fchepen, dat oock de Oorloghs-fche-
fy haer meeft onderhouden. pen van de Staten, ende fchepen van de Ooft en Weft-

L A N- De eylanden van Zuyd-Hollandt,om datfe aen ghe- Indifche Compagnie , ende andere groote fchepen van
over ne van Ma^e leg§hen 5 wöfden in 't ghemeen de Mafe, daer ordinaris legghen op de windt wachten,
M A s E. ghenoemt de Landen van Over-Maes, ofte oock wel 't ghelijck die van Amfterdam ende andere fteden van

landt van Voorn,om dat fy aen die fijde als voor 't vafte Noord-Hollandt in Texel,
landt van Hollandt gheleghen fijmmaer hebben niette- 't Eyland van Over-flackee, is alfo genoemt na feke- Over-
min daer beneffens noch elck haren befonderen naem, ren waterftroom, vloeyende tuffchen 't felve eylandt flacke.
als 't landt van Yfelmonde, Beyerlandt, Putten, Ooft- ende dat van Ooft-voorn. In dit Over-flacke is ghele-
Voorn,Weft-voorn,ende Over-flackee.Alle defe eylan- ghen de treffelijcke vlecke van Sommelfdijck, ftaende
den fijn uytnemende vruchtbaer van koorn , ende met onder 't Graeffchap van Zeelandt, daer nochtans 't ge-
fchoone gras-rij cke weyden overvloedelyck verfien. heele eylandt onder Hollandt te huys hoort. Maer daer

rfeimonde. Het landt van Yffelmonde leydt tuffchen den ouden teghen befitten de Hollanders op den Zeeufchen bo¬
en nieuwen Mafe, recht tegen oVer de mont van de Yf- dem de Polder van Bomenede, verknocht aen dë lande

Beyerland, fel,heeft vele fchoone dorpen. Beyerland wort van Yf- van Schouwen. Van waer nu defe verfcheydenheyt van
felmonde door de oude Mafe afghefcheyden, en heeft jurifdi&ie haren oorfprongh mach hebben, en ftaet ons
een heerlijcke vlecke van de felve naem 3 daerenboven niet te onderfoecken.Guicciardijn feydt wel,dat al defe
noch vele fraeye dorpen. Het Spuye loopt tuflehen eylanden, ontrent vijftich jaren voor fynen tijdt, onder *

Butten. Beyerlandt en 't landt van Putten, in welck gheleghen 't Graeffchap van Zeelandt gheftaen,ende fich uyt oor-
is het ftedeken Gheervliedt. Putten wort van 't land van fake van fekere fchattinge onder Hollandt begheven
Ooft-voorn (welck meerendeel alleenlijck het land van hebbenrmaer offijn fegghen in defen deele autenthijck

Voorn. Voorn ghenoemt is) door een fmal waterken afghefon- ende gheloofwaerdich is , dewijl hy gheen redenen by
Den Briel. dert.Op 't landt van Ooft-Voorn is geleghen den Briel, en brenght, laten wy den ghenen oordeelen die in duf-

die mede haer ftemme heeft in de vergaderinghe van danighe faecken beter ervaren fijn. Daer ligghen in dit
de Staten des landts, en fchijnt haren naem te hebben eyland noch veel andere fchoone dorpen , als Ooltjens
van de wijde ende vryen loop der rivieren, daer de Rijn plaet, Middel-harnis, de oude ende nieuwe Tonghe,
ende de Mafe vermengt. Defen mont der rivieren noe- Dircx-landt,Meliflant,&c.
men de oude ofiium Helium, moghelijck van 't duytfche
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Fltayd^
Hollandt

ejgentlijcki

Dordrecht.

Et woodt Zuyd-Hollandt heeft
tweederley beteeckeniffe 5 by de
sene wort verftaen dat deel van

Hollandt welck is bezuyden het
Ye-, by de andere verftaet men
een deel van dit voorgaende, te
weten dat, in welcke het Zuyd-
Hollandfe recht, foo men 't noch
noemt,al van oude tijden in ghe-

bruyck is gheweeft, en van waer het lieh tot in de om-
ligghende plaetfen verfpreyt heeft; dat is, om met een
woordt te fegghen, het Baillufchap van Zuyd-Holland,
wekkers hooftftadt is Dordrecht.

Dordrecht,dat men verkortender wij fe Dort noemt,
heeft in de vergaderinghe der Staten van Hollandt en-
de Weft-vrieflandt de eerfte fit-plaetfe ende ftemme
onder de Hollandtfche fteden, ende is een feer oude
ftadt,haren naem hebbende,foo Iunius meent,van 't ou¬
de duytfche woordeken Drecht, 't welck hy feght foo
veel beteeckent te hebben als Merckt, ende van eenen
Ioncker Duretus oft Durt,van treffelijcke afkomfte; fo
dat men foude behooren te Ichrijven Dur-drecht, het
welck hy bewijft met der felver ftadts zeghel, wiens op-
fchrift is Sigillum Ogfidanorum in Dur-drecht. Andere we¬
derom fijn van opinie , dat defe naem haren oorfpronck
neemt van een waterken de Dort ghenoemt, 't welck
daer ontrent placht te vloeyen, als noch een dorp, on¬
trent Dort gheleghen,te kennen gheeft,welck de naem
voert van Dortfmont,'t gheen foo veel te fegghen is als
de mondt van Dort,even als Ifelmont, de mondt van de
Ifel.En defe opinie is veel waerfchijnelycker als dat den
oorfpronck foude wefen van de verfierden Duretus.
Doch Dordrecht is gheleghen op de water-vloet Mer-
we , maer aenghefien de lelfde vloet fijnen oorfpronck
neemt van de Wael, Mafe, ende Linghe, die hier door
loopen, foo fegghen fommighe dat de ftadt op vier ri¬
vieren ieyt, ende wert fulcx in 'tjaer 15-49, als Coninck
Philips de II te Dordrecht fijn blijde inkomftdede,
beveftight met dit naer-volghende koppel-dicht:

U\4e Mofa,me Vahalls,cum Linga, Mervaque cingunt.
^Mcternam Batava Virqinls ecce Fidem.c>

Dat is:

De Maes,de Wael,de Ling en Merwe my omvanghen,
Van een Bataefjche Maecht wilt d' eeuw1ge trou ontfangen.
Immers Dordrecht is tuffchen defe wateren een ey-

landt gheworden, ende van 't vafte landt afghefneden
ghelij c k Venetien , in 'tjaer 1421 opSinte Elizabeth
avont,als de Mafe, Wael,ende de zee inghenomen heb¬
ben den gantfehen boefem ofte Weert, die te voren
vaftland was, palende aen Brabant, waer doortwee-en-
tfeventich fchoone dorpen, met groote menichte van
Heeren huyfen, en over de hondert duyfent menfehen
met alle haer have ende goederen jammerlijck onder-
ghegaen ende verdroncken fijn.'T wélck (ghelijck men
lèydt) door eenen boer byghekomen is, die fijns buer-
mans landt, door de overfpoelende zee oft zoute wate¬
ren,willende bederven, een gat ghemaeckt hadde, daer
de kracht van 't water foo gheweldigh op aen-gheko-
men is, dat daer door veroorfaeckt wert de voorfchre-
ven fchade. Doch my ftaet beter aen de opinie van
Gouthoven , welcke feydt defe fchade veroorfaeckt te
hebben, de privilegie van Hertoch Willem van Beye-
ren,de VI van dien naem, in'tjaer 1414 verleent aen
den Heere van Zevenberghe,welcke mede Ambachts¬
heer was van Wielfdrecht, waer in hem toeghelaten

wiert, dat hy de fluyfen op den Zyl gheleghen, openen
foude foo dickmaels als't hem lufte,fonder der Heem¬
raden confent. Nu was 't foo met defe lluyfe geleghen,
dat de felvighe om fijne periculeufheydtfelden wierde
gheopent: waer door, de Heere van Wielfdrecht dit
verkregen hebbende, de Heemraden flofïiger wierden
om de felvighe waer te nemen, door dien 't haer moey-
de in harejurifdi&ie verkortte wefen,meenende dat de
forge van dien te bewaren den genen toequam,die daer
fijn nut van fchepte, en fonder vooroordeel daer van te
fpreken, hadden fy groote redenen daer toe, door dien
fy in 'tuyt-fluyten van't water, daer 't meeftaenhinck,
hare macht verloren hadden, dat, of fy daer al wel op
ghelet hadden, evenveel foude gheweeft hebben, wan¬
neer 't die van Sevenberghen niet en behaechde. Nu
defe opinie , dat het felvighe foude ghekomen fijn uyt
de privilegie wert bevefticht met een ghedichtjen op
die van Wielfdrecht ghemaeckt, 't welck luyt aldus:

VVIeLdreCht Mach V Water heCLaghen.

Doch is van dit verloren landt een deel allencxkens
wederom ghewonnen ende in-ghedijekt, 't welck noch
ver volght wort. Door defe gheleghentheden wort hier
in de Merwe , behalven vele andere goede viffchen,
groote menichte van fteur ende falm ghevanghen: en
een onghelooflijck ghetal van voghelen. Soo dat defe
ftadt van weghen hare goede gheleghentheyt is als een
overvloedighe fpijs-kamer van al 'tghene dat tot de
onderhoudinghe der menfehen noodigh is. Om dit
te beter den lefer te kennen te gheven, willen wy hier
verhalen, 't welck onghelooffelijck fchijnt, dat in 'tjaer
1620 meer dan tachtentich fleuren aldaer ghevanghen
fijn gheweeft 3 en 8921 falmen, alles in defe ftadt ver¬
kocht, Naeuwelijcx eenighe ftadt in Hollandt heeft
prachtigher huyfen,ende die de timmeringhe van Ceu-
len naerder komen , als Dordrecht. Wiens prachtighe
Hoofd-kercke ghefondeert is ter eere van onfer Vrou¬
we, ende feer konftighlijck overwelft. Dordrecht heeft
de ftapel van de Rhijnfche wijnen,ende oock van 't ko¬
ren dat uyt Gelderlandt, Cleef, Gulick, ende andere
middellandtfche quartieren den Rhijn,Wael,ende Ma¬
fe afghebracht wordt, om in Hollandt ende elders ver-
tiert te worden; defe privilegie fchijnt haer eerftmael
ghegheven te fijn by Grave lan, Florens fone, in 'tjaer
12995 doch dat felvighe fpreeckt niet verder als van
de goederen die de Leck ende Merwe afquamen.Maer
nader-handt is 't van de volghende Graven en Gravin¬
nen, als voornementlijck van Margariet, in 'tjaer 13463
en 13 5- o,feer vermeert gheworden,ende der Dordrech-
tenaers recht oock over Maes,Wael,en Rhijn uyt-ghe-
ftreckt. Maer om dat veele moghelijck niet en weten
wat dit ftapel-recht te fegghen is, füllen wy 't felve wat
breeder verklaren. Het woort Stapel (foo Guicciardijn
feydt) komt afvan 't Francoyfche woort Eflape, oft lie¬
ver van 't latijnfche woort Stahulum, ende wort in defen
fin ghenomen voor een befondere plaetfe oft ftad, daer
wijn,koren,oft andere waren uyt andere landen toe-ge-
voert ende ter merckt ghebracht worden, na 't privile¬
gie der felver plaetfe van haren landsheere vergunt.Ge-
lijck Atrecht in Artoys heeft de ftapel van de Franfche
wijnen,die over landt in de Nederlanden aen-komen:fo
dat de kooplieden de wijnen aldaer eerft moeten aen-
brenghen, ende een tyt lanck houden voor de burghers
oft vreemdelinghen diefe begeeren te koopen,welcken
tydt verftreken fijnde, fy de felve dan voorts moghen
vervoeren ende verkoopen daer 't haer belieft. Alfoo
heeft oock Middelburch de ftapel van de Franfche en- ~
de Spaenfche wijnen over zee in Zeeland aenkomende.

De
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De profijten, die Dordrecht met fijne inwoonders hier meeft alle de touwen, netten, ende dierghelijcke ghe-
door gheniet,fijn,dat alle de ghene die langs den Rhijn reetfehap, tot den groöten vifch-vanghft der Hollan-
ende Mafe, koorn, wijn, hout, oft ander goet aen-bren- ders ende Zeeuwen van noode fijnde, ghedraeyt wor-
ghen, fchuldich fijn in defe haven hare fchepen te ont- den: een neeringhe daer foo veel aenhanght, dat de
laden , de tollen daer op gheftelt te betalen, ende hare meefte welvaert ende rijekdom van beyde die ftede-
koopmanfehappen in andere fchepen van de ftadt te Ja- kens voornemelij ck daer in beftaet.
den, oft die van de irighefetene te laten voeren: oft met Ifelfteyn, alfoo ghenoemt na een enghen waterloop Yfelßeftt*
de tollenaers anderfins te overkomen. Iunius feydt,dat uyt de Ifel ghetrocken, is een kleyn ftedeken, maer
met het woordeken ftapel te kennen ghegheven wordt fterek van timmeragie, gheleghen twee mylen van Via-
een privilegie aen eenighe ftadt ghegheven, om te mo- nen, heeft rechts-ghebiet over veel groote omligghen-
ghen ophouden,ende van de voor-ghenomen reyfe we- de dorpen, ende ftaet by provifie onder 't Graeffchap
der te trecken alle vreemde waren, die de koopman in van Hollandt,hoewel het langhe tijt in proces gheftaen
fulcken ftadt brenght, op dat fy aldaer gheftapelt (waer heeft,ende noch niet beflecht is, oft oock onder 't fel-
van 't woordeken ftapel miffchien ghekomen is) ende ve Graeffchap, dan of het onder 't Sticht Vtrecht te
opgheleyt moghen worden, tot den tyt der verkoopiri- huys hoort. Komt in eyghendomme toe den teghen-
ghe toe,'t zy dan hoedanigh de merckt oock foude mo- woordighen Prince van Oranjen, als ghekomen fijnde
ghen wefen,ten ware dat de fchipper oft koopman,fien- van de dochter des leften Graefs van Buyren, ghelpro-
de dat hy tot fchade foude moeten verkoopen,ofelders ten uyt den huyfe van Egmont.
meerder winft wilt te doen, liever hadde wederom te Vianen light aen de flincker-kant van de Leek, twee Vianen*
reyfen daer hy van daen ghekomen ware, 't welck hem mylen van Schoon-hoven, een vierkant ftedeken , het
t' aller tydt vry ftaet,oock fonder den tol daer toe ghe- welcke ftaet onder 't ghebiedt van de Heeren van Bre-
ftelt te betalen» derode 5 die onder andere tijtelen haer felven fchryven

Beneffens defen heeft Dordrecht,door privilegie der Vry-heeren tot Vianen, dryvende dat het ftedeken vry
oude Graven, het recht dat fy aiieene in Holland mach zy van de Hollandtfche ende alle andere fouvereyni-
munte flaen , ende dat fy is een Afylum oft vrye plaetfe teyt. Waer over, langhe tydt,ghepleyt is gheweeft tuf
voor den ghenen die overlaft fijnde van hare crediteu- fchen wylen den Koningh van Spaenjen , als doen ter
ren, tot gheen reddinghe van hare fchulden en können tydt Grave van Hollandt, ende de voor-ghenoemde
gheraken,ende derhalven voor ftrickte ghevanckeniffe Heeren. Het wort nu vredelijck befeten by den Heere
hebben te vreefen. Defe, haren toevlucht tot Dor^ Iohan Wolfaert van Brederode, doch mitldien het on~

drecht nemende , moghen aldaer hare crediteuren be- der de Hollandfche palen begrepen is,werdender oock
proeven om met haer te accorderen : 't en ware dat de de ghemeene middelen, op de confumptien ende an-
fchulden binnen Dordrecht ghemaeckt waremwant alf- ders, by de Staten des landts verpacht.
dan defe privilegie niet en ghelt. Leerdam,ligghende op de watervloet Linge, ontrent Leerdam.

Binnen de felve ftadt placht oock te ghefchieden de een halfmy le van Afperen , heeft fijn landt-winninghe
huldinghe der Graven van Hollandt. Waer uyt foo ha- ende bedrijfover 't felve water. De muyren van 't 'fie¬
re outheydt, als oock hare'treffelijcke verdienften aen deken fijn feer oudt ende vervallen , foo dat het veel
den Princen afghenomen moghen worden. meei een hoop aerde fchijnt, als yet anders, ende ftaet

Goricm. Goricum,een overvloedighe ende rijeke ftadt,geen- onder dvm hoogh-ghemelden Heere Prince van Oran-
fins de minfte onder die van Holland,is fghelyck meeft jen,als Grave van Buyren.
alle andere fteden) van kleyne beginfelen opgekomen. Afperen is gheleghen op den voorfeyden watervloet Afperen.
Want fy den oorfpronc haers naems heeft van een deel Linghe, die met een foet ende ftil ghedommel door 't
arme vififchers,welcker eenighe rijekdommen waren de ftedeken loopende, aldaer ghenoemt wordt de Minnej
vifch-houwer,de dobber,en de bellij ckte netten. Defe het land rondom is feer gras-rijck ende vruchtbaer.
hadden haer hutten aen de Linghe, een langhfaem loc- Heucklom leydt op den voorlz vloet Linge, een halfBeucklom.
pend rivierken , ter plaetfe daer de Maes ende Wael in myl van Leerdam, ende vierdehalfvan Schoon-hoven.
malkanderen vloeyen, ende haer dorpjen was ghehee- Heeft een feer out Slot. Het huys van Heucklom is eer¬
ten Wolfort. Sy felve wierden van weghen haer armoe- tijts feer machtigh gheweeft in 't Graeffchap van Tey-
de fpots-ghewijs Gorekens ghenoemt, ende fijn ten Ie- fterbant, tuffchen de Wael ende Leck, daer 't onder
ften ghedwonghen gheweeft van Ian haren Over-heer, hem hadde Gorichom, Leerdam, Heuckelen , Hae-
de fevende van dien name, ghefproten uyt den gellacft- ftrecht^ Afperen, Everfteyn ende HaghenfteyniUiaer is
te van Arckefde felve hare huttekens te verlaten, ende naemaels feer ghepluckt gheworden van verfcheyden
te komen woonen op de plaetfe daer nu. Goricom ftaet, kanten,ende eyndelijck t'eenemael vergaen.
welcke hy nieuwelijcx tot een ftadt ghemaeckt ende Worcum leyt op de ander fijde van de Wael, bykans w&rcnma
met muyren omcinghelt hadde , ten tijde van Floris de teghen over Gorchom, aen den Brabandtfchen oever,
IV , Grave van Hollandt, ontrent liet jaer 1230. De buyten de palen van Hollandt , maer nochtans het
felve Heer Iohan heeft alsdoen mede ghefticht dat rechts-ghebiedt des felven Graeffchaps onderworpen,
fchoone ende ftereke kafteefdat men noch huyden ten Dit is een redelijck ftedeken, 't welck eertijdts toeghe-
daghe te Goricom liet. In welcke ftadt daghelijcX wort komen heeft den Graef van Hoorn, maer namaels ver-
ghehouden een wijt-befochte marekt van alderley eet- beurt ghemaeckt is gheworden voor den Coningh.

Twee mylen van Worcum leydt Heufden , een ftadt Heufden*
met fraeye huyfen verciert ende tamelijckrijck, die
over veele dorpen ghebiedt, ende verciert is met een
fchoön ende fterek kafteel,fdïlat fy is een van de voor-

menichte,felve veeltij ts fchippers fijnde,naer verfchey- naemfte frontier-plaetfen van Hollandt.
den quartieren vervoeren. Men kan van den tooren de- Sinte Geertruyden-berch leydt op de llinckerfijde S. Geer*
fer ftadt byfehoon weder befcheyelijck fien ende tel- van de Merwe, ghelij cke verre (te weten drie mylen) t'euyden^
len twee-en-twintich bemuerde fteden. van Dordrecht,Heufiien, ende Breda. Is een tamelijck ^rgK

Óudewa- Oudewater light aen den Ifel, ontrent een myl van ftedeken, toebehoorende den Prince van Oraengien
ter. Woerden, ende wordt in de byvanghen van defe ftadt Hendrick Frederick van Nalfou,jonghfte fone van Wil-

ende Woerden veel goede kennip ghewonnen i daer af helm van Naffou Prince van Oraenjen , teghenwoor-
Nederlandt. O o

waren,als boter,kaes, veelderhande vogelen ende dier¬
ghelijcke , 't welck wel 't meefte fondament is van der
inwoonderen rijekdom, die de felve waren niet alleen
voor haer felven op-koopen, maer oock met groote
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#gh Goévernetir der Vereénighde Nederlanden. Het neft ghemaeckt, om de fchepen van Hollandt na Zee»
% gheduerende de Nederlandfche oorlogen foo fterck landt varende te plunderen, waer door 't de Hollanders
.ghemaeckt,dat het bynaeft ghehouden wordt voor on- inghenomen, ende een ftercke fchanfle op de haven
winbaer. Ontrent defe ftadt wort meeft alle de elft ghe- doen bouwen hebbenj het komt toe den Grave van A-
vangen, die men in de Nederlanden ter marckt brengt, renberge, ende derhalven hy onder andere tijtels hem
ende dat met fulcker menichte, datter op eenen dach felven oock fchrijft Baroen oft Baender-heere van Se-
alleen meer dan achthien duyfent netten ghetelt fijn. venberghe. Beneffens dit ftedeken, op den Ruyghen-
Men vanght hier oock in de Merwe overvloedigh veel lïil, tot verfekeringhe van de fchipvaert tuflchen Hol-
fteur ende falm , die mede naer'verfcheyden quartieren land ende Zeeland,is een ftercke plaétfe gebout, die na
vervoert wordt. Om de befittinghe'van dit ftedeken is wijlen dë Prince van Oranjen Wilhelm van Naflau,Wil-
eertijts grooten twift gheweeft tuflchen de Hollanders lem-ftadt is ghenoemt gheworden, fijnde nu ter tijt een
ende Brabanders,elek het rechts-gebied daer over pre- ftercke,wel gheleghene, ende tamelijcke goede ftadt.
tenderende: ja fo verre, dat de Staten van Holland hare Onder de fteden van Zuyd-Holland,die eertijdts be- at*
Princen de behoudinghe, ende die van Brabandt de ha- muert gheweeft hebben , is wel de eerfte Nieupoort, ie^oort'
re het weder-krijghen van defe plaetfe plachten te doen ligghende teghen Schoon-hoven over,aen de ander fij-
befweeren: ende men vindt in de chronijcken , dat de de van de Leek. Dit feydt men wel eer een tamelijcke,
Hollandfchen edeldom haren Prince,ais hy naer Hene- rijeke, ende overvloedighe ftadt gheweeft te hebben!
gouw reyfde, tot hier toe ghewoon waren uytgheley te maer ghelyck alle menfchelycke dinghen ongeftadigh
doen,om hare poflèflie des te meer te verfekeren. fijn, ende de grootfte fteden dickwils in fteen-hoopen

Sevenber* Sevenberghen is bet nederwaerts op de felve Mer- veranderen, alfoo is 't oock hier ghefchietj ende Nieu-
&hen. we gheleghen,drie mylen van Geertruydenbergh, ende poort is nu maer een vlecke van kleene middelen,doch

drie van Breda. Die van Brabant hadden dit ftedeken, heeft ftadts privilegiën, ghelyck Vlaerdinghen, Grave»
ftaende de dickmaels ghemelde oorlogen tot een roof- fände,den Haghe,ende andere»

Het Graeffchap

ZEELAND T,
Êt Graeffchap Zeelandt, (ghe- lijck ende volkomentlijck te befchryven,want een deel
lijck fommige fegghen) begfijpt der felve fijn dickwils door onweder, ende overvloet
de eylanden die binnen de ftroo- der zee verandert, ende nu kleynder ende dan weder»
men van de Scheld gelegen fijn, om grooter gheworden , nu vergaen, ende dan weder
ende heeft fijnen teghenwoor- opghekomen. Daeromwy alleenlij ck füllen befchry-
dighen naem, na veler gevoelen, ven de ghene die bedijckt fijn, namelijck, Schouwen, Delinge.
ghekreghen van de Denen, de Duyve-landt,Tolen, ende Orefant (welcke,ten aenfien
welcke eerft inghenomen heb- van de Schelde, ooftwaerts gheleghen fijnde, daerom-
bende het eylandt van Walche- me ghenoemt worden Zeelant be-oofterfcheldt) mitl-

ren, 't felve Zeelandt gheheten hebben, nae den naem gaders Walcheren, zuydt-Bevelandt, noord-Beveland
van het voornaemfte eylandt van Denemarcken, waer ende Wolfers-dijck, die onder den naem van Zeelandt
afalle d'andere omligghende eylanden alfo ghenaemt bewefter-fchelt gherekent ende begrepen worden,
fijn gheworden. Levinus Lemnius, een vermaert Me- Zeelandt, is in't weften ende zuyd-weften, maer voor-
dicijn-meefter gheborenvan Zierixzee, brenght den nemelijck in't noord-weften ende noorden, befpoelt Grenfefa
naem afvan Zee ende landt, om dat het een landt is met de wilde zee, doch teghen de felve wel verfien
rondom met de zee becinghelt: wiens opinie veel waer- ende bewaert met berghskens ende heuvelkens van
achtigher is, als wel de voorgaende, want der Denen wit zand, door de natuere ofte zee opgheworpen, ende
eylanden alfoo niet ghenoemt worden in hare tale, als ghemeynlij ck geheeten duynen, welcke alleen in Wal-
wy de felvighe noemen. Ende in defe opinie wordt hy eheren ende Schouwen , als wefende de twee uyterfteghevolght^by Louys Guicciardin, die hem nochtans eylanden,fijn. In't ooften ende noord-ooften fcheyden
niet toe en ftaet, ghelijck 't niet heel vreemt en is, dat het fekere ftroomen, (als het Goereefche gat/Flackee j
de Zeèufche eylanden eertijdts fouden bewoont ghe- ende Volckerack,) van het Graeffchap Hollandtjzuyd-

Otide in- weeft hebben by de volckeren die Cornelius Tacitus in waerts heeft het de flincker, ende zuyd-ooft-waert den
wonderen, fijn boeck van de feden der Duytfchen Mattiäcos rechterarm vande Schelde, die het van Vlaenderen

noemt. Overmits (feght hy) de Mattiaci in Hoogh- ende Brabant fcheydt, ende voort (foo ghefeydt is) in
duytfchlandt ende over den Rhyn ghewoont hebben, twee principale deelen afghedeelt.
ghelijck de voorfz Tacitus felve mede ghetuyght. An- Van daer de duynen ophouden, fijn Walcheren endé
dere willen fegghen , dat defe eylanden eerft by de To- Schouwen, ende d'andere eylanden rondomme, met
xandros foude bewoont fijn , doch dit is even onfeker. vafte ftercke dijeken befet, van fulcker hooghte, dat
Mijns bedunckens feght Ioannes Ifacius Pontanus wel de zee daer niet overvloeyen kan jende boven ghe-
beter als alle de reft, de welcke meynt dat de Zeelan- meenlijck foo breedt, datter twee waghens neffens den
ders,ofte te minften een deel van de felvighe,mede fij n anderen können op ryden, maer beneden aen den voet
oorfpronckelij ck van de Catten ghekomen, gelij ck hy wel vijfen twintich ellen breedt. Defe dij eken worden
breeder bewijftinfijn boeexken van de drie monden ghemaeckt van goede kley oft pot-aerde. Vanbuyten
des Rhijns. Doch wat hier in der waerheydt van fy, la- loopenfe allencxkens vlacker af, ende fijn boven op,
ten wy de gheleerde onder malkanderen bedifputeren, foo verre als 't water ghewoonlij ck daer teghen fpoelt,
ons ghenoegende , in't gros te fegghen, dat de Denen bet dan twee vingheren dick met ftroo ofte gluy wel
ende Noormans niet alleen defe Zeeufche eylanden dicht doorwrocht,hetwelckfewonderlijck fterck ende
noyt befeten en hebben, als voor een weeck drie vier, gheduerigh maeckt. De koften die daghelij cks aen de
ende Hollandt mede voor een korten tijdt, alfo fy daer vermakinghe, onderhoudinghe, ende verfeeckeringhe
weder uytghefmeten werden. Oft nu de Grave Die- van defe dijeken ghedaen worden, fijn feer groot, de
derick de Zeeufche eylanden gefamentlijck met Hol- arbeydt ende moeyte niet minder. Emanuel van Meterefi
landt verkregen heeft,ende op een felvige tijdt tot een in het 16 boeck fijner Commentarien verhaelt, uyt het
Graeffchap verheven fijn geworden,danofZeelandt te ghetuyghenifle der Zeeufche Dijck-graven j dat de
voren fijne befondere Graven gehadt hebbe,en wanner omvangh der landen van Zeelandt, foo verre die met
het eygentlij ck met Hollandt vereenight fy geworden, dij eken befet ende befchermt fijn, wel ghemeten we<*
können wy niet vaftelijck fegghen. Het is te gelooven, fende , bedraecht veertich mijlen weechs , elcke mij Ié
fo Ian Reygersberge Chronijck-fchryver van Zeeland, van veerthien hondert roeden , ende dat elcke roede
ende andere autheuren bewyfen, dat een deel van defe dij cks d'een door d'ander wel ghekoft heeft thien pont
eylanden, als Walcheren ende zuydt-Bevelandt, eer- vlaems, fo dat alle buyten-dijeken, te famen komen té
tijdts vaft gheweeft fijn aen Vlaenderen , ende dat by ftaen by de vier en dertigh tonnen gouds. De ordinäre
gheval ende tempeefte der zee,de water-vloet Schelde koften tot de onderhoudinghe der felver kan hier uyt
een nieuwen ftroom ofte loop tuflchen beyden gheno- ten deele afgenomen worden,dat,in't landt van Schou-
men, ende die van Vlaenderen af-ghefcheyden hebbe. wen, yder ghemet, ofte halve morghen Hollandts, alle irrtichu
Ghelijck oock Cornelius Battus fchrijft, een oudt ge- jaers te ghelden heeft, fo aen fchot als dijck-geldt, tuf- bmhejdt.
fchrift ghefien te hebben, waer in ftondt, dat, ontrent fchen de drie en vier guldens, welcke penninghen ee-
de tijdt van de geboorte Chrifti,defe eylanden niet dan nighlijck befteet worden tot de reparatie der dijeken.
met fekere enghe flooten ende water-loopen van mal- Maer alle defe overgroote koften worden overvloede-
kanderen afghefcheyden waren. Andere ghelooven, lijck vergoedet,door de uytnemende vruchtbaerheydt
dat ontrent de felve tijd de Schelde defe eylanden niet des landtsj het welcke, op dat ick andere greynen , als
alleen van Vlaenderen,maer oock van malkanderen af- gerfte, haver, en wat des meer is,voorby gae, infonder-
fcheydende, aldaer in de Mafe gheloopen hebbe * ende heydt gheeft groote menighte van feer fchoone ende
dat het,immers ten deele,die eylanden fijn, die (na Cse- uytghelefen tarwe, die in de omligghende landen wel
fars fchryven) de Rhijn maeckt,loopende te veel plaet- bekent ende grootelijcks begeert is. Daer beneffens
fen in de groote zee. Het is fchier onmoghelijck alle wafter veel kool-zaets, waer van olie wordt gheflagenj
de Zeeufche eylanden, fo groote als kleyne, eyghent- diemen befight om in de lampe te branden, zeep af té
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fieden, ende tot andere dingen meer. Meede oft krap¬
pe,die de verwers gebruycken, valter uytnemende veel
ende goet. Daer waffen oock, met name in't landt van
Schouwen,eenige Laurier-boomen met hare rype ende
Volkomen beffen, oft Bakelaer,een fake (feght Guicciar-
dijn) die in d'andere Nederlanden niet en ghebeurt.Ge-
lijck mede verfcheyden foorten van Medicinale kruy-
den, die elders niet te vinden fijn. De Zeeufche wey-
den fijn wonderlijck goet ende vet voor het vee; ende
felfsop de buyten-dijckfche fchorren , ofte voorlan¬
den, die nochtans alle getyden met de foute zee-baren
overloopen worden, dwalen ontelbare kudden fcha-
pen , de vetfte endefmakelijckfte van alle de Neder¬
landen. De duynen fijnder ghelijck in Holland vol ko-

'

nynen,ende op de koorn-ackers onthoudt fich een
groote menichte hafen, velt-hoenderen ende patryfèn.

Lucht. Wat aengaet de Zeeufche locht, daer van lullen wy
Lemnium hooren fpreken, wiens woorden naeden fin
vertaelt aldus luyden. Van de foeticheydt des Zeeu-

Tchen lochts en derf ick niet veel toefegghen, als die
op fommighe plaetfen wat ftrafachtich is, ende onghe-
fonder dan in de naeftgelegene landen , voornemelijck
des fomers, ende dat door de ftercke dampen der poe¬
len ende moraffchen,als oock door dien het landt wey-
nigh met boomen beplant is. Doch heeft dit voordeel,
dat fy niet haeft van pefte befmet wordt, maer de be-
fmettinghe eens ontfanghen hebbende, valt den men-
fchen leer wreedt, ende is niet haeft te verfoeten ofte
ftillen.Defe hardicheyd van de locht heeft het fpreeck-
woordt veroorfaeckt, waer mede men ghemeenlijck
wenfcht om Brabandtfche locht ende Zeeufche ren¬
ten , hoewel nochtans het eylandt van Schouwen een
tamelijck.wel getemperden Hemel heeft, ende in dien
deele alle d'andere Zeeufche eylanden te boven gaet.

Imvoon- De Zeelanders fijn feer fcherpfinnich, vernuftigh: in
deren aert. |iaer huys-houden fo net ende puntich,dat de Köninck

van Spaengen Philippus 11, ende fijne hovelinghen, in
Zeelandt aenghekomen lijnde, fich daer grootelijcks
inne verwonderden. Men vinter kloecke zee-luyden,
ende gheneren fich de Zeeuwen in't ghemeyn meeft
by de landt-winninghe ende viffcherye, op welcke fy
haer belonderlijck wel verftaen. Door de bandt en fijn
de inwoonders hier niet fo grofende groot van geftalte
als in Hollandt. Doch verhaelt de Zeeufche Chro-
nijcke , dat Graef Willem de vierde van die naeme

Zeeufe- van Hollandt, ende Zeelandt, toeghenaemt de Goe-
reufirwe. de, op deBruyloft van Carel deSchoone, Köninck

van Vranckrijck, een Zeelandtfche vrouwe ghebrocht
heeft, die fo groot van lichaem was, dat felis de alder-
grootfte mannen maer dwerghskens by haer en fchee-
nen te wefen. Haer krachten waren fodanigh, dat fy in
elcke handt een volle tonne biers konde dragen , ende
een balck, die acht mannen niet en konden optillen,
haelde en lleepte waer fy begheerde.

Steden. In Zeelandt fijn maer fes bemuerde fteden, die hare
ghedeputeerden ende ftemmen hebben ter vergade-
ringhe van de Staten des felven landts,namelijck, Mid-
delburgh , Zierixzee, Goes , Tolen , Vliffinghen, ende
Vere. Daerenboven fijnder noch S. Martens-dijck,Ar-
muyden, ende Brouwers-haven, welcke mede wel goe¬
de belloten vlecken lijmende ftads privilegiën hebben,
maer eygentlijck onder de fteden niet ghetelt worden.
Roemers oft Reymers-wale light nu meeftendeel ont¬
mantelt, hoewel het mede fijne burghe-meefters heeft.
Dorpen oft open vlecken teltmen in Zeelandt over de
hondert,waer onder fommighe uytnemende groot fijn,
als Domburgh, eertijdts een ftadt, ende als noch ftads
privilegiën hebbende: Haemftede, een oude Baronye,
Scherpeniflè, Cruninghen , Baerlandt, ende meer an-

5taten. dere. De Staten des landts ende Graeflijckheydts van
van Zeelandt beftaen uyt de eerfte edele, welcke den
gantfchen Adel reprefenteert, namelijck, de Marquis
van der Vere ende Vliffinghen, plaetfen teghenwoor-

Flechen.

Dorpen.

delijck toebehoorende den Prince van Oranjen Freden
riek Hendrick van Naffou, ende de fes voorghenoem-
de fteden.

Schouwen is het grootfte eyland beoofter-Scheld,de Schouwen
Latiniften noemen het Scaldia, na de Schelde, die 't fel-
vemet de andere oofterfche eylanden van bewefter-
Scheldt onderfcheydt. Het is eertijdts grooter ghe-
weeft, ende placht noordt-Bevelancft fo na te ligghen,
dat de inwoonders van 't een en 't ander eylandt te fa-
men konden fprake houden, daer fy nu met een wijdt
water van den anderen afghefcheyden fijn. De oor-
faecke van defe afbrake is gheweeft het gheweldt van
de zee, ende onachtfaemheydt, oft liever onervarent-
heydt der inwoonders, die niet ghewoon waren hare
dij eken foo hoogh ende gheweldigh te maken, alsmen
naderhandt uyt hooghdringhende noodt heeft moeten
doen. Nu begrijpt het in fijnen ommeloop, behalven
de aenghehechte polders van Dreyffchor, Sonnemaer,
Noordgouwen, ende meer andere, tuffchen de feven
ende acht Zeeufche mij len:maer die de zee-ftrand vol-
ghen wilde, ende den ringh van de annexe polders,
moeft al wel te beene welen, als hy 't in een Somer-
fchen dach foude om gaen. Men houdt het, londer de
polders, binnen dijeks groot te wefen over de 18000
ghemeten, oft 9000 morghen, waer onder veel moeren
oft halfverdroncken landen fijn, die nochtans door de
naerfticheydt der Noordt-hollanders,aldaer federt ee-
nighe jaren herwaerts nedergellaghen,nu al mede ghe-
bruyekt worden, ende met menighte van melck-rijcke
koeyen bellaghen fijn, behalven dat fy uyt de poelen
ende floten overvloedichveel palinghs trecken, die
uytnemende goet ende vet fijn, ghelijck van de water¬
vogelen daer mede in grooten ghetale gevanghen wor¬
den. Al het welcke gheen kleyne vervullinghe ende
neeringhe veroorfaeckt in Zierixzee.

Zierixzee,de Hooft-ftadt van beoofter-fcheldt,ende Zierixx.ee.
naeft Middel-burgh, van heel Zeelandt, is naer de opi¬
nie der fabuleufen hiftorie-fchryvers, geflieht in'tjaer
onfes Heeren 849, by eenen Zyrigus, oft Zierick, van
welcke fy haren naem heeft, ofte van Ceres , ofte van
Circe. Sy word gehouden voor de oudfteftad van Zee¬
landt , ende plach wel eer vermaert te fijn door den
grooten handel die daer ghefchiede: maer naederhand
het diep verloopen lijnde,is fy de zee-vaerts allenskens
quyt gheworden, ende beftaet nu meeft by de viffche¬
rye, ende landbouwinghe, doch worter noch tamelijc-
ken handel ghedreven van fout, dat hier uytnemende
wit ende fijn ghemaeckt wordt; ende van meede, die
in't eylandt Schouwen overvloedich ende feer goet is.
De ftadt is rondtomme met fteenen mueren belloten,
uytghenomen in't aenkomen van de nieuwe haven, een
heerlij ck werek, dat de Magiftraet voor weynighe ja¬
ren met groote koften hebben doen maecken, op hope
van den handel weder te locken, dan tot noch toe met
kleene vrucht. Defe haven is ontrent een half mijl
langh, ende valt op 't eynde in dien arm van de Schel¬
de, die Zeelandt (foo ghefeydt is) in tween deelt: Sy is
een van de drie treffelijcke ende (om foo te fpreecken)
royale wereken, by die van Zeelandt, ftaende den oor-
logh tegen Spaenjen, ghemaeckt, maer gheen van drie
wel gheluckt, naer de voorghenomen hope. Onder
andere publij cke gheftichten, daer de ftadt van Zierix¬
zee mede verciert is,munt voornemelijck uyt hare
Hooft-kercke, ghenoemt S. Lievins Monfter,overmits
fy eerftmael ghewijt is ter eeren van den felven Zeeu-
fchen Apoftel j in heel Zeelandt en heeft defe kereke
haers ghelijcke niet, foo in grootheydt als fchoonheyd
van ghebouw, nochtans meent men datfe noch veel
fchoonder gheweeft fy, eerfè jammerlijck van de bli-
xem aenghefteken ende verbrandt wierdt, in't jaer dat
dit veersken mede brenght, 't welck noch te leien is
boven aen feeckeren yferen tralie voor de glafèn-ven-
fters van de kerck-Meefters kamer,iuydende als volgt:
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Om dit te verftaen, moetmen weten dat de brandt
(daer wy van fpreecken) gheviel op een kerek-mis
avondt. Nu foo is men in de Roomfche kereke op den
dach der kerck-wyjinghe onder andere ghewoon te
finghen de woorden die de Patriarch Iacob fprack, als
hy,uyt fijnen droom oft ghefichte ontfpringhende,fey-
de, defe plaetfe is fchrickelijck, ende in't latijn Terribi-
Lseft locmiße. Het veerfken dan is een t'famenfpre-
kinge,tuffchen yemandt uyt den volcke ende een Prie-
fter: Singht (feght d'eerfte) morghen, Terribilü. Ick en
kan niet, antwoordt de Priefter. Waerom? om datter
vier valt,te weten uyt den hemel. Nu komen wy weder
ten propoofte, ende fegghen dat aen 't wefteynde van
defe kereke gebout is een uytnemende fchoone toren,
vanfonderlinghe dickte,maer niet hooghena adve-
nant, overmits hy maer een derdendeel is opgemaecktj
waer fy voltrocken volghende 't model, dat noch te
fien is, foude buyten twijffel alle Nederlandtfche too-
rens overtreffen, ende een fonderlingh baken fijn voor
de fchepen in zee.

Rechten De ftadt van Zierixzee heefteen wijdt-ftreckende
enprivile- jurifdidtie , niet alleen over 't platte landt van Schou-
gien. wen 5 wiens dorpen altemael voor hare vierfchaer te

rechte ftaen , hebbende voorts hare Gemeente-Burge-
meefter, met fijn feven Heem-raden, en het volkomen
ghefegh in faecken van dijekage^maer oock over Duy-
velandt, voor weynighe jaren aen Schouwen ghehecht,
alwaer hare regeerders by recht van koope Ambachts-
heeren fijn vande vier bannen. Sy is oock van haer
oude landts-heeren begaeft met veel fchoone privile¬
giën, ende met name, dat hare burghers het ongheluck
hebbende van yemandt nedergheleyt te hebben , uyt
haer goederen niet meer moghen verbeuren als vijf
pondt plaems, dat fy ende hare goederen tolvry fijn in
Hollandt, Zeelandt, Vrieflandt, ende Henegouw, met
meer andere.

Brouwers* In het felve eylandt van Schouwen is oock ghelegen
haven. de ftadt Brouwers-haven, te voren een open vlecke,

maer gheduerende denoorlogh metaerde wallen be4-
fchanft. Hier gheneeren fich de borghers,behalven de
landt-winninghe, veel met den haringh-vaert, ende re¬
den jaerlijcks ettelijcke buyffen uyt ter zee. De naem
van die plaetfe fchijnt daer uyt fijn oorfpronck gheno-
men te hebben, dat eertijds aldaer aenquamen de bier-
fchepen uyt Holland,van waer dan het bier met fchuy-
ten ghehaelt ende naer andere Zeeufche quartieren
vervoert plach te worden.

Dorpen,De dorpen in den lande van Schouwen gheleghen,
waer onder fommighe feer goedt ende groot fijn: met
namen Haemftede, Burgh,Noord-welle ende meer an¬
dere , noch oock de annexe polders van Dreyfchor,
Sonne-maer,ende Noortgouw, en fullen wy kortheyds
halven hier niet befchryven , maer voortvaren tot het
tweede eylandt van beoofter-Scheldt, 't welck nae fijn
Hooft-ftadt ghenoemt is 't landt van der Tolen.

Der Tolen. Dit eylandt is foo groot niet als Schouwen , hoewel
het nochtans vermeerdert is met dat van S. Martens

dijck,waer van het wel eer plach afghefcheyden te we¬
fen met een tuffchen beyden loopende water , maer
niettemin feer van ghelijeker aerdt ende vruchtbaer-
heydt. Het oude Graeflijcke ftedeken Tolen heeft fijn
naem van de Tol, diemen aldaer den Graven van Zee¬
landt plach te betalen. Light maer twee mijlen weeghs
van Berghen op den Zoom,ende is onlancks feer fterek
ghemaeckt, lijnde voorts in tamelijck goeden doene,
ende hebbende de vierde ftemme in de vergaderinghe
van de Staten des felven Graeffchaps.

5. Mar- S. Martens dijck , het tweede bemuerde ftedeken in
tens-dijck, dit eylandt, is een feer ghenoechlijcke ende luftighe

plaetfe,toebehoorende, met de byghelegen Heerlijck-
Nederlandt.
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heydt van Scherpeniffe , den Prince van Oraiijen, als
erfghenaem van den huyfe van Bueren , die der-
halven aldaer heeft fijnen Droft ende andere Offi¬
cieren.

Aen het felve eylandt fijn metter tijdt oock aenghe-
dijekt gheworden * de polders van Poortvliet, Voffe- Toortvhet.
maer, ende Stavenifïè, eleks met een goedt dorp van Voffemacr.
ghelijeken name befet. Stavemjfe.

Duyvelandt, alfo gheheeten nae de groote menich- Dupe*
te der duyven fich aldaer onthoudende , is het derde landt.
eylandt van de beoofter-fcheldtfche, groot vier goede
mijlen in't ronde, maer fonder eenighe ftadt oft bello¬
ten plaetfe. De dorpen daer in gheleghen fijn feven in
ghetale, waer van de vier , namelijck, Nieuwer-kerc-
ke , Ouwer-kercke , Vyanen, ende Capelle, diemen
ghemeenlijck noemt de vier bannen, in eygendomme
toebehooren de ftede van Zierixzee, diefe by koope
verkreghen heeft van den fterf-huyfe des leften Heers
van Beveren , ghefproten uyt den Doorluchtigen huy¬
fe van Borgondien , ende fonder wettelijck oir ghe-
ftorven. De voorfeyde ftadt heeft heel onlancks dit
eyland met een middel-dij ck aen den lande van Schou¬
wen vaft ghemaeckt.

Het vierde ende laetfte eylandeken vande beoofter- Orsfandt.
fcheldtfche is Orezandt, oft (foo andere fchryven).
Moorezandt,ghelegen tuffchen Schouwen ende noord-
Bevelandt. Defe gorfinghe (want te voren en hadde
het noyt landt gheweeft, maer altijdt met de zee ghe-
meen gheleghen ) is voor weynighe jaren , ten meeften
deele bedijekt gheworden by de borghers van Zierix¬
zee. Was met den eerften over de 700 ghemeten, dat
is vierdehalfhondert morghen groot,maer neemt door
't gheweldt vande ftroomen allenskens wederom af,
ende fchijnt tot fijn vorigen ftaet te willen keeren. On-
dertuffchen is de grondt uytnemende vruchtbaer,ende
heeft haer bedijekers hunne uytgeleyde peningen over
langhe vergoedet.

In Zeelandt bewefter-fcheldt, fijn de eylanden Wal- Bemftcr*
cheren, Zuydt-bevelandt, Noordt-bevelandt, endeßhddt.
Wolferts-dijck.

Walcheren is het voornaemfte, ende als het hoo Walcheren,
van heel Zeelandt, niet foo feer om fijn grootheydt,
(want Zuydt-bevelandt is van meerderen ommeloop,)
als van weghen fijne bequame gheleghentheydt, rijek-
dommen, menighte van inwoonderen, fchoonheydt,
ghetal van fteden , ende meer andere qualiteytem
Het begrijpt in't ronde thien mijlen, ende telt vier be¬
lloten fteden , namelijck, Middelburgh , Vliffinghen ,
Vere, ende Armuyden. Behalven noch de oude fteden
van Domburgh, Soutelande , ende Weftcappele , de
welcke,hoewel fy nu open vlecken fijn, genieten noch¬
tans hare voorighe privilegiën ende ftadts rechten. De
naem Walcheren brengen fommighe af van de Walen,
andere van de wal-viffchen, wekker meyninge fchijnt
bevefticht te worden met het wapen des eylands,welck
is een wal-vifch.

Middelburgh, dat de Hooft-ftadt is niet alleen van MiddeU
Bewefter-fcheldt, maer oock van gantfeh Zeelandt, burgh.
word alfo genoemt van Midden ende Burgh, om dat fy
is als een burgh ghelegen in't midden van Walcheren.
Diefe in't latijn Metello-burgum noemen, ende den naem
afbrenghen van den Roomfchen Metellus, makenfe
veel hondert jaren ouder dan fy is, want men weet dat
fy ontrent denjare 1120, (als Biffchop Godebaldvan
Wtrecht de Premonftreyte Monicken aldaer invoerde,
in plaetfe van de Regulieren, die hy vermits de onghe-
fchicktheydt hares levens uytdreef) maer een dorp
was , ende hare voornaemfte ftadts rechten ende privi-
ligien verkreghen heeft van Köninck Willem van Roo-
men, Grave van Hollandt ende Zeelandt, de welcke
oock met de Koninginne Ifabelle fijn Huys-vrouwe te
Middelburgh in d' Abdye begraven is. Sy leydt, on¬
trent een derdendeel mij Is van Armuyden, een mijle
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van Vliflinghen, ende foo veel van Ter Vere,fijnde een
groote, fchoone,machtighe,ende ftercke ftadt,met lu-
ltighe {traten, fraye huyfen, ende veel treffelijcke pub-
lijcke ghebouwen verciert. Waer onder voornemelijck

De Abdye. uytmunt de heerlijcke Abdye van S. Niclaes, eertijdts
befeten by monicken van der Premonftreyten orden,
maer nu ghedeftineert tot een woonplaetfe van eenige
uytde Gecommitteerde Raden der Staten van Zee-
landt, die aldaer mede hare vergaderinghe houden. In
d'Abdye hebben oock haer byeencomfte de Reken-
meefters van Zeelandt, mitfgaders de Raden gecom-
mitteert ter Admiraliteyt: ende felfs Prince Frederick
Hendrick, wanneer hy in Zeelandt is, houdt aldaer lijn
relidentie. Daer is mede de Münte van Zeelandt, ende
een groot beilote pleyn, met oude ende luftighe boo¬
men beplant, tot vermakinghe niet alleen van die daer
binnen woonen,maer oock van de gantfche burgherye.
Het Had ofte raedt-huys van Middelburgh is mede een
feer heerlijck gheftichte, ftaende neffens foo fchoonen
Marckt-velt, allfer in de Nederlanden niet veel te vin¬
den lijn, rondtom vry van alle huyfen, ende voor aen
de gevel met eenighe van der ouder Graven ghehou-
wen beelden verciert. De toren daer neffens ryfen-
de met het cierlijcke uyrwerck, verheerlijcken het
werck niet wevnigh. Ghelijck mede de nieuwe fpits
Voor weynich jaren op den Hompen toren van d'Ab¬
dye ghebracht. Dit werck met lijn aenhanghfels ende
byvoeghfels achtmen ghekoft te hebben over de an¬
derhalve tonne gouts,hoewel by faute van fekerknecht
niet naer wenfche ghevallenis, ende de voorfeyde fpits
aen d'een lijde wat overhanght.

Rijckdom. De ftadt Middelburgh heeft feer in volck, rijckdom
ende neeringhe toeghenomen, lints Antwerpen aen de
fijde van Spaengen ghekomen is , foo datfe met rechte
onder de treffelijckfte koop-fteden van Europa ghere-
kent mocht worden , hebbende de machtighfte koop-
luyden van Brabant ende Vlaenderen aldaer haer re-
fidentie ghenomen. Totdewelcke naemaelsis byge-
vallen de Enghelfche natie, die van de ftadt vereert fijn
gheweeft met eenfchoone , ende bequame huyfinghe,
als oock met vrydom van alle borgherlijcke Iaften: de-
fe fijn nu te Delft, 't Hofvan Zeelandt veroorfaeckt al¬
hier mede gheen kleynen toeloop van menfchen uyt de
omgeleghen quartieren, gelijck oock het ftapel-recht
van de Franfche, Spaenfche, Canarifche , ende andere
Wefterfche wijnen,die ter zee in defe Nederlanden ge¬
bracht worden ,de ftadt goede profijten aenbrenght.
Al het welcke ghemaeckt heeft,datmen de oude ftads-
mueren heeft moeten Hechten, hare palen rondom wy-
der uyt-fetten, ende die met nieuwe aerde wallen, bol-
wercken, ende poorten omringhen.

IAenfien- Defe ftadt is fo niet vervallen, offy is naeft Amfter-
lijcheydt, dam de voornaemftekoop-ftadt vande Vereenighde

Nederlanden , hebbende noch ter tijdt de tweede ka¬
mer van d'Ooft-Indifche Compagnie,haer oudt ftapel-
recht van de Wefterfche wijnen, ende de waerdigheyd

Het Hof. van de relidentie des Hofs van Zeelandt. Hare Hooft-
kercke is eertijdts ghewijdt gheweeft ter eeren van S.
Pieter, behalven welcke daer noch fijn de twee kerc-
kenin d'Abdye, de Gaft-huys kercke, ende meer an¬
dere.

Fliffwm. Vliffingen , datmen ghemeenlij ck houdt lijnen naem
te hebben van de VlelTche ofFlelfche, eertijdts aldaer
vergeten by S.Willeboordt,een van de eerfte ende ver-
maertfte Apoftelen van Zeelandt, is een zee-ftadt, jae
de Koninginne ende lleutel van de Nederlandtfche
Noordt-zee , ghelijckfe Keyfer Carel de vijfde plach
te noemen, die derhalven lijnen Sone Philippus, onder
andere verholentheden,belafte, defe ftad infonderheyd
wel te bewaren. Sy is gheleghen aen de zuydt-weft-fij-
devan Walcheren, een goede uregaensvan Middel¬
burgh,ende twee van Ter Vere. Plach,in'tjaer 1400 of
daer ontrent, niet veel anders te wefen als een Veer oft
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paflagie van Zeelandt op Vlaenderen,gelijck de Chro-
nijcken melden: maer is namaels vermeerdert,ende nu
ontrent 125" jaer gheledenmet mueren ende poorten EenQad
ghefterckt by Adolph van Burgondien , in fijn leven geworden.
Heere van Ter Vere ende Vliflinghen, ende Admirael
van der zee. Doch heeft langhe te voren geweeft,ende
ftadts privilegiën ghehadt. Want daer wordt ghewach
van haer ghemaeckt, in de Chronijcken, onder Floris
de 111 dies naems, Grave van Hollandt ende Zeeland,
ontrent den jare 1227, ende men leeft datfe GraefWil¬
lem de III in'tjaer 1215- metfchoone ftadts rechten
begaeft heeft. In het beginfel ftondt fy onder de heer¬
lij ckheydt der Graven van Zeelandt,maer is naemaels,
het fy by koope, ghefchencke, oft anders, ghekomen
aen den huyfe vanBorfele,diefe gefamentlijck met Ter
Vere wat meer dan 100 jaren befeten hebben, tot dat
eyntlijck Willem van Naflou, Prince van Oranjen &c.
de felve twee fteden ende 't Marck-graeffchap van
dien, met confent der Staten van Zeelandt ghekoft
heeft voor de fomme van hondert fes en veertich duy-
fent Carolus guldens, wiens fone, Prince Maurits van
Naflou, de felvighe naer hem, ende daernatr Prince
Frederick Hendrick ghe-erft hebben, de welcke de
felvighe als noch befit, ende overfulcks is de eerfte
edele, reprefeterende , ter vergaderinghe der voor-
ghenoemde Staten den gantfchen Edelaom des landts
ende Graeflijckheydts van Zeelandt. De ftadt Vlif- Vermeer-
fingen is in korte jaren herwaerts feer vermeerdert engå¬
ende ghefterckt, fijnde in de nieuwe ftadt oock ghe~^flT^*
bout een kercke voor de Enghelfche natie (die federt
denjare 1 yBy hare garnifoenen aldaer ende in fommige
andere fteden hebben ghehadt, tot den tijde toe dat de
felvighe plaetfen weder geloft fijn voor alfulcken fom¬
me gelts,als fy verpand waren aen de Coninginne Eliza¬
beth, door goede voorlicht van Iohan van Olden-Bar-
nevelt, in fijn leven Advocaet van 't Graeffchap Hol¬
landt,) ende eenfchoon PrincenHof. Ghelijck dan op
't Merckt-velt, ter plaetfe daer het Preeck-heeren
Cloofter te ftaen plach , ghefticht is het heerlij ck nieu
ftadt-huys, nae het model van dat van Antwerpen,
doch niet foo groot; een van de drie royale wereken
by die van Zeelandt (foo voren gheroert is) ftaende
d'oorloghe ghemaeckt, maer noch niet heel vol-troc-
ken. De oude Parochie-kercke van de ftadt is na ghe-
legentheydt van de felve een groot ende fchoon ghe-
bouw, met eentamelijckhooghen tooren ende goedt
uyr-werek verciert. De inwoonders van de ftadt fijn
veel zee-varende luyden, dryvende grooten handel op
Enghelandt, Vranckrijck, Spanjen, ende de eylanden,
foo dat defe ftadt naer haren doene is de neeringach-
tichfte ende volck-rijckfte van gheheel Zeelandt.

Vere, anderfins Camp-vere gheheeten, om datmen Nere.
van daer plach over te varen op Campen, eertijdts een
vermaert dorp in Noordt-bevelandt, maer nu door de
zee vergaen, is de derde bemuerde ftadt des eylandts
Walcheren, geleghen in't noordt-ooften op den oever
der zee,een groote mijle van Middelburgh,welcker fte¬
den inwoonderen , ghelijck oock die van Middelburgh
en Vliffingen, malkanderen können befoecken langhs
een goede beiträte wegh, ftreckende van de eene ftadt
tot aen den anderen. Defe ftadt is in den jare 135-8 be-
muertgeworden door den Heere van Borflele,ende na¬
derhand vermeerdert fijnde, met veele fchoone privile¬
giën begiftight, ende eyntlijck, ten tijde van Maximi-
liaen van Borgondien, verheven tot de waerdigheydt
van een Marck-graeffchap. Overmits hare goede gele-
gentheydt, ende de bequaemheydt van de haven,plach
fy ghefrequenteert te worden van verfcheyde landen
ende fteden , als Spanjen, ende de eylanden van Cana-
rien, van waer de eerfte Nederlandtfche fchepen in den
jare 1 jo8 met fuyeker alhier aenghekomen fijn, die fy
t'Antwerpen ter merekt voerden , maer en konden
gheen twee blancken maken van't pont: Vranckrijck,

tot
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tot wekken eynde de ftadt verkregheii heeft het recht
van een vrye krane: Ooft-landt,aen welcke natie alhier
frequenterende fijn gegeven verfcheyden privilegiën*
ende vryheden van handelinghe * felfs al eer de fteden
van Antwerpen ende Amfterdam hare neeringhe* ende
traffijeke aldaer hadden : ende ten leften Schotlandt,
die van over vele jaren haren ftapel van verfcheyden
koopmanfehappen ter Vere ghehadt, ende noch heb¬
ben. Sijndede felve ftadt oock vermaert door hare
viflcherye, waer mede de borgers onder andere koop^
manfehappen fich meeft gheneren. In voorleden tyden
heeft Ter Vere gheweeft de relidentie van de Admira-
len,ende raden ter Admiraliteyt der ghemeene Neder¬
landen , ende is over fulcks in den jare 15-64 van wegen
den Köninck van Spanjen, als doen ter tijdt Prince
ende Heere van de Nederlanden, aldaer ghefticht een
gemeyn Arfenael ende Amunitie huys van alle de amu-
tieende ghereetfehap tot de Nederlandtfche zee be-
hoorende. De oude Heeren van Ter Vere plachten
hare woonftede te hebben buyten de ftadt, op een feer
fchoon ende wel ghebout huys, ghenaemt het hofvan
Sanden-burgh, nu door den oorloghe gheheel ver¬
gaen.

Oudt Ar- De plaetfe daer 't oude Armuyden gheftaen heeft,
■muyden. en is niet verre gheleghen van daer nu t'nieuwe ftaet.

Het was een fchoon dorp met een Cafteel, met rijeke
inwoonders, foo koop-luyden als andere, mitfgaders
een fchoone reede ende haven, alwaer groote menich-
te van fchepen uyt verfcheyden landen met koop¬
manfehappen gheladen plachten aen te komen, ende
van daer wederom t'feyl te gaen nae andere landen.
Daer was oock ter felver tijdt groote handel, jae meer
als tot Middelburgh, 't welcke doen gheen bequame
haven hadde.

Het voorfz out Armuyden, tuflehen de oude haven
van Middelburgh ende het nieuwe Armuyden, op de
zandt-plate ligghende,tuflehen S. loos polder, ende de
rechte diepte ofte canael van 't voorfz Armuyden,
door het ghewelt der water-ftroomen gheheel onder
gheworpen fijnde, met namen in den jare 143 8, ten tij¬
de van Heer Gillis, fijnen leften, waren, ende natuer-
lijcken Heere, foo heeft de felve fijne inwoonderen
doen verhuyfen, ende hare wooninghe ftellen op den

Nieu Ar- dijck daer nu het nieu Armuyden ftaet: Welcke dijck
muyden. hoewel fy eyghentlijck ende meeft Ooft-hoeck ghe-

noemt wordt, foo behouden nochtans de huyfen, daer
op ende onder ftaende,den naem van Armuyden. Nieu
Armuyden heeft federt, door de bequaemheydt van
fijne diepe reede ende goede gheleghentheydt op de
zee, langen tijdt behouden goeden handel ende vaert
van groote fchepen,de welcke daer met geheele vloten
t'feffens uyt de gantfche Chriftenheydt aen pleghen te
komen met alderley foorten van koopmanfehap, van
de welcke een deel aldaer gheconfumeert ende ghe-
fleten wierden, ende de refte ghevoerdt nae andere
fteden van de Nederlanden, blyvende alsnoch daer ter
plaetfen een goede menighte van grof fout, dat van
Spanjen, Vranckrijck, Weft-Indien ende andere quar¬
tieren ghebracht wordt: Ghelijck dantenfelven eyn¬
de , federt datmen in Zeelandt begonnen heeft fout te
fieden ende raffineren, verfcheyden Sout-keten aldaer
opgherecht fijn, in de welcke het grove fout wit ghe¬
maeckt wordt tot dienft ende nutticheydt van de om-
ligghende landen.

Ende hoewel het voorfeyde nieu Armuyden voor
den jare 15-72 een open plaetfe was, heeft het nochtans
van eerften affeer vermaert gheweeft, ende voor een
ftadt bekent, in Spaengien, Portugael, Vrancrijck, Ita¬
lien , jae door de heele Chriftenheydt, uyt oorfaecke
van den grooten handel die daer ghedreven wierdt,
ende vermits de navigatie van alle gheweften. Waer-
omme, ende voornemelijck om fijne goede ghelegent-
heydt ter zee, de Grave van Zeelandt, alhier eertijdts

Nederlandt,

A N D T.
opgherecht heeft het Tolhuys fijnes Graeffchaps, hél
welcke noch teghenwoordelij ck ftaet, als hebbende
gheweeft ende noch fijnde de voornaemfte macht van
de tol van Zeelandt. Het was oock feer wel bebouwt
ende volckrijck foo van borghers als vreemdelinghen *
de welcke in alle dinghen ghenoten de privilegiën ende
vryheden der ftadt Middelburgh , als borghers der fel¬
ve* ende als hanghende aen de jurifdidtie van dien, tot
den jare 1572 voornoemt. Öp welcken tijdt de bor¬
ghers ende inwoonders van Armuyden,ter oorfake van
de troubelen ende oorloghen als doen opgheftaen,haer
begheven hebben onder 't Gouvernement van de Prin¬
ce van Oranjen, fijnde weynigh daghen daernae fuby-
telijck overvallen van de Spaenjaerden, de welcke vele
der felver van hare goederen beroofden, vele oock om
't leven brachten* Dan, Middelburgh in denjare 15-74
överghegaen fijnde aen den Prince, heeft fy,fiende den
jammerlijcken ftaet der borgheren van Armuyden, om
haer te meer tot het opbouwen van hare huyfen te ani¬
meren , ende voornamelijck ten aenfien vän de goede
ende getrouwe dienften by haer te water ende te lande
ghedaen, de plaetfe van Armuyden ende hare inwoon¬
ders, het contradt met die van Middelburgh gemaeckt
fulcks toelatende, ontflaghen ende vry ghemaeckt van
de fubjedtie der felver ftadt Middelburgh, haer verlee-
nende ftadts rechten ende privilegiën , ende de plaetfe
vaftmakende met block-huyfen, wallen * veften ende
poorten.

Waer door fy moet grijpende hare vervallen huyfen
herbout hebben,fo dat Armuyden federt een ftad is ge¬
bleven , onder haer eyghene overheden ende rechters*
gehadt hebbende noch voor weynige jaren een haven
die doorgantfeh Europa vermaert was, overmits het
oneyndelijck getal der fchepen van alle natiën die daer
daghelijcks aenquamen ende afvoeren, fo datmen der
dickwils vier of vijf hondert groote fchepen teffens
fach ligghen. Maer het diep allenskens verloopen lijn¬
de , is teghenwoordigh in foo foberen ftaet gheraeckt,
datter de huyfen vervallen,ende de plaetfe nauwelijcks
de waerdigheydt van een dorp kan befchermen.

Weftwaerts ende noord-weftwaerts van Vliflinghen, Vieckeri,
langhs den oever der zee na Ter Vere gående, fietmen
onder de duynen van dit eylandt fommighe groote
vlecken oft onbefloten fteden,met namen Soute-lande Soutelande;
ende Weft-cappele , welcke laetfte plaetfe alnoch ha- mfi-cap*
ren befonderen fchout ende andere ftadts Vryheden pelle.
heeft: maer de oude ftadt, die feer fchoon was,ende de
befte haven van gantfeh Walcheren plach te hebben,is
al over 15-0 jaren verdroncken, ende light nu , ghelijck
de zeeluyden feggen , meer dan een kenning in zee.

Daernae komt Domburgh, mede voortijdts een Domburg
ftadt, ende alsnoch ftadts privilegen ghenietende, hoe¬
wel niet befloten, waer by light de feer luftighe plaetfe
van Weft-hoven, eertijdts toebehoorende den Abt van
Middelburgh.

Tuflehen Vliffingen ende Armuyden light de hoeck Rammë*
ofte punt van Rammekens, op welcken by Keyfer Ka- kens%
rel de vijfde ghetimmert is het flot Zeeborgh, om den
ingangh van de riviere op die fijde te bevryden*

Daer en boven heeft dit eyland veel fchoone dorpen, Dorpem
onder welcke is Zuydtborgh, oft fomen ghemeenlijck
fchrijft Souborgh , gheleghen by naeft ter halver we-
ghen tuflehen Middelburgh ende Vliffingen , een feer
luftige plaetfe met een heerlijck Paleys, daer de hoogh-
ghedachte Keyfer, ligghende op fijn lefte reyfe naer
Spaengen, in den jare 15 j6, langen tijdt nae de windt
heeft moeten wachten.

Zuydt-bevelandt is het naefte Bewefter-fcheldt- Êuyd-
fche eylandt aen Walcheren,hebbende ten zuyden het beveUndt,
Graeffchap Vlaenderen, waer van het ghefcheyden is
door den tuflehen beyden loopenden flincker arm van
de Schelde, ghemeenlijck ghenaemt de Honte. Som-
mighe brenghen den naem des eylandts afvan de woor-
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dekens zuydt ende beven, om dat het, eer 't ingedijckt
was , beefde als ofhet niet vaft ghegrondt oft onderfet
en hadde gheweeft. Maer de welgheleerde Petrus
Bertius feght, dat de naem van de Beyerfche komt,
welcker baniere oft veldt-teecken in des landts wapen
ghefien wordt. Diteylandt ishetgrootfte van alle de
Zeeufche, ende heef t voortijdtszo mijlen in't ronde
ghehadt, maer nu, mits de groote tempeeften der zee,
als oock de geduerighe vloed ende ebbe van de Schel¬
de , die tulfchen Romers-walen ende Berghen op den
Zoom geweldichlijck ende doorgaens loopt, is het by-
naeft de helft ghemindert. Heeft eertijdts drie fteden
ghehadt, waer afde voornaemfte , Borfele ghenaemt,
in'tjaer 15-32 met alle de omligghende landen,ghehee-
ten de Heerlij ckheydt van Borfele, verdroncken is,
ende federt noyt weder bedijckt.

Romers- Romers-wale , wiens naem fommighe doch fonder
svale. fondement,van de Romeynen willen afbrenghen,hoe¬

wel het door den felven vloedt van'tjaer 1532 , van
het ander landt afghefpoeit, ende ghelijck een eylandt
op hem felven ghebleven is, heeft nochtans tot Guic-
ciardijns tijden toe , ende fommighe jaren daernae, de
eerfte plaetfe gehouden onder de zuydt-bevelandtfche
fteden, maer is, ftaende de lefte troubles, en met name
in den jare 1574, by die van Zeelandt, om den Spaen-
fchen te beletten aldaer te neftelen, in brandt ghefte-
ken, foo dat het teghenwoordigh een arme defolate
plaetfe is,daer niet en woonen dan fommighe fchamele
molfel-haelders. Het plach gehouden te worden voor
de oudtfte ftadt van Zeelandt, ende heeft overfulcks
de Köninck van Spanjen Philips de 11, als Grave des
felven landts, aldaer den eedt ghedaen , ende weder-
omme van de Staten des landts ontfanghen.

7er Goes Goes, oft,fomen ghemeenlijck fpreeckt, Ter Goes,
is alleen van de Zuydt-bevelandtfche fteden gheheel
ghebleven, in een laeghe morafachtighe plaetfe,aen de
noordt-fijde van 't eylandt,op een arm van de Schelde
ghenaemt Schenge. Defe ftadt is foo groot niet, als
luftigh, vermakelijck, ende vol rijekdoms. Sy werdt
eerft met mueren omringht, ende met poorten beflo-
ten, ontrent den jare 13 p. Niet verre vandaer light
het fchoone dorp Baerlandt,behalven 't welcke dit ey-
land noch veel andere heerlij cke dorpen ende vlecken
telt,waer onder voornemelijck uytmunten Cruningen,
Heyntjens-fandt, Elfsdijck, Biefelinghen, ende Perfic-
ke-damme.

Noord- Het derde eylandt van de Bewefterfcheldfche word
beveUndt. geheten Noordt-bevelandt, ende is eertijdts fo vrucht-

baer ende luftigh gheweeft, datmen 't plach te houden
voor den luft-hof van Zeelandt. Maer de voorfz hoo-
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ghe vloedt van 't jaer 1 ^3 2 heeft het gantfchelijck ver¬
dorven , waer naer het wel 't feftich jaren met de zee
ghemeen heeft ghelegen, doch metter tijdt weder aen-
ghewaffen wefende, lijnder voor eenighe jaren ontrent
4000 ghemeten van bedijckt, ende twee nieuwe dor¬
pen daer op ghebout,'t voornaemfte gheheten Colijns-
plate , en het ander Cats-hoeck. 't Landt gaf de eerfte
jaren overvloedigh veel vruchten, doch heeft namaels
wel fes ofacht jaren niet veel ghedraghen, maer veele
huyfluyden byfter ghemaeckt, is nu veele ten beften
verandert.

Wolfers-dijck, het vierde endelaetfte eylandt van Wolfers-
Bewefter-fcheldt,is oock 't kleynfte van alle , ende be- dijck.
grijpt niet meer dan drie mijlen in't ronde , befet lijnde
met twee dorpen. Hetpleech aen de weft-lijde naer
Walcheren, teghen over Armuyden, wel noch fo veel
voor-lands te hebben als het nu groot is,en daer ftondt
een ftedeken op ghenaemt Piet, met twee dorpen , te
weten Tarmuyen en Zabbinghe, maer lijn over langh
wech ghefpoelt. Aen de ooft-lijde heeft Hertogh Ian
van Beyeren een groote aenghegroeyde fchoor doen
bedijeken, doch die lijdt weder veel afbreucks, ende
is te vreefen, datmen dit gheheele landeken qualijck
fai können houden, uyt oorfaecke dat het de twee wa¬
teringhen Zuyd-vliedt ende Schenge gheduerichlijck
af-knaghen 5 waer van ghemaeckt fijn defe ghemeene
rijmkens.

Zuydt-vliedt end Schenge
Loopen beyde omßrenge :
En hebben heur 1vermeten

Wolfers-dijck op te eten.

Aengaende de regeringe van alle defe voorbefchre- Regerwghc,
ven Zeeufche eylanden, daer fijn, behalven de Staten
des landts , ende de befondere Magiftraten der fteden
ende vlecken , twee Graeflijcke officieren, ghenoemt
Rent-meefters,de welcke elcks nae gelijcke portie,een
groot aenfien ende bewindt hebben, refiderende deen
voorBeoofter-fcheldt binnen Zierixzee, ende d'ander
voor Bewefter-fcheldt te Middelburgh. Dele fijn als
ftadthouders van de Graflij ckheydt in faecken vanlee-
nen,ende ontfanghen daer beneffens alle de Domeynen
ende ordinarie inkomften des gantfehen Graeffchaps,
daer fy reeckeninge ende bewij s van doen ter reecken-
kamer van Zeelandt. Hebben voorts macht, op alle
dorpen, ende ten platten lande, alle quaet-doenders en
landt-loopers te doen vanghen, die fy dan in de twee
voorfeyde Hooft-fteden te rechte moeten Hellen.

De Heerlijckheydt
v T R E c H T

Vdt Batavia, eertijdts onder fij¬
ne bylondere en eyghe Heeren
machtigh gheweeft hebbende, is
metter tijdt, in veele deelen ghe-
fcheyden , ende onder deaen-
woonders van de Yflel, de Bifi-
fchoppen van Vtrecht, de Gra¬
ven van Hollandt, ende de Her¬
toghen van Gelderland verdeelt.

Het deel den Biflchoppen van Vtrecht toeghevallen,is
gheheten geworden het fticht oft Bifdom van Vtrecht^
ende heeft tot fijnen eerllen Aerts-bilfchop ghehadt

Eerfte S. Willeboordt, toegenaemt Clemens, een Enghelfch-
Bijfchop. Saflènaer, in defe quartieren over-ghekomen ontrent

den jare 690. Defe in Vriellandt ghefonden lijnde, om
den Coninck Radtbodt ende fijn onderfaten tot den
geloove te bekeeren, ende aldaer niet konnende voor¬
deren , uyt oorfaecke van des felven Könincks hert-
neckigheydt,keerde weder naer Ooft-Francken-landt,
(van welck het fticht van Vtrecht doen een ghedeelte,
ende van waer Radtbot verdreven was) welck landt hy
gheheel tot het Chriften gheloove bracht, ende boude
weder van nieus de kereke van S. Thomas , die Dago¬
bert Köninck van Vranckrijck gefondeert hadde, daer
hyeen vonte liet ftellen om te doopen. Daernae te
Roomen komende by den Paus Sergius, werdt van we-
ghen den grooten yver die hy hadde tot de verbrey-
dinge des H. Euangeliums,Aertz-bilTchop van Vtrecht
ghemaeckt, ende vereert met den naem van Clemens,
't welck ghefchiede in't jaer 697. t'Vtrecht in'tbefit
van fijn Bifdom komende, heeft aldaer doen bouwen
een kereke ter eere van S. Marten Aertz-bilTchop van
Tours, ende in de felve fijnen bilfchoplijcken ftoel ge-
fet voor hem ende fijne naekomelinghen. Naer hem
volghde S. Bonifacius , die tot Dockum in Vriellandt
met 5-2 mede-ghefellen omgebracht werdt, waer door
de Aertz-biffchoplijcke hoogheydt, midts verwilginge
der kereken felve (doen ter tijd van de Noormans feer
verdruckt ende verdorven lijnde) tot Colenis over-
ghedraghen. Doch naderhandt hebben de Koninghen
Pepijn ende Carel de Groote der ftadt Vtrecht niet al¬
leenlij ck de Biflchoplijcke weerdigheydt weder gege¬
ven,maer den Biflchop oock verleent de wereldtlijcke
macht ende heerfchappye over 't gantfche fticht, het
welck alfdoen veel wyder ftreckte, dan nu tegenwoor-
digh, ende bykans gheheel Oudt Batavien, immers fo
eenighe fchryven , begreep. Maer wat hier van fy, oft
niet, dit gaet vaft, dat niet alleen 't landt datmen nu de
Heerlij ckheydt ofte het fticht van Vtrecht noemt,
maer oock Over-ylfel ende Groeninghen, maeckende
t'famen drie landtfchappen van de feventhiene, fo in't
gheeftelijckals wereldtlijck, onder de Biflchoppen van
Vtrecht gheftaen hebben tot den jaere 1 f27 toe, wan¬
neer de Biflchop Henrick van Beyeren , daer toe be-
weeght ,jae ghenootfaeckt lijnde door de groote op-
roerigheydt ende moetwilligheydt van de borghers
van Vtrecht,die hem veel fpijts ende leets gedaen had¬
den , in den arm ghenomen heeft Keyfer Carel de vijf¬
de, ende fijner Majefteyt overghegheven het gantfche
wereldtlijcke regiment van de landen ende fteden van
Vtrecht ende Over-ylfel, (Groeningen, foo wy hier na
fullen hooren , was al eenighejaren te voren van 't Bif¬
dom vervreemt) om door fulcken behulp de gheefte-
lijcke jurifdidtie weder te kryghen. Welcke opdracht
met vele ceremonien toeghegaen lijnde , is de Grave
van Hoogh-ftraten, als Ruwaert van Hollandt, by or-
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donnantie van vrou Margriete, des Keyfers moeye,
ende alfdoen Regente van de Nederlanden, ghetroc-
ken naer Vtrecht, alwaer hy den name des Hoogh-ge-
melten Keyfers, als Hertogh van Brabant ende Grave
van Hollandt, ghenomen heeft het befit van de voorlz
twee landtfchappen ende hare fteden mitfgaders van
de rechten ende pretenfien den ftoel van Vtrecht com-
peterende in den lande van Groeninghen. Hier op is
in den jare 15-34 ghevolght een traeftaet van vereeni-
ginghe tulfchen de fteden ende landen van Vtrecht,
ende Over-ylfel met alle hare toe-behoorten ter eenre,
ende die van Hollandt ter anderer lij den, waer by de
felve van Vtrecht onder andere met die van Hollandt
gheunieert, geannexeert, ende vereenight worden, foo
dat ly voortaen gheregeert fouden worden by een fel-
vighe ftad-houder, ende op de felve gagie die een ftad-
houder van Hollandt plach te genieten: Oock dat die
van Hollandt ende de Staten van Vtrecht altoos ghe-
lij ckelij ck fouden vergaderen: Dat de ftadt-houder
jaerlijcks in alle de fteden van beyde de landen de Ma-
giftraet foude vernieuwen: Dat alle ballingen uyt Hol¬
landt t'Vtrecht niet vry fijn en fouden, ende ter con-
trarien, dat civile fententienin Vtrecht ghewefenby
letteren requifitoir , in Vtrecht gheexecuteert louden
worden: Dat alle beleeninghen ende inveftituren ghe-
fchieden louden met defe lubftantiale woorden,te hou¬
den van den Grave van Hollandt, ende Heere van

Vtrecht,en dat de voorfz unie by beyde partyen foude
belworen worden, blyvende de treyn der juftitie in
Hollandt ende Vtrecht op den ouden voet. Aengaen-
den nu de Geeftelijcke hoogheydt endejurifdidtie, die
is den Biflchoppen van Vtrecht ghebleven totten ty-
den toe van Frederick van Tautenburgh, lefte Bifi-
fchop, oft (om beter te fpreken) Aertz-bilfchop der
felver ftadt; want by fijnen tijdt is Vtrecht tot een
Aertz-bifdom gheworden, commanderende over de
Bifdommen van Hollandt, Zeelandt, ende Vriellandt.
Maer defe in den jare 15"8o gheftorven lijnde , hebben
de Staten des lands van Vtrecht het gantfche regiment
ende ghebiedt van dien aen haer ghetrocken, boven
haer gheen Over-heer kennende, in verbündt ftaende
met de andere vereenighde Nederlanden.

De Heerlijckheyd Vtrecht is, in't zuyden,noorden, crenfi
ende weiten,rondt-om becinghelt met het Graeffchap
van Hollandt, in't Ooften met het Vorftendom Gelre.
De landouwe iflèr goet ende vruchtbaer,als meer ghe-
bout ende befaeyt, oock hoogher ende droogher, dan
die van Hollandt. Behalven de Hooft-ftadt Vtrecht
teltmen in dit landtfehap noch vier bemuerde fteden,
namelijck Amerffort, Wijck te Duerftede , Rhenen,
ende Montfort. Welcke vijffteden, beneffens de vijf
Capittelen der ftadt Vtrecht, ende den Edeldom te la-
men maken de Staten des felven landts.

Vtrecht, de Hooft-ftadt defes landfehaps, meent Vtrecht.
Hadrianus Iunius dat haren name ghekreghen heeft
vanfekere opfchrift byden Romeynen ghebruyekt,
om hare garnifoenen , diefe langhs den Rhijn hadden
ligghende,te onderfcheyden. Want ter plaetfe daer
nu de ftadt light, was ghelegert het vijfen dertighfte
Legioen,'t welck met defe verkorte latijnfche woor¬
den te kennen ghegheven wordt, namelijck V. TR IC. Naem.
LEG. STAT. beduydende in'tlanghe Jfgwtatricefi-
m<& Legionisßatio, dat is : de legher-plaetfe van het vijf
en dertighfte legioen. Maer door onervarentheydt in
de latijnfche Ipraecke hebben fommighe lefers defe
halve woorden voor heele ghelefen ende aen malkan-
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deren ghekoppelt, meenende datfe fo veel te fegghen
waren als Vtricftat, de drie letteren LEG. allenskcns
vergleden ende uytghegaen lijnde , ende van dit Vtric¬
ftat is naemaeis de naem Vtrecht ghekomen. Het
welck niemandt vreemt moet gheven , dewijl oock
fommighe meynen dat de ftadt Cantftat in Swaben-
landt, lbo veel den naem belanght, anders gheen oor-
Ipronck en heeft als uyt dit oude opfchrift, L EG.
A NT. STAT. 't welck in'tlanghete fegghen is: Le¬
gionis Antonianaftatio , de legher-plaets van Antonius
legioen. Andere fchryven dat de ftadt Vtrecht in het
begin ghenaemt is gheweeft Antonina , van eene Anto¬
nius Raeds-heer van Roomen, de welcke overmits de
tyrannye van Keyfer Nero uyt Roomen vluchtende,
herwaerts over-ghekomen fy, ende defe ftadt ghefon-
deert hebbe ; die daernae verwoeft gheworden is van
de Wilten, de welcke ter felver plaetfe een fterck Hot
ghemaeckt, ende nae haren naeme Wiltenburgh ghe-
heten hebben. Dit Hot heeft Köninck Dagobert van
Vranckrijck namaels met gheweldt inghenomen, ende
veel ftercker dan te voren opghebout, het felve met
eenen ghevende den naem van Trajeöïum, 't welck te
fegghen is palfagie oft doorganck, overmits hier van
alle kanten een groote doortocht viel van volck.

Met De Bilfchop Balde-rij ck, die Vtrecht omvanghen
mueren cm- heeft met de mueren diefe teghenwoordigh heeft, was
vawhen. toegenaemt van Cleve,ende heeft oock de Dom-kerc-

ke grootelij cks verbetert: voor welcke fijne wereken
men leeft dat hy van Keyfer Carel de Caluwe vereert
is geworden met de fteden Deventer ende Thielt,ende
de jurifdiótien der felve.

Oude nam Dat de ftad na haer meyninghe van oudts Antonina
gheheten hebbe, fegghen fy te blij eken uyt de ghe-
tuyghenilfen van veel oude Schryvers, ende verfchey-
den oude Medalien ofte ghemunte penninghen hier ter
plaetfe ghevonden: doch daer fijnder die houden datfe
eerft ghefticht, ende alfoo ghenaemt is van Marcus
Antonius de ftadt-houder van Iulius Csefar in Vranck¬
rijck. Andere fchryven datfe den naem heeft van Key¬
fer Marcus Antoninus Pius, diefe verdorven lijnde we¬
der opghebout foude hebben. Doch alle defe opinien
hebben evenveel waerfchijnelijckheydt. Ick foude my
liefft by die ghene voeghen, die meynen defe ftad tot
onderfcheydt van Maeftricht, ghenaemt te fijn Out-
tricht, na dien fy de felvighe in outheydt overwon.

Gelegent- Dit fy evenwel foo 't wil, de ftadt Vtrecht is ghele-
heydt. ghen aeneen ouden arm vande Rhijn, welcke ,eer

hy fijnen loop in de Leek nam, alhier palfeerde, ende
voorts na zee liep. So dat noch de wateren die den lei-
ven wech die den Rhijn plach te houden,den naem van
den Rhijn draghen. Maer dat de gheleghentheydt
van defe ftadt boven al recommandeert ende verwon-
derens waerdigh maeckt, is, datmen van daer in eenen
dagh kanreyfen tot welcke men wil van yo befloten
fteden , rondtom ghelijcke verre vanhier ligghende.
Daer beneffens is 't feecker , dat een man 's morghens
t'Vtrecht uytgaende, mach gaen wandelen tot een van
26 fteden die 't hem belieft,ende aldaer fijn noen-mael
ghehouden hebbende, des avonts wederom t huys fijn
avontmael komen eeten.

Cafleel Vtrecht is een groote, fchoone,ende machtighe
Vreden- ftadt, hebbende heerlij eke kereken, huyfen, ende ftra-
borgh. ten. Voor de troubels heeft fy oock een fterck Cafteel

ghehadt, ghenaemt Vredenborgh,ghefticht by Keyfer
Carel de vijfde; maer het is naemaeis af-gebroken met
confent van Don Iohan van Ooftenrijck,welcke vreefi-
de dat de Prince van Oraenjen daer in foude moghen
neftelen. Onder de kereken, die veel in getale fijn,ne¬
men befonderlijckuyt de vijf Collegiata ofte Capittel
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kereken, die elck hare befondere Canonikcn hebben,
namelijck S. Salvators, eertijdts S. Bonifaes gheheten, Kereken
S. Pieters, S. lans, onfer Vrouwen, ende, die de princi¬
paelfte van allen is,S.Martens Dom.Defe kereke heeft De Dom.
eertijdts Adelboldt Bilfchop van Vtrecht doen afwer¬
pen, om datfe hem veel te kleyn docht te wefen, ende
daerna feer groot ende uyt-nemende fchoon doen op-
maecken , in fulcker voeghen alsmen die nu noch fiet.
Sy werdt ghewijdt van twaelfBiflchoppen, ten by-we-
fen van Keyfer Henrickde eerfte, in't jaer 1023.

De Collegiate kereke van onfer Vrouwen, is mede Marien-
een fonderlingh fchoon ghebouw, ghefticht van Key- krek,
fer Frederick Barbarolfa, tot boete hem opgheleyt by
den Paus, om dat hy Milanen met alle hare kereken en

heylighe plaetfen verwoeft hadden. In't fonderen der
felve vernam men in de grondt een feecker wel-fandt,
het welckmen met gheen fteen oft anders en konde
ftoppen , foo dat men 't werek foude hebben moeten
ftaken,ten hadde gheweeft een feecker werekman, die
raedt gaf datmen 't met olfen-huyden belegghen fou¬
de, 't welck ghedaen lijnde, werdt de grondt vaft,ende
't begonnen ghebouw allenskens voltoyt.

De reft van de kereken, abdyen, kloofters ende an- Keßdemie
dere gods-huyfen gaen wy om kortheydts wille voor- van het hof
by, ende feggen, dat binnen Vtrecht refideert het Hoïfrovincuul.
Provinciael van 't gheheele Sticht, beftaende uyt een
Prefident, neglien Raedts-heeren, ende meer andere
officieren. Wat belanght de burghers van Vtreht, die
fijn beleefde , ende fcherpfinnighe-luyden ; maer wat
wreveligh ende hooghmoedigh, uyt al te groote weel¬
de ende voorfpoedt: ghelijck dan defe ftadt, als de
Geeftelijckheydt in haer fleure was , een van de bloe-
yenfte fteden gheweeft is van de Nederlanden.

Amerffort is de tweede Hooft-ftad des Stichts, want Amerjfort.
hare gedeputeerde nevens die van Vtrecht, in alle ver-
gaderinghevan Staten prefideren. Is gheleghen op de
Eem, waer van het oock fijnen naem heeft, want men
Emerffort plach te fegghen, het welch fo veel is als de
marót aen den Eem. De ftadt is redelij ck groot, placht
eertijdts hoewel kleynder, van meerder refpeót te fijn,
uyt oorfaeck dat hare nabueren meerder in kracht en
grootheydt hebben toeghenomen. De inwoonders
hebbenden naem in oude tijden van dappere krijghs-
luyden ghehadt. De landouwe rondom defe ftadt is fo
playfierigh, datmen ghelooft in de Nederlanden nau-
lijcks beter te können ghevonden worden.

Wijck te Duerftede , het welcke by de Romeynen wijdste
Batavodurum ghenoemt wordt , is een van de oudtfte Duerflede.
fteden van gantfeh Batavien, eertijdts (fomen feydt) fo
groot ende machtigh, datfe wel yoo Tempelen hadde;
maer namaels van de Noormans tot meermalen ghe-
deftrueert, is alnoch een tamelijck wel gheftelt en rijck
ftedeken, gheleghen op den Leek , eenen arm van de
Rhijn, een mijle van Cuylenburgh , ende drie van
Vtrecht.

Op den felven arm van de Rhijn, twee mijlen van Rhenen.
Wijck te Duerftede, ende vijfvan Vtrecht, light Rhe¬
nen, het welcke mede een feer oude ftadt is,by Corne¬
lius Tacitus (fo 't fchijnt) Günnes gheheten.

Montfort is ghefondeert op den water-vloedt Yffel, Montfon.
ligghende van Woerden,Oudewater,ende Yftel-fteyn,
een mijle weghs, een fraey en fterck ftedeken, eertijds
ghefticht tot een frontier-ftadt teghen Hollandt, met
wiens Graven de Biffchoppen van Vtrecht, veel oorlo¬
ghen ghevoert hebben. De ftadt van Vtrecht was in
oude tijden foo groot ende machtigh, dat Paus Pius de
tweede, gheleeft hebbende ontrent den jaere 145*05
fchrijft, dat de Bilfchop t'eener reyfe koft op-brengen
40000 ghewapende mannen van fijn eyghen volck.
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Rieflandt, ofte (foo de in- befitten de fteden Hoorn, Enchuyfen, Edam
woondéss fpreecken) Fries- ende andere daer ontrent. Plinius noemt een
landt, 't welck met het La- deel van defo Vriefche volckeren groote ende
tijnfche woordt Frifea naeft kleyne Cauchos, maer Ptoloinams geeftfo in't ge-
over een komt, meenen meen den naem van Vriefen. Ende defo landen
fommighe dat fijnen naem wierden ten tijde dat het Romeynfohe rijck in
heeft gekregen van Phrygia, fleur was,voor Friefon erkent 5 doch als naeder-

een landtfchap in Afien, daer eertijdts de ftadt hant het Romeynfohe rijck van de Duytfohe
Troyen gheftaen heeft, ende dat de Troyaen verwoeft wierd, hebbê fy mede allengskens ha-
Grunius,na de deftru&ie der felver ftadt,alhier re palen verbrey t, fo datmen in de jaren fes,fe-
neder-geflagen zijnde,niet alleen het gheheele ven,acht,negen,en tien hondert,de heele zee-
landtfchap den name fijns vaderlants gegeven, kant naer het ooften, tot de Eider toe, Vriefon
maer oock de ftadt Groeningen geflieht, ende ghenoemt geweeft te zijn, fal bevinden uyt de
na hem felven genoemt foude hebben. Andere oude hant-veften ende hiftorien.Wederom nae
fchrijven, dat het landt defon name heeft van het weften niet alleen Hollandt,na dat de felvi-
Frifius,fone van Alanus, broeder van Mefa ende ge in een eeuwigh verbont met de Vriefon ge-
van Sem, ende dat defe Friefon haren nameniet treden waren, maer oock Wtrecht, ja gheheel
van Phrygia ontleent, maer aen Phrygia felfs oudt Batavia, ende dat deel van Zeelant, het
gegeven hebben.Daer zijnder oock die den fel- welck aen defo zijde van de Schelde gelegen is,
ven naem af-brengen van het duytfohe woort waren onder den naem van Vrieflandt bekent,
piefen/ overmits het in dit landtfchap door de Doch naderhant de vrede ghebroken zijnde,
bittere koude fterck ende langhduerigh vrieft. heeft bynae elck landt weder eenen befonde-
De Abt van Spanheym,daer in volghende Hu- ren naem aenghenomen, foo dat alleen die ge-
nibaldus, verdicht dat hy komt van eene Fri- ne den naem van Vriefon behouden hebben,
fius,fone des Coninghs Clouis vanVranckrijck. die van de Iaden af, tot Waterlant in Hollant
Doch alle defo opinien zijn niet dan ydele droo- toe, de tuffchen-ghelegene landen bewoonen.
men, niet waerdigh om het papier daer mede Het deel van Vrieflandt, dat wy nu voorne-2^'
te vullen. Veele beter feght Hadrianus Iunius mens zijn te befohrijven, hoewel het, ten aen-
dat men den oorfpronck defes naems moet toe- fïen van de boven-verhaelde Weft-Vriefen,den
fohrijven de vryheydt, die de inwoonders defes naem van Ooft-Vrieflant behoort te draghen,
landtfehapsaltijtfeer bemint ende voor-ghe- ende dienden Graeffehappe van Emden, als
ftaenhebben. Watter van zy oft niet, de naem onder Vrieflandt begrepen zijnde, met recht
is feer oudt;ende de Prefident Viglius,een ghe- foude moghen ontnemen, wort nochtans ghe-
boren Fries, over een komende met veel goede meenlijck Weftfrieflant geheten,ende 't rech-
Schrijvers, feght dat de Vriefon haren name te Weftfrieflant draeght den naem van Noort-
langer behouden hebben,dan meeft alle andere hollandt. Immers dit Vrieflandt is in 't noor-
volckeren van Duytflant,want onder dit landt- den ende weften bepaelt met de groote zee:
fchap worden fy by de oude Romeynfohe au- in't zuyden ten deele met de zuyder-zee, ende
theuren gherekent. Soo dat na dit fegghen, de voorts met het land van Over-Yffel; in't ooften
Vriefen Aborigines [ouden zijn, dat is volck die met de reviere Ems ende 't Graeffehap van
van aenbeginne haren oorfpronckelijcken na- Embden. Voor Vrieflant als een befehut tegen
me fonder veranderinge behouden hebben,en- de groote zee,legghen de eylanden Vlielandt,
de foo oudt zijn, dat men haren eerften oor- Schellingh, en Amelandt, waer van de twee
fpronck niet en weet. eerfte ftaen onder het Graeffehap Hollandt.

Oudedee- Cornelius Tacitus in fijn boeexken van de Amelandt heeft fijnen eyghenen vryen en erf-
l:nlh• zeden der Duytfohen,deelt de Vriefon in majo- heere, ghefproten uyt den wel-edelen huyfe

res ende minores, dat is meerdere ende mindere, van Camminga.
De meerdere bewoonden 't lant daer nu in ge- De Heerlijcheyt van Vrieflant (dewijl Groe- Tegenmor*
legen zijn de fteden van Staveren, Sneeck,Fra- ningen met de Ommelanden een lantfehap be-*¥* dee~
niker,Harlingen,ende Leeuwerden. De minde- fonderis) wort gedeelt in drieStaten,namelijck^
re, die (ten aenfien van d'andere) Weft-friefen Ooftergoe, Weftergoe,ende de feven Wolden.
ghenoemt worden, oft oock Cis-rhenani, dat is, Welcke elck onder haer hebben verfoheyden
Dees-zijd-rhijnfche, zijn hiervoren byonsbe- fteden,dorpen,endelant-ghebieden,foodatin
fchreven onder 't Graeffehap van Hollant,ende heel Vrieflandt ghetelt worden elf beflote fte~
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den, namelijck,Leeuwaerden, Dockum,Frani- de fteden ende dorpen droogli ligghen, ende
ker,Bolfwaert,Sneeck, Ylft, Sloten, Harlingen, 't hooft uyt de wateren opfteken.Maer laet ons
Worcum,Hindeloopen,ende Staveren, met on- nu komen tot de befondere befèhrijvinge van

Dorps», trent vijfhondert dorpen (doch die van Groe- de fteden in dit Vriellant,het welcke men voor
ningerlant mede daer onder gerekent) eenige de grootfte ende befte Heerlijckheyt van Chri-
van de welcke feer volcrijck,groot,ende mach- ftenrijck rekent,ghelegen.
tigh zijn, ende daerom met verfèheyden goe- De hooftftadt van heel Vrieflandt is Leeu- Leeuwm-
de privilegiën ende vryheden verciert, waerden,alhoewel niet deoudtfte, alfoomen^*

Staten. Het collegie der Staten van Vrieflant beftaet meent dat de fèlvige eerft een ftad geworden is
uyt negen perfonen,waer van datter twee ghe- in den jare 1190. Sy is gelegen twee mijlen van
koren worden uyt Ooftergoe,twee uyt Weiter- Dockum,in den lande van Ooftergoe, een goe-
goe,twee uyt de fèven Wolden,ende drie uyt de de,reyne,ende tamelijck groote ftadt,met een
fteden. Ende verfchijnt in dit Collegie mede fterck kafteel, in de welcke refideert de Raedt
de befondere Gouverneur van Vrieflant ende ofte Cancelrije van Vrieflandt, van wekkers
Groeningen , welcke teghenwoordigh is Hen- vonniffen gheen voorder appel oft betrecken
riek Erneft van Naflfou &c. valt. Ghelijck dan oock hier hof houden de

wateren. Men heeft hier te lande gheen andere leven- Staten des landts, ende de Gouverneur. Den
de water-vloeden, als de Ems ende Lauwers: oorfpronck des naems van defè ftadt willen
maer uyt de fèlve ende uyt andere binnen-wa- fommighe hier uyt halen, als dat aldaer eerft
teren zijn over al feer groote graften endefloo- foude een waerdt ghewoont hebben, die den
ten af-geleyt, fo om de koopmanfehappen van leeuw uythingh, waer van (nae dat de plaets
d'een plaetfè tot den anderen te brengë,als 00c groeyde) de felvige Leeuwert ghenoemt fou-
om het overtollige water van het lant te doen de zijn. Defè herbergier hadde fijne woo-
afloopen , want het felve is doorgaens poelach- ningh ftaende dicht aen den middel-zee, en-
tigh ende feer brtfeckigh, ende derhalven on- de ghemeenlijck logeerden de koopluyden al-
bequaem om yet fonderlinghs op te zaeyen, daer, die over de felve zee quamen gnevaren.
overmits de overvloedighe wateren , die ghe- Defè middel-zee was een af-fcheydtfel tuf.
meenlijckvroegh beginnen aen te komen, en- fchen Wefter ende Ooftergoe , ende hadde
de fpade vertrecken, het gezaeyde meeft over haren oorfpronck uyt een ader van de Yfèl on-
al fouden verderven. Maer daer tegens is't bo- trent Tierckweert,loopende dicht onder Wee¬
ven maten gras-rijck, ende vol fchoone beem- dom,naderhant Monicken-huys genaemt, ter
denombeeften op te weyden,zijnde't felve een tijdt toe dat de noordt-zee, door behulp van
neeringhe waer in de meefte rijekdom van ftorm ende onweder, de zuyder-zee plaetfè
defen lande beftaet. Want de Vrieffche Offen maeckte, de welcke voort foo geweldigh wert,
zijn niet alleenlijck de grootfte, maer oock de datter vele landen uytkolckten ende af-fpoel-
befte van alle de Nederlanden. De koeyen den, die dan weder na de middel-zee toe drij-
ghevender niet alleenlijck overvloedigh veel vende, allengskens eenighe ondiepten maeck-
melcx,maer zijnder oock uy tnemende vrucht- ten, ende tot fchoone landen wierden; nature

'

baer, foo datfe dickwils twee kalveren werpen wonderlijck fpelende. Andere brenghen den
t'eender dracht,ende de fèhapen twee,ja dick- naem der ftadt Leeuwerden afvan een oudt
maels drie ofte vier lammeren. De paerden zijn huys, Leeuwaerden Stins,ofte Leeuwen-burgh
hier oock befonderlijck goedt ende fèhoon,ge- geheeten. Maer de gene die van beter oordeel
lijck hier voren in de ghemeene befchrijvinge zijn, halen den fèlvighen met meerder verftant
der Nederlanden verhaelt is. Ende beneffens al van eene Leeuwius, Heere der felviger plaetfè,
dit, heeft Vrieflandt menighte van Venen,oft ende het woordeken Weert, het welcke een
gronden om turfuyt te graven, welcke rede- hooghte beteeckent, ofte na fommiger opinie,
lijck goe t valt, maer nochtans by den Hollant- die niet vreemt en is, een eylant tuffchen de ar-
fchen niet en is te vergelijcken. Liet landt iffer men van eenige ftroomen.Ende men vint oock
foo laegh, voornemelijck ontrent de zee-kant, veel plaetfèn in Vrieflant, die dit woordeken
dat men van 't beginfel des herfts af tot de len- behoudende, het eerfte deel hares naems van
ten oft voorfomer toe, het fèlve niet bereyfèn hare meefters hebben,ende by aldien yemandt
en kan dan te water. Daerom oock de fteden luftighzy hetfèlvigete onderfoecken, die wil
ende dorpen door een fonderlinghe behendig- ick tot Vbbo Emmius wijfèn, in fijne befèhry-
heyt derinwoonderen fo wathooge endever- vinge van Leuwerden.
heven ligghen, in voeghen dat men wel feggen Dockum, een vande oudtfte plaetfèn yan Dottel
mach,dat men 't een deel van den jare het lant Vrieflant, alfoo men der fèlviger naem al ghe-
alhiet bouwt, ende ?t ander met fèhepen daer fpelt vint in den jare 7y 5, wanneer aldaer S.Bo-
over vaert. Behalven dat het den vreemden nifaesmet fijnmackers vermoort Wierde, als
man wonder geeft, in den voor-fomer foo veel uyt fijn leven blijekt,is gelegen in den ftaet van
lants onder water te fien, dat het fchijnt een Ooftergoe, vijfgroote mylen van Groeningen,
arm van de zee te wefen, ende daerentuffchen ende acht van Franiker, doch maer een van de

zuyder-

VRIES

zuyder-zee. Is rondtom met gras-rijeke wey-
den omringht.

Franiker. Ontrent den jare 1190, fèer op den fèlven
tijdt met Leeuwaerden, zijn de gebuerten van
Fraen-acker ende Godts-acker feer vermeer¬

dert , ende tot een befloten ftadt gheworden,
die na den eerften acker Fraen-acker, ende na-
maels Franiker genoemt is geworden,alhoewel
de andere acker mede noch op den huydi-
gen dagh fijnen ouden naem behoudt. Frani¬
ker is een kleyn, maer reyn ende luftigh ftede-
ken, gheleghen in Weftergoe, twee mijlen van
Leeuwaerden,ende plach wel bewoont te wor¬
den by den Adel van Vrieflant. Nu ter tijdt is 't
verciert met een vermaerde Vniverfiteyt oft
Academie , op~gherecht by de Staten van
Vrieflant in den jare ijBy,

Folfivaert. Bolfwaert,een redelijckc ftadt, met de duyt-
fche Hanfè ofte Aen-zee-fteden in verbondt
ftaende, light een mijle van Sneeck,ende drie
van Leeuwaerden.

Smeek. Drie mijlen van Leeuwaerden, ende maer
een halve van Ylft, in de ftaet van Weftergoe,
light Sneeck, een gantfèh nieuwe ftadt, als die
maer over ontrent twee hondert jaren beflo¬
ten is gheworden,maer metter tijdt foo aenge-
waffen , dat fy nu voor gheene fteden van heel
Vrieflandt en wijekt.

xifl. Ylft,liggende van Sloten een mijle,en is met
geen ftadts mueren oft veften,maer alleenlijck
met diepe graften omringht. Heeft den naem
van een oude Stins ofte Burght, ghenaemt Ile-
ftins.

Sloten. Sloten, ligghende aen de zuyder-zee, is van
Staveren anderhalfmijle.

Harlingen. In den jare 1234 werdt de ghebuerte van Al-
menum tot een ftadt ghemaeckt, ende, na de
Stins Harlinga,Harlingen ghenoemt, overmits
vele huyfèn aldaer ghemaeckt wierden van des
fèlven Stins oude ruinen, als oock van die van
de Stins Harnfaes, die mede daer ontrent ghe¬
legen hadde, ende door den inlandtfèhen twift
gheruineert was geworden. Waerom eenige de
ftadt van name wilden doen veranderen, ende
Harns gheheeten hebben; gelijckfè oock noch
op Frieffche tale foo ghenoemt wordt hoe-
Wel fy den eerften name van Harlingen behou¬
den heeft: het is een goede zee-ftadt, met een
bequame haven ende fterck kafteel ofte block-
huys verfien, ligghende aen de ftrandt van de
zuyder-zee, een mijle van Franiker.

worekam. Worekum-light mede op de zuyder-zee,een
mijle van Bolfwaert.

Hindeloo- Ende een halfmijle van daer, op de felve
fen- ftrandt, light Hindeloopen, 't welck fijn naem

fchijnt te hebben van den loop der Hinden uyt
het bofèh van Kreyl: zijnde uyt een open vlec-
ke tot een ftadt geworden inden jare 1254.

Staveren, Staveren wort gehouden voor de aller-oud-
fte ftadt van Vrieflandt, de welcke fommighe
meenen ghefticht te zijn in't jaer derwereldt

Nederlandt.
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3970,dat is een jaer na de geboorte onfes Hee«*
ren Iefii Chrifti. Doch dit en füllen fy niet licht
ftaende können houden, alfoo het fèlvighe om
Waerfèhijnlijck is j Want by aldien de fèlvighe
plaets van alfulcken ouderdom waer, daer fou¬
de immers yemandt onder de Romeynfèhe
fèhrijversghevonden worden, die der fèlviger
plaets eenige mentie maeckte. En nadien het
felvige niet en gefchiet, houden wy defè opinie
voor fabuleus. Sy lullen eers genoech in-geleyt
hebben, kunnen fy haren oorfpronck van den
jare 600 naer Chrifti geboorte bewijfèn. De
oorfpronck van haren naem wort toe-gefchre-
ven by fommige Stavo, een Afgod der inwoom
ders te dier tijdt: het welcke ick even onfèker
houde,als dat de ftadt een jaer na Chrifti ghe-
boorte foude ghebout wefen. Metter tijdt is fy
van vele zee-varende luyden bewoont,en daer
door feer vermaert zijnde,onder deHanfe-fte-
den getelt geworden ; zijnde hare inwoonders
de eerfte gheweeft die met fchepen door de
Zondt in de ooft-zee gevaren zijn: Waer door
hun by den Denen dit privilegie gegunt is ge¬
worden, dat de fèhepen van Staveren van dién
tijdt afdaer ter plaetfè aller- eerft moghen ver¬
tollen. Sy heeft een fchoone, vermaerde, ende
wijdt befochte koopftadt geweeft tot den jare
1200 toe, ofte daer ontrent, ende leefden over
fïilcx hare inwoonders in alle weelde ende der-
telheyt, felfs tot hare floepen ende lenen voor
de deure te doen vergulden toe, daerommefy
oock by vele ghenoemt wierden de weeldighe
oft verweende kinderen van Staveren. Maer als
fy nu tot den opperden graedt ghekomen wa¬
ren,zijn fy oock haeft gevallen,het welcke toe-
ghefchreven wort de brootdronckenheyt van
een rijeke weduwe,de welcke een fèhip op Dan-
ziek bevracht hadde, met bevel,dat de fèhip-
per tot fijn laft aldaer innemen foude de befte
ware die hy konde bekomen. Als nu de fchipper
gheen beter ware en will mede te brengen als
tarwe, heeft fiilcx defè weduwe ten hoogh-
ften mishaeght, die derhalven tot hem ghefèyt
heeft ,• hadde hy 't kooren te back-boort in-
ghenomen, hy foude't ftracx voor haer oogen
weder te ftuer-boort uyt-worpen. Het welcke
gefèhiet zijnde, iffer terftont miraculeufèlijck
een hoogh zandt voor het diep der ftadt op-
ghewelt,foo datter na dien tijt gheen geladen
fèhepen meer met volle vracht aen en konden
komen. Ende aldus is des ftadts koophandel
ende fèhipvaert feer vervallen, (het voorfchre-
ven zandt noch ter tij dt den name draghende
van het Vrouwen zandt,) doch heeft noch een
redelijck welvaren behouden , ende met de
voorfchreven Hanfe-fteden alnoch in verbont,
ghelegen zijnde op deningangh van den boe-
fem der zuyder-zee, een halfmijle van Hinde¬
loopen , ende ontrent drie van Enchuyfèn in
Noort-hollandt.

Hoewel dit verhael van de bovenfèhreven
V 11 weduwe



t#
VRIESLAND T.

weduwe,&c. my een praetjen fchijnt , heb het is geweeft Drufiis Germanicus,* ende metten af-
niettemin hier willen invoegen, yeder fijn oor- gangh des Roomfchen Rijcx, zijnfe niet geko-
deel vry latende, daèr van te gelooven foo veel men onder de heerfchappije der Fran^oyfen,
hem gelieft. maer maeckten fich eenen Lantvorft van haer

Aert e.r(e Heel Vrieflant, fo wel \ gene wy nu befchre- eygen volck, den welcken fy fomtijts Coningh,
zeden der ven hebben, als oock Groeninger-lant, is feer fomtijdts Hertoge noemden.
briefen, Volckrijck,ende de inwoonders zijn van oudts Daernae begoften ly te komen tot de ken-

her wonderlijck ftrijdtbaer, ftraf, ende altijdt nifte des Chriftelijcken geloofs, door de predi-
dappere voorftanders van haer vryheydt ghe- catie van Sint Clement,te voren genaemt Sint
weeft. Begheven haer nu ter tijdt veel tot Willebrordt,ten tijde van Carel Martel: ende
den koophandel ende zeevaert,waer toe ly een door verloop des tijdts is pt gebeurt, dat de fel-
groote menighte fchepen uyt-reeden, zijn be- vighe met de Hollanders (al-hoe-wel die naem
halven dien groote vilfchers, daer by ly mede doen noch in geen gebruyck en was, maer me-
vee! geldts verdienen. Dit volck heeft een ghe- de Vriefen gheheeten wierden) t'famen-fpan-
weldighen af-keer ende grouwel van overlpel nende, eenen Vorft koren,onder dentytelvan
ende allerhande onkuysheydt. Derhalven ly Graef,dienly alfulcken macht gaven, als vrye
oock den gheeftelijcken perlbonen lange tijdt volckeren lijden können : Soo dat de Vriefen
niet en hebben willen toelaten ongehouwt te van dien tijdt af wel gheftaen hebben onder
blijven, op datfe haer te beter daer van ont- een gebiedt met de Hollanders,maer zijn dick-
hielden ,• want hun docht dat fy Ibnder vrou- wils wederlpannigh geweeft, ende hebben felfs
wen niet wel en konden leven. Ende heeft dele haren Landts-heere,den Roomlchen Coningh
wet by haer geduert tot den tijdt toe van Paus Willem de tweede dies naems,als hy haer over-
Pius de tweede, die (gelijck hy Ichrijft) felfs in wonnen hebbende, v/eder-keerende, in het ys
perfoone aldaer geweeft is,ende 't gene wy hier ghevallen was,verflagen,in 't jaer duyfent twee
fegghen,ghefien heeft. Sy beminnen feer hare hondert vijf en vijftigh. Doch eyndelijck zijn
vryheydt,ende om die te befehermen,achtenfe ly met Henegouw, Hollandt, ende Zeelandt
felfs haer leven kleyn: In voegen dat, als ly van geraeckt onder Hertogh Philips van Burgon-
eenighe nieuwe Heeren t'onder-ghebracht,oft dien,toegenaemt de Goedertieren -y Van wiens
van hare eygene qualijck ghetradeert zijn ge- huyfe ly by houwelijck overghegaen zijn aen
weeft-, hebbenfe t'ailen tyden het hooft opge- dat van Ooftenrijck. Nu ter tijt levenfe benef-

. Heken,ende met gewelt van wapenen haer van fens de andere Vereenighde Nederlanden in
de dienftbaerheyt ontflaghen. De eerfte diefe volkomen vryheyt.
onder 't jock der Romeynen ghebracht heeft,

De Heerlijckheydt
GROENINGEN,

En de

OMLANDEN.

Roeningen heeft dien naem belegherde Grave Hugo van Laulhitz de ftadt
oft van de groene weyden, Groeninghen ; doch, door intercelfie des Bik-
die rontlbm defe ftadt ghe- fehops van Wtrecht, wierde een beftandt vari
leghen zijn, oft van de ghe- vier jaren ghemaeckt, welcke verftreken zijn-
noeghlijcke fituatie. Hoé- de,als die van Groeninghen des Keyfers beve-
wel defe ftadt met hare om- len niet wilden ghehoorfämen, hebben Graef
ghelegen dorpen ende lan- Edferd van Embden,ende Vijt van Draeckdorf

den, een deel van Vrieflandt fchijnt te zijn, als Opper-veldtheeren van Hertogh Henrich
nochtans maecktfe op haer felven een van de van Saxen, de ftadt Groeningen wederom be-
feventien Nederlanden, ende voert den tijtel legert,twee forten opgeworpen, ende den ghe«

Oude Ha- van Heerlijckheydt. Sy heeft langen tijdt hare heelen winter benaut. De ftadt, de toegefeyde
nu. vryheyt nae haer eyghen ftatuyten ende wet- hulpe vandeOver-Yiïelfcheftedenontbreec-

ten befehermt ; dan aen den Biffchop van Wt- kende, ftonde om in accoort te treden met de
trecht,dan aen den Grave van Hollant,als hare Saxenfehe, 't en ware de Overfte Vijt van Dra-
feherm-heeren, een jaerlijcks penfioen oft ver- kendorf eenige ghevangene borgers, die haer
eeringhegevende. Eyndtlijeken,als defadien rantlbenniet konden op-brenghen,neusendé
der SchieringhersendeVet-koopers inVries- ooren hadde doen af-fnyden, ende wederom na
lant oprees,heeft Keyfer Maximiliaen de I,den Groeningen gefonden; waer door de borgers
ftaet van Groeninghen ende Vrieflant 'twelck verftoort,met hem ende de Saxenfehe gantfch
over de Eems ghelegen is, aen Hertogh Albert niet te doen wilden hebben, boden derhalven
van Saxen, als een Vicario des Rijcks (onder de ftadt aen den Grave van Emden, met condi-
welcks gebiet defe Provinciën ftonden,)tot een tie, dat hy die nimmermeer Ibude laten komen
erf-leen ghegheven. Waer toe, als de Vriefen in handen vande Saxens. Nae dit accoort is dé
niet wilden verftaen,heeft hy de Edelen van de Grave in de ftadt ghekomen, met volle macht
Schieringhfehe factie op fijn hänt ghekregen, ende authoriteyt, anno i jo6, ende nae dat dé
door wiens hulpe hy een fwaren oorlogh te- borghershemdeneedtvan getrouwigheyt ge~
gens de Vetkoopers (met welcke die van Groe- daen hebben, heeft hy daer een kafteel ghe-
ninghen haer ghevoeght hadden) doorfynen bout. Hertogh Georg van Saxen, broeder van
Overften Fuchs ghevoert heeft,foo dat die van Hertogh Henrick, heeft fulex feer qualijcken
Groeningen moeften renuncieren alle hareac- ghenomen, ende is door hulpe van Hertogh
tien die fy hadden aen Ooftergou, Weftergou, Eric van Brunfwijck, met een groote macht in
ende de Sevenwolden, ende jaerlijcx aen den Ooft-Vrieflant ghevallen, fo dat de Grave ge-
Hertogh betalen dertigh duyfent kroonen. De dwonghen wierde uyt Groeningen te vertrec-
andere fteden, onder welcke Leeuwaerden het ken,ende fijn eygen erfnilfe te belchermen; en-
hooft was, onderfchreven eerft oock defe con- de door dien hy van het Rijck in de Acht ghe-
ditien, doch namaels berouw krygende, vielen daen wierde, daer door hy oock de ftadt Darn-
van hem af,tot dat de Sax wederom met gewa- me verloor, moefte hy de befcherminghe van
pender hant haer daer toe ghedwongen heeft. Groeninghen t eenemael verlaten. Die van
De Groeningers vreefende in gelijcker voegen Groeningen haer alfeo veilaten ftende, fenden
getraéteert te worden, hebben, door tuflehen- Gefanten aen den Hertoge van Saxen, om met
Ipreken des Biflchops van Wtrecht,een beftant hem te accorderen, behoudens hare privile-
gemaeckt. Als de Vriefen naderhant ten der- gien, ende dat fy fouden het kafteel mogen af-
den mael rebelleerden, is men wederom in den breken.Hertogh Georg van Saxen defe condi-
oorlogh gheraeckt, tot op het overlyden des tien niet willende accepteren, als komende van
Hertoghs Alberti, die fijn fone tot een erfghe- hoovaerdige ende hoogh-hertige luyden, dié
naem naliet. Alfdoen meenden de Vriefen van t'elcke mael tot den afval geneyght waren,be-
alle ghevaerlijckheyt ende perijckel verloft te geerde fonder eenige referve ende exceptie,dé
zijn,grepen derhalven eenen moet, en beleger- ftadt in fijn handen te hebben; De Gelanten
den de ftad Damme, die Grave Edfard van Em- feyden hem,dat noch hy,noch yemant van fy-
den, van wegen den Sax in hadde,daerentegen ne nakomelinghen, nu, ofte nimmermeer der
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groen ingen.
ftadt Heer foude worden: ende fo haeft fy we- ghemaeckt, mits het leyden van feer groote
der ghekeert waren, begondemen te raedtfla- graften.Sy is groot ende wel bebout, met heer¬
gen van eenen anderen belcherm-heer te kie- lijcke huyfèn , ende van rijcke borghers be¬
ien , ende wierde goedt ghevonden de ftadt te woont. Sy light fes mylen van Leeuwaerden.
prefènteren aen Carel van Egmont Hertoghe De Hooftkercke is gewijt ter eeren van S.Mar-
van Gelder, die haer in fyne beicherminge ont- tin,ende hoorde eertijdts onder den Biffchop
fingh,ende datelijck de poffeffie daer van nam, van Munfter,maer is ten tyde van Philippus de
door Wilhelm van Oyen,endeWerner Spiegel, ii, Coninck van Spaengien, verheven tot een
Het kafteel wierde terftont afgebroken, en de- Biiciom. In de ielve is noch een ichoon orghel,
den de borghers den eedt aen den Hertogh, ghemaeckt met de eyghen handt van Rudol-
en de kroone van Vranckrijck, nae dien de phus Agricola, een borgher van Groeningen,
voorfeyde Hertogh, altijdt departije vande Anno 1614 hebben de Staten van het ielve
Franichen ghehoudenhadde,omfichtemain- landt in defè ftadt een Vniverfiteyt opgericht,
teneren teghens 't ghewelt der Bourgoignons. welcke van dagh tot dagh feer vermeerdert.
Wt defè oorfake is langhen tijdt oorloghe ghe- Het is een volckrijcke ende vermogende ftadt
voert tnifchen beyde de Hertoghen, io dat ten hebbende een treffelijckeheerichappije fo bin-
laetften, de Hertoghe van Saxen, des oorloghs nen als buyten. Ooftwaerts ende weftwaerts
moede, al fijn recht dat hy aen Vrieflant had- ftreckt haer ghebiedt fèer verre , heeft veel
de,verkoft,ende opghedragen heeft aen Caro- vruchtbare ackeren, ende groote menighte
lus Prince van Spaengien, voor twee hondert van dorpen. Noortwaerts heeft fy bont-ghe- Omlanden.

duyient kroonen. Van dier tijdt af,rees de 001- nootfèhap met alle het landt dat fich lanck en-
logh tuffchen de Gelderfèhe ende Bourgoen- de breet uytftreckt, tot aen de zee toe, vol van
iche ,• Floris van Yffelfteyn de Ooftenrijckfèhe, goede dorpen, met een vruchtbare lantdouwe
en de Grave van Emden de Gelderiche partije ende fchoone weyden Dien ftreecke landts
voorftaende. Doch ten laetften,als de Groenin- noemtmen ghemeynlijcken de Ommelanden,
gers by de twintigh jaren onder deghehoor- ende heeft oockfyne edelen, welcke maecken
iaemheyt der Gelderichen geweeft waren, en- het tweede lidt des landts van Groeninghen;
dejaerlijcks dertigh duyient guldens aen den want die ftadt fèlfs met de Magiftraet aldaer
Hertogh tot een tribuyt betaelt hadden,fiende voor het eerfte lidt gherekent wordt. Sy heeft
gheen uytkomfte van defen oorlogh, naer dien groote privilegiën ende vrydommen, van hare
des Keyfèrs macht dagelijcks meer ende meer Vorften verkregen,föo dat iy felve civilijck en-!
toenam, hebbenfè des Hertoghen van Gelders de criminelijck recht doet ,na hare eygen wil-
fwacke proteótie verlaten, ende haren toe- le-keuren ende ftadts rechten, ionder eenighe
vlucht genomen tot de Gouvernante der Ne- vordere appellatie.
derlanden,Vrou Margarita, 's Keyièrs moeye,- Ontrent twee mylen van Groeningen,leght Damme.
die terftont derwaerts ghefonden heeft Geor- Damme,welck eertijdts een goet ftedeken ge-
gen Schenck van Tautenbergh, io dat den eed weeft is,maer hare muyren ende veilen zijn af-
van ghetrouwigheyt in't jaer 153b den 8 Iunii geworpen in't jaer 1536, als iy van de Gelder-
gedaen wierde,aen haren neve denKeyfèr. In iche beichermt, ende van des Keyièrs volck
dier voegen is deiè ftadt eyntlijcken onder het met ghewelt ingenomen was j op wekken tijdt
huys vanBourgoignien ofte Ooftenrijck ghe- beiloten wierde, datiè niet meer mochtebe-
raeckt. In't jaer 1594, in de maent van Iulius, muyrt worden,ioo datfe tot eenen armen ende
heeft Prince Mautitz defe ftadt ièer hardt be- fbberen ftaet ghebracht is.
legert,ende tot overgevinge gedwongen, ende Een myle boven Damme aen den oever der Delfzijl,
ghevoeght in de Vnie der gheconfedereerde zee,leght Delfzijl,een fraey dorp,van Groenin-
Nederlanden. gen ende van Emden byna even verre, te we-

Stad Groe- Groeningen, het hooft des ièlvigë lants,is een ten drie mylen, gheleghen, daer een ftercke
mnghen. ièer oude ftad,ende, gelijck Munfterus fchrijft, ièhanife is, dickwils ghemaeckt ende ghebro-

378 jaren voor Chriftus gheboorte, vaneen ken,doch nu noch in weièn. Geduyrende deiè
Trojaner Grunniogebout.\ranbinnen heeftiè inlandtièhe beroerten, heeft deièplaetfèniet
veel vloeyende ende ftaende wateren,eenfdeels weynigh uyt-gheftaen.
vannatuyren,eenfdeels met menfchen handen

R O O T-B R I T A N I E N. trr.

Lucht.

Vrucht-

baerheydt.

Alhion.

Ghedaente,

Root-Bretanien begrijpt alle de
eylanden, die, in de groote ende
vvyde ruymte, tuffchen Spanjen
ende Duytflandt , teghen over
Vranckrijck gelegen fijn.Lhuyd-
dus heeft Britanniam onlancks
noch Brydaniam^vvde Thomas E-
liottus, een Britannifch Ridder,
Brytanniam willen noemen , meer

ghedreven uyt luft van difputeren, dan om de waer-
heydt te onderfoecken,ende dat teghens d'authoriteyt
ende gheloofweerdigheydt Ariftotelis , Lucretii, Iulii
Casfaris, en,de meer andere oude Hiftorie-fchryvers.
Maer ghemerckt in voorlede tyden alle de Britanniers
fich plachten te beftrijcken met een feker kruyt, Weed
genoemt, 't welck een hemels blaeuw couleur maeckt,
om daer door in de oorlogh een fchrickelijcker aenfien
te hebben , ende naerdien fy oock Brith in hare fprake
plachten te heten alle 't ghene dat gheverwt is, fo wil¬
len fommighe hier uyt niet fonder reden befluyten, dat
de Griecken (als fy vernamen , dat fich defe inwoon-
ders Brith ende Briten noemden) by het woordeken
Brith, noch Tania ('t welck een landtfchap beduydt)
ghevoecht hebben, ende dat derhalven Britannia foo
Veel te fegghen fy, als een land der Britonen ofgeverwe¬
den, ghelijck 't landtfchap Mauri Mauritania} Lufi Lnfi-
tania, ende Aquitania 't water-landt ghenoemt wordt.

In de Panegyrico, den Keyfer Conftantino toe-ghe-
eyghent, wordt ghemelt, dat de natuere Britanniam
begaeft heeft met alderley goederen ende bequaem-
heden der locht ende des aertrijcks, alwaer des winters
de koude, ende des fomers de hette niet te fterck fijn,
daer door het aertrijck foo vruchtbaer is , datter
van koren ende andere ghewaffèn gantfch gheen ghe-
breck is, gheen fchadelijcke gedierten in de boffchen,
gheen fenijnighe flanghen op 't aertrijck, maer van
tam vee een onghelooflijck ghetal, en van melck ende
wolle een grooten overvloet is.

Onder alle de Britannifche eylanden, fijn tweede
voornaemfte, gående in groote alle de refte verre te
boven, Alhion, waer onder Engelandt ende Schotlandt
begrepen fijn, ende Hibernia ofte Yrlandt. Van defè is
Alhion het grootfte, het welcke hedenfdaeghs alleen
met den name van Britannien ghenoemt wordt,welcke
te voren allen anderen ghemeyn was. Defe naem word
meer uyt de boecken ghetrocken , als in de ghemeyne
fprake gebruyckt, uytghelbndert dat de Schotten fich
nu noch Albinich, ende haer landt Albin noemen. Met
defen naem Albion behoeftmen fich niet feer veel te be-
moeyen, (den welcken de Griecken aen dit eylandt tot
een onderfcheydt ghegheven hebben, dewijl alle de
naeft ende rontfom ghelegene eylanden Britannica ge¬
heten wierden,) want die oorfpronckelijck ghekomen
is uyt der Griecken ydelheydt, fabuleusheydt, ende
lichtveerdigheydt, in't dichten der namen. Ende het
fchijnt der waerheydt niet onghelijck, naerdien fy Ita¬
lien van Heßero, fone van Atlante, Hejperiam, en Ga/Ham
nae Polyphemi fone Gallatiam, &c. verliert ende ghe¬
noemt hebben, datfe dit eyland oock van Albione 1011e
Neptuni, Albion gheheten hebben, gelijck Perottus en
Lilius Giraldus verhalen. Andere willen defen naem
liever deduceren van aACpov, 't welck, nae de ghetuy-
genifle van Feftus, een witte verwe by de Griecken be¬
duydt, waer van oock de Alpes haren naem hebben.

Dit eylandt is Sicilien niet onghelijck , fijnde van fï-
guer ofteghedaente driehoeckigh, want het fich fpitft
ende fcherpt in drie verfcheyden hoecken. Den eer-
ften Caep ofte voor-gheberght naer 't weften, heeten
de Enghelfchen The Cap of Cornwal. Den tweeden

Cantium, fich ftreckende naer het ooften , noemen de
Engelfchen Northforland. De derde , Orcas,ofte
Tarvifium , die fich feer verre in het noorden uyt¬
ftreckt, wordt vande Schotten Dungifbehead ghe¬
noemt. Livius ende Fabius Rufticus verghelijcken dit
eylandt by een langhwerpich fchildeken , ofte by een
hellebaert. In't weften, daer Yrlandt gheleghen is*
dringht de Vergivius Oceanus im aen 't noorden wordt
het befpoelt van de ruyme ende opene Noort-zeej in't
ooften, daer het fich keert naer Duytflandt, befpoelt
het de Duytfche-zee ; ende in het zuyden teghen
over Vranckrijck, wordt het befloten vande Britan-
nifche-zee. Diodorus fchrijft den ommeloop daer
van te fijn 42000 ftadien. Martianus feydt, dat Britan¬
nia 800000 ftadien lanck is, 300000 breedt, ende dat
het in fijn begrijp ofte ommeloop acht en dertigh hon¬
dert duyfent, ende noch vijfen twintigh duyfent fta*
dien begrijpt, doch dit fijn maer beufelinghen. Die
welgheleerde ende fcherp-finnighe Camdenus heeft
defe calculatie ghemaeckt, dat van de Caep Tarvifio,
tot Belerium, van weghen de kromten der oeveren,fijn
acht hondert ende twaelfduyfent paffen, van daer tot
Cantium 320000 , ende van de Caep Cantio ofte Kent
tot Tarvifium, feven hondert ende vier duyfent, welc¬
ke fumma te famen gherekent, maeckt achthien hon¬
dert ende fes en dertigh duyfent treden.

Dit eylandt is al eertijdts nae 't ghetuyghenifle van Verfcheyz
Ptolomeus (lib. 2 Magna Conßruttionis,) in twee deelen de delingen-.
ghefcheyden gheweeft,daer hynaemlijcken ditghe-
heele eylandt in groot ende kleyn Britannien deylt,
noemende 't groote, 't welck fich aen defe fijde zuydt-
waerts ftreckt, ende het kleyne, het ghene fich aen
gheen-fijde noordtwaerts keert. Doch de Romeynen,
weynigh achtende dat deel,'twelck aen gheen-fijde
gheleghen is, dewijl, foo Appianus melt, het haer niet
dienftlijck was, hebben fy 't deel op defe fijde, nu in de
forme van een Provincie gheredigeert fijnde, in tween
ghedeyltjte weten in't hooghe ende laeghe, alsmen uyt
Dione kan befluyten. Want hy 't deel van Enghelandt
aen defe fijden gheleghen, mitfgaders Wallia, het hoo-*
ghe, ende het noorderlijckfte, aen gheen fijde ghele¬
ghen , het laeghe noemt. Daer naer hebben fy 't ghe*
deylt in drien, als blijekt uyt Sexto Rufo, te weten, in
Maximam Cafarienfem, Britannniam Brimam, ende Britan*
niam Secundam, dat is in Groot Keyfers j 't eerfte endé
tweede Britannien. Eyndelijck als de ghedaentedes
Roomfchen Rijcks daeghlijcks veranderde, heeftmen
Britannien in vijf deelen ghefcheyden, in Britanniani
Brimamy Secundam,Maximam Cafarienfem, Valentiam, endë
Flaviam Cafarienfen. Dit fijn gheweeft de afdeylinghen
van Britannien onder de Romeynen. Sommige fchry-
ven , dat 't gheheele eylandt eertijdts is ghedeelt ghe*
weeft in drien, in Loegriam, Cambriam ende Albaniam.
Doch meynt Camdenus, dat dit een jongete afdeylin-
ghe is, ghefchiet van de drie volckeren, de Enghel*
fchen, Cambriers ofte Walliers,ende Schotten, die op
't aller Iaetfte dit eylandt alfoo onder haer verdeylt
hebben. Namaels is't wederom in twee Koninckrijc*
ken ghedeylt, te weten, in Engelandt ende Schotlandt,
welcke wederom onder den Köninck Iacobus de VI
vereenight fijn, ende het gheheele eylandt Magna Bri¬
tannia ghenoemt. Britannia isgheheel omringhtmet
de groote ende woefte Ocean, welcken de H. Bafilius
noemt te fijn de groote zee , ende fchrickelijck voor
alle diefe bevaren. Sy overloopt fomwijlen alle de
naeft gheleghen velden ende landen, ende fomtijdts te
rugghe keerende ontblootfe de felve: fegghe derhal*
ven met Plinio, datfè in defe groote woefticheydt ende
tuymicheydt fo feer ghedreven wordt door de krach*

Y y tighe
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tighe werckinghe der Maen, datfe niet alleen de rivie¬
ren te rugghe keert, maer fomtijdts op de aerde de
beeften verrafcht, oft de vifTchen op ftrandt laet. Eer¬
tijdts by winter tijdt plachfe foo ghevaerlijcken te fijn,
dat Iulius Firmicus in fijn boecxken de Erroreprophana-
rum religiomm aen de Keyferen Conftantem ende Con-
ftantium, met verwonderinghe gheroepen heeft: Ghy
hebt des winters v. v. over de Britannifche ongeftuyme
zee ghewaecht, ('t welck noch noyt ghefchiet is, ofte
ghelchieden fal) onder uwe riemen hebben ghebeeft
de baren van de zee , die ons bykans onbekent was,
ende de Britton heeft hem niet weynigh verfchrickt
overliet onverwachte ghefichtdes Keyfers. Wat fal
ick meer fegghen? aen uwe deughden ende daden heb¬
ben de overwonnen elementen plaetfe ghemaeckt. De
bequaemheydt defer zee, hoe fy met hare krachtighe
warmte het aertrijck verquickt, met dampen de locht
onderhoudt,ende de ackers bevocht, ende alderhande
vifTchen voortbrenght, als falmen, fchollen, cabeljau-
wen, haringhen, ende meer andere, is ghenoechfaem
kennelijck. Naer 't ghetuygheniffe van Iubas ende
Marcellinus fijn in de felve peerlen vanfchoon ende
ront fatfoen die met hoopen , ghelijck de byen, fwem-
men,ende haren leytfman volghen.Om wekkers wille,
ghelijck Suetonius melt, Casfar Britannien heeft willen
befoecken. Ende dit fy van Albion gefeyd. Van Yrlandt
Tullen wy neffens fijne befondere caerte handelen.

Orcades. De Orcades, nu Orkney gheheeten, fijn ontrent
dertigh in't ghetal, met kleyne fpatien van malkan¬
deren ghefepareert , welcke in een oudt ghefchre-
ven boeck fo ghenoemt ftaen, als ofmen wilde fegghen
Argath , 't welck is , fupra Getas, ghelijck het daer uyt-
gheleght wordt. Camdenus acht het beter te wefen,
datmen 't heetfupra Cath, naedemael Cath daer teghen
over in Schotlandt is gheleghen,welck men nu van we-
ghen de Caep, Cathneffe noemt, waer van de inwoon-
ders naer Ptolomari meyninghe , Carini, in plaetfe van
Cathini,wierden geheten. Ten tijden Solini waren defe
eylanden fonder inwoonders, daer niet en wiefch als
biefen, maer nu worden fy bebouwt, en fijn fonder
wilderniffen, vruchtbaer in garfte, fonder tarwe oft ee-
nigh gheboomte. Hier vintmen gheen flanghen, noch
eenigh fenijnigh ghedierte ; maer tamme beeften fijn¬
der ontallijcke, oock veel hafen,konijnen, kranen ende
fwanen , daer ontrent is oock een treffelijcken vifch-
vanck, van wekken de inwoonders gheen gheringh ge¬
win hebben. Defe eylanden heeft Iulius Agricola (die
eerft meteen armade Britannien omghevarenheeft)
ghevonden ende ghetemt, welcke van te voren onbe¬
kent waren,hoewel in Hieronymi Chronicis bevefticht
wordt, doch t'onrecht, dat Claudius die overwonnen

heeft. Naederhandt, als in Britannien de Romeynfche
macht begon te verfwacken, hebben de Pidti daer hare
woonfteden ghehadt; ende eyndelijcken fijnfe gheko-
men onder 't ghebiedt der Noorweghers ende Denen,
derhalven de inwoonders noch de Gotlandtfche fpra-
ke gebruycken. Ten alderlaetften, in'tjaer onfes Hee¬
ren 1474, heeft Chriftiernus Köninck van Dennemarc-
ken om een fekere fomme gheldts, alle fijne pretenfien
ende gherechticheden die hy op defe eylanden hadde,
aen den Köninck van Schotlandt overghedraghen.

Malnland. Het voornaemfte eyland onder defe is Pomonia,ver-
maert van weghen eens Biffchoplijcken ftoels, 't word,
van Solino Pomona gheheten,om de lanckheyd der da¬
ghen die daer fijn. De inwoonders noemen 't nu Main-
landt, als ofhet vafte landt ware: 't is vruchtbaer in tin
ende loot. In de ftadt Kirckwale is de refidentie des
Biffchops, verfterckt met twee kafteelen. Onder defe
eylanden word van Ptolomseo oock gherekent Ocetis,
't welck Camdenus achtet nu Heth te fijn. De felve
feydt oock, niet feecker te weten, ofHey , dat onder
defe oock gherekent wordt, Plinii Dumna is 3 ende foo
verre het niet is, foo meynt hy, dat Faire Tie ('t welck te
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fegghen is, een fchoon eylandt) Dumna is, wekkers
eenighe ftadt oock Dumo ghenoemt word: niet Ward-
huys in Laplandt, foo Becanus feydt. Ioannes Major
noemt Zeeland oock een van defe eylanden,fich ftrec-
kende indelenghte ontrent vijftigh duyfènt treden.
Hoewel de inwoonders defer eylanden haren dranck
meeftendeel brouwen van gerfte, die daer in overvloet
is, ende feer krachtich en fterck; ende hoewel fy on¬
der alle natiën meeft tot den dranck gheneghen fijn, fo
ghetuyght nochtans Boetius , datmen daer noyt ye-
mandt heeft droncken, ofte van finnen berooft gefien,
ofte oock geck ofte uytfinnigh.

Niet verre van defe fijn gheleghen de eylanden He- Hebrides.
brides, 44 in't ghetal, welcke Beda Mavanios, Ethicus
Betorieas, Giraldus Inchades ende Leucades, de Schot¬
ten Weferne lies noemen,'t welck te fegghen is,Wefter-
fche eylanden,Ptolemasus,Plinius ende Solinus noemen
die Ebudas. Plinius fchrijft datter dertigh in't getal fijn,
Ptolemseus verhaeltmaer vijfder felven 5 van welcke
het eerfte Ricina is, van Plinio Ricnea ende van Anto-
nino Riduna, nu ter tijdt Racline gheheten. Dit ey¬
landt is kleyn, ende teghen over Yrlandt gheleghen.
Epidium, nu ila, nae Camdeni ghetuygeniffè, daer naeft
gheleghen, is tamelijck groot met vlacke velden: tuf-
fchen dit ende Schotlant light lona, van Beda Hy ende
Hu ghenoemt, in een effen pleyn, verciert met een Bif¬
fchoplijcken ftoel, in de ftadt Sodore, waer van alle de
eylanden eertijdts Sodorenfes ghenoemt fijn , om datfe
onder 't felvighe Bifdom gherekent worden. Dit ey¬
landt isvermaert, van weghen de begraeffeniffen der
Schotfcher Koninghen. Yolght Maleos Ptolemari, nu
ter tijdt Mula gheheten, van welck Plinius feydt: Mei-
la is 25-000 treden grooter , als een van alle d'andere*
Hebuda light ooftlijcker, wordt nu Skie ghenoemt: het
ander Hebuda na 't weften, light nae de lenghte aen de
Schotfche kufte, wordt nu Lewes gheheten, waer over
Miccleyd light, in een oudt boeck van Mannia Lodhus
genoemt, aldaer fijn veel klippen en fteen-rotfen, word
weynigh bewoont, hoewel dattet 't grootfte van allen
is, van de welcke, door een enghen Canael het eylandt
Euft afghefondert is. Alle de andere eylanden , behal-
ven Hyrtha, fijn feer kleyn, meeft met fteen-rotfen en
klippen overtrocken, feer onweeghfaem, ende bynaeft
nerghens met eenighe groente voorfien.

Mona, wordt van de Britanniers oock Mon, Tirmon, Anglefy.
Ynis Dowyl,ende Anglefey ghenoemt, 't welck fo veel
te feggen is, als een duyfter eylandt: de Saxens heeten
't Monche, het is met een kleyn canael, Menai ghe¬
noemt, van 't vafte landt Britannien ghefcheyden. Het
is een feer edel ende voortreffelijck eylandt, ende een
oude wooninghe der Druiden: de lenghte daer van is
22 Enghelfche mijlen, de breete 17 , ende de omme-
loop 60. Ende hoewel Giraldus feyd, dat in fijnen tijd,
feer dor, fteenachtigh, rouw ende woeft was; foo is het
nochtans hedenfdaeghs foo playfierlijck ende foo wel
ghehavent, ende oock in tarwe fo vruchtbaer, datmen
het ghemeynlijcken noemt de moeder van Wallia. Het
brenght oock meulen-fteenen voort, ende aluynachti-
ghe aerde, daer uytmen onlanghs aluyn ende calchant
heeft beginnen te maken: aen beftiael is het oock feer
rijck. Camdenus verhaelt uyt Tacito, dat dit eylandt
eertijds,van Paulino, Suetonio,ende Iulio Agricola,on¬
der het Romeynfche ghebiet ghebracht is: maer eeni¬
ghe hondertjaren daernae, als 't van de Enghelfche in-
ghenomen ende bemachtight was, hebben fy 't na ha¬
ren naem Anglefey ghenoemt, fo veel beduydende, als
het eylandt der Enghelfchen. Camdenus feydt noch
daer by, dat als het Roomfche ghebiedt in Britannia
begon te verfwacken, de Schotten uyt Yrlandt komen¬
de , oock daer in fijn ghevallen: want behalven de op-
gheworpene heuvelkens , met graften omcinghelt,
diemen noch der Yrlanderen huyskens noemt, is daer
oock een plaets, van de Yren Tn Her'tcy Gwidilgenoemt,
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alwaer fy onder haren overftenSirigi de Britanniers ge-
flaghen hebben, ghelijck in't boeck Triadum verhaelt
wordt, 't Is niet alleen van de Enghelfche, maer oock
van de Noorweghers fwaerlijck gheplaeght endeghe-
quelt gheweeft; want in't jaer 1000 is het door de Zee-
armade van den Köninck iEtheiredo gantfeh ver-
woeft. Daer nae hebben twee Hugones Normanniers,
de eene Grave van Ceftria, de andere van Salopia,
51 felvighe veel fchade ghedaen , legghende daer een
Cafteel Aber-Lienioc ghenoemt, 0111 de inwoonders
tot ghehoorfaemheydt te dwinghen. Iuyft op dien tijd
is aldaer oock gheland Magnus uyt Noorweghen,ende
heeft defen Hugo van Ceftria met een pijl door-fchoo-
ten, ende 't eylandt uytgheplondett. Daernae hebben
de Enghelfchen 't felve dickwils befpronghen, tot dat
eyndeiijck Köninck Eduard de I, het felve onder fijn
ghewelt ghebracht heeft. Men telde daer eertijdts wel
363 dorpen; doch is 't op defen teghenwoordighen tijd
met inwoonders wel befet. Bellus Marifcus, ofte Beau-
marish, houtmen de voornaemfte ftadt te fijn , van E-
duardo de I, in't deel nae 't ooften in een morafch ghe-
bout, ende van weghen de luftighe fituatie , Bello ghe¬
noemt; van te voren Bonover gheheeten, leggende al¬
daer een fterck Cafteel. De andere ftadt naeft defe is

Newburge,'t welck te fegghen is,een nieuwe Burgh,en
op Britannifch Roffiir, om datfe langhen tijdt teghens
de fand-platen gheworftelt heeft: hier leyd oock Aber-»
fraw, eertijdts een Konincklijcke ftadt der Walliers.
Het Sacrum Promontorium , 't welck de Enghelfchen
Holyhead,ende de inwoonders Caer Guby noemen,na
den H. man Kibio, difcipel van Hilario Pidtavienfi. De
inwoonders fijn rijck ende machtigh, ghebruyeken de
Britannifche fprake , ende al is 't datfe over de 300 ja¬
ren, mitfgaders de refte van Wallia , onder 't ghebiedt
der Enghelfche Koninghen gheftaen hebben, fijnfe
doch in de Enghelfche fprake gantfeh onervaren.

night. Vecfta ofte Veótis, van de Britanniers Guith , ende
ghemeynlijcken the Iße of Wight ende Whight ghe-
naemt, wordt door een fulck kleyn Canael of Euripus
(Solent eertijdts gheheeten ) van 't vafte landt Britan¬
nien ghefcheyden, dat het fchijnt, eertijdts daer aen
vaft gheweeft te fijn, waer van komt 't Britannifche
woordeken Guith, 't welck beduydt een af-fcheydin-
dinghe (als Nonnius verklaert) ghelijck Iulius Scaliger
meynt dat Sicilien ghenoemt is van Secando, dat is fny-
den, om dat het van Italien als ghefneden is* Vyt defe
naerderheyd van fituatie, ende bykans gelijckheyd van
name, foudemen vermoeden dat Veóta gheen ander is,
als het ghene datmen Idta noemt, 't welcke door de
vloet der zee een eylandt fcheen te wefen, ende als de
zee wederom te rugghe liep, ende den oever droogh
Wierde, plachten de oude Britanniers, met waghens
het tin daer over te voeren, datmen daer na in Vranck-
lijck op-fcheepte.Dat dit eyland Plinii Midis is,om dat
het met Veda wel over een komt, kan Camdenus niet
Wel ghelooven, dewijl Midis veel tins uyt-gaf, ende in
dit, lbo hy feydt, gantfeh gheen mijne van eenigh me-
tael ghevonden wordt. Dit eylandt light tuffchen oo¬
ften ende weften ovaelfche wijfe, fich ftreckende in de
lenghte ontrent 20000 treden, ende in't midden daer
het op 't breedfte is 12000, met de andere fijde is 't ge-
leghen naer 't noorden, ende de andere 11a het Zuyden.

Vrucht- Het aerdrijck is aldaer feer goet ende vruchtbaer, foo
baeehejat. dat oock andere gheweften met fijn vruchten gherieft

können worden: konijnen, hafen, veld-hoenderen ende
phafanten,vintmen daer in groote menighte. Daer fijn
oock twee vyvers met een bofch vol rehen, feer ghe-
noeghlijckenomte jaghen. Middendoor dit eylandt
gaet een langhe ftreeck berghskens ende heuvelkens,
daer de fchapen feer goede weyden hebben, wekker
wolle men naeft die van Lemfter en Cotteswold voor
de befte houdt, ende worden van de laken-bereyders
Teer begheert, waer van de inwoonders een groot ghe-
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win hebben. Het deel naer het 't noorden gheleghèïb
is van weghen de weyden ende boffchen heel groen;
het zuydelijckfte beftaet doorgaens in zaylanden, met
floten ende tuynen bevrijt.In beyde de uyterfte eynden
dringt de zee uyt het noorden foin, dat fy bykans twee
eylanden maeckt, waer van het eene weftwaert ghele¬
ghen, van de inwoonders Freshwater Yle, het ander na
't ooften,Binbrigdus Yle ghenoemt wordt. Dit eyland
heeft Vefpafianus, onder Claudio in de oorlogh die¬
nende, eerftmaels onder de Romeynen gebracht, ghe¬
lijck Suetonius inVefpafiano verhaelt. Onder de Sa¬
xens,heeft Cerdicius 't felve eerft verovert, ende over-

ghegeven aen S tuffa ende Withgaro, de welcke alle de
Britannifche inwoonderen uy tgheroeyt hebben. Daer-
nä heeft Wolpherus Köninck der Merciorum, Veótam
bekomen ende getranfporteert aen EdelWalchum, Kö¬
ninck der Zuydt-Saxens. Niet langhe daer nae heeft
Casdwalla Köninck der Weft-Saxens 't felvighe onder
fijn jock ghebracht, ende EdelWalchum ende Arnan-
dum Heere van 't felvighe eylandt ghedoodt, ghelijck
Camdenus wij t-loopigh verhaelt. De inwoonders, fijn
van natueren feer ftrijdbaer ende ftoutmoedige kloec-
ke krijghs-luyden. Ten tijden van Beda wierden in dit
voorfz eylandt 1200 familien ghereeckent: nu ter tijdt
fijnder ontrent 36 fteden, dorpen ende kafteelen. De Steden.
voornaemfte fteden fijn Newport , de principaelfte
koop-ftadt van 'tgheheele eylandt, eertijdts Medena
ende Novus Burgus de Meden gheheeten, waer door
dit gheheele landt in Eaftmeden ende Weltfrieden, ge-
deelt wordt , naer de gheleghentheydt. Bradingh,
de tweede koop-ftadt : Newton ende Yarmouth,
welcke haer eyghen Meyers hebben, ende wiens Bur¬
genfes oock op de Parlamenten verfchijnen. Yarmouth
ende Sharpnore hebben hare Cafteelen , de welcke
mitfgaders de fortreffe Worfleys, de kufte nae den
noordt-weften bevryden. Teghen over , nauwlijcks
twee mijlen van daer , leydt Hurft't bolwerck van
't Graeflchap Hanton. Te Quarre wierde in't jaer
onfes Heeren 1132 een vrouwen kloofter gheftichti
ende te Gods Hill heeft I. Worfley een Schole ghefon-
deert. Weftcowe ende Eaftcowe ligghen nu vervallen,
welcke Henrick de V111, aen den inganck van New-
port, ghebout hadde: Nae het noordt-ooften leydt
het Cafteel Sandham * met grove ftucken, als de an¬
dere wel verfien; van natueren is dit Cafteel oock feer
fterck , want het rontfom met feer hooghe fteen-klip-
pen omringht is, waer van datter in de zee fommighe
verborghen fijn*

Wat meer nae 't weften vertoonen haer eenighe ey- Tarzxy.
landen^ die onder 't ghebiedt van Vranckrijek fchijnen
te fijn, nochtans onder Engelandt hooren , onder defe
fijn Iarzey ende Garnfey > en voor het eerfte, aen de
kufte vanNormandien ofte der Lexobiorum,(welcke na¬
tie de Britanniers Lettau noemen/t welck te feggen is,
die aen ftrandt woonen) light Antonini Csefarea, welck
woordeken de Franfchen ghecontraheert hebben in
Garzey, ghelijckfe Csefaris Burgum in Normandien
Cherbures noemen, ende de Spanjaerts Caffar Augu-
ftam in Spanjen Saragoffa. In dit eylandt wierden in
vorighen tijden de verwefene ghebannen, alhier was in
ballinghfchap Prsetextatus Biffchop van Rouën. Papi-
rius Maflonius noemt dit eylandt een Infel van Con-
ftantini kufte 3 om dat het recht teghen over de oude
ftadt Conftantia light, welcke Ammianus Caftra Con-
ftantia fchijnt te noemen, ende eertijdts Moritoniuni
gheheeten wierde. Dit eyland begrijpt in fijn omloop
ontrent 30000 treden, ende is,van wegen de fand-banc-
ken ende klippen, die feer ghevaerlijcken fijn voor de
fchepen,wel bewaert. Het aertrijck is feer vruchtbaer,
overvloeyende in allerhande vruchten ende vee,infon-
derheydt fchapen, waer van de meefte vier hoornen
hebben. Daer fijn oock veel fchoone tuynen en boom-
gaerden, daer in een groote menighte appelen waflen;
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uyt welcke fy wijn maken, die de inwoonders Siferam, een inham, op de wijfe van een halve maen, aen welcke
ende de Enghelfche Sidre noemen : ende dewijlfe niet gheleghen is de ftadt S» Petri, fich uyt-ftreckende met
veel houts of andere materie om te branden hebben, een langhe ende enghe ftrate , met alderhande krijghs-
ehebruyckenfe zee-gras,by haer Vraic gheheeten. Dit amonitie wel verfien, ende vol koop-luyden. De in-
kruyt ofalga marina, wordt van Plinio fucrn marirms ge- ganck des havens is van beyde lijden met Cafteelen
heeten, foo fommighe meynen, het waft in defe fteen- bewaert, aen de flincker-hand is een oudt Cafteel, het
klippen in fulcker menighte, datmen van verre anders ander, Cornet ghenoemt, leydt op de rechter-handt,
niet en meynt of't ware een groote bofcagie,'t word in recht daer teghen over,op een hooghe klippe rontfom
de Sonne ghedrooght, ende dan ghebrandt, met welc- van de zee beloopen. De inwoonders van beyde defe
kers affche fyhare ackeren meffenende vruchtbaer eylanden fijn oorfpronckelij eken NormanniersofBri-
maken. In dit eylandt fijn veel dorpen ende meyerien, tons, ende ghebruyeken de Franfche tale. In beyde
ende twaelf prochie-kercken, met een fterck Cafteel plaetfen behelpen fy haer met dat zee-kruyt in plaets
op een heuvelken gheleghen, Montorguel ghenaemt, van brand-hout, ofte met fteen-kolen uyt Enghelandt;
hier is een Enghelfche Gouvernuer , die oock 't gebiet daer is oock in beyde defe eylanden feer goede vifch-
heeft over het gheheele eylandt. vanck. In vorighen tijden hoorden defe eylanden,mitfi

Twintigh mijlen van daer , nae den weften leydt gaders de andere naeft-gheleghene, onder Norman-
het ander eylandt , van Antonino Sarnia , hedens- dyen,maer als Henricus del, int jaer Chrifti ii 08 oor-
daeghs vande Enghelfchen Garnfey gheheeten, uyt- loghde teghens fijnen broeder Robert , ende den
gheftreckt van ooften nae weften , in de forme van felven overwon, heeft hy Normandyen, als oock dele
een cyther , doch by Iarzey, 'noch in groote, noch eylanden, onder 't Enghelfche ghebiet ghebracht, van
in vruchtbaerheydt te verghelijcken, want daer maer wekken tijd fy altijd daer onder gebleven fijn, hoewel
thien prochie-kercken fijn, maer hier in overtreft het de Köninck van Vranckrijck Ioannem Köninck van
't andere eylandt, dat het gheen fenijnigh ghedierte Enghelandt gebannen hadde,ende Normandyen inge-
heeft. Het is oock van fituatie veel ftereker ende va- nomen, ende Henricus de 111, om een feecker fomme
fter, met een kroone van fteyle klippen omringht, op ghelts van fijn recht ende pretenfie op Normandien
welcke den feer harden ende rouwen fteen Smyris (van ende Gafconien , afgheftaen was : Dies niet te min,
de Enghelfchen Emeril gheheeten) ghevonden wordt, hebben de Francoyfen Garnzey in-ghenomen, by de
waer mede de juwelieren hare ghefteenten reynighen regeeringhe des Könincks Eduard de IV, doch wier-
ende fnijden, ende de glaes-makers het glas klieven, den door toedoen Richardi Harlefton Valedti de coro-
Dit eylandt heeft oock fchoone tuynen ende boom- na(ghelijckmen hem doen noemde ) wederom daer
gaerden van alderley ooft, fy drincken appel wijn. De uyt ghedreven, derhaiven de Köninck hem tot een
zee-haven is veel bequamer tot de koop-handel,als die vereeringhe met het Gouvernement van dit eylandt,
te Ierzey; want defe fich op doet, bykans in't uyterfte ende van 't Cafteel begift heeft,
eynde des eylands nae 't ooften, aen de zuyd-fijde met

Grenfin.

Het Koninckrijck
ENGELAND

Naem. ^ l , Et zuydelijckfte ende grootfte
deel van Albion, wordt op la-
tijnfch Anglia gheheeten , nae
Angria (als fommighe meynen)
een lanptfehap in Weftphalen,
gemeynlijcken Engern genomt;
Andere deriveren delen naem

vmAngttlo,om dat het een hoeck
der wereldt is; andere wederom

van Angloen, een ftadt in Pomeren. Goropius meynt,
dat de Angli ghenoemt fijn nae het woordeken Angle,
't welck is een viflchers angel , dewijl (ghèlijck hy
leydt) de Enghelfchen alles nae haer trecken als een
angel, ende, ghèlijck de Enghelfche fpreecken, Good
Anglers fijn ; welcke opinie meer te belachen als te ge-
looven is. Sommighe fegghen dat Anglia ghenoemt is
nae een landeken gheleghen in Iutlandt, d'welck Enge-
landt ghenoemt is van Egbert Köninck der Weft-Sa-
xen: oft Engiftlandt, dat is 't landt van Engiftus, die
defe Saxens een leydts-man naer Enghelandt gheweeft
is. Maer die acht wil nemen op de beduydinghe van
Engelbert, Engelhardt, ende dierghelijcke Diiytfche
namen, fal lichtelijck giflingh können maecken , van
de beduydenilfe defes woorts Anglorum. Is over fulcks
ghenoech bekent, dat het volck't welck Britanniam
inghenomen heeft, een Duytfch volck is , van welck
Camdenus ghetuyght,dat het een volck is,die fomtijds
Angli, fomtijdts Saxens ghenoemt worden. De in¬
woonders gheven dit landt gheen eenderley naem,
ende deylen 't in twee landtfchappen: Het deel welck
ftreckt nae het ooften ende aen de Duytfche zee,word
van de inwoonders Anglis, dat Saxenfche volckeren
fijn,die 't felve bemachtight hebben,op hare fprake An¬
glia ofEnglandt ghehetenft deel ghelegen na 't weften,
't welck van 't ander door de riviere Sabrina ende Dea

onderfcheyden is , ende noch de oude Britannifche
fprake ghebruyekt, wordt van de voorfeyde Enghel¬
fchen Wal/ia ofte Walles ghenoemt.

De frontieren daer van fijn int noorden nae Schot-
landt , de rivieren Tueda ende Solwey, in't zuyden
Vranckrijck en de Britannifche zee,in't weften Yrlandt
met de Yrlandtfche zee, ende in't ooften de Duytfche
zee, dien de Nederlanders de Noord-zee noemen.

De locht is hier 't gheheele jaer door feer ghema-
Vmcht- tight ende foet, al hoewel dick ende neveligh. Hetbmhejdt. aerdtrijck is feer vruchtbaer , ende van alle ghewaffen

foo rijck , dat Orpheus 't felvighe ghehouden heeft
voor een wooninghe Cereris, als oock Mamertinus een
Nederlandtfche Orateur in fijn Panegyrico , Conftan-
tino toeghe-eyghent, ahvaer hy onder anderen feydt:
Alhier is fiilck een overvloet van koorn, datter ghe¬
noech is om de inwoonders daer van te voeden , als
oock om dranck daer af te maken: behalven het koorn
ende andere vruchten, fijnder oock alderley foorten
van boomen,uytgefeydt boucken enDennen-boomen,
(foo Ctefar feydt;) doch nu ter tijdt, beginnen de bouc¬
ken daer oock te waflèn ; van' Laurier-boomen is dit
landt foo vruchtbaer niet, als Theffalia; de rofmaryn
is daer foo overvloedigh, datmen haghen ende tuynen
daer van maeckt.

Hier fijn oock mijnen van goudt, filver, koper ende
yfer, doch niet overvloedigh^ fwart loot,ende wit loot,
ofte tin, wordt aldaer van 't alderbefte in groote me¬
nighte uytghegraven, ende buyten landts ghevoert.
Daer fijn vele heuvelen, daer de fchapen op weyden,

Locht.

Mu'jnen.

welcke niet alleen van vleefch delicaetfijn, maer heb¬
ben oock fijne vellen ende wolle; hier toe helpt de foe-
te aenghename locht, ende goedigheyd des aerdrijeks,
nadien nauhjeks eenighe boomen op de heuvelen Waf¬
fen , ende 't gheheele landt van wolven bevrijt is. Al¬
daer is oock alderhande vee ende ghedierte , behalven
ezels, muylen, kamelen, ende elephanten; nerghens ter
wereldt vintmen ghenereufer dogghen, oft meerder
kraeyen; daer fijn oock feer veel kuyeken-dieven.

De Romeynen hebben het meefte deel van Britan¬
nien, bynaer 5*00 jaer gheregeert, van C. Ctefare aftot
Theodofium den jonghen,in wiens tijden de Romeyn-
fche legionen ende garnifoenen uyt Britannia fijn ge-
light,ende hebben 't felve eyland verlaten,0111 Vranck¬
rijck te befchermen; waer door de Pióten ende Schot¬
ten, 't deel 't welck in't zuyden gheleghen is, ingheno¬
men hebben , wiens ghewelt, als de Britanniers niet
langher konden teghenftaen, hebben fy de Saxens,
een ftrijdtbaer volck, uyt Duytflandt gheroepen,welc-
ker hulpefy in't eerfte teghen dePióten ende Schot¬
ten ghebruyekt hebben. Daernaer, als de Saxens ghe-
proeft hadden de aenghenaemheydt ende luftigheydt
defès landts, oft door de ghemeynfaemheydt ende
vrientfehap der Pieten opgerockent,ofte door haer ey-
ghen trouwloofheydt ghedreven 3 hebben fy met de
Pidtis een verbondt ghemaeckt teghen de Britanniers,
ende haereyghen weerden uyt haer landt ghedreven,
en voor haer felfs inghenomen.

In Engelandt fijn vele fteden, van welcke de voor-
naemfte fijn, Londen, Yorck, Cantuaria, Briftol, GIo-
cefter ofGlovernia, Salopia, Vigornia, Bathonia, Can-
tabrigia, Oxonia, Norwitz, Sandwic , ende noch veel
andere meer, die wy, hier volghens, yder inde befchrij-
vingh van fijne provincie fullen Hellen.De principaelfte
rivieren fijn Tamefis, Humbrus , Trenta , Oufa, ende
Sabrina.

De zee die Engelandt befpoelt, gheeft allerley vifch
in overvloedt , infonderheydt fnoeck, dien fy Pike
noemen ende feer achten, defe wordt van haer uytde modderighe-wateren fomtijdts in de vivers ghe¬
bracht, ende aldaer ghevoedt met palingh, ende ande¬
re kleyne vifchkens, daer door hy fonderlinghe groeyt
ende vet word. Nerghens worden delicater ende meer¬
der oefters ghevonden.

De voornaemfte havens van Engelandt fijn Davermts
ofDovre, welcke de laetfte is van 't Graeffchap Kent:
bevrijdt met een heuvelken, ende een fterck Cafteel,
met alderhande ammonitie ende wapenen wel verfien.
Muntsbay in Cornwallia, is een feer ruyme haven, ende
bequame rede voor de fchepen. Daer fijn noch de ha¬
vens , Volemouth oft Falemouth, Pleymouth", Wight,
Torbay, Suydhanton, ende meer andere.

De Köninck van Engelandt heeft het opperfte ghe-
biedt, ende ken naeft Godt gheen over-Heeren, maer
heeftin alles volle macht ende authoriteyt. Sijne on¬
derdanen fijn eenfdeels Geeftelijck, eenfdeels wereld¬
lij ck ; de wereldlijcke fijn Edelen, ofghemeyne per-
foonen: Onder de Edelen fijn de grootfte, de Herto¬
ghen, Marck-Gravén, Graven,ende Barons, de welcke
foodanighe tij telen erven , ofte door haer deught ende
dapperheydt , van de Köninck daer mede vereert
worden : Doch komt de naem van Hertogh , des
Könincks oudften foone alleen toe, by onfe teghen-
woordighe tijdt, hoewel voor defcn, veel meer andere
dien tijtel ghevoert hebben. De Edelen van minder
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e n g e t

qualiteyt fijn de Ridders, fchilt-knapen , ende diemen
ghemeynlijck Generojos ende Gentlemans noemt: De
Generoß fijn , die van afkomfte Edel fijn, oft die door
hare deughden oft goet gheluck daer toe verheven
worden. De burghers ofte Burgeffes fijn, die in de fte-
den de ghemeyne ampten bedienen , ende een plaetfe
hebben in de Parlementen. De Ingenui of leonien, fijn,
die de Rechten, Homines Legales ofLegiften noemen,
welcke ny t hare ackers, die fy met goet recht befitten,
ten alderweynighHen veertigh fchellinghen 'sjaers in¬
komens hebben. De Ambachts-luyden, fijn die van
haren arbeydt leven.

Vedmgh. Engeland t word nu ghedeylt (ghelij ck hier naer bre¬
der verhaelt is) in 39 Graeffchappen,de Graeffchappen
weder in Centurias (welcke in fommighe deelen des Ko-
ninckrijcks,Wapentachfes gheheeten worden) ende de
CenturU in Decurias, Over defe Graeffchappen word in
periculeufe tijden een Konincklijcke ftad-houder ghe-
ftelt,die fy lieutenant noemenden oplicht heeft,dat het
ghemeyne befte gheen fchade en lijde. Alle jaer worter
oock verordineert een inlandtfch Edelman, die fy Vice-
Comitem&h een lieutenant des Graven,en opEnghelfch
Shiriffe ('t welck foo veel is als een Prapofitm van het
Graeffchap) noemen,de welcke oock eyghentlijck een
Rentmeefter van 't Graeffchap ofprovincie kan ghe¬
heeten worden; want fijn ampt is, het ghemeyne geldt
van de provincie in te manen, de breucken oock met
panden , te vorderen, ende in de fchat-kamer te bren-
ghen: daer beneffens, de rechters te helpen, der felver
bevelen ter executie ftellen, twaelfmannen by een te
roepen , welcke kenniffe van de faecken nemen, ende
daer van aen deRichters rapport doen,(want de Indices,
ofRechters aldaer,fijn alleen Vdchtersjuris,ér non facit)
die verwefen fijn ter executie helpen leyden, en voorts
van alle andere twift ofte ftrijdende faecken kenniffe
te nemen. In groote wichtighe faecken fpreecken de
luflitimi 't recht, welcke fy Itenirantes ende Iußitiarios
ad Affifas noemen , de welcke jaerlij eks tweemael defe
Graeffchappen door-trecken , om kenniffe te nemen
van alle faecken, ende oordeel te gheven over de ghe-
vanghenen.

Gheefle- Wat den Geeftelij eken ftaet belanght, heeft Enge-
lijckefiaet, landt nu ter tijdt maer twee Provinciën, ende twee

Aerts-Biffchoppen, Cantuarienjem, Primaet van gantlch
Engelandt, ende Lboracenfcm. Onder defe ftaen 2 y Bifi-
fchoppen , te weten, 22 onder dien van Cantelbergh,
ende drie onder dien van Yorck.

yitrfcharen De gherichten ofte vyerfcharen van Engelandt fijn
driederhande, de Gheeftelijcke, wereldlij eke,ende een
vermenght.welck fy Parlement noemen, beftaende uyt
de drie Staten van Engelandt, ende reprefenterende
't gheheele Corpus van 't Rijck.

Tarlemnt. Dit Parlement laet de Köninck by een roepen ende
verfchryvë,fo dickwils en wanneer 't hem goet dunckt;
en heeft de hooghfte macht ende autoriteyt, in wetten
te ftellen, die te beveftighen, te niete te doen, te inter¬
preteren , ende voorts te ftatueren alles dat noodigh is
voor 't ghemeene beft.

Wereldt- De wereldtlijcke vier-fcharen fijn wederom twee-
lijcke vier- derley, als Forum juris ende sequi^ Iuris fijn, Bancm Regim,
gebaren. Curia Camera Stellata , Bancm communis, Scaccarium, Curia

Wardorum ér Liberationum, de Admiraels, Affifa, ende
andere meer, die wy voorby gaen. Bancm Regim is
alfbo ghenoemt, om dat de Köninck in de felve per-
foonlijcken plachte refideren, om daer te handelen
't ghene tot de welvaert der kroone ftreckt. In de
Stern-kamer ofte in het Hof des Konincklijcken
raedts, worden ghetra&eert de criminele faken,meyn-
eeden, bedriegeryen, ende dierghelij cke. Bancm com-
munis, heeft defen name, om dat aldaer de ghemeyne
faecken, tuffchen de Onderdanen, uyt de Enghelfche
rechten, ghedecideert worden. Scaccarium heeft defen
naem ghekregen van de vier-kante tafel, aen den welc-

A N D T.
ken men placht te fitten ; alwaer verhoort worden alle
de faecken die tot den Fifcnm hooren. Curia Wardorum
heeft defen naem van de onmondighen , wekker faken
het handelt. Admiralii Curia, ofte de Admiraliteyt ver¬
handelt de faecken ter zee. De Afjife, ghelijckmen die
noemt , worden in een yeder Graeffchap tweemael
's jaers ghehouden, in de welcke twee Afpfarum iußi-
tiarii fijn verordineert, met de Eirenarchis oftpacis iufip.
tiarii, die civile ende criminele faecken tradieren. Fora
aquitatis fijn de Cantzlerye, Curia Requeßarum, de Con-
cilia in de frontieren van Wallia,op de fijde nae 't noor¬
den. De Cantzlerye heeft defen naem van den CanN
zier, die aldaer prefideert; aldaer wordt ex aquo ér hono
gheoordeelt, ende 't hooghfte recht,als welck 't groot-
lfe onrecht fchijnt te wefen, veracht. Curia Requeßarum
verhoort de faecken der armen, ende der Koninck¬
lijcke dienaers.

De principaelfte richt-bancken der Geeftelijeken Ghecffie*
fijn de Synoden, oft een by-een-roepingen der Geefte- tycks richt-
lij eken, ende worden altijdt ghehouden met het Paria- bancken.
ment; de Synodi Provinciales in beyde provinciën.

In dit Koninckrijck fijn twee treffelijcke Vniverfi- Fnivcr-
teyten, die van Cantelbergh ende Oxfort, daer Lon-^V^*
den voor de derde oock by ghevoeght wordt. Enghe-
landt brenght feer kloecke verftanden voort, ende
gheeft veel gheleerde mannen, in alle konften ervaren.

Het volck defes landts is lanck van flauere, fchoon Inwoon-
en blanck van aengheficht, meeftendeel met graeuwe deren aerdt.
ooghen , ende ghelijck fy in haer uytfprake deltalia¬
nen feer ghelij ck fijn, alfbo verfchelen fy feer weynigh
van haer,in ghedaente van lichaem en manieren. Haer
fpijfe beftaet meeftendeel in verfch vleefch , haer bier
word ghebrouwen van gerfte,is feer wel fimakende,lief-
lij ck ende aenghenaem,ende word in uytheemfche lan¬
den vervoert. Haer kleedinghe en verfcheelt niet veel
van de Fran^oyfen.

De Romeynen hadden Angliam in vijfdeelen afge- Verfchey-
deelt. De Saxens hebben van een Fentarchia, een Hep- de deelingen
tarchiam ghemaeckt,als fy Engeland in feven gedeelten vm Endd"
deylden,te weten in Cantium, Suflexiam, Eaftangliam,
Weftfexiam, Northumbriam, Eaftfexiam , ende Mer-
ciam. Hedenfdaeghs wordt het in Graeffchappen ghe-
deelt, diemen op Engelfch Shyres noemt, ende op 't
latijn Conventm ofte Pagi eyghentlij eken fouden kön¬
nen ghenoemt worden. Defe Graeffchappen teldemen
in't jaer onfes Heeren 1016 , ten tijde van de regeringh
Coninck Ethelredus,maer 32;ende daernae, onder
Köninck Wilhem de I, 36, tot dat eyntlijcken 't ghetal
der felver ghekomen is op 39, welck getal noch aldaer
is. Hier by worden noch 13 ghevoeght in Wallia , van
welcke fes waren ten tijden van Eduardus den I, de an-
re heeft Henric de V111 verordineert, door authori-
teyt der Parlementen.

Northumbria, ghemeynlijeken Northumherlandt ge- Northum-
heeten, light in een tri-anghel beflooten , doch fijn de berlandt.
lijden daer van niet even lanck. De zuyd-fijde fluyt de
riviereDerwentus,loopende in de Tinam,ende deTina
felfs , daer fy ftreckt naer het Dunelmenfer ghebiedt.
De ooft-fijde wordt befpoelt van de Duytfche zee. De
weft-fijde ftreckt haer eerft door een rye berghen vaft
aen malkanderen ghefloten, daernaer door de riviere
Tweda, ende keert naer Schotlandt, ende is een fron«
tiere van die landfehappen. Dit is meeftendeel een
feer rouw landt, ende qualijck om te bouwen, uytghe-
fondert de contreyen ontrent de zee, ende de riviere
Tina, alwaer het tamelijck goedt is, foo het maer wat
ghehavent wierdt. Iii vele plaetfen worden de fteenen
Itthanthraces, van de Enghelfchen zee-kolen gheheeten,
in groote menighte uytghegraven. In defe provincie
light de ftadtNewCaftle, hebbende een feer trefïijc-
ke diepe haven, die de riviere Tina maeckt, alwaer ta-
melijcke groote fchepen haer können berghen , ende
verfekert liggen teghen alle winden. Aldaer light oock

die

engelandt.
die laetfte ende fterckfte ftad van Engelandt, genaemt
Berwijck, welcken naem fommighe deriveren van den
Hertogh Berengario, maer Lelandus meynt dat hy
komt van Aber, het welcke by de Britanniers foo veel
te fegghen is , als een uytganck des waters, ende der-
halven Aberwijck, foo veel, als een dorp by den uyt¬
ganck des waters, fy ftreckt haer wijdt in de zee, foo
datfe van die , ende van de riviere Tweda bykans om-
ringht word. Daer fijn noch meer andere fteden. De ri¬
vieren alhier fijn, de zuyder ende noorder Tina, welc¬
ke riviere foo ghenoemt wordt, om datfe van hare oe¬
vers feer nauw ende engh ghefloten is, want fulcks het
Britannifche woordeken Tin beduyt. De zuyder Tina,
komt uyt Cumbria, nae by Alftenmore, alwaer een ou¬
de koper-mijne is, ende hebbende een weynigh nae
't noorden gheloopen, keert fy haer nae 't ooften,ende
loopt recht voort met de Pibtifche muur. De noorder
Tina, ontfpringhende uyt de frontier-berghen,verghe-
felfchapt hem met de ongheftuyme ftroom Rhedo,
welcke tot aen den feer hooghen bergh Redfquier fij¬
nen loop neemt, ende het dal Redi ofte Redefdale
(een voetfter der alderbefte krijghfluyden) vochtigh
maeckt. Beneden Collerford , kopen beyde de Tinas
t'famen, waer doorfe feer vermeerdert, met een canael
in de zee flörten. De Tueda fepareert Engelandt van
Schotlandt een groot ftuck weeghs, ende wordt de
ooftelij cke frontiere gheheeten. Defe riviere vliet uyt
de Schotfche berghen feer milt ende water-rij ck, ende
kopt tuffchende limiten een wijle tijdts, feer krom,
maer naerderende het dorp Carra, ende meer andere
wateren tot hem nemende,begint fy te fcheyden van de
frontieren der Koninckrijcken , ende eyndlijcken ver¬
meerdert met de Tillo, kopt in de Noord-zee. Daer
fijn noch meer andere rivieren , als Coqueda, Alau-
nus, Blithus , ende Wanfpeth , die wy kortheydts hal¬
ven voorbygaen.

Cumber- Cumbria, ghemeynlij eken Cumberlandt gheheeten,
landt. light in't wellen van Weftmorlandt, ende is in dit ghe-

deelte de laetfte Provincie van Engelandt, raeckt in't
noorden aen Schotlandt, in't zuyden ende wellen aen
de Yrlandtfche zee, ende in't ooften, boven Weftmor¬
landt, aen Northumberlandt. Sy heeft defen naem ge-
kreghen van de inwoonders, die rechte Britanniers ge-
weeft fijn, ende in haer fprake haer Kumbri ende Kam-
bri ghenoemt hebben. Ende hoewel dit landt, om dat
het in't noorden light, wat kouder, ende van weghen
't gheberghte leer rouw fchijnt te welen, foo is het
nochtans door fijne verfcheydentheydt niet onaenge-
naem,den ghenen die 't doorwandelen; want achter de
fcherpe Heen-klippen ende hooge berghen,tulfchen de
welcke eenighe meyren ligghen * vertoonen haer veel
fchoone berghskens met groene weyden, vol beeilen,
nae welcke men wederom fiet fchoone vlacke koorn-
rijeke velden. Aen een feer goedt ende bequaem ghe-
well defer Provincie , light de oude ftadt Carlile , in't
noorden van den diepen canael Ituna , in't ooften van
Peterillo, ende in't wellen met Cauda verfterekt; ende
behalven defe befchutfelen der natuere, is fy oock
leer llerck, van mueren uyt grauwe fteenen ghebouwt,
ende met een vaft Cafteel voorfien. De andere fteden
fijn Kefwike, Wirkinton, Bulnelfe , Perith. Hier wor¬
den ghereeckent 5-8 Prochie-kercken. Daer fijn oock
veel meyren, daer overvloet is van alderhande ghevo-
ghelte, ende niet weynighe rivieren,daer het waterken
Irton eene van is, alwaer de molïelen, als fy door ga¬
pen den dauw inghenomen hebben, ftracks fwaer wor¬
den, ende peerlen voortbrenghen,de welcke van de in¬
woonders,als het water afghekpenis, geraept worden.
De andere rivieren fijnDerventio,Cokarus,01enus ofte
Elenus, Eicken, ende meer andere, alle leer vifch-rijck
ghelijck oock de zee, die defe oeveren befpoelt, groo¬
te menighte van alderhande goede vilfchen voedt,
ende de inwoonders ais verwijt, datfe foo traegh fijn

om die te vanghen. De berghen welcker vele fijn, gè*
ven veel metalen, inlbnderheyt de berghen Derwent®
fels gheheeten, in de welcke, ontrent Neulandt, by
onfe tyden koper-mijnen ghevonden fijn, vermenght
met aderen van filverende goudt. Hier wordt oock
ghevonden de metalen aerde, ofte die harden ende
blinckendenfteen,vandeEngelfchen Blackeleade ghe¬
noemt,welcken de Schilders gebruyekë. Het bovenfte
deel defes lands wordt doorfneden met dien treffelijc-
ken meur , welcke was de frontier van de Roomfche
provincie, langh hondert en twee en twintigh duyfendt
treden, welcken (fo Orofius verhaelt) de Keyfer Seve¬
rus, daer heeft doen maken, om daer mede,als met een
walle , dit gedeelte van het eylandt, van de andere om
ghetemde volckeren te fcheyden. Beda ghetuyght,dat
die felvighe acht voeten breet ende twaelfhoogh is ge-
weeft,ftreckende van het ooften nae het wellen bykans
in een rechte linie, van de welcke, als Camdenus feydt,
niet alleen eenighe voetllappen ofte reliquien overigh
fijn, maer groote langhe Hucken, die noch ghefien
worden, alleenlijcken van de tinnen ontbloot.

Het Bifdom Durham ofte Durelne light als een drie- Buchara
hoeck. In't noorden grenft het aen Yorck, in't wellen
aen de fonteynen van de riviereTefis,int zuyden ftreckt
het langhs de riviere Tefis, in't ooften aen de Noord¬
zee : in't weil is 't heel dor ende onvruchtbaer: in't oo¬

ften fijn goede weyden, ende veel colen. Dit Bifdom
met de naeftgheleghen landen word oock S. Cuthber-
tus-land ende patrimonie gheheeten: om dat Cuthber-
tus patroon van dit Bifdom is,die cm fijn heyligh leven
gecanonifeert is, ende wien de Koningen Egefridus,Ah
fredus, Eduardus , Athelftanus, Canutus, ende andere,
vele renten , fteden, ende landt ghegheven hebben.
De Hooft-ftadt is Durham, van de Saxen Dunholm,
ende in't latijn Bunellnm ghenoemt. Sy light opeen
hooghe endeftereke plaetfe, ovaelswijlè, ende wordt
van alle lijden met de rivier Vedra befpoelt, behalven
in't noorden. In't zuyden is de Dom-kercke met eenen
fchoonen toren: in't midden op eenen heuvel light het
Cafteel, midden tulfchen twee fteene brugghen, die
over de Vedra legghen. In't noorden is de merekt en S»
Niclaes kereke. De andere fteden fijn Standrope,
Derington, Hartlepole, Brinchefter, ende Chefter
upon the ftreete, met veel andere dorpen ende Galle¬
ien. In dit landt, ende Northumbria, worden ghe-
telt 118 Prochie-kercken, behalven vele kleyne Ca¬
pellen. De rivieren alhier, fijn voor eerft de Tea, van
de latijnen Feißs ende Teifa , van Polydoro Atheps,
ende van Ptolemaso Tuefis gheheeten , nae de meynin-
ghe van Camdenus. Defe riviere barft uyt de klippen
van Stanemore, neemt veel beeckskens ende flående
wateren met fich, loopt alfo door de fteen-rotfen (uyt
de welcke by Egles ton, de marmor-fteenen gehouwen
worden) ende belpoelende daernaer veel andere plaet¬
fen meer, ftort fy met eenen wijden mondt in de groo¬
te zee, alwaer den voet des drie-hoecks aen den zee¬

oever fijn begin neemt. De andere rivieren fijn Vedra,
Gaunlelfe, ende Derwendum.

Weftmorlandt grenft in't wellen ende noorden aen Wefiww*
Cumberlandt, in't ooften aen 't ghebiedt van Yorck; l^ndt.
wordt foo gheheeten, om dat het meeftendeels onge-
bouwt ende woeft leydt,doch is het zuydelijckfte deel,
het welcke tulfchen de riviere Lono ende Winander-
mere feer nauw belloten light, tamelijcken vruchtbaer
in de valleyen, al is 't datter veel rouwe Heen-klippen
fijn, ende wordt dit ghewefte de Baronnye van Kenda!
geheeten. Boven den oorfpronck van de riviere Loon,
ftreckt het hem wat breeder uyt,de bergen reeken met
hare kromten leer verre, tulfchen de welcke ligghen
feer diepe dalen ende holen. De voornaemfte ftadt is
Aballaba, nu ter tijdt Apolbii ghenoemt. Kandale is
oock een tamelijcke ftadt, ende van weghen de wolle«
neeringh feer beroemt; men telt in dit Graeffchap 26
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welghepeupleerde Prochie-kercken. De rivieren defes
landts, fijn Lonus, Ituna, ende Emotus.

Bet ej- Het eylandt Mannia, wordt van Cadare Mona , van
Und Man. Ptolomceo Monceda ofte Moneitha gheheeten, 't welck te

fegghen is het verfte Mona , tot een onderfcheyt van
91 ander Mona. Van Plinio wordt het ghenoemt Mona-
Ha, van Orofio ende Beda Menavia ofMevaniapt-m Gil¬
da Eubonia, van de Britanniers Menauw,van de inwoon¬
ders Maning, ende van de Engelfchen The yle ofMan.
Dit eylandt light midden tuflchen de noordt-fijde
van Yrlandt ende Britannien, ftreckt in de Ienghte van
't noorden tot 't ziiyden, ontrent dertigh Italiaenfche
mijlen i daer 't op het alderbreedtfte is, mach het nau-
lijcks vijfthien der felver mijlen halen, ende op 't fmal-
fte, maer acht. Het brenght vlas ende hennip voort,in
groote overvloet, ende heeft fchoone weyden voor de
heeften 3 is oock feer vruchtbaer, in garft, tarwe, ende
infonderheydt in haver; waer door de inwoonders mee-
ftendeel haveren hroodt eeten, daer is oock een groot
ghetal van vee, ende ontelbare kudden fchapen, doch
fijnfe,als oock andere beeften,daer veel kleynder als in
Engelandt 5 ende naedemael daer gheen boflehen fijn,
ghebruycken fy inplaetfe van hout, fwevelachtighe
torven, ende als fy de felve uytgraven, vinden fy dick-
wils boomen, aldaer in de aerde begraven. Dat de Bri¬
tanniers eertijdts dit eylandt, mitfgaders Britannien in
befitghehadt hebben , is ghenoegh kennelijck; maer
als daernaer uyt 't noorden eenighe uytiandifche volc-
keren,alseen flach-reghen, defè zuydelijcke deelen
overvielen, is 't ghekomen in t ghewelt der Schotten.
Onder de voornaemfte fteden, reeckentmen Ruflin,
gheleghen in't deel naer 't zuyden, welck ghemeynlijc-
ken Caftletouwn gheheeten wordt, nae 't Cafteel, al-
waer garnifoen in light: doch isDuglas feer volck-rijck,
0111 de goede haven feer licht om in te komen , alwaer
de Franfche ende andere vreemde Natiën daeghlijcks
met haer fout aenkomen , ende daer teghens van
de inwoonders, huyden, rouwe wolle , ende ghefouten
oflen-vleefch kopen. Aen de weft-fijde defes eylandts,
light Bala Curi, daer ghemeynlijck de Biflchop fijn re-
fidentie heeft, ftaende onder den Aertz-Biflchop van
Yorck ; Inde fortrefle ThePyle ,gheleghen in een
kleyn eylandeken, wordt oock goet garnifoen ghehou-
den. Recht teghen over de zuyd-caep, light een ta-
melijck eylandt, gheheeten TheCalfe ofMan, alwaer
veel zee-voghels fijn , de fy Puffins noemen, als oock
enden , welcke de Engelfchen Berancles, de Schotten
Clakes ende Soland Geefle noemen. In't midden van

Mannia ligghen feer dichte berghen , van welcke de
alderhooghfte is, diemen Sceafel noemt, waer van men
met ciaer ende helder weder, Schotlandt, Engelandt,
ende Yrlandt kanfien. Deftrijdighe ende twiftighe
faecken, noemen de Richters defes landts Deemfters,
welcke fy fliehten fonder eenighe fchriftuere ende on-
koften. De inwoonders alhier hebben gantfchlijck een
af-keer van ftelen, by de huyfen te gaen bedelen, ende
fijn feer Godtvruchtigh. ,

7 /3Lancajter. Lancafiria,ghemeynlij eken Lankashire ende the Countij
Palatine of Lanca'fter geheeten , om dat het een Graef-
fchap is, met den tij tel eens Palatinaetfchaps vereert;
leydtin't weftenaen't gheberghte, 't welcke midden
door Enghelant loopt; tuflchen 't ghebiedt van Yorck
in't ooften, ende de Yrlandfche zee in't weften, wordt
het foo ghefloten, dat het in't zuyden , daer het hem
keert nae Ceftriam ( van 't welcke het door den
ftroom Merfeio ghefcheyden wordt,) veel breederis,
ende daernaer allenskens keerende nae het noorden,
daer 't grenft aen Weftmorland, wordt wederom in een
enghte gliedronghen , alwaer 't door een inham van de
zee wordt af-ghefneden, ftreckt nochtans met gheen
kleyn deel, tot aen gheen fijde desinhams, alwaer het
aen Cumberlandt grenft. Daer dit landt vlack ende ef¬
fen is, is 't vruchtbaer ghenoegh van garfte ende tarwe,

A N D T,
ende aen den voet der berghen , draeght het meer hä¬
vers ; ende is voorts over al matelijck goedt landt, be-
halven op eenighe morafachtighe ende onghefonde
plaetfen, alwaer nochtans defe ongerieflijekheden met
andere bequaemheden ghecompenfeert worden ; want
als boven de rouwigheydt afghemaeyt is, gheeft het
goede turven 0111 te branden, ende fomtijdts boomen,
die aldaer langhentijdt begraven hebben gheleghen,
ende noch wat dieper wordt eenfekere vetachtighe
aerde ghevonden , feer bequaem om de ackers te mef-
fen. De olfen fijn alhier feer groot ende fterek,hebben
oock feer langhe hoornen. Onder de fteden is eerft de
feer oude ftadt Manchefter, van Antonino Mancunium
ofManucium gheheeten; defe overtreft in fchoonheyd,
menighte der inwoonderen, hanteringhe van wolle,
marekt, kereke, ende collegie , alle de naeftghelegene
fteden. Ormeskircke is oock een koop-ftadt, daer de
grafftede is der Stanleys , Graven van Derby. Lanca-
fter,de voornaemfte des landts,en meer andere fteden,
gae ick kortheyds halven voorby. Hier fijn fes en der¬
tigh Prochie-kercken , alle Teer volck-rijck. Daer fijn
oock veel ftaende wateren ende meyren, van welcke
Merton wei het grootfte is van gantfeh Engelant, ende
word nu teghenwoordigh Winandermere ghenoemt,in
het welcke men een befonder flach van viflehen vindt,
van de inwoonders Chare gheheeten. De rivieren fijn
Merfeios, Irwellus, Duglefle, Ribellus, Wyre, Loccus
ende Lonus. Hier fijn oock veel berghen feer hoogh,
infonderheydt diemen Ingleborrowhill, Penigent,ende
Pendlehil noemt.

Cefiria, ghemeynlijck Chefshire ende the Contie Palatino Cheler.
of Chefier gheheeten , om dat de Graven defes landts
oock het recht van 't Palatinaet ghehadt hebben,
grenft in 't zuyden aen 't Salopienfer ghebiedt , in't
ooften aen 't Staffordienfer ende Derbienfer,in't noor¬
den aen Lancafter, ende in't weften aen het Denbin-
genfer ende Flintenfer. 'Aen de noord-weft-fijde,
ftreckt fich het verre uyt tuflchen twee inhammen
van de groote zee,in welcke inhammen alle defes lands
rivieren ftorten. In dit landt waft gheen koren oft tar¬
we , maer daer is vee ende vifch ghenoech. De voor¬
naemfte ftadt alhier wordt van Ptolomteo Beuna, ende
van de Engelfchen Chefter ende Weft-Chefter ghe¬
noemt , de ghedaente daer af is vierkant, wordt beflo-
ten met een muer van 2000 treden,in den omloop,naer
het zuyd-weften aen de riviere , leydt het Cafteel, van
de Graven ghebouwt, alwaer jaerlijcks tweemaelvan
't gantfche Palatinaet landt-recht ghedaen wordt. De
timmeragien defer ftadt fijn feer fchoon ende punte-
lijck, en de voornaemfte ftraten met gaelderyen over¬
deckt. De andere fteden fijn Einborrouw, ende Con-
date teghenwoordigh Congleton genaemt. Dit Graef-
fchap heeft ontrent 68 Prochie-kercken. De rivieren
die dit landt bevochtighen, fijn de Deva , op Engelfch
Dee gheheeten, feer rijck van falmen, neemt haren
oorlpronck uyt twee fonteynen in Wallia, waer van fy
den naem draghet. De refterende wateren fijn Wever,
Merfey en Danus.

't Landt Caernarvonshire, van de latijnfche fchrij- Caertsar-
vers Snaudonia ende Arvonia gheheeten , leyd in't noor- vornhin.
den ende weften aen de zee, in't zuyden aen Merioni-
thiam,ende in't ooften aen het Denbingenfer ghe¬
biedt, daer de riviere Conovius tuflchen beyden loopt.
Nae de zee is 't tamelijcken vruchtbaer, ende met fte-
dekens wel befet,waer van onder andere is de Biflchop-
lijcke ftadt Banger. Het binnenfte van dit Graeffchap
is gheheel rouw ende feer berghachtigh.

Plet Denbigenfer ghebied, van de Engelfchen Den- jjenmUre.
bigshire ghenoemt,wijckt wat inwaerts vande zee,
ende ftreckt nae 't ooften tot aen de riviere Devam;
in't noorden paelt het eenfdeels aen de zee,ende 't lan¬
deken Flinth , in't weften aen Merionith ende Mont-
gomery, ende in 't ooften aen Ceftria ende Salopia.

't deel
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t deel gheleghen in't weften is onvruchtbaer, het mid- r'ugghe keert, nochtans looptfe foetjens doof dit landr,
delfte, daer 't in een valleye nederfackt, is feer vrucht- ende het gebiedt van Salopia,Vigornia,ende Glocefter,
baer, ende dat in't ooften gheleghen, wat van de val- verleenende den ackers over al een bequame verver-
Jeye, is nerghens nae foo goet, als 't ghene dat aen de fchinghe ende bevochtinghe , tot datfe met ghemackriviere Deva light. In dit gheweft leyd het dal Cluidse, haren loop eyndight in de Sabriniaenfche zQe. Alhier
het welck gheluckigh gherekent wordt van weghen leydt de feer hooghe bergh Plinlimon , uyt de welcke
fijn vruchtbaerheydt, ghenoeghlijekheydt; ende ghe- de riviere Sabrina haren oorfpronck neemt.
Tonde locht, waer in light de treffelijcke koop-ftad Ru- Salupia,of't Graeffchap van Salopien, van de Engel- Salopekthum; daernae volght de contreye , die de Britanniers fchen Shrophshire ghenaemt, paelt in het ooften aen
Mailor Gymraig ende de Engelfchen Bromfield noe- Stafford , in't weften aen Montgommery, in't zuyden
men, een feer playfierighe plaetfe, ende rijck van loot; aen Vigorniam , ende in't noorden aen Ceftriam. Dit
hier van is Denbigia ofDenbig de voornaemfte ftadt, land is niet alleen ruym ende groot, maer oock vrucht-
ende Cluida de principaelfte riviere. baer ende luftigh , ende over al vol van fteden ende

Plinth. De Provincie van Flinth, van de Enghelfclien Flint- Cafteelen, als lijnde gheweeft een frontier-provincie,fhire gheheeten, ftreckt langhs het Denbigenfer ghe- Onder welcke fteden de vermaertfte is, die van de En-
biedt nae het noorden, meer in de lenghte als in de gelfchen Shrewsbury, ende in't latijn Salopia ghenoemtbreete, wordt in't noordweften van de Yrlandfche zee, wordt, ghebouw t uyt de oude ruynenvan Vriconio.ofte veel eer van de canael Deva befpoelt, paelt in't daer fijn oock de fteden , Biflchops Caftle ende Lud-
ooften aen 't Graeffchap Ceftriam; ende nae de andere louw. Hier fijn ontrent 170 Parochie-kercken. De ri-
gheweften eyndight het aen het Denbigenfer ghebieti vieren fijn Ternius, Colmus, ende Terna.
Dit landt, alhoewel niet feer berghachtigh , verheft Het landt Cardigan,in't latijnfch Ceretica gheheeten, Cardigakhem nochtans allenskens met heuvelkens, de welcke begrijpt in fijn omloop hondert en drie duyfent tre-haer in vruchtbare velden uytbreyden; ende na de zee- den, de locht is hier wat opender, koudt, ende door-kufte , in 't eerfte jaer, op fommighe plaetfen garfte dringhènde; Het aerdrijck is feer rou van gheberghte,
voor t-brenghen, op andere tarwe, ende voorts in't ge- ende in onghelijckheydt conform de refte van Wallis;
meyn rogghe, oock twintigh fout ende meer, ende de doch langhs de zee is het wat ghelij eker ende effener,
volghende vier ofvijfjaren, goede haver. Alhier leyd als inde oofterof weller deelen; want behalven die
de ftadt van de Enghelfclien S. Afaph gheheeten, een grooten ende feer hooghen bergh Plinillymon ghe-*Biflchoplijcke refidentie,onder haer hebbende veel noemt, reyekt haer oock een gheduerighe rye vanParochie-kercken: als oock de ftadt Rüthlan met een kleyne berghen , welcke in de naeftgheleghene dalen
treffelijck flot. Dit landt wordt bewatert door de ri- feer fchoone weyden ende groote ruyme meyren nia-
viere Alen, ontrent de welcke een fonteyne is, die, ge- ken, welcke (vermeerdert door de rivieren , die uyt de
fijck de zee ebbet ende vloeyt op fekere tijden. fteen-rotfen daer in vlieten) haer verbreyden als ade-

Merio- Merionethshire , op latijnfch Mervinia ghenoemt, ren, ende hare doorgangen vruchtbaer maken tot aen
«ethfhire. reyekt van het dorp Montgommery, tot aen den in- de zee. 't Meefte inkomen van de inwoonders de-

ham van Lunato,ende de zee, van den welcken het in't fes lands, beftaet in beftiael, in zee-voghelen, ende vifc
weften foo fterek wordt befpoelt, datmen ghelooft, fchen. Daer waft foo veel koren als fy van doen heb-
dat een goet deel defes landts afghefpoelt is. In't zuy- ben: daer fijn feer weynigh boflehen. Ontrent de oor¬
den word het door de riviere Devo van Ceretica ghe- fpronghen der riviere Yftwyth , fijn mijnen van loot,
fcheyden, in't noorden paelt het aen Caernarvoniam waermede grooten handel ghedreven word. De voer¬
ende Denbigiam. Dit landt, in ende tuflchen de ber- naemfte ftadt defer provincie, is Cardigan, met mue-
ghen gheleghen,is de wildfte, roufte ende allervervaer- ren ende een fterek Cafteel feer wel verfien. Defe Pro¬
lij ckfte contreye van gantfeh Wallia , heeft derhalven vincie wordt ghedeylt in vijfCenturias , in welcke fijn
weynigh fteden. Harlech is een fterek Cafteel, ende de vier Koop-fteden, ende 49 Parochie-kercken.
principaelfte in dit gheweft. Daer fijn oock twee ver- In't Graeffchap Radnor is een fubtij ie ende koude Radnor«
maerde canalenof atmender zee, ghenaemt Traith locht, ghelijck door gheheel Wallis, van weghen de
maur,ende Traith Bocham,'t welck te fegghen is, fneeuw,die inde hooghe ende woefte berghen ende
de groote ende de kleyne meer. Hier fijn hooghe ber- klippen feer langhe verhouden, het aerdrijck is daer
ghen, niet feer breet, maer fcherp ende fpits opgaen- wat magher, doch niet heel onvruchtbaer; Het deel
de, als een flot, fijn feer vele ende foo nae by malkan- 't welck hem in't ooften ende in't zuyden ftreckt, is
deren,meeft van ghelijcke hooghte,dat de fchaep-her- veel beter als alle de refte , want de andere feer rou en
ders op de toppen van de een tot d'ander met mal- woeft fijn, foo datfe naulijcks met grooten arbeydt te
kanderen können fpreken , daer fy anders, (indien fy recht ghebouwt können worden, foo dat de meefte
by malkanderen begeerden te komen) een gheheelen rijekdom, van't noordfche enwefterfche ghedeelte,
dagh van 's morghens tot 's avonts werek fouden beftaet in beeilen. De voornaemfte plaetfen fijn Rad¬
hebben. nor , waer van 't gheheele landt den naem heeft. Defe

Montgo- Montgomeryshire grenft in't zuyden aen Cereticam ftadt leydt feer ghenoeghlijck aen 't hanghen van een
merjshre. ende Radnoriam, in't ooften aen -Salopiam , in't noor- berghsken , op 't welcke een groot ende ruym Cafteel

den aen Denbighiam, ende in't weften aen Merioni- light; hier is groote hanteringhe van alderhatide waren,
thiam. Ende hoewel het feer hoogh van berghen is, fö Knighton is oock een koop-ftad, waer onder ghehoort
fijn nochtans tuflchen de felve feer playfierighe val- Claw Offa,oft de graft van Offa, een wonderbaer
leyen, met koftelijcke weyden verrijekt; alwaer eer- werek, 't welcke Offa Köninck der Merciorum tot een
tijdts treffelijckepaerden plachten gheteelt ende op- frontiere (om daer door de Enghelfchen vandeBri-
ghevoet te worden. De voornaemfte ftadt deles lands tanniers af te fcheyden) verordineert heeft. Raihader
is Montgommery,gheleghen in't hanghen van een klip- Gowy is een ftad alwaer des fondaeghs marekt gehou-
pe, neffens een fchoone effene landouwe, ende is ghe- den wordt. Dit landt word afghedeelt in fes Centurias,
fondeert van Balduino , ftadthouder van Wallis. De waer in drie boflehen of foreften, fes Cafteelen, ende
ftadt Lanvethlinis vermaert van weghen den koop- 52 Prochie-kercken fijn.
handel. Door dit ghewefte loopt de riviere Sabrina,de 't Graeffchap van Vigornia is een rijekeendepopu- yigommi
principaelfte naeft de Teems, wordt van de Engelfche leufe Provincie: hier is een feer gefonde en aengename
Severne ghenaemt. Sy begint ftracks van haren oor- locht,ende 't aerdrijck foo bequaem ende vruchtbaer,
fpronck foo krom te loopen,ende met foo veel drayin- als eenigh ander landt in Enghelandt. De Plooft-ftadt
ghen, datmen dickwils fioude meynen datfe weder te daer van is Vigornia, daer 't gheheele Graeffchap den
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naem afdraegiit, gheleghen aen een luftigh oort, daer der Deenen oorloghe eertijdts van hare mueren ont-
veel koop-handel ghedreven wordt, ende veel rijeke bloot is. De andere fteden fijn Birtport, Linie, Wey-
borghers fijn. mouth, Poole, Warham, Shiburne- , Sturmunfter, ende

CcmvdlM. Cornubia , 't welck anders oock Cornvallia , ende op Winburne. Hier fijn 248 Prochie-kercken. De rivieren
Britannifch Kernaw wordt gheheeten , is int zuyden fijn Lim,Treutus, Carrjuel,Wey, Sturus,Alenus, ende
bepaelt met de Britannifche zee, in't noorden met de Varia, van de latijnfche alfoo gheheeten, ende van de
Yrlandfche , in't weften met het voorgheberghte An- Saxens Frani ofte Frome.
toveftseo, ende de Franfche zee, in't ooften wordt Wiltonia heeft defen naem van de weleer gewefene wilfhWs.
het door de riviere Tamara van Devonia ghefcheyden. Hooft-ftadt Wilton, ghemeynlij ck Wilshire ghehee-
'tls een vrnchtbaer landt , van metalen feer rijck, ten , ende light midden in't landt, palende in't ooften
ende brenght oock ghenoeghfaem koren voort, doch aen Oxoniam ende Southamton,in't weften aen Somer-
niet fonder grooten arbeydt der huyfiuyden. Hier fijn fet, ende in het noorden aen Glocefter. Sy is feer rijck
vele ende fchoone fteden, infonderheydt ontrent de van fchoone weyden ende koorn-landen. De andere
zee-kufte, als Heilfton, vermaert om dat het tin aldaer fteden fijn Mamefoury, Creclade, Calne,Chippenham,
ghetekent wordt; Perijn is oock beroemt 0111 de koop- Trubridus , Sarisbury , en Marleborrow. Sy heeft 304
'handel. De andere fteden fijn Arwenach,Truro,Gram- Parochie-kercken. Door de felvighe loopen de rivie-
pound, Fowy, Leftuthiell, Leskerd, Bodman,Saltashe, vieren Ifis, Avona, Willeybourne,Adderbourne, Ellan,
S. lies, S. Colombs, Padftow, Stow, Stratton, Tamer- ende Kennet.
ton, Landftuphadon en Saltash. In dit Graeffchap fijn Gloceßria,ghemeynlij eken Glocefterfhire ghenoemt, Glocefter.
161 Prochie-kercken. De rivieren fijn Vale , Fawey, paeltin't weften aen Wallis, in t noorden aen Vigor-
Loo, Liverus, Hayle, Alan, ende Tamara. Onder de niam ; in't ooften aen Oxoniam, ende in t zuyden aen
havens is Valemouth de treflijekfte, van Ptolomseo Ge- Wiltoniam. Het is een feer ghenoechlijck ende
nionü oßium ghenoemt, ende is fooSfeer beroemt als vruchtbaer landt, ende heelt oock yfer-mijnen. De
Brundufium in Italien , overmits fijne ruymte ende be- Hooft-ftadt van dit Graeffchap is Glocefter, die An-
quaemheydt voor de fchepen. toninus Clevum ende Glevum, énde de latijnfche Glover-

Divonfhire Devonia,gemeynlij eken Devcnshire geheeten,paelt niam ende Claudioceßriam noemen. Sy fchijnt leer oud t
in't weften aen de riviere Tamara, in't zuyden aen de te fijn , ende van de Romeynen ghebouwt, ende light
groote zee,in't ooften aen Dorceftria ende Somerfeth, langhs de riviere Sabrina uytgheftreckt, ende daer fy
ende in't noorden aen het canael Sabriniano: Ende ge- met de riviere niet befpoelt wordt, is fy van een feer
lijck dit landt aen beyde lijden breeder ftreckt als ftereke muer wel voorfien. De andere fteden fijnTew-
Cornwallia , foo heeft het oock veel beqtiamer ha- kesbury , Deorhirft, Campden , Wincelfcombe, ende
vens, ende is niet weynigher rijck in mijnen van tin, Cricefter. Hier fijn 280 Prochie-kercken. Dit landt
fchoone weyden, ende menighte van bolfchen: doch wordt bewatert van de rivieren Sabrina,Även,ende Ifis,
is het aerdrijck hier ende daer wat magher en Hecht, ghemeynlijcke Oufe ghenoemt, de welcke daernaer
De voornaemfte ftadt wordt hedenfdaeghs van de En- ontfangende de riviere Tamo, met een vermenghden
ghelfchen Excefter gheheeten, in't latijn Lxonia, van name Tamefis gheheeten wordt.
Ptolemseo Ifia, van Antonino ifca Bumnoniorum. Daer Het Graeffchap Monumethenfis, op Engelfch Mon- Mord
fijn noch veel meer andere fteden als Plimmouth,welc- moutshire ghenoemt, word in't noorden belloten door mouth.
kein vorighen tijden maer een gheringh dorp was, de riviere Nunou, die't van Herford fcheydt; in't 00-
ende daernaer tot een groote ende volckrijcke ftadt ften door de Vaga , die 't van Glocefter affondert 5 in't
gheworden is 5 alhier is ghebooren dien vermaerden weften door den Remneium, welcke de Glamorgenfes
zee-held ende Ridder Franc^oys Draeck. De fteden daer van fcheydt, ende in't zuyden door den inham
Lidfton, Plipton, Modbery,Dermouth, Exminfter,&c. van de Sabrina, in den wekken defe rivieren, met de
Hier fijn 394 Prochie-kercken. De rivieren Lid, Ifca (welcke dit landt midden door deylt) loopen.Defe
Teavus, Plimus, Dert, Totnes, Teignus, Ifca, Crede- Provincie heeft van alle nootwendighe dinghen niet al-
nus, Columbus, Otterey, Ax, Towridge, Taw, Ockus, leen voor fich felfs ghenoech, maer deelt oock andere
ende Lorth Euve. naehuerighe contreyen,ghenoechfaem ende rijckelijc-

Somerfeth. Het Graeffchap Somerfeth, ghemeynlij eken So- ken mede. De voornaemfte ftadt Monmouth ghehee-
merfetshire gheheeten , grenft in't ooften aen Wilto- ten, is in 't noorden , daer fy van de rivieren niet kon-
niam, in't zuyden aen Dorceftriam, in't weften aen De- de befchermt worden, met een muer ende graft om-
voniam , ende in't noorden aen 't canael van Sabri- ringht, in het midden by de marekt light het CafteeL
niano ende Glocefter: 't is een feer rijck ende vrucht- De andere fteden fijn Chepftow, Abergevenny , van
baer koorn ende wey-landt, aen lommighe plaetfen Antonino Gobannium gheheeten , Newport, ende Ifca,
brenght het oock diamanten voort, die blincken als de van Antonino Legio //ghenoemt, nu ter tijd Caerleon,
Indiaenfche, doch fijn niet fo hart. Briftol is de Hooft- ende van de Britanniers Caer Leonar vfe gheheeten. De
ftadt, verciert met fchoone ghebouwfelen, twee rivie- Walliers, die in't gheberghte fich onthielden, hebben
ren, ende een muer, is oock leer volck-rijck, ende van hier Saxonicam Heptarchiam onder haer bedwanck ghe-
een bequame haven wel voorfien , ende wordt van de hadt, welcke nochtans ftonden onder 't ghebiet van de
uytheemfchen veel belöcht. De andere fteden fijn Weft-Saxens, alsmen noch fien kan in de oude wetten.
Theodomdunum, nu Welles ghenoemt, Bathonia ghe- In de eerfte tijden van de Normannen hebben de Gou-
meynlijcken Bathe. Hier fijn 385- Prochie-kercken ge- verneurs, die op de frontieren laghen, defe contreyen
telt. De rivieren fijn Iuel,Erome,Pedred,Thonus,Avo- hart onderdruckt, infonderheydt Hamelinus Balvu,
na, Somer, Brius, Welwe. Hugo Lafcy, Gualterus ende Gilbertus Clarenfes, die-

Dorfeth. Borceßria ofte Dorfetshire, heeft voor limiten in't men noemde Graven van Strigulia, ende Brienus Wal-
ooften Southampton, in't weften Devoniam, in't zuy- lingfordenfis, aen welcke,als de Koninghen ghegheven
den de Britannifche zee, ende in't noorden Wiltoniam hadden alles wat fy konden van de Walliers in defo ge-
ende Somerfeth.Het aerdrijck is daer feer vruchtbaer; weften bemachtighen, hebben defe 't hooghfte ghe-
naer 't noorden verfpreyden haer veel boflehen ende deelte des landts , ende d'andere 't laeghfte deel, het
wilderniflen, met veele groene berghskens, daer ontel- welcke fy Netherwent ghenoemt hebben,allenskens in
bare kudden fchapen weyden tot aen den oever toe. haer macht ende t'onder ghebracht.
Durnovaria,van Ptolomaso Burnium ende Duneum, ende Glamorgania wordt van de Engelfchen Glamorgan- Gläntor-
nu Dorcefter ghenoemt, is de voornaemfte ftadt, hoe- shire geheeten, leydt gheheelijcken aen de Zee,ftreckt
welfe niet feer groot oft aenfienlijck is, om datfe door fich meer in de lenghte als in de breedte 5 in't zuyden
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wordt het befpoelt van 't canael Sabriniano; ende land- Brechinia, van de Engelfchen Bercknockshire ghe- Brecknocrv
waerts int ooften paelt het aen de Monumethenfers, int noemt, heeft defen naem (als de Walliers uytgheven)
noorden aen de Brecknocenfors, ende in't weften aen van den Prince Brechanio; ende grenft in't ooften aen
de Marchinenfors. Het noordelij cksfte deel, is feer Herford, in't zuyden aen Mounmouth ende Glamor-
rouw van berghen,welcke in't zuyden, allenskens afda- gan , ende in't weften aen Caermarden. Dit landt
lende,in een fchoon effen pleyn veranderen.In defe con- verheft fich met veele bergen, met vruchtbare valeyen
treye light het kleyne ftedeken Landaf,foo veel te feg- tuffchen beyden. De voornaemfte ftadt Breknok,leyd
ghen , als de kereke by Taf, onder fich hebbende 15-4 bykans in't midden des folvighen, de andere fteden fijn
Prochie-kercken. De andere fteden fijn Caerdiffe , Buelth ende Hay : Aen denoord-fijde loopt de Vaga,
Couwbridges Neath, Sweinfer, ende Loghor, van An- ende de treflijcke riviere Ifca midden door het landt,
tonino Leucarum gheheeten. De rivieren die door't Het Graeffchap Herefordshire, leydt bykans cirkel- Henfort^
land loopen, fijn Ramnius,Taffus, Nidus ende Loghor. rondt, ende paelt in't ooften aen Vigorniam ende Glo- dorre.
De Heeren ende eyghenaers van defe Provincie , van cefter , in't zuyden aen Monumetham , in't weften aen
datfe overwonnen is, fijn gheweeft de Graven van Glo- Radnoriam ende Brechiniam , ende in't noorden aen
cefter , komende van de rechte linie van Fitzhaimon; Salopiam. Het is een feer playfierigh landt, bequaem
oock de Clari en Spenceri; daernaer de Blleocampi, en om koren voort te brenghen, ende vee te voeden,
eenighe Nevillen; ende, van weghen de dochter van Hereforda, nu de eerfte ftadt defer Graeffchap , leydt
Neville , ghefproten van de Spencers , Richard de 111 tuffchen feer fchoone weylanden, ende wordt bykans
Köninck van Enghelandt; naer wiens doodt Henricus rontfom met rivieren omcinghelt, in't noorden ende
de V11, Erfghenaem daer van gheworden lijnde, heeft weften met een water fonder naem, in't zuyden met de
die felve ghegheven aen fijn oom Gafpar,Hertogh van Vaga , dewelcke uyt Wallia tot hier toe loopt. De an-

^ Bedford , welcke fonder kinderen overleden lijnde, is dere fteden fijn Lemfter , Webleia, Kedbury en Rolfe,
alle 't recht wederom op den Köninck ghekomen. Hier worden 175- Prochie-kercken ghetelt. De voor-

Camar- Het landeken Maridunen, van d'Enghelfchen Caer- naemfte rivieren fijn Vaga , Lugus , Munouw ende
den. mardenshire gheheeten, heeft in't ooften voor limiten Dorus.

Glamorganshire ende Brecknockshire,in't weften Pen- Het Graeffchap Lbrtracenfis,ghemeynlijeken Yorek-
brokshire,in't noordë Cereticam,daer de riviere Tivius shire geheeten,is de grootfte Provincie van Engelandt,
tuffchen beyden loopt, ende in't zuyden de groote zee. paelt in't weften aen het gheberghte , aen Lancafter-
Van koorn ende beftiael is dit land tamelijcken vrucht- shire ende Weftmorlandt, in't noorden aen het Dunel-
baer,ende brenght op fommighe plaetfen goede fteen- menfer Bifdom; in't ooften aen de Noord-zee,ende in't
kolen voort. De Hooft-ftad hier van is Caermaerden, zuyden , eerftelijcken aen Cefter ende het Graef-
van Ptolemseo Maridunum, ende van Antonino Muridu- fchap van Derby, daernaer aen Nottingham en Lin-
num ghenoemt, van weghen de naeft-gheleghene bof- coln. Dit landt is tamelijcken vruchtbaer; op fommi-
fchen ende weyden feer playfierigh, ende eerwaerdigh ghe plaetfen wat fteenachtigh ende fandachtigh ende
door hare oudheyd. Sy leydt met een deel van de mue- fonder bofcagien , op andere dies te vruchtbaerder
ren van gebacken fteen ghemaeckt,noch,gelijck Giral- ende bequamer , ende hier en daer met bolfchen; de
dus ghetuyght, belloten aen de feer treffelijcke riviere voorfichtighe natuere 't felvighe aifo temperende, dat
Tovio. Kidwilly is oock een feer oude ftadt,doch heel het landt,door defe varieteyt, te aenghenamer ende lu-
verwildert , want de inwoonders hebben fich over ftigher is. Hierleydt Lboracum ofYorck, de tweede
de riviere Vendraeth Vehan begheven, daer toe ghe- ftadt in Engelandt, ende de fchoonfte van defe Provin-
iockt door de bequaemheydt des havens (welcke nu cie , een byfonder cieräet en befchutfel van dit noord¬
van weghen de ondiepte te niet is) ende hebben daer fchegheweft. Sy is feer playfierigh , groot, ende wel
een nieu Kidwelly ghebout. De rivieren fijn Vendraeth beveltight, met particuliere ende pubïijcke timmera-
Vehan,Tovy, by Ptolomseo Tobias geheeten, ende Taf. gien wel verfien , van goederen ende inwoonders feer

Tenbrock. Net Graeffchap Tenbrock, van de Enghelfchen Pen- rijck; midden door de felve loopt de riviere Vrus , nu
brokshire ghenoemt, wordt van alle kanten van de zee ter tijdt Oufe gheheeten, de ftadt in twee ghedeelten
beloopen, uytghefondert in't ooften, alwaer fy haer na fcheydende , welcke met een groote fteenen brugghe
Maridunen, ende in't noorden , daer fy haer aen Cere- te famen ghevoeght worden. De andere fteden fijn
ticam ftreckt. Om dat het nae by Yrlandtgeleghen is, Kingfton upon Huil, Dancafter , Halifax , Pontfreit,
heeft het een feer ghelonde ende ghetemperde locht, Shirborna, Wetherby, Kingfton , Patrington, &c. In
ende is feer rijck van tarwe, ende vol wijns , die aldaer defe gheheele Provincie worden 39 fteden , ende 459
te koop ghebracht wordt. De principaelfte ftadt defer Prochie-kercken ghetelt, waer onder veele Capelien
Provincie, ende 't hooft van Demetia, is Penbrok, van hooren, diemen van weghen de menighte der inwoon¬
de Engelfchen Penbroke ghenoemt; gheleghen op een ders, wel by groote Parochie-kercken mach verghe-
fteyle ende lanckwerpighe klippe. De andere voor- lij eken. De voornaemfte rivieren fijn Danus, Calde-
naeme fteden fijn Tenby , Harfordweft ende Mene- rus, Arus, Werfus, Nidus;ende Oufa, welcke uyt de by-
via vande Engelfchen hedenfdaeghs S.Davids ghe- ligghende berghen haren oorfpronck nemende , de
noemt. Hier fijn maer twee rivieren. Daer is een ha- voornaemfte plaetfen befpoelen. Daer fijn noch an-
ven, die de Engelfche Milford-Haven noemen, fo tref- dere, als Cokarus, Folfus, Derventio, Foulnelfe, Hul-
felijck ende bequaem, datter dierghelijcken nauwe- lus, Teyfe, Dow, Rhie, Recafende Wifcus.
lijeks in Europa is. Men hout voor ghewis dat de eerfte Lincolnia, ghemeynlij eken Lincolnshire ghenoemt, Uncdm
Graefdefes lands geweeft is eenen Gilbert Strongbow, een feer groot landt, ftreckt in de lenghte over de 60
weicken de Köninck Stephanus aldereerft den tijtel mijlen, ende op fommighe plaetfen in de breedte over
van Grave ghegheven heeft; dien hy fijnen fone Ri- de 30. In't ooften wordt het vande Noordzee be-
chardo Strongbow ( welcke Yrlandt bemachtighde,) fpoelt, in't noorden reyekt het tot aen het canael van
naerghelaten heeft, wiens eenighe dochter Iföbelle,ha- Abum, in't weften paelt het aen Nottingham, ende in't
ren man Guilielmum,Heere van Hempfted ende Maer- zuyden wordt het van Northamton door de riviere
fchalck van Engelandt, daer mede verheerlijckt heeft, Wellando ghefcheyden. Dit landt is feer bequaem tot
welck een voortreffelijck man was, foo in tijden van koorn , ende opvoedinghe der beeften, heeft fchoone
pays als oorloghe , welckers vijf fonen fucceflïvelijc- weyden ende faey-landen. De eerfte ende voornaem-
ken Graven van Penbrock gheweeft fijn. Die meer fte ftadt is Lincolnia,van de Engelfchen Lincolnet,van
begheert te weten van de naevolghende Graven > lefe Ptolomaso ende Antonino Lindum gheheeten; het is
Camdenum. een feer groote ende heerlijcke ftadt, legghende op
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een heavelken> alwaer fleh die Withama naer 't ooften
keert. Daer lijn meer andere fteden , als Stanford,
Grantham, Ancafter,Grouwland, Spalding,Befton &c.
Men telt hier ontrent 630 Prochie-kercken. Dit landt
wordt met vele rivieren bevochtight, onder andere
met de Witfa, die feerrijck ende vruchtbaeris van
Ihoecken 5 de Lud , Trenta, Wellandus, Idle, ende
Danus.

Varbj. De Provincie Darbienfis, ghemeenlijcken Darbishi-
re ghenoemt, word in't zuyden belloten van Leicefter,
in't weften van Staffort, in't noorden van Yorck, ende
in't ooften van Nottingham. Sy light als in een drie-
hoeck, doch niet aenalle lijden even ghelijck; ende
wordt van de riviere Derventio in twee deelen ghe-
lcheyden , het ooftelijckfte en zuydelijckfte deel is
wel bebouwt, feer vruchtbaer ende vol vivers; maer

'tweftelijckfte deel , is gants fteenachtigh, vol ber-
ghen ende ftruyeken , doch rijck in loot, ende heeft
goede weyden voor de fchapen. Het hooft defes lands
is Darby, een beroemde ftadt, daer alle rechts-faken
van 't gheheele landt ghellicht worden , ende feer
wellmakend bier ghebrouwen , 't welck de Engelfchen
Ale noemen. De andere fteden lijn S. Diacre, Worke-
fworth , ende Bakewull. Dit Graeffchap heeft 106
Prochie-kercken. De rivieren lijn Trenta, Dong,ende
Derventio. 't Deel van defe Provincie, welck in't we¬

ften leydt, ende vol berghskens ende heuvelkens is,
wordt Teake geheeten; ende brenght veel loots voort,
want aldaer daeghlijcks een groote quantiteyt loot-
fteenen uyt ghegraven worden , die de inwoonders op
de berghskens tegen 't weften ghekeert (den tijd waer-
nemende , als de wefte windt waeydt) door groote
vyeren fmelten , ende met ghegraven goten tot klon¬
ten maken. Behalven het loot wordt daer oock het
ßibium of antimonium ghevonden,in fijn eyghen aderen
ende mijnen, waermede eertijdts de Grieckfche vrou¬
wen hare wijnbrawen plachten te verwen: daer worden
oock meulen-fteenen uytghehouwen, ende wet-ftee-
nen; ende Ibmwijlen vintmen in de mijnen oock een
witte vochtigheydt, in alles bykans het Criftal ghe-
iijek.

Stafford. Staffordshire paelt in't ooften aen Warwijck ende
Darby, in't zuyden aen Vigorniam, in't weften aen Sa-
lopiam, bykans in de maniere van een radt 5 van 't zuy¬
den loopt het na 't noorden, ende is in't midden breet,
doch aen de uyterfte eynden feer fmal. Het noorde¬
lij ckfte deel is rou ende berghachtigh; het middelfte,
bevochtight door de riviere Trenta , is vruchtbaerder,
bekleedt met bofifchen, ackeren, ende goede weyden;
daerenboven heeft het fteen-kolen ende yler-mijnen.
De Hooft-ftadt defes gheheelen landt was eertijdts,
ende is noch Stafford , meer beroemt van weghen het
naebygheleghene flot Stafford, 't welcke de Barons
van Stafford tot haer wooninge ghebouwt hebben. De
andere fteden fijn Lichtfeldia,Burton, Vtcefter, Stone,
Drayton,Ballet, Tameworth,Vulfrunshampton,Theo-
tenhal ende Weadesbirig. Hier fijn 130 Prochie-kerc¬
ken. De rivieren die dit landt bevochten , lijn Dovus,
Hanfus,Churnet,Tayn,Blith,ende Trenta, (defe haren
oorfpronck nemende uyt twee fonteynen, eygent haer
met recht toe de derde plaetfe der vermaertfte rivie¬
ren van Engelandt,) de Sous, Tama, ende Pankus. Het
deel nae 't noorden verheft fich wat meer met berghs¬
kens , de welcke alhier haer begin nemen, ghelijck de
Apenninus in Italien , ende lieh midden door gheheel
Engelandt rughs-wijfe aen malkanderen ftrecken,
tot aen Schotlandt toe, haren naem dickwils verande¬
rende. Midden in dit landt , leydt het feer ruyme
bofch Needwood , over al vol vivers, alwaer de naeft-
by-woonende Adel fich gheduerigh in het jaghen
oeffent ende vermaeckt.

Notting- Het Graeffchap Nottingham, van de Enghelfchenham. Nottinghamshire geheeten,paelt in't ooften aen 't Lin-
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colnienfer ghebiedt, in't noorden aen Yorck, in't we¬
iten aen Darby, in't zuyden aen Leicefter. Het zuy&
delijckfte ende ooftelijckfte deel , wordt van de Tren¬
ta, met de andere rivierkens die daer in vloeyen, door-
gaens bevochtight ende vruchtbaer ghemaecktft deel
in't weften gheleghen, is gheheelijck bellaghen van het
bofch Shirewood , dat fich leer verre uyt-ftreckt: dit
gedeelte,om dat het feer fandachtigh is,noemen de in¬
woonders The Sand; ende 't andere, om dat het feer
kleyachtigh is, The Clay;ende hebben dit landt alfo in
defe twee deelen afghedeelt. De voornaemfte ftadt,
welcke oock dit Graeffchap den naem ghegheven
heeft, is Nottingham, leydt feer playfierigh , heeft op
d'eene lij de fchoone weyden beneffens de rivieren,
ende aen d'ander lij de fchoone genoeghlijcke berghs¬
kens , ende voorts van allen voorraedt grooten over-
vloet, door 't bofch Shirewood ghenoeghfaem verfien
met hout, ende van de riviere Trenta met vilfchen. Sy
is feer groot, heeft fchoone huyfen, met twee fraeye
kereken, een marekt, ende een fterek Cafteel. De an¬
dere fteden fijn, Suthwelle,Newarche, MansfeId,Blith,
Scrobi, ende Workenfop. Daer fijn 168 Prochie-kerc¬
ken: De rivieren lijn Trenta,Linus, Snite, ende Idle.

De Provincie van Leicefter, ghemeynlijeken Lei- Leicefter.
ceftershire gheheeten, grenft in't zuyden aen Notting¬
ham , in't ooften aen Rutland ende Lincoln , in't noor¬
den aen Nottingham en Darby, in't weften aen War-
wick. Sy is doorgaens effen ende vlack , vruchtbaer
van kooren, meeftendeel londer bofifchen. De Hooft-
ftadt is Leceftria, by de Schrijvers oock Leogara ende
Leicefter ghenoemt, meer van weghen de oudtheydt
als fchoonheydt ofwaerdigheydt vermaert. Daer fijn
oock Longhburrouw,Lutterworth,HinckIy,ende Bof-
worth. Hier worden 200 Prochie-kercken ghetelt.
Midden door loopt de riviere Soarus, nae de Trentam
haren cours nemende: 't deel welcke naer't ooften
ftreckt, bewatert het rivierken Wrekus, 't welck ten
laetften met de Soare fich vermenght.

Rutlandia of Ruthlandshire, leydt als ghelloten in Rutland.
Leicefter, uyt-ghefondert in't zuyden, daer het van de
riviere Wellando befproeyt wordt, ende in't ooften,
daer het aen het Lincolnienfer ghebiedt paelt. Sy is de
kleynfte Provincie van heel Engelandt,want ligghende
bykans circkel-rondt,begrijpt in haren omloop fo veel
fpatie ofweeghs, als een te paerde op eenen dagh fou-
de können reyfen;ende al is 't feer kleyn,is daerora niet
te min vruchtbaer ende ghenoeghlijck. De Hooft-ftad
is Vppingham, verciert met een Schole, ghelijck oock
de ftad Obeham, beyde onlancks gefondeert. Dit lan-
deken heeft 47 Prochie-kercken. De riviere Wash oft
Guash, loopter,van weften nae 't ooften, midden door,
ende fcheydt het in twee deelen.

Nortfolcia of Northfolke, beduydt het volck naer Nortfolcknoorden.Des felfs bepalingen fijn in't zuyden Suffolck,
in't ooften ende noorden de Noordt-zee, ende in't
weften de riviere Oufe. Dit landt is groot,ende bykans
gheheel effen ende vlack, uytghefondert daer fich ee-
nighe weynighe berghskens verheffen, 't is oock leer
rijck,infonderheyd van fchapen ende konijnen,'t word
oock met wateren wel bevochtight, ende is van bofca-
gien tamelijck verfien. Het aerdrijck is,nae ghelegent-
heyd van plaetfen,allerhande, op fommighe plaetfen is
het vet,fappigh,ende weelderigh, op andere licht ende
fandachtigh. Onder de fteden is eerft die feer oude
ftad, van Antonino Sitomagm, ende nu ter tijdt Theod-
ferd ghenaemt; groot, nochtans nu weynigh bewoont,
eertij dts feer populeus ende beroemt. Hier is oock die
feer heerlijcke ftad Norvicus, van de Engelfchen Nor-
wich gheheten: Yarmouth, een treffelijcke ftadt ende
haven, door de konft ende natuere feer fterek, welcke
al is 't datfe in't weften omringht is met de riviere, daer
over een brugghe is , diemen omdrayen kan, ende van
de andere lijden met de zee, uyt-gefondert nae 't noor¬

den,
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engelandt:
den,daer'tvafteIandtis,befpoeltword,leydtnochtans daer 163 Prochie-kercken. De rivieren lijn Camtó
tuiTchen ftereke mueren feer fraey gefloten, die met de ende Sturus.
riviere haer lanckworpigh vierkant maken. De andere Suffolck, paelt in het weften aen Cambridge , in't Sufdek
fteden fijn Afchellwed-1 horp , Dis, Sheltan, Skulton, zuyden aen de riviere Stour, die 't felve van Efifex fe-
Attleburgh , Wauburne, Lynne, Swafham, Nort El- pareert, in't ooften aen de Noordt-zee, ende in't noor-
meham, Dereham, Windham, Ieborow,ende meer an- den aen twee rivierkens, de kleyne Oufa, ende Waven-
dere : Wantmen in defe Provincie rekent 27 koop-fte- cy , die uyt eenen oorfpronck , yeder een bylbnderen
den, 625- vlecken ende dorpen , ende ontrent 660 Pro- loop nemen,ende dit land van Nortfolck fcheyden.'t Is
chie-kercken. De rivieren die haren kours door dit tamelijcken ruym ende groot, heeft doorgaens, uyt-
landt nemen , fijn de Oufe , Thet, Waveney, Garienis ghefondert in't ooften, een feer vetten ende kleyachti-
van de Enghelfchen Gerne ghenaemt, Iete ende Wen- ghen grönt ende goede weyden , bequaem om heeften
thus 5 teghen over Yarmouth is de haringh-vilfcherie vet te maecken, alwaer veel kafen ghemaeckt worden»,
foo goet ende profitabel, als op eenighe plaets der ge- De voornaemfte ftadt is Sudbury,het welck te fegghen
heeler wereidt, want het onghelooflijcken fchijnt, hoe is, de zuyder-burgh. Daer fijn noch defe fteden,Ixing;veele treffelijcke marekten ontrent S. Michiel aldaer S. Edmundsbury, Bretenham,Hadley, Ipfwich,Deben-
ghehouden worden , ende wat een menighte van ha* ham, Oreford, ende veel meer andere. Dit landt
ringh, ende andere viffchen verhandelt : Waer uyt wordt bevochtight, door de rivieren Stourus, Breto-
ghenoeghlaem te fpeuren is, de vruchtbaerheydt defes nus, Gippinus, Debenus, Orus , Oufe, Wavenny, ende
landts: De inwoonders fijn fcherpfinnigh, endekloeck Garienis.
in de Enghelfche Rechten. Oxfordshire, het welcke in't weften paelt aen Glo- Oxford

TVarmckz Warwicenfis fagm, van de Engelfchen Warwickshire cefter, wordt in't zuyden van Barckshire, door de ri-shire-.
shire. ghenoemt, grenft in't ooften aen Leycefter ende den viere ïfide ghefcheyden, in't ooften komt het aen Btio-

Viam militarem , in 't zuyden aen Oxford ende Glo- kingham, ende in't noorden aen Northamton en War-
cefter , in't weften aen Vigorniam , ende in't noor- wijek. Dit is een feer vruchtbaer ende vet landt ; daer
den aen Staffordiam. Dit landt wordt in twee deelen het vlack ende effen is, daer is het met weyden ende
afghedeelt , Feldon ende Woodlandt, 't welck lbo ackeren wel bebout, de heuvelkens fijn met wilder-
veel te fegghen is,als het effene vlacke,ende het bofch- niflen ende ftruyeken overtoghen; en is niet alleen feer
achtighe landt. Warwycke is de Hooft-ftadt,de andere koorn-rijck , maer oock met alderhande beeilen ende
fteden fijn Leamington , Vchinton, Harbury, Mance- ghedierten vervult. In dit Graeffchap munt uyt de ftad
fter , Coventry, Stratford , dcc. Voorts fijnder in dit Oxonia ofte Oxford , de tweede Academie van Enge-
Graeffchap iy8 Prochie-kercken , ende de rivieren landt ,jae de andere fonne , ooghe, ende fiele , van allé
Aonau, Leamus, Arrow, en Alenus. goede konften ende wijsheydt een leer heerlij cke winc-

Northum- Northamtonshire paelt in't ooften aen Bedfort ende kel, van waer de beleeftheydt ende gheleertheyd vloe-
tonshire. Huntingdon,int zuyden aen Buckingham ende Oxfort, yen door alle de deelen defes Koninckrijcks.De andere

in't weften aen Warwijck, ende wordt in't noorden van fteden fijn Blabac, Burford, Minfter Lovel, Withney,
Leicefter, Rutland, ende Lincoln , door de riviere Woodftocke,Banbury, Burcefter , Tama, Dorchefter,
Wellando ghefcheyden. Het is een effen landt, heeft Watlington,met 280 Prochie-kercken. De rivieren fijn
koftelijcke weyden ende zaey-Ianden. De Hooft-ftadt Iiis, Cherwel, Windrushus,ende Evenlode.
is Northampton. De andere fteden lijn Brakeley,Tor- Buckingham is niet feer breedt, ftreckt fich in de Buckigbani
cefter, Grafton, Daventrey , Wedon, Higham, Oun- lenghte van de Teems af tot in't noorden, palende in't
dale, Peterborow, ende Welledon. Hier fijn 326 Pro- zuyden aen Barckshire, daer de Teems tulfchen bey-
chie-kercken; en de rivieren fijn Vfa, Avona, Wellan- den loopt,in't weften aen Oxfort,in't noordë aenNort?«
dus. hamton, in't ooften eerftelij eken aen Bedford, daernae

Bunting- Huntingdonia,ghemeynlij eken Huntingdonshire ghe— aen Herdford, ende eyndelij eken aen de Middel-Sa-
domkre. heeten, paelt in't zuyden aen Bedford , in't weften aen xens.Daer is eenen vruchtbaren grond,met feer fchoo-

Northampton, als oock in't noorden , daer 't door de ne weyden , daer op ontallijcke kudden fchapen wey-
riviere Avona ghefcheyden wordt; ende in't ooften aen den. Buckingham is de Hooft-ftadt, d'andere fijn Mar-
Cambridge. Dit is een goet faey-landt , ende naer louw, High,Wicham, Colbroke,Amersham, Crendon,
't ooften, daer het wat broeckachtigh is, feer bequaem Stony, Stratford, Oulney, Newport, ende Panel. Hier
om beeilen te weyden, lijnde over al met berghskens fijn 18 y Prochie-kercken. De rivieren fijn de Teems,
ende heuvelkens, ende donckere bofcagien verciert. Colnus, ende Vfa.
De Hooft-ftadt is Huntingdon, foo ghenoemt van we- Bedfordia, oft Bedfordshire, grenft in't ooften aen Bedford
ghen hare fituatie, ende eyghene eierlijekheydt. De Cambridge, in't zuyden aen Hertford, in't weften aen shire.
andere fteden fijn S. lues, S. Needes ende Cunnington. Buckingham,in't noorden aen Northamton ende Hun-
Daer worden 78 Prochie-kercken ghetelt.De Vfa ende tington, ende wordt door de riviere Vla in twee deelen
Avona fijn defes landts rivieren. ghefcheyden: Het deel welcke naer 't noorden ftreckt;

Cambridge. Cantahrigü ofte Cambridgeshire, heeft in't noorden is vruchtbaerder ende vol bofifchen; maer 't andere,in't*

voor frontieren de Provinciën van Nortfolck ende Suf- zuyden gheleghen, hoewel veel grooter, is wat mager-
folck, in't zuyden de Orientaelfche Saxens ende Her- der,doch niet gantfchlijck onvruchtbaer, want het ion-
ford,int weften Huntingdon,ende in't noorden Lincoln derlinghe Ichoone, witte * dicke ende volkomene gar-
met de riviere Oula, de welcke't lelvighe van't weften fte in groote menighte voorbrenght. Int midden is
midden door in twee deelen fiiijdt. Het benedenfte ge- het wat dick van bofifchen , doch nae t ooften is het
deelte, in't zuyden ghelegen, is meerder bewoont ende dorre, ende bloot van boomen. Bedford is de Hooft-
befaeydt, ende oock vruchtbaerder , de ackeren fijn ftadt, waer van t gheheele landeken den naem heeftc
over al leer koorn-rijck, uytghefondert, daerle over- de andere fteden fijn Odil,Bletnesho,Eaton,ende Dun-
vloedigh faffraen draghen, daer waft oock leer goede ftable. Hier fijn 116 Prochie-kercken, wordt bevoch-
gerfte; maer 't deel aen ghene lijde, ende in't noorden tight door de riviere Vla.
gheleghen, is met lof ende gras doorgaens bedeckt Aen Bedford grenft in't zuyden Hertfordia ofHer^ Herford
ende feer groen. De Hooft-ftadt is Cantabrigia, ghe- fordshire, welcks weftelijcke fijde belloten wordt van shire.
leghen aen de riviere Camo , ende is de voornaemfte Buckingham, de zuyd-fijde van de Middel-Saxens, de
Academie van Engelandt, jae de Son ende het ooghe, ooft-fijde van de Ooft-Saxens,ende ten deele van Carn^
ende een winckel van alle goede konften. De andere bridge. Hier fijn feer vruchtbare ackers, weyden, ende
fteden fiin Roifton, Rech, Burwel,Elye; men reeckent fchoone bofifchen. Het Hooft defes Graeffchaps is
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Hertford, waer van 't gheheele land den naem draeght.
De andere fteden lijn Wotlingftrat, S. Alban, Roifton,
Ashwell, Bifshops Stortfort, ende meer andere : daer
fijn 120 Prochie-kercken. De rivieren fijn Lea, Stoot,
Mimera ende Beneficiam.

Ejfex. Eflex wordt in't noorden door den ftroom Stourus
van Suffolck gefcheyden, aen 't oofien loopt de groote
zee, in't zuyden fcheydt het de Tamefis van Kent, die
daer nu wat grootachtigh begint te worden , ghelijck
in't wellen het waterken Ley vande Middel-Saxens,
ende de kleyne Stourus of Stort die daer in vliet, van
Hertford. Dit is een groot breet landt, feer Vrucht-
baer,rijck,ende vol bofcagien. Daer wall oock faffraen
in overvloet. De Heden lijn Camaldonum, nu ter tijdt
Maldon ghenaemt, Colcheller , Leiton , Beamfleot,
Leegh , Rockford , Angre, Raleg, Dunmow , PlailTo,
Chelmerford, Ithancefter , Earles Colne , Barcklow,
Walden. Hier lijn 415- Prochyen,ende vijfrivieren, na-
melijcken de Ley,de Teems, Chelmer,Froshwell,ende
Colne.

Barckshire. Bereheriay^emeynlij eken Barckshire ghenaemt, word
in't noorden bevochtight door de riviere Iiis, die daer-
naer den name van Tamelis verkrijght, loopende met
veel kromten feer genoeghlijcken ende foetgens, ende
fcheydt dit noordfche deeleerll van Oxford, daernaer
van Buckingham. Het ghedeelte naer 't zuyden word
bewatert door de riviere Cunetio , tot datlè haer in de
Teems begheeft. In't ooiten, daer het breedlte is, in-
fonderheydt in't midden, is 't feer vruchtbaer ende ko¬
ren-rijck , principael daer het naer de valleyen fackt;
't andere deel nae 't ooiten is nerghens naer foo goedt,
maer met veel bolfchen ende wildernilfen bellaghen.
De Heden lijn Farendon , Abbendon of Abandune,
Wantage,Wallengford, Hungerford,Widehay, Neuw-
bury, Reading, Bisham, Maidenhead, ende Windfore:
daer fijn in dit Graeffchap 140 Prochie-kercken; 't word
door-loopen met de rivieren Iiis, Tamefis, Oke, Cu¬
netio,ende Lambor.

Midlefex, Midlefex wordt in't vveHen van Buckingham ghe-
fcheyden door de riviere Colno,in't noorden van Hert¬
ford, door de bekende frontiere ; in't ooHen van Eflex
door de riviere Lea; ende in't zuyden van Surrei ende
Kent, door de Teems. Daer is een feer ghetemperde
ende aenghename locht, ende over al feer fchoone ge¬
bouwen ende timmeragien. Daer legghen defe He¬
den, Vxbrigde, Draiton, Stanus, Radolilf, ende meer
andere. Doch onder alle defe,is Londinum oft Londen,
als een kort begrijp van gantfeh Britannien, wordt van
andere oock Londinium, Longtdinium,ende Augufia ghe-
heeten. Sy is gheleghen aen de riviere Tamefis, ofte de
Teems, in een vruchtbare landouwe, daer feer ghefon-
de locht is ; ontrent 60000 treden van de groote zee,
daer is een Heenen brugghe over de riviere, 330 treden
lanck, die aen beyde lijden met fchoone huyfen ende
ghebouwen verciertis. Daer is oock een feer Herck
Cafteel, 't welck is het Ammonitie ende wapen-huys
van gantfeh Engelandt, in het welcke oock de munte
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is. Dicht by Londen leydt WeH-MunHer,feer beroemt
van weghen de voortreffelij c ke kereke, Parlement, en
Konincklijcke refidentie. In defe kereke worden de
Koninghen ghehult,ende begraven. Dit landt begrijpt
73 Prochie-kercken , ende wordt bevochtight door de
rivieren Lea, Colmus ende Tamefis.

Southamtoma, ghemeenlijcken Hantshire ghenoemt, Hmshire.
paelt in 't wefien aen Dorfetshire ende Wiltshire,
in't zuyden aen de groote zee, in't ooHen aen Sulfex
ende Surrey , in 't noorden aen Barckshire. Defe
Provincie is rijck van alderhanae vruchten, ghenoegh-
lijcke bofcagien , ende fchoone weyden. De twee
principaelHe Heden fijn Southamton ende Winton,
van de Éngelfchen Wintcheller ghenaemt: de andere
fijn Ringwood , Chrifichurch , Whorwel, Andover,
Rumfey, Portmout,Kingfcleare,Odiam, Silcefier, &c.
Daer fijn 2^3 Prochie-kercken. Sy heeft de rivieren
Avenam, Sturum, TeH, ende Hamble.

Surria, van Beda Suthriona, ende ghemeynlijcken Su- Sarrey.
thry ende Surrey gheheeten,paelt in't wellen aen Bark-
shire ende Southamton, in't zuyden aen Suflex, in't
ooiten aen Kent, ende in't noorden wordt het van de
riviere Tamefis van Midlefex ghefcheyden. Dit landt
is niet feer groot,nochtans rijck, alwaer defe Heden fijn
Godelminge, Ockley, Effingham, Kingftone* Merton,
Croydon , Beddington, Wimbledon, Wandlesworth,
the Bourrough of Southworcke , ende 140 Prochie-
kercken. De rivieren van dit Graelfchap fijn de Wey,
Molis, Vandalis,ende Tamelis.

Cantiumy ghemeenlijcken Kent gheheeten, is lbo ge- Km.
noemt nae de fituatie des felvighen, want het met een
grooten uytfiekenden hoeck fich nae Vranckrijck
wendt, ende is om-ringht, foo met het canael van de
Teems, als de groote zee, uytghefondert in't wefien,
daer het paelt aen Surrey , ende in 't zuyden daer
't aen Sudfex gheleghen is. Dit land is feer onghelijck,
doch 't is wat eflener nae 't wefien ende bofchachtiger,
nae het oofien is 't wat hoogher, van weghen de bergs-
kens. De voornaemfie Hadt is Durovernum, van Ptolo-
mxo Darvernum , van de Éngelfchen Canterbury, ende
van de latijnfchen Cantuaria ghenoemt: De andere He¬
den fijn Dover, Hith, Rummey, Sandwich, en Grave-
fend. De rivieren fijn Tamefis, Darentus, Medway,
ende Stourne.

Sudfexia, ofSuflex, leydt nae de lenghte in't zuyden, Suffex.
gheheelijcken aen de Britannifche zee ghefireckt, al¬
waer fich langhs henen veel hooghe witte berghen ver-
toonen , welcke, naerdienfe meefiendeel uyt vet kryt
beftaen , veelvoudighe vruchten voort-brenghen. De
middelfie Hreke is feer ghenoeghlijcken om aen te
fchouwen, fo van weghen de fchoone wey-landen, ac¬
keren , als oock bofcagien; infonderheydt is 't deel op
defe lijde gheleghen met duyfiere dicke bolfchen feer
verciert. Hier fijn overal yler-mijnen. De Heden fijn
Chichefier, Arundel, dcc. Daer fijn oock veel rivier-
kens,ende 312 Prochie-kercken.

ym

Het Koninckrijck

SCHOTLANDT

Talen.

Naem. Ilfe.—_ ,É5*^BlEt noordelijckfte deel van het
eylandt Britannien, nu Scotia oft
Schotlandt ghenoemt,wierd eer¬
tijds , ghelijck 't noch van de in-
woonders die haer oude fprake
behouden, Albania gheheeten,
en van de Yren Allabany,als een
ander Yrlandt, 't welcke van de
Bardis Banno ghenoemt is.Want

de Hifiorie-fchrijvers Yrlandt Groot-Schotlandt hee-
ten, ende der Schotten rijck in Britannia,Kleyn-Schot-
landt. Ptolomasus noemt Schotlandt Britanniam far-
vam; Rufus het tweede, ende Tacitus nae de bofcagieCaledoniam. Het fchijnt dat defe natie van hare na-
bueren Schotten ghenoemt is, als offè wilden fegghenScythen; want ghelijck de Neder-duytfchen, Scythasende Scotos, met een naem Schutten noemen, fo ghe-tuyghen de Britannifche Hifiori-fchryvers, dat de Bri-
tanniersdefe beyde volckeren Y-fcot gheheeten heb¬ben. Daer uyt fommighe fluyten, datfe van de Scythenghefproten,ende uyt Spanjen in Yrlandt, ende van daer
in dat deel Albionis ghekomen fijn, 't welck fy nu noch
inhouden,endeeyndelijeken metdePiélis eenvolck
gheworden.

De palen van Schotlandt naer 't zuyden ende Enge¬landt, fijn de rivieren Tueda ende Solwey; in het noor¬
den de zee Deucaledonius; in't wefien de Yrlandtfche,
ende in't oofien de Duytfche-zee.

Dit Koninckrijck begrijpt in de lenghte 67 Duyfche
mijlen, of2 ^ 7 Engelfche; in de breete 52 Duytfche, of
190 Engelfche. Het heeft een ghetemperder ende ge-londer locht als Vranckrijck, ende een lydelijcke hitte
ende koude ghelijck Engelandt, hoewel het in vrucht-
baerheydt daer by niet te ghelijcken is. Het aerdtrijckis aldaer meefiendeel taey ende fwevelachtigh, is der¬halven een voedtfel tot den brandt, naerdien daerhout
ghebreeckt. Daer wall foo veel koren, als de inwoon-
ders tot haer onderhoudt van doen hebben. Het heeft
verfcheyden metalen, als goudt, filver, quick-filver,yfer, loot,ende kooper in groote menichte. In Drifda-
lia is een goudt-mijne , alwaer oock de Lazur-fteen ge¬vonden wordt. Men vindt daer oock edele ghefteen-
teji, infonderheydt Gagaten, die in 't water branden,
ende met olye uytgheblufcht worden. Daer fijn kofte-
lijcke weyden, bequaem tot opvoedinghe vanalder-
hande vee, waer door daer overvloedt is van vleefch,
boter, kaes, melck ende wolle.

Lands aert, Het landt is rouw ende berghachtigh, doch boven
op de berghen heeft het vlacke velden ende groeyende
weyden: Onder alle de berghen is Grampius de groot-
fte, deylende Schotlandt midden deur , ende wordt in
haer fpraecke Grafebaim of Gratzhaine ghenoemt,
't welck te fegghen is een kromme bergh , om dat hy
ftreckt van de oever des Duytfchen-zees, tot aen de
mondt van de riviere Dea, midden door 't land tot aen
de Yrlandtfche-zee, ende eyndight aen het meer van
Lomund, alwaer in vorighe tijden oock de frontieren
ende limiten van de Pidtenende Schotten waren. ByAberdon fijn de berghen vol boflchen,daermen meent
dat eertijdts het bofch Caledonia gheweeft is, van Lu¬
cio Floro gheheeten Saltm Caledonim, welck feer ver¬
re ftreckt, door de vele ende hooghe boomen niet
ganckbaer , ende van den bergh Grampius door-
fneden;

Inde valeyen ende dalen fijn veel meeren, moraf-fchen, fonteynen ende vifch-rijcke rivieren, die mee¬fiendeel haren oorfpronck uyt den bergh Grampiohebben. De zee aldaer is vol oefters, haruigh , coraelende moffelen. Dit landt heeft oock veel zee-havens,
onder welcke Letha feer bequaem ende gheiïeffe-lijckis.

Vorders, naerdien de Schotten fich in Britannien by Oude ra¬de Pidten begheven hebben, hoewel fy de Éngelfchen tvoondereu.fteets feer quelden met krijgh ende rooveryen , heb¬ben fy nochtans haren ftaet ende conditie ftracks niet
feer verbetert, maer een Ianghen tijdt ghefchuylt, inden hoeck daer fy eerftmaels landen;ende ghelijckBeda ghetuyght, in de tijdt van meer als 127 jaren, te-ghens de Koninckskens der Northumbren niet dor-
ven ftrijden , tot datfe eerft de Pióten t'eenemaei ver-
wonnnen ende vernietight hadden, ende het rijck vanNorthumberlandt door de inlandfche twift , ende der
Denen gheduerighe inval te niet ghemaeckt was; want
van die tijdt, heeft fich de geheele noordtfche ftreeck
van Britannien onder de Schotten begheven , mitfga-ders't landtfehap aen defe fijde vande Cluida ende
Edenburghs Firth gheleghen.

Dat de Schotten de laetfte niet fijn giieweeft onder Nu térde Europeifche volckeren, die de Chriftelijcke religie tijdt.hebben aenghenomen , behouden ende helpen voort¬
planten, ghetuyghen niet alleen de Hiftorien; maer de
fchoone kereken , kloofters, gaft-huyfen, ende andere
Godts-huyfen, gheven 't oock ghenoch te kennen. DeSchotten fijn feer ftrijdbaer , können welarbeyt, hon¬
ger , koude ende onghemack üyt-ftaen, fy fijn fubtijl,lcherpfinnigh ende kloeck van verftandt, ende tot de
gheleertheydt feer bequaem.

De Schotten fijn verdeelt in drie Staten; in de Gee- Regering.ftelijcke,den Edeldom,ende het ghemeyne volck. De Staten.
Gheeftelijcke hebben twee Aerds-Biflchoppen;die van . Gheeßas*S. Andries, fijnde de voornaemfie van gheheel Schot- tycken.landt,ende die van Glafgoe. Onder de Aerds-Biflchopvan S. Andries hooren defe acht Bifdommen,Dunckel-
denfis, Aberdonienfis , Moravienfis, Dumblanenfis ,Berchinenfis , Roflènfis, Cathanenfis, ende Oreaden-
fis. Den Aertz-biflchop van Glafgoe fijn defe drie Bif*dommen onderworpen, Candidas Cafx, Lifmorienfisofte Argadieiifis, Sodorenfis, ofte der eylanden Suke,Mulas, Ylas , dcc. Onder den edeldom heeft de Ko-
ninck met fijn echte foonsde eerfte plaets, ende foodaer meer als een is, wordt de oudfte,Prince van Schot¬
landt, de andere alleen Princen gheheeten. Als de Kö¬
ninck publij ck ghehult wordt, fweert hy ende belooft
aen 'tghemeene volck heylighlijck, haer by hare oude
wetten, obfervantien, ende gherechtigheden, te willenhandt-haven, ende het felvighe recht, dat hy van fijnevoor-ouders ontfanghen heeft, te ghebruyeken. Detweede plaets onder den edeldom hebben de Herto¬
ghen ; de derde de Graven; de vierde de Edelluy-den , de welcke van de Schotten Mylords ghenoemtworden. Defe naem van Mylord , wordt aldaerfoo waerdigh ghehouden, datmen daer mede oockde Biffchoppen, Graven, ende hooghfte Magiftratenintituleert, foo datmenfe foude moghen noemen, deGroote. De vijfde fijn de Ridders ende Barons diemen
Lords placht te noemen. De feile ende laetfte plaetfegheeftmen die gheen fekeren eer-tijtel hebben,al fijnfevan edelen Hamme gheboren, ende ghemeynlijck Gen-
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-liemans gheheeten worden, als fijn de broeders ende
jongher foons van Graven , Heeren , ende Ridders,
welcke gheen erfdeel ghenieten , ghemerckt dat,
naer de Schotlandtfche rechten, om de gheflachten te
beter in eeren te houden, alle de erffeniflè op den oud-
ften foon komt. Doch placht het ghemeyne volck
alle die ghene , die rijck ende van vermoghen fijn
ende grooten ftaet houden , oock Gentlemans te

Het ge- noemen. Op defe gheringhfte van adel, beruften be-
mejne vele. kans de gheheele oorloghs laften. Onder de ghemeyne

borghers, fijn fommighe om haren rijekdom de voor-
naemfte, welcke in hare fteden in den raedt fitten 5 ee-

nighe fijn koop-lieden: andere gheneren fich met hare
handt-wereken: welcke allegader, dewijl fyvan alle
fchattinghen ende laften vry fijn, lichtelijck tot rijek¬
dom können gheraken. Ende op dat gheene van de
fteden, op de ghemeene Rijcks-daghen fbude verkort
worden, confenteeert de Köninck,dat een yder van de
felvighe drie ofte vier borghers mach kiefen, die met
de twee andere Staten vryelijck haer goetduncken
moghen fegghen , ende op 't gheproponeerde refolve-
ren. De Geeftelijcke ftonden in vorighen tijden onder
de authoriteyt harer Decreten ende Conciliën, maer in
defe teghenwoordighe tijdt moeten fy ghehoorfamen
de wetten haer van den Köninck voor-ghefchreven,
ofte die by de drie Staten in des Könincks naern beve-
ftight fijn. Hetboeck waerin oplatijn ghefchreven
ftaen hare wille-keuren ende borgherlijcke wetten,
heeft den tijtel van Regia Mageftm , 0111 dat het van defe
woorden begint: in de andere recht oft wet-boecken,
worden de aäen van de Parlementen op Schotfe fpra-
ke aen-ghetekent. InSchotlandt fijn veele ende ver-
fcheyden Overigheden,ghelijck by andere natiën. On¬
der defe is des Rijcks Procurator, (dien fy Gouverneur
noemen) naeft de Köninck de eerfte ende principael¬
fte. Defe regeert het Rijck wanneer daer gheen Kö¬
ninck is, ofte als de Köninck om fijn jonckheydt, des
Rijcks faken fich niet onderwind. Te Edinburgh is een
gheduerige raedt, beftaende uyt ghelijck ghetal Gèe-
ftelijcken en Edelen ; by defe word uyt den Geeftelijc-
ken Staet ghevoeght een Prefident, welcke de eerfte
ftemme heeft, foo in't proponeren, als in de uytfprake
van de fententie,'t en ware de Rijcks Cantzler feifs te-
ghenwoordigh ware: wantin alle Rijcks faken wordt
hemde eerfte plaetfe ghegunt. Die in hals-ghericht
faken 't oordeel pronuncieert, noemen fy den grooten
jufticier; die over de fcheeps-armaden ende zee-vaert
commandeert, den Admirael; die de legher-plaetfen
verordineert, Maerfchalck; ende die alle mifdaden in't
Hof ftraft, den Conneftabel. In yder provincie, die fy
Vice-Comitatus oft Burgh-Graeffchappen noemen, fijn
eenige befondere regenten, die met eenen ouden naem
Vice-Comites ofte Burgh-Graven ghenoemt worden: tot
defe authoriteyt, fo in civile als crimenele faken, fijnfe
erffelijck gherechtightl, foo dat defe Burgh-Graven
niet van de Köninck daer toe verkoren wordeq, maer
van hare ouders erven. De fteden hebben oock hare
Stadthouders, Bailjouwen, ende andere dierghelijcke
Magiftraten , die de borghers in hare fchuldighe ghe-
hoorfaemheydt houden, ende hare privilegiën ende
vryheden voorftaen. Hier uyt komt dat dit Koninck-
rijck, van weghen de goede ordentlijcke difpofitie,ob-
fervantie der wetten, ende der overheden vafte autho¬
riteyt,fo feer floreert. De Hertoghdommen van Schot-
landt fijn defe; 't Hertoghdom van Rothay ende Alba-
nia, de Graeffchappen, Carnes, Sutherlandt, Roffie,
Moravise,Buchquhan, Garniach,Garmoran, Man,Mer-
nis, Angus, Gowry, Friffe, Marche, Athole, Strather¬
ne, Menreith, Levenox, Wagion, Douglaffe, Carrike,
Crawford, Annandale, Ourmonth, ende Huntley. De
Burgh-Graeffchappen fijn , Berwijck oft North-Ber-
wijck, Roxburgh, Selkirck, Tivedale, Dunfrife, Nid-
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difilale, Wighton, Are, Lanarke, Dunbretten, Sterve-
lingh, Louthean, Laudoma, Clacmanan, Kinros, Fiffe,
Perth, Angus, Mernis, Aberdone, Bamph, Föres, ende
Invernes.

In Schotland fijn drie Vniverfiteyten : die van S. An- Acade-
dries, ghefondeert van Köninck lacobus, in't jaer 011-vAen.
fes Heeren 1411; die van Aberdon , gheinaugureert
ende met vele privilegiën verrijekt van Köninck Ale¬
xander ende fijn fufter Ifabclla, ontrent den jare 12405
ende die van Giafgoe.

De voornaemfte ftadt van Schotlandt is Edinbur- Edinburgh,
gum , ghemeenlijcken Edenborw, ende van Ptolomseo
Caflrum Alatum gheheeten,light ontrent 100 treden van
den inham der zee,ende mondt Förtha. Hier is de Ko-

nincklijcke refidentie, en fy is niet alleen het hooft van
Laudonia, maer van geheel Schotlandt: light hoogh
in 't gheberghte, ghelijck Praghe in Beinen, ftreckt in
de lenghte van 't ooften tot het weften, duyfent treden
ofeen Italiaenfche mij le, ende is half fo breet: de ghe¬
heele ftadt is gheleghen in'thanghen vaneen bergh,
die fich in't weften feer hoogh verheft; en naer 't noor¬
den, van weghen fijne fteylheydt, dient tot verfterc-
kinghe der ftadt; de refte, in't ooften ende zuyden, is
met een muer omringht. In de ooft-fijde der ftadt is
hetKonincklijcke Paleys, 't welck men Arthuri ftoel
noemt. In de weft-fijde is een hooghe fteen-rotze,waer
op een groot Cafteel light, het welcke de Schotten 't
Cafteel der maeghden noemen, onghetwijfelt het Ala¬
tum Caflrum Ptolomad. In het midden der ftadt Edin-
borgh is een fchoon Capitolium ofRaedt-huys: behal-
ven het Konincklijcke Paleys, hebben alle Hertoghen,
Graven,Baroenen,ende Heeren van 't rijck,in defe ftad
hare Paleyfen, als fy tot de Rijcks-daghen befchreven
ende gheroepen worden. Sy is van gheen ghebacken,
maer van natuerlij cke grauwe vierkante fteenopghe-
timmert, foo datmen alle de huyfen by paleyfen foude
nmoghen ghelijcken.

Schotlandt wordt ghedeylt in't zuyder ofhet Hoö- Delmgh
ghe , ende het noorder ofLaeghe, en van Engelandt van Schot*
afghefcheyden door de riviere Tueda,den hooghen^^'
bergh Zeniota 5 ende daer die bergh eyndight, door
een walle in voor tijden gemaeckt, ende daernae door
de riviere Efca ende Solvseo.

TufTchen defe bepalinghen , van de Schotfche zee
tot de Yrlandtfche, ligghen de provinciën in naevoL
gende ordre.

Marcia ofte Marchia is de eerfte, fo ghenoemt om Marek-,
datfe als een marek ende frontier is 5 paelt met de
llincker fijdeaen de riviere Tueda, in't ooften aen
den vloet Förthas, in't zuyden ifife befloten van En¬
gelandt. Hier is gheleghen de ftadt Bervick, ftaende
onder 't ghe biet van de Enghelfchen. Daer is oock het
Cafteel Hume, een oude wooninghe der Heeten van
Hume, welcke uyt 't gheflachte der Graven van Mar¬
chia ghefproten fijn , ende hebben haer familie daerna
feer wijt uytghefpreyt. Niet wijdt van daer light het
kloofter Kello, eertijdts leer vermaert, van weghen de
oude wooninghe der Hepburnorum , die Graven van
Bothwell, ende langhen tijd Admiraels van Schotlandt
gheweeft fijn, welcke digniteyten daernaer door de fu¬
fter des Graven Iacobi, die aen Ioannes des Könincks
Iacobi de V natuerlijcke foon ghetrout was, op haren
foon Francilcum Grave van Bothwell,ghekomen fijn.

Volght Coldingham, van Beda urbs Coldam ende van Gelding-
Ptolomaso Coludi Vrbs ende milfchien nu Colania ghe- ham.
heeten.

In't weften van Marcia aen beyde lijden der riviere TeviotU.
Tueda, is Teviotia, nae de beke Teviote ghenaemt,
door eenen bergh van Enghelandt ghefcheyden.

Naer defen volghen de kleyne landekens Lidatia, Lidatia.
Eudia ende Efcia, foo ghenoemt nae de drie rivieren Ludia.
des felvighen naems. Efcta.
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Annandia. De laetfte is Annandia , die infghelijck hären naem
heeft van de riviere Annando , welcke haer midden
doorfnij dt, ende by de riviere Solvaso fich in de Yr¬
landtfche zee ftort.

Lothoniam. Förtha lluyt in 't ooften Lothoniam, welcke het
bofch Cocburni endede berghen Lammirii van Mar¬
cia fcheyden , beerende daernae een weynich 11a 't we¬
ften, grenftfe aen Lauderiam ende Tuediam , waer van
d'eene van de ftadt Laudera, de ander van de riviere
Tueda,die midden daer door loopt, haren naem heeft.

Aen Tuediam , foo in't zuyden als in't weften, palen
Lidalia, Nithia,ende Glottiana.

Nithia. Nithia heeft defen naem van het waterken Nithus,
't welcke door het felve nae de Yrlandfche zee loopt.

Lothian. Lothian is genoemt naer Lotho Köninck der Pieften;
in't zuyd-oöften grenftdefe provincieaen Förtha oft
de Schotfche zee, in't noordweften aen het dal Glot¬
tiana. Dit landt gaet de andere verre te boven in ghe-
fchicktheydt ende beleeftheydt der inwoonders, als
oock in alle 't ghene dat de noodtwendigheydt tot
'smenfehen behoefvereyfeht. Het wordt van vijfri-
vierkens door-loopen, Tina, beyde de Efca (de welcke
eer fy fich in zee begeven, in een loopen ) Letha,ende
Almone, defe fpruy ten foo uyt het Lamirifche als het
Pi<ftlandifche gheberghte, nemen haren kours in de
Fortham. De fteden van Lothiana fijn, Dumbarum,
Fladina ofHadintona, Dalnethum, Edinburgh, Letha
ende Lemninchum.

Glottiana. Meerder nae 't weften leydt Glottiana , in fich be¬
grijpende bey de oevers der riviere Glotta, ende word
0111 haer lenghte in twee Gouvernementen ghedeelt.
In het hooghe deel is een berghsken, uyt welck drie
verfcheyden rivieren in befondere zeen vlieten , de
Tueda in de Schotfe, Annandus inde Yrlandfche,ende
Glotta in de Deucaledonifche. De voornaemfte fte¬
den fijn Lanarum ende Glafcua.

Gallovidia. in't noordweften is Coila. Gallovidia light boven
Coila , ende wordt ghefcheyden van Nithia , doorliet
waterken Cludano , ftreckt fich bykans gheheel naer
't zuyden,en met de refte paelt het aen den oever defes
waters. Het is vruchtbaerder in vee als in kooren;daer
fijn vele rivierkens loopende inde Yrlandtfche zee,
als Vrum, Devam,Kennus, Crea,ende Luffus. Daer en

fijn gheen groote verhevene berghen, dan veel heu-
velkens. In de valleyen is fulck een menighte van wa¬
terrat het veel meyren maeckt, welcker canalen door
de eerfte flach-reghens in de herfft feer vermeerderen
en over-loopen, ende veel aels mede brenghen, fo dat
de inwoonders de felvighe in teenen korven, met 011-
ghelooflijcke menighte vanghen, fouten, ende groot
ghewin daer van trecken. In defe provincie is een meyr
Mirtoun ghenoemt, daer 't eene deel van 't water in
den winter toevrieft, ghelijck andere wateren, maer de
refte kan door gheene koude bevriefen. De uyterfte
Caep defer Provincie is Novantum, onder wekken, in
de mont van de riviere Lufz, een inham is, van Ptolo-
mteo Regrionm gheheeten, teghen over wekken, uyt
den arm Glotta vloeyt het meer Rianum, van Ptolo-
mxo Vidogara ghenoemt. 't landt dat tuffchen defe in¬
hammen befloten leydt, noemen de inwoonders Ri-
num,'t welck te fegghen is de fcherpte van Gallovidia,
van de felve wordt Novantum mula gheheeten , dat is,
een beek of ftiuyte. Dit gantfche landt wordt Gallo¬
vidia ghenoemt. In de oude Schotfche fprake betekent
Gallovid eenen haen.

Caricla. Beneden Vidogara, achter Gallovidia, light Caritfta
aen den vloet Glotta, 't felve wordt van twee rivieren
doorfneden, Stinfiaro ende Grevano, beyde met feer
fchoone hoeven omcinghelt. TufTchen defe wateren,
daer het landt een weynigh heuvelachtigh is , fijn
vruchtbare kooren-landen ende weyden. Hier is van
alles grooten overvloet, niet alleen tot der inwoonders
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nootwendigheydt, maer oock der üaebuerighe cöiïa
treyen. De riviere Dunus fcheydt dit landt van Coila,
ontfpringhende uyt een meyr des felvighen naems, in
fich vervatende een eyland met een tamelijck CafteeL
Daer fijn overgroote offen, welcker vleefch feer ten-
gher ende lecker is , het vet daer af, eens gheftnolten,
verftijft nimmermeer, maer loopt altoos ghelijck ghe-
fmolten olye.

De provinciën Coila, wordt van Gallovidia in't zuy- Coila6
den befloten, paelt in't zuyd-ooften aen Glottianuni;
in't weften word fy ghefcheyden van Cumigamia door
de riviere loning; ende van het waterken Aera wordfe
in't midden door fiieden, by welck waterken ghêlegen
is de beroemde koop-ftad Aera.

Dit landt isdoorgaens vruchtbarer van ftrijdtbare
mannen, als kooren ende vee, 't aerdtrijck is feer fand-
achtigh; waer door der inwoonderen verftandt ghé-
fcherpt, ende door de fpaerfaemheyd, de krachten des
lichaems ende ghemoets ghefterekt worden.

Weynigh meer als 10000 treden van de ftadt Aer, is
eenen fteen, nauwelijcks 12 voeten hoogh , ende maer
3 2 cubiten dick , niet tonrecht van het volck aldaer
dove-fteen gheheeten; want foo yemandt feer luyde
roept, met een roer ofte ratel eenigh ghekiyt maeckt,
fai die aen de ander lij de ftaet, 'tfelfde niet können
hooren, maer ftaende wat verder, fal hy beter hooren,
ende heel verre, alderbeft.

Achter dit landtfehap noordwaerts, leyd Cunigha- Cmigk
mia, 't welcke Glottam binnen hare limiten houdt, 'tls W!a'
een Deenfchenaem, beduydende een Konincklijcke
wooninghe, welck een teecken is dat de Denen eer¬
tijds dit landt inghehadt hebben.

Aen dit landt, naer 't ooften, leydt Renfriana, defen Retfriana.
naern draghende van het ftedeken, alwaer de by-een-
komften ghehouden worden, ende is ghemeynlijcken
Baronia gheheeten. Midden daer door loopen twee ri¬
vieren, beyde Carthus ghenoemt.

Glottia is geleghen aen beyde oeveren van de Glot- Glottia.
ta. Defe Provincie is oock om haer grootheydts wille
in verfcheyden jurifdidtien ghedeylt.

De voornaemfte rivieren fijn, op de flincker fijde,
Avennus ende Duglaffus, die haren kours eyndighen
in de Glotta; aen de rechte fijde is een ander Avennus,
welcke Lithianam van het Sterlinenfer gebiedt fcheyd.
Defe twee rivieren hebben in plaetfe van hare eyghen
namen, een ghemeenen van allen verkreghen , ghe¬
lijck in Vallia de riviere Avona oock verfcheyden na¬
men heeft.

Het Sterlinenfer ghebiedt word in't zuyden van Lo- Het Ster-
thonia ghefcheyden door de riviere Avenus,in't ooften Iwenßrge-
door den arm des zees Förtha, tot dat de felve allens- ^edt.
kens begint kleynder te worden, ende de rechte groo¬
te van een rivier bekomt, ende by Sterlinum met een
brugghe overleydt wordt. De treffelijcke riviere Car-
ron deylt dit landt in tween, alwaer noch eenighe oude
ghedenck-teeckenen te fien fijn; want aen de flincker
fiide der felver riviere fijn twee heuvelkens, van men-
fchen handen (ghelijck het werek uytwijft) ghemaeckt
Dum pacis gheheeten. Op de rechter fijde is een effen
vlack velt, 't welck met een kleyn berghsken midden
tuffchen de Dunospacis ende eenhuysken wat verhe¬
ven is; in defe plaetfe, aen 't eynde van een krommen
hoeck , fietmen noch de overblijffelen van een kleyne
ftadt, waer van de fondamenten der mueren ende ftra-
ten te niet fijn, dewijl daeghlijcks de fteenen van daer
ghehaelt ende tot andere timmeragien verbefight wor¬
den. Defe plaetfe noemt Beda, een Enghelfman, uyt-
druckelijck Guidi, ende fteltfe in den hoeck van 't bof
werek oft walle van Severus. Van defe walle hebben
veel beroemde Roomfche fchrijvers mentie gemaeckt,
daer noch veel oude reliquien te vinden fijn, ende da-
ghelijcks veel fteenen uyt ghegraven worden, met in-
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ghegraveerde letteren,die inhouden datfe fijn ghe¬
weeft grafschriften, of tekenen vaneenighe viótorie
ende behoudeniffe door fommighe Overften ende Ca-
piteynen verkreghen.

Levinia. Aen ghene fijde van het Sterlinenfer ghebiet, is Le-
vinia; van het gouvernement van Renfroana, door de
riviere Glotta ; van 51 ghebiedt van Glafcua , door
't waterken Kelvino ; van 't Sterlinenfer landt, door
de berghen sende van Taichia door de Förtha ghe-
fcheyden s ende eyndight ten laetften aen den bergh
Grampios aen wiens voet, het meer Lomund fich door
een holle valleye uytbreydt, 24000 treden lanck, 8000
breet, in fich begrijpende over de 24 eylanden.

Behalven de groote menighte van andere viflchen,
heeft dit meer een befondere foorte, die feer goet van
fmaeck is, Pollacas gheheeten. In dit meer (fo gefeydt
word) fijn drie dinghen te verwonderen,ten eerften dat
de viflchen,hoe-wel bequaem om te eten, geen vinnen
hebbensten tweeden fo is 't dat de wateren defes meers

fomtijdts fo ongheftuym fijn,aliffer gheen windt in
de locht, dat oock ftoute en ervarene fchippers niet en
derven over 't felve varen s ten laetften is daer een ey-
landt, daer veel beeften , kleyn en groot op gaen wey-
den, 't welck altoos door de winden herwaert en der-
waert drijft. Dit meer barft eyndelij eken uyt in't zuy-
den, ende maeckt het rivierken Levino , 't wel,cke aen
dit landt den naem gheeft,ende valt by het flot en ftad
Britannodunum in de Glottam. Het uyterfte ghe-
wefte van Levinia wordt wat verheven door de laetfte
heuvelkens des berghs Grampij , die doorfneden wor¬
den door eenen kleynen inham van de zee, dien fy, van
weghen fijne kortheydt,Gerlochium noemen. Aen de
andere fijde is een veel grooter inham, Longus ghe¬
heeten, nae de riviere Longus, die daer in vliet, defe is
als een frontiere tuftchen Leviniam ende Covaliam.

CovalU, Covalia , Argathelia ofte Ergahelia ende Cnapda-
LV. lia, worden in veel ghedeelten ghefcheyden, door veel

enghe inhammen, die uyt de riviere Glotta daer in
vallen. Aldaer is oock een treffelijck meer, gheheeten
Finus,nae de riviere Fino, die daer in loopts ende lanck

Kriapdalia. in de feftigh duyfent treden. In Knapdalia is oock een
meer, ghenaemt Avus, in't welcke is een kleyn eylandt
met een fterek Cafteel, uyt het felve vliet de riviere
Avus, welcke de eenighe is van die landen, die in den
Deucaledonifchen zee loopt.

Cantiera. Wat verder als Knapdalia, in 't noord-weften, ver¬
toont fich Cantiera, lijnde 't hooft van dit landtfehap,
teghen over Yrlandt, waer van het door een kleynen
Canael ghefcheyden wordt, ftreckt wat meer in de
lenghte als in de breete, ende leydt lbo nae aen Knap¬
dalia van weghen de enghe killen, dat het nauwelijcks
1000 treden maeckt, welcke fpatie anders niet is als
landt, ende foo laegh , dat de fchippers, om den wegh
te korten , hare fchuyten ghemeynlijck daer over
lleypen.

Urm. Aen dit landt paelt Lorna, gheleghen aen Argathe¬
lia , ende fich ftreckende tot aen Abriam. 't Is effen
ende vruchtbaer. Daer de Bergh Grampius op 'tal-
der-laeghfte is, ende meeft ghebaent, wordt het Braid-
Albin gheheeten, 't welck te fegghen is, het hooghfte
deel van Schotlandt s ende daer hy op't hooghfte is,
wordt het ghenoemt Drum Albm,dat is Schotlands rug¬
ghe; niet fonder oorfaecke; want uyt dele rugghe vlie¬
ten de rivieren na beyde de zeen, eenighe naer 't noor¬
den,andere nae 't zuyden.Vyt het meer Ierno,loopt de
riviere Ierna nae den winterlchen op-ganck, ende ftort
fich ontrent drie duyfendt palfen beneden Perthum in
denTaum. Van defe riviere heeft Stratierna, dat fich
aen beyde oevers uyt-breydt, inde oude Schotfche
fprake den naem ghekreghen , want Strat plachtmen
aldaer te noemen een landt, dat gheleghen is aen den
loop der rivieren.
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Tachiam lightaende berghen Ocelli, welcke van VacUm.

een groot deel met't landt aen den voet der felver
gheleghen, onder het Iernenfer ghebiedt gherekent
worden; het overighe tot aen Förtha heeft de eergie-
righeydt in verfcheyden gouvernementen verdeelt, als
in Clacmananam , Colrolfianam, ende Kinroflïanam;
wat overigh is van defe contreyen ende de berghen
Ocellis, ende aen de lijden van Förtha ende Taus be¬
iloten wordt, ftreckt enghe ende beytels-wyfe tot aen
de zee, ende wordt met eenen naem Fifa gheheeten;
van alles wat tot 's menfehen onderhoudt noodighis,
wel verfien. Daer het Leviner meer 't felvighe ver-
deylt, is 't breetfte, van daer wordt het nau, tot aen de
ftadt Caralia: de voornaemfte rivier is Levin.

De gheheele oever is met vele ftedekens belet,
van welcke S. Andries de voornaemfte is, van weghen
de ftudien, van de oude Schotten Tanum Reguli ghe¬
heeten , daer de Fifaners te recht ftaen. Nae de fijde
van Iernia leydt Abrenethium, een oudt Konincklijck
Hofder Pidten, hier vliet de Ierna in den Taum.

De Taus fpringht uyt het meer Tau, gheleghen in
Braid Albin, vier en twintigh mijlen lanck, ende is de
grootfte van alle de Schotfche rivieren, die fich kee-
rende na den bergh Grampium, ghenaeckt het vrucht¬
bare landt Atholiam, gheleghen in de bolfchen van
Grampio.

Beneden Atholiam , aen de rechter fijde van der i-Caledonia,
viere Taus,leydt de ftadt Caledonia, die alleen den ou¬
den naem behouden heeft, ende wordt ghemeynlijc-
ken Duncaldem gheheeten,welck beduydt een hoogh-
te met hafel-noten bepoot, want de hafelieren eer-
tijdts door't ongheboude landt wijdt ende breet ver-
Ipreydt, ende als een bofcagie 't velt met hare fchadu-
we bedeckende, hebben aen defe ftad ende de inwoon-
ders den naem ghegheven. Defe Caledones ofte Cale-
donij, eertijdts de vermaertfte volckeren der Britan-
niers, maeckten het tweede deel van 't Koninckrijck
der Pidten, die Ammianus Marcellinus in Caledones
ende Vedhiriones deylt, van welcke nu nauwelijck den
naem te vinden is.

Ontrent twaelfduyfendt pallen beneden Caledonia, Rerthm,
aen de rechter fijde der riviere , is Perthum; ende aen
de llincker fijde der riviere leydt Gourea, in't ooften
van Atholia, feer vermaert om de koorn-draghende
ackers.

Beneden Gourea, tuftchen de Tao ende Efca, leydt Angußa.
Angufia ofAeneia,ghelijck't de oude Schotten noe¬
men. Sommighe meynendathet Horeftia, ofnae de
Enghelfche pronunciatie Foreftia heet. In dit landt
leydt de ftadt Cuprum, welcke Boethius, fijn vader¬
land verheffende,Zte/ donum noemt. Sommighe fijn van
opinie dat haer oude naem gheweeft is Taodunum,nae
het woordt Duno, 't welcke lbo veel is als een heuvel¬
ken , aen den Tao gheleghen, aen welckers voet defe
ftadt ghebouwt is.

Ontrent veerthien duyfendt treden,buyten de Tao, Abmetk
recht langhs den oever, vertoont fich Abrenethea,
oock Obrinca gheheeten. Daernae de Caep Rubrum,
dienmen verre in zee liet. De zuyder riviere Efca deylt
dit landt midden deur,de noorder Efca fepareert 't fel¬
vighe van Mernia.

Het is meeftendeel vlack ende effen, tot voorby
Fordunum ende Dunatrum, des Graven Martialis llot,
alwaer de bergh Grampius allenskens begint te fac¬
ken, ende fich tot aen den zee neder-fet. Wat vorder
nae 't noorden, is de mondt van de riviere Deva of
Dea, ende noch ontrent thien duyfendt treden vorder
Dona. Aen een van defe rivieren light Abredonia, feer Abreden!
beroemt van weghen den falm-vanck; aen de andere,
des Biflchops refidentie, mitfgaders een hooghe Scho-
lein allen konften feer florerende; die op defe fijde
gheleghen is, wordt in de oude fchriften Abredea ghe¬

noemt,
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noemt: nu worden beyde defe fteden met den naem
van Nieu ende Oudt Abredon onderfcheyden.

Marria. In defe enghte tuftchen de rivieren begint Marria,
ende fich allenskens verder uyt-fpreydende, ftreckt in
de lenghte vantfeftigh duyfendt treden tot Badena-
chetoe. Dit land isdoorgaens met eenen rugghe aen
malkanderen ghelloten, ende ftort in beyde de zeen
vele en verfcheyde groote rivieren.

Abria. Naeft Badenachia, leydt Abria , dat fich een wey-
nigh nae den Deucalidonifchen zee keert; is een landt
daer overvloetvan alles is, foo uyt het aerdtrijck als
de zee; 't heeft feer fchoone kooren-landen ende wey-
den, ende is van bofcagien, beeckskens ende fontey-
nen feer luftigh. Het is oock vifch-rijcker als eenighe
andere provincie van Schotlandt, want behalven de
vlietende foete wateren, reyekt de zee door een lange
Canael over 't vlacke velt tot binnen in't landt, alwaer
fy haer tuftchen de dijeken ende dammen, als een
meer uytbreydt; wordt daerom Abria ghenoemt, fijn-
de foo veel in haer fprake te fegghen als een reede.

Buchania, Naer't noorden grenft Buchania aen Marriam, van
't felvighe ghefcheyden door de riviere Dona. Dit
ftreckt fich boven alle Schotfche Provinciën't alder-
verfte in den Noordt-zee, ende is van weyden, fcha-
pen, ende alles 't ghene tot 's menfehen onderhoudt
dienftigh is, feer rijck ende overvloedigh. Hoewel
hier in alle de rivieren feer veel falms is, nochtans fijn¬
der gheen in de Raira.

Bohut en Aen den oever des felvighen waters is een hol van
'Ainia. een vreemde natuer , daer 't water van 't ghewelffel

inghedropen , ftracks in witten fteen verandert, pyra-
midaelfche wijfe,ende 't en ware dat fomtijdts defe
fteenen daer uytghehaelt wierden, het hadde langhe
vervult gheweeft tot aen 't ghewelf toe.

Aen ghene fijde van Buchania, in't noorden, fijn
twee landekens , Boina ende Ainia gheheeten, fich
ftreckende tot aen de riviere Spa:a, die haer af-fon-
dert van Moravia. Defe neemt haren oorfpronck aen
den rugghe van Badenacha; wat verder van defen oor¬
fpronck is een meer, uyt welcke vliet 't water Lutea,
ende fijnen loopeyndt inde Wefterfche-zee. Aen de
mondt van 't felvighe , feydtmen een treffelijcke ftadt
gheweeft te fijn, nae de riviere Emmerluteum ghehee¬
ten ; feecker, defe plaets, van weghen de gheleghent-
heydt des landts ende der zee, is feer bequaem tot een
koop-ftadt, het welcke de oude Koninghen beweeght
heeft, etlijcke hondert jaren, aldaer te woonen, in het
flot Euonia, welck van velen ghehouden wordt te fijn
Stefhanodunum , doch fonder fondament. Want die
overblijffelen defes flots noch ter tijdt in Lorna te
fien fijn.

'MtfAvk Achter Spasam, tot aen Nefliimjeydt Moravia, eer¬
tij dts (alsmen meynt) Varar gheheeten» Het fchijnt
dat tuftchen defe rivieren, de Duytfche zee het landt
te rugghe doet deynfen naer 't weften, ende de wijdte
des felvighen met een grooten inham verbetert.

Het ghehele landt is van alderhande ghewas ende
fchoone weyden feer vruchtbaer,paflerende in vrucht¬
bare boomen ende luftigheydt, vele andere provinciën
defes Koninckrijcks. Daer fijn twee principale fteden,
Elgina, gheleghen aen de riviere Loxia, 't welck noch
fijnen ouden naem heeft, ende Neflïis aen de riviere
des felvighen naems, die fijn begin heeft uyt het Nef-
fer meer, lanck vier en twintigh duyfendt treden. Het
water daer af is bykans altijdt lauw, ende nimmermeer
foo koudt dat het bevriefen kan;de ysfchollen,diemen
fomtijdts tot een proeve in den winter daer in werpt,
fmelten terftondt door de warmte des waters.

Aen gheen fijde van het Neflèr meer, weftwaerts,
ftreckt fich het vafte landt tot op acht duyfendt tre¬
den, welck belet dat beyde de zeen niet in een komen,
endede reftevan Schotlandt tot een eylandt maken»
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Want al het land van defe enghten aftot aen den Deü*
caledonifchen zee, is bykans door-fneden van de in¬
hammen der zee. Wat aen ghene fijde van de Nefliis
ende defe enghten gheleghen is, pleeght ghedeelt te
worden in vier provinciën.

Aen de andere fijde van de mondt des ftrooms Nef- Rojßa.
fi, daer hy fich in de Noordt-zee verlieft, light Rof-
fia, 't welcke met hooghe capen ende voor-ghebergh-
ten wijdt in de zee ftreckt, ghelijck de naem te ken¬
nen gheeft, want Ros in de Schotfche fprake een Caep
te fegghen is. Sy leydt meer in de lenghte als in de
breedte;ende reyekt van de Duytfche ofte Noord-zee
tot aen den Deucaledonifchen.

Daer fy haer in berghen verheft,is fy feer rouw ende
onghebouwt. Maer daerfe in vlacke velden haer ver-
fpreyt, wijektfe gheen deel van Schotlandtin vrucht-
baerheydt. Da^rfijn oockgheneughlijcke valleyen,
met veel vifch-rijcke wateren ende meeren, onder
welcke Lubrum het grootfte is.

Van de Deucaledonifche zee af, begint fich allens¬
kens de oever te verbeteren, ende keert fich nae den
Somerfchen opganck» Aen de andere cufte, maeckt
de Noordt-zee fich eenen wegh, tuftchen de hooghe
klippen door , ende ftreckt fich inwaerts tot een ruy-
men inham, ende veroorfaeckt alfoo een bequame
haven ende goede rede voor alle winden.

Aen 't uyfterfte van Roflia , in't noorden grenft Na- Navernia,
vernia, alfoo ghenoemt naer de rivier Naverno, in de
Schotfche fprake ghemeynlijck Strathnavernia ghe¬
heeten. Wordt in't zuyden met Roflia befloten; in't
weften ende noorden befpoelt vande Deucaledoni¬
fche zee, ende in't ooften ftreckt het tot aen Catha-
nefiam.

Sutherlandia is fo tuftchen defe landen befloten, dat Suthcr*
het aen alle ghelijck grenft, ende van alle de hoecken kndia,
der wereldt die aenraeckt, want in't weften light Stra¬
thnavernia , in't zuyden ende ooften Roflia, ende in't
noorden Cathanefia.

Dit landt dient beter tot weyden als tot faeyen.
Voorts is alhier niet veel befonders , dan berghen van
witte marmer, het welcke in die koude landen voor
een wonder wordt ghehouden; doch wordt die ner-
ghens toe verbefight, want de weelde ende begeerte
des felvighen daer noch niet is.

Cathanefia is de laetfte provincie van Schotlandtin Cathancßa*
het noorden, in welck ghewefte Navernia teghen haer
over light; ende wordt de breedte van Schotlandt van
beyde defe landen in een enghen hoeck te famen ghe-
trocken, in welcke enghte ofte fpitfe fich drie voor-
gheberghten ofte capen verheffen. Waer van het
hooghfte gheleghen is in.Navernia, van Ptolemaso Or-
cas ofte Tarvedrum ende Tarvißum gheheeten; de an¬
dere twee, in Cathanefia gelegen, fijn niet eyen hoogh,
ende werden ghenoemt Vervedrum, nu ter tijdt Hoia,
ende Betubium, 't welck Hedtor Boetius Dame noemt,
doch fonder fondament , maer nu teghenwoordigh
noemtmen 't Dunis Bay, ofte Ducani Bay. In defe con-
treye ftelt Ptolomaeus die Cornavios, welckers naems
ghedachtenifle noch aldaer is, Want het flot der Gra¬
ven van Cathanefia ghemeynlijcken Gernico ghehee¬
ten wordt; ende het is oock wel waerfchijnlijck , dat
die van Ptolomaeo ende andere uytheemfche Cornavi
gheheeten worden, die ghene fijn, die de Britanniers
Kernicos noemen. Welcke Comavii niet alleen in dit
ghewefte, maer oock in een anderen hoeck defes ey-
landts, te weten in Cornuwallia gheftelt worden, ende
van de ghene die de oude Britannifche fprake noch ge-
bruyeken, Kernici ghenoemt.

De eylanden die Schotlandt oiüringhen, deylen de tylmden*
nieuwe Schryvers in drie ryen ofte Claflès, in de We-
fterfche , de Orcades, ende Zelandicas. Wefterfche
worden gheheeten , die gheleghen fijn aen de weft-
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fijde, ende lieh ftrecken van Yrlandt afin de Deucale-
donifche zee, tot bykans aen de Orcades. Defe noe¬
men fommighe Hebrides , andere iEbudas, andere
Maevanias, fommighe oock Beteoricas.

Orcades. De Orcades ligghen verfpreydt in de Deucaledoni-
fche, ende Duytfche ofte Noord-zee , boven aen het
noorclerdeei vanSchotlandt. Inde naemder felver,
komen de oude ende nieuwe Schryvers over een j
maer ftaet in twijffel wie de felve eerft-maels bewoont
hebben. Sy ftemmen wel 't famen datfe van Duyt-
fchen ooripronck fijn gheweeft, doch van wat natie
ofvolckeren der Duytfchen wordt niet ghemelt. So
verre men giftïnghe wil maecken uyt de Ipraecke,
hare tale is nu ter tijdt Gothifch, ghelijckfe was in vo-
righen tijden. Sommighe fegghen dat fy Pi<fti fijn ghe-
weeft , ende ghebruycken dit argument, dat de ftrate
ofcanael welcke haer affondert van Cathanefia, Piïïi-
cum Pretum gheheeten word,en meenen daer beneffens,
dat de Pidti [uyt den ghellachte der Saxens gheweeft
fijn; fteunende op dele veerfen van Claudianus:

Maduerunt Saxonefufo
Orcades, incaluit Pielorumßtnguine Thüle:
Scetorum tumulosflevit glacialis lerne.

De befchryvinghe van defe eylanden füllen wy hier
voorby gaen, mits dat daer van ghenoch ghefeyd is in
de generale caerte van Groot-Britannien. Maer füllen
wat fegghen van de muer , die Enghelandt van Schot¬
land fcheydt,dienfe the Picls walnoemen van de welcke
wy hier vooren mentie ghemaeckt hebben. Defe muer
loopt midden door 't hooghfte deel van Cumberlandt,
ende was eertijds de pael van de Roomfche Provincie.
Want als de Romeynen faghen dat de landen van Bri¬
tannien die verder laghen,rou waren ende van Barbari-
fche menfehen bewoont wierden, in welcke te verwin¬
nen veel moeyte en koften loude fijn , maer luttel pro¬
fijten , hebbenfe op verfcheyde tijden eenighe fterek-
ten oft fchanfen ghemaeckt, als frontieren, om 't landt
teghen den vyandt te befchermen. Den eerften fchijnt
ghemaeckt te hebben Iulius Agricola tulfchen Bodo-
tria en Glotta, diefe nu Edenborrow Frith en Dunbrit-
ten Frith noemen. Keyfer Adrianus heeft den tweeden
ghemaeckt, waer van Spartianus feydt: Hy (Adrianus)
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heefteen muerghefticht 80000 treden lanck, die de
Romeynen van de Barbaren foude fcheyden. Defe was
van groote palen ghemaeckt, die in de aerde gheheydt
en door malkanderen ghevlochten waren, ghelijck-
men uyt Spartianus verftaen kan. Defe is fonder twij¬
fel the Pióts wal, daer wy hier van fpreken, want hy is
80000 treden lanck , ende daer by laghen Pons
iE l i ? s , C la ssis iE l i a , C ohors m-
lia,Ala Sabiniana, die van iElius Adria¬
nus ende fijne huyfvrouwe Sabina hare namen hadden.
Welckoock beveftightde Schotfche Hiftorie-fchrij-
ver , die Rotam temporum ghefchreven heeft, daer hy
feydt: Adrianus heeft aldereerft een grooten wal ghe¬
maeckt , van fooden oft ruflehen uyt de aerde ghe-
dolven, ghelijck een hooghen bergh , ende daer voor¬
een diepe graft gheleyd,van de mondt der riviere Tina
tot den Efca,en van de Duytfche tot den Yrlandfchen
zee toe. Als de Schotten ten tijde van Keyfer Com-
modus delen muer doorgebrokê hadden,heeft Severus
een fterekte doen maecken , dweers door het eylandt
van Solwen frith tot Tinmouth, op de felve plaetfe
daer Adrianus den fijnen van houte palen ghemaeckt
hadde, (nae 't ghevoelen van Camdenus, Hedtor Boe-
tius,en andere,) en de felfde met torens van binnen be-
fet. Defe muer begint 111 't ooften van 't kloofter Aber-
curbingh, in een plaetfe die de Schotten Penvahel, en
de Engelfche Penveltum noemen, enftreckt nae 't we¬
llen tot aen de ftadt Alcluith, foo Beda ghetuyght, die
oock leydt dat naerderhandt dele muer van fteen ghe¬
maeckt was,wiens overblijffelen Camdenus fchrijft
felfs gefien te hebben. Dit fterek en wonderlijck werek
heeft nochtans den vyandt niet können weeren. Want
foo haeft de Romeynen uyt Britannien vertrocken wa¬
ren, hebben de Pióten en Schotten den muer doorbro¬
ken, den foldaten doodt ghellaghen, ende heel Britan¬
nien afgheloopen.

DeChirurgins van Schotlandt komen alle jaer int
beginfel van de fomer, kruyden neffens defen muer
plucken,wiens krachten ly feer prijfen,ende door erva-
rentheydt van langhe jaren goet ghevonden fijn. Men
meynt dat de Roomfche loldaten die eertijdts hier
gheplant hebben,om daer mede hare quetfuren te ghe-
nefen.

Het Koninckrijck
Y R L A N D T.

jfw,

v ït ibernia wort van Orpheo, Arifto-T" »å Mm teiejen(je Claudiano lerna,van Iu-
venale endeMela luverna, van
Diodoro Siculo lm, van Eufta-
thio Vermagnde Bernia,xan de in-
woonders Erin , vande Britan-
niers Yverdhon, ende van de En-
ghelfche Irelandt ghenoemt.

Daer fyn verfcheyden opinien,
van waer dele veelderhande namen haren ooripronck
hebben,als in een faecke die doncker is: fommighe wil¬
len dat het heet naer Hibero,een Spaenfchen overften,
welcke eerftmaels ft felve, met een groote menichte
volcks, inghenomen heeft: andere fegghen, dat het foo
wort gheheeten van de riviere I bero,om dat de inwoon¬
ders der felve eerft dit eylandt bewoont hebben; ande¬
re meenen dat het lo ghenoemt is ab Hiberno tempore, oft
de winterfche tyt, om dat het gheleghen is nae der fon-
nen onderganck. Eulogii author feydt, dat defe naem van
den Hertogh Irnalpho komt.Hibernia ende luverna heb¬
ben onghetwijfelt haren oorfpronck van Orphei ende
Ariftotelis lerna-, ende lerna, /rå,Iverdhun, en Yrelandt,
komen van de naem der inwoonderen Erin gheheeten.
Soude derhalven van Erin defe naem principalijcken
fpruyten.Camdenüs bekent rond uyt,niet wei te weten,
wat hy hier van fal aennemen,ten ware faecke, feyt hy,
dat men ft wilde deriveren van het Yrlandtfche woordt
Hiere,'t welcke in haer fprake te fegghen is, den onder¬
ganck,ofte het wellen,fo dat Erin Regio Occidentalis, ofte
ft landt teghen der fonnen onderganck,beduyt.

Grenßn. Dit eylandt ftreckt fich van het zuyden na het noor¬
den; heeft in 't ooften Britannia, waer van het door de
Yrlandtfche zee afghefcheyden wordt > in 't wellen
Leeft het de groote woefte zee 5 in 't noorden, alwaer de
Oceanm Deucaledonim (vari Ptolomseo Hyperborem gehee-
ten) in valt* leyt Yllandt; ende in 't zuyden Spaengien.

lucht. De locht is hier feer ghefont,foet,ende aenlockende,
want hitte dwinght de inwoonders niet, nae fchaduwe
te foec ken, noch de koude nae't vyer, doch wor¬
den de vruchten felden rijp, van weghen de voch-
ticheydt des herffts; daerom fchrijft Mela, dat de locht
aldaer niet feer bequaemis om rijp faet voort te bren¬
gen: de felve is nochtans veel gefonder ende helderder,
als in Britannien. Hier is nimmermeer aertbevinghe;en-
de naulijcx falmen daer eens in ft jaer hooren donde-

Vrucht* ren. Het aertrijck is feer vet ende goet, doch vrucht-
baerheyt, baerder van gras ende weyden, dan van laet ende ko¬

ren ; wäntdeTarwen korrelkens daer foo kleynende
ghekrompen lyn, datmenie naulijcx met de wanne kan
fchoon maken. Dat in de lente op komt,ende in de lo¬
mer volwaft, kan qualyck door den reghenachtighen
herfft ghepluckt ende ghelheden worden ; maer het is,
ghelij ck Mela, ghetuyght, foo weelderich in foet gras,
dat men het vee lomtijdts uy tele weyden moet drij ven,
op dat het door den grooten overvloetniet onghelondt
worde oft barfte;het welcke Solinus oock fchrijft;welck
een onghelooflij eken hoop vees veroorfaeckt, waer in
de inwoonders meefte rijekdommen gheleghen zyn.
Daer lyn oock ontallycke kudden fchapen, die ly jaer-
lijcx tweemael fcheeren ; oock leer goede paeiden, die
ly Hobies noemen, die wel lbodanighen treed ofte pas
hebben in 't loopen ghelyck andere,maer heffen fachter
den eenen voet naer den anderen op. Gheen kruypend
ghediert ofte ferpent is hier. Iae men heeft dickwils be¬
vonden,dat de ilanghen uyt Britannien daer ghebracht,
foo haeft fv de locht defes landts begonnen te naerde-

ren ende te riecken, ftracks gheftorven fyn. Beda ghe-
tuycht i fommighe ghefien te hebben, die van Hangen
waren ghebeten, ende glienefen naer datfe het fap ghe-
ftoten ofte ghewreven bladeren van boomen uyt Yr¬
landt ghebracht,ghedroncken hadden. Vakken,havic-
ken, Iperwers, fyn hier meer als in andere landen; ende
wel foo veel arenden,als elders kieckeh-duyven,de kra¬
nen vlieghen daer oock met menichten. In 't noor¬
der quartier fyn veel fwanen,weynigh oyevaers lyn daer
en die fwart.Men wil fegghen,datter oock gheen patrij-
fen, phafanten,exters,ende nachtegalen fyn: maer byen
in fulcke menighte, datnienfe niet alleen in korven
hout, maer oock in de holle boomen ende fpeloncken
overvloedigh vindt. Giraldus verhaelt, in fyne befchry-
vinghe der voghelen , dat hier Voghelen fyn van twee-
derley natuere, die fy Aurifrifios noemen, fynde minder
dan een arent, maer grooter dan een havick, die den
eehen klau ghelloten hebben, als tot vrede , alleen be-
quaem tot het fwemmen, den anderen open ende ghe-
wapent tot den roof. Daer fyn noch andere voghel-
kens, die ly Martinetas noemen , kleynder dan een
merle, van ghedaente kort, met een witte buyck, en-
de een fraye fwarten rugghe. Men vertelt wonder van
dele vogelkens, want alsmenfe doot, en in een drooghe
plaetfe bewaert,foo füllen fy nimmermeer rotten, oock
by kleederen ofte andere faken opghelloten, lullendie
onbefchadicht van de motten bewaren. Elier vindtmen
oock alderhande wilt ghedierte; de herten fyn om hare
overvloedighe vetticheyt gantfeh onbequaem tot loo¬
pen , ende hoe die kleynder van lichaem fyn, hoefy
grooter hoornen hebben. Van Iwijnen is daer oock een
groote menighte,als oock van hafen. Doch lyn alle wil¬
de ghedierten, als oock de voghelen in dit eylandt
kleynder, als in eenighe andere gheweften;men vindt'er
oock dalïèn ende wefelkens. Daer fyn gheen wilde oft
tamme geyten , oft egels, ende mollen feer weynich,
maer veel muyfen,oock wolven ende volfen.

Yrlandt heeft in voortijden veel Conincxkens ghe- Onder
hadt,nu is ft onder der Enghelfchen gebiedt, ende wort Wien eer~
gheregeert door een Vice Roy, dien fy den Heere Ge- tllu en nttl
deputeerde noemen^ Dit eylandt is in 't jaer 1175- in de
macht der Enghelfche Coningen ghekomen, wanneer
Rodericus Coninck van Connachtienjfich noemde Co-
ninck van gheheel Irlandt, welcke om 't gheheele landt
in fyn macht te brengen, gheftadigh oorloghde met de
andere Conincxkens,door welcken oproer de Conincx¬
kens fich goetwillicli, fonder eenighe bloedtftortinghe,
overghegheven hebben aen Henricum den 11, Co¬
ninck van Engelandt; van welcke tydt alle de Conin-
ghen van Engelandt i Heeren van Yrlandt ghenoemt
fijn, tot Henricum den VIII, welcke van de Staten
Coninck van Yrlandt verklaert is, om dat eenighe op-
roerighe gheeften den naem van een Heer hateden.

Hier fijn vier principale lieden. Dublin is de hooft- Steden,,
ftadt van gantfeh Yrlandt, fijnde de Conincklijcke, en¬
de Aerts-BilTchoplijcke refidentie, oock vereiert met
den tijtel van een Graeffchap.De tweede is Waterford.
De derde Limmeric. De vierde Corck. Behalven
meer andere lieden ende vryheden.

Daer fyn veele meyren, onder welcke een is in Vlto- Mepen,
nia, ontrent twintich mylen van het meyr Erno. Boven
de ftadt Armac is een kleyn meyr, in 't welcke,foo ghe-
feydt word, indien men een fpiets fteeckt,ende eenighe
maenden daer in laet blyven,verandert dat deel,'t welck
in den gront ghefteken heeft,in yfer,ende dat in't water
is gheweeft, in fteen. Het is met een dichte bolfchagie
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omringht, ende foo vifch-rijck, dat der viffchers net- foldaten, foo dickwils als 't tot flaen komt, roept Iuyds-
ten dickwils daer door fcheuren. keels pharro, pharro 3 in plaetfe van trompetten, ghe-

Rivieren, Voorts fyn 't gheheele landt door meyren , ende ri- bruycken fy fack-pijpen.In hare maeltijden fijn de Yren
vieren,rijck van viifchen, waer van de voornaemfte fyn: lecker ende magnifijck, want al hebbenfe niet veel deli-
Avenlifius loopende door Dübel, Boandus doorMe- catelfen, nochtans fijn hare tafelen met rundenverc-
diam, Banna door Vltoniam ende Connaciam, Linnns ken vleefch, ende andere fpijfen, ghenoeghfaem naer •
ende Moadus door Kenel-cunilliam , SÜchejam ende gheleghentheyt des tijdts verfien.Alsfy gaftmalen hou-
Samairam, Modarnus ende Furnus door Keneleoni 01113 den,ligghen fy in bèddekens.Men gheeft de huys-moe-
ende noch veel andere , doch is de riviere Synnenus de der ofte vrouwe de eerfte plaets, die dan gliedert is
principaelfte , loo wel in wijdte als in lenghte, ende met eenen langhen rock, ende noch een befonder geel
oock in menichte van viifchen. kleet met mouwen.

Lmds Het landt is feer oneften, berghachtigh, facht, en wa- Yrlandt wort in vyf deelen ofte provinciën gefchey- Triand
aen. terigh. In 't opperfte van de berghen fijn moraffchen, den,te weten, Lagenia, in 't ooften naeft aen Engelandtin Trovm-

ftaende wateren,ende meyren. D e bergen fijn vol vees, gheleghemConnacia ofte Connachtia,ftreckende weft- s"
de boftchen vol wildts. Van de zee die tuifchen Yrlandt waerts^Vltonia, in 't noordfche quartier^ende Momonia,
ende Britannien loopt, fchrijft Solinus in deler manie- zuydwaerts 3 het vyfde deel wort Media ghënoemt, om
ren: de zee die tuifchen Hibernia ende Britannia vliet, dat het in 't midden,ende van de andere omringht ende
is het gheheele jaer door feer ongheftuym, ende niet beflotenis.
wel te bevaren, dan alleen op eenighe weynighe lomer- Defe vijfprovinciën fijn wederom in andere voorna- Deelingh
fche daghen, maer hy dwaelt, want de felve ghenoech- me landen afghedeelt. In Lagenia is Fingalia, Offalia, der Pro-
faem ftil is, ten ware datfe beroert Wierde, ende wordt Leifia, 01ïiria,ende Ormundia. In Media,Slania,Eouria, vinden.
heen ende weder bevaren , niet alleen in de fomer, ende Delvinia. In Connacia, Claria. Onder Vltonia, is
maer oock in't hartfte van de winter. Alle de zee-ku- Vrilia,Antnmenia,Lecalia,endeTreconcha. InMomo-
ften fyn overvloedich van zee viifchen. nia, fijnTrippetatia, Keria, Cofmaja, Defmondia, To-

Graven. In gantfch Yrlandt rekentmen dertich Graven, vier mondia,ende fommighe andere.
Btfdom- Aerts-Biffchoppen, onder welcke die van Armach, Pri- BenefFens dele ilïer noch een andere afdeelinghe, van

men. mas ofde eerfte is van gantfch Yrlandt 3 de andere fyn welcke wy hier voor ghefeyt hebben , daer neerftelijck
die van Dublin, de Caflïlienfer, ende Toamenfer 3 defe op ghelet moet worden,foo yemant den ftaet ende ghe-
vier hebben onder lich neghen-en-twintigh Suffraganeos leghentheydt van dit landt te recht begheert te weten,
ofte Bilïchoppen. derhalven wel te obfèrveren ftaet, hoe gantfch Yrlandt

Deelimh. Yrlandt wordt na de maniere van leven der inwoon- dan wordt in twee ; voornaemfte deelen ghefcheyden, in
deren in twee deelen ghefcheydemdie fich gene wetten Englifch ende Yrifch. Het een is van de rechte natuer-

'

willen onderwerpen, ende een rou leven leyden, worden lij eke Yren bewoont, het andere van de Enghelfchen,
ghemeenlycken Irlshrie ende wild-Yrifch , dat is, wilde ende wordt de Enghelfche provincie gheheeten,om dat
Yren, gheheeten 3 de andere, die fich de wetten onder- het met de Enghelfche grenfen omtuynt ende befloten
werpen, ende na de rechten leven,worden Enghelfche- is. Want als de Enghelfche den verdrevenen Coninck
Yren, ende haer landt The English Vale ghenoemt 3 defe Dermicium wederom in fijn rij ck ende vaderlandt ghe-
fprekennatuerlijck en onvervalfcht Engelfch, hoewel holpenende gheftelt, endede viótorieteghende Yren
fy oock vanweghen de daghelijckfche hanteeringhe verkreghen hadden,hebbenfe in eenige bequame plaet-
ende converfatie Yrfchverftaen en fpreken können. fen van Yrlandt hare vafte woonfteden ghemaeckt,

Inwoon- De Yren hebben fommighe voorname Heeren ende ende, fich affcheydende van de overwonnen Yren >
deren aert VOOrftanders die fy onderdanich fijn, ende veynfen fich 't ghewefte daer fy haer Colonie gheplant hadden, de
enghe- onder ^ ghebiedt der Enghelfchen te ftaen, fo langh de Enghelfche Provincie ghenoemt.In defe worden begre-bmycken. Engheifche foldaten haer landt verwoeftcn : fy houden pen het grootfte deel van Lagenia ende Media, ende 't

van weghen de daghelijckfche rooverijen ende nacht- ghedeelte van Vltonia , 't welck men Vrilia heet 3 doch
dieven, op fekere tijden ende plaetfen,hare gherichten, het voornaemfte deel van Lagenia, met namen Finga-
alwaer der beklaeghden maniere is,met het woordeken lia,naeft aen Dublijn in 't noorden gheleghen,meriteert
nego,dat is,ick ontkent, fich te verantwoorden, ende als de eerfte plaetfe,ende Media de tweede,
fy overtuyght worden, ghebruycken fy lekere fchey ts- Vltonia,van de Wals-Enghelfchen Vltuu, van de Yren v 1 t o nï a
lieden, die fy Brehonios noemen , welcke de fchade Cui-güilli,van de latijnfche Vltonia,endQ van de Enghel-
waerderen, ende alles flechten en neder-legghen. Defe fchen Vlfter gheheeten , wordt in 't noorden door een
Richters fyn alle uyt een gheflacht, ende hoewel fy kleyn engh kanael van Schotlandt ghefcheyden, ende
gheen wetenfchap in de rechten hebben, wordenfe ftreckt fich in 't zuyden tot aen Connacia ende Lage-
no chtans voor heylighe ghehouden , van weghen eeni- nia,de ooft-fyde is gheleghen aen den Yrlandfchen zee,
ghe verborghene ende ghewoonlycke wetenfchap die ende de weft-fyde wort van de ongheftuyme wefterfche
iy hebben. Hare oorlogh beftaet eenfdeels in ruyterie, zee doorgaens befpoelt. Defe provincie is in 'tnoorden
eenfdeelsin voet-volck. De ruyters hebben feer macke na Schotlant de laetfte,en leyt tegen over de Schotfche
ende handighe peerden , daer fy fonder eenighe hulpe, eylanden, die men Hebrides noemt, ende hier en daet
oock ghewapent,feer lichtelij ck opfpringhen, fy vatten in de zee tuflchen bey de Coninckrij eken verfpreyt lig-
harefwarefpieffen in't midden, ende werpen die over ghen , wekker eylanden inwoonders fijn de Yrifche
't hooft in hare vyanden. Onder het voet-volck fijn Schotten, nakomelinghen der oude Scythen: fy is ront,
fommighe feer ftereke foldaten, hekleet metkrijghs- ftreckt in de lenghte van denoord-fyde vande haven
mantels over de wapenen, die fy Galeglacios noemen, - Coldag, tot Kilmore in t zuyden,ende in de breete van
defe voeren dobbel gheweer, ghemaeckt als een byle, 't ooften van Black-Abby,tot den wefterfchen kaep van
fcherperals een fcheer-mès , 't welck fy hechten aen Calebergh. Seiden ghevoeit dit landt eenighe onghe-
lange fpieflfen. Defe foidaten houtmen voor de fterek- tempertheyt van locht,naerdien de fnelle winden de fo-
te des Yrlandfchen krijghs. De tweede foorte van het mer-hette verkoelen, ende de fachte ende foete reghen
voctvolck,fijn,die lichte wapenen draghen met degens, des winters koude verfoeten. Defe een-parighe ghetem-
ende worden Karni gheheeten,fy meenen haren vyandt pertheyt des lochts veroorfaeckt,datter meniger-hande
niet ghedoot te hebben, foo langhe fy hem 't hooft niet boomen,fo vruchtbare,als andere,die dienen tot de tim¬
hebben afgheflaghen. De derde foorte fijn de loopers , meragie,waflen. Dit landt is vol weyden endegras, feer
die fy Daltinos noemen, gantfch onghewapent, de ruy- bequaem voor alderhande vee 3 is oock rijck van paer-
ters dienende. De gheheele hoop van ruyteren ende den, fchapen, ende offen. De rivieren brengen dubbelt
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gewin, wantfe bequaem fijn om fchepen te dragen,ende
vifch-rijck, van welcke Vinderius de voornaemfte is, nu
ter tijdt The Boy of Knockfergw ghenoemt, nae de ftadt
ende haven aldaer gheleghen,van de Engelfchen Knoc-
fergus,van de Yren Caregfergus gheheeten,'t welcke fo
veel te fegghen is , als de kiippe van Fergufius , om dat
hy daer verdroncken is. De andere riviere is Banna, die,
als Giraldus ghetuycht, ende ghelijck de naem mede-
brenght, fecr fchoon is, loopt uyt het meer Ëaugh in de
groote zee met twee uytganghen. In gantfch Europa if-
ier geen rivier daer meer falmen gevangen worden, om
dat het water uyter-maten helder ende klaer is. Daer is
oock de riviere Logia, van welcke Ptokemeus mentie
maeckt,nu ter tij t Loug Eoile ghenoemt, kopende met
een feer ruymen montin de zee.Hier fijn oock veele,en
feer groote meyren, onder welcke Eaugh, by Armach
beginnende, fich feer wijdt uytlpreyt3 naer't ooften,
met de boffchagien Kilulti, Kiiwarney, ende Dyffrin,
tot aen den felven inham befet, ende met een enghen
kanael inkomende, het landt met verfcheyden inwijc-
ken foo uyt-gheholt,datfe twee Cherfonefos ofte halve
eylanden maeckt, als Lecale in 't zuyden , ende Arde in
51 noorden. Lecale ftreckt fich in gheheel Yrlandt het
alderveerfteuyt in 't coften,tot aen den uyterften caep,
van de fchippers S. Iohns Forelandt, van Ptokemeo ifa-
mum. ghenoemt, moghelijck van het woordeken ifa, 't
welck foo veel als nederigh ofte laegh is. In defe enghte
floreerde eertijts Dunuei, waer van Ptolsemeus fchrijft,
doch niet op fijn behoorlij cke plaetfe , wort nu ter tijdt
Dovan gheheeten, is een oude ftadt, ende Biflchoplijc-
ke wooninghe. Arde light daer teghen over, door een
kleyn kanael afghefondert. Daer fijn noch andere mey¬
ren, van welcke wy hier vooren mentie gernaeckt heb¬
ben. Hier fijn oock veel vervaerlijcke boffchagien.

lil Ptolemaei tijden , hebben de Voluntii, Darrii, Ro-
bogdii, ende Erdini,dit heèle landt bewoont, ende had¬
den fich in verfcheyden gheweften ende ghedeelten
defes eylandts uytghefpreyt.De principaelfte plaetfe, in
defe contreye, is Armach aen de riviere Kalin, die, hoe¬
wel fy niet feer veel befonders is, foo ifle nochtans een
Aertz-biffchoplijcke ftoel, ende de hooftftadt van 't
gheheele eylandt. De Yren fegghen, datfe foo ghehee-
tenisnade Coninginne Armacl^Camdenusmeent,dat
het de felve ftadt is,die Beda Dearmach noemt, ende in
Schotfche ende Yrifche fpraecke beduyt, een velt van
Braeni. Den eenighenEerts-biffchop van Vltonia,heeft
te Armach fijnen ftoel , ende onder hém de Bilfchop-
pen van Maet ende Deren, Ardach ofte Apde, Ril-
more,Clogher, Doune, Coner, Klancknos,Raboo ofte
Ropo, Droomore. Op dat de inwoonders defer provin¬
cie , naer datfe overwonnen waren, te beter gheregeert
fouden worden , heeft men aldaer verordineert 5 6 ka-
fteelkeiis ende forten, ende neghen fteden, 0111 koop¬
handel te drijven. Sy wordt in tween ghedeelt,te weten,
Herwaerts en Ginfwaerts : het Herwaerts , heeft drie
Graeffchappen, Louth, Douwn, ende Antrimme: Het
Ginfwaerts fëven, alsMonahon, Tiroen, Armach, Col-
rane, Donergall, Fermanagh , ende Cavon.

Connagh. Connacia, het tweede deel van Yrlandt, van fommi¬
ghe Connachtia, van de Enghelfchen Connagh, ende
van de Yren Connaghti ghenoemt, is in 't ooften beflo¬
ten met een ghedeelte van Lagenia, in 't noorden met
een deel van Vltonia 3 in 't wellen wort het bepaelt met
de wefterfche zee, ende in 't zuyden met een deel van
Momonia, befloten in de riviere Sineo, keert fich daer
naer Spanjen.Deghedaenteis lanckwerpigh, aen deuy-
terfte eynden , van 't noorden ende zuyden , nau ende
final, maer in de midden van beyde fijden vergroot het
fich allenghskens meer ende meer. Vän de riviere Sineo
ftreckt de zuydzijde tot Ennii Keiling in 't noorden, en-
de van Tomor, de ooftelijcke frontiere, tot Barragh-
Bay,weftwaerts. De locht van defe provincie is foo hel¬
der ende fuyver niet, als in de andere landfehappen van
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Yrlandt,van weghen fommighe vochtighe plaetfen, die
nochtans gras draghen, en van weghen de wekigheydt,
Bogdees genoemt,ende fyn periculeus.De voornaemfte
ftadt defer provincie is, Galwaya, op Yrifchgheheeten ,

torens-wijfeghebout, endevermaert vanweghen den
Biflchoplijcken ftoel, ende den koop-handel 3 fy heeft
een bequame haven ende reede, om alderhande waren,
fo te water als te lande te können brengë. Niet wijt van
daer, by de wefterfche zee-kufte, ghehackt ende ghe-
kromt met eenighe inhamkens, alwaer eenighe eylan¬
den op de rye ligghen, vertoonen fich de eylandekens,
die men Arran noemt, welcke men verliert te zijn ey¬
landen der ievendighen, in welcke niemandt oyt foude
fterven ofkönnen lterven. Connaghtia,is hedenfdaeghs
met veerthien kafteelen,ende neghen koop-fteden ver-
fien , ende wordt in fes Graeffchappen ghedeelt, als in
Clare,Galway,Majo,Slego,Lemmerijck,Rofcomen.

CMedia, het derde deel van Yrlandt, wordt van de in- Medih
woonders Miih gheheeten, van de Enghelfche Me the,
ende van Giraido Midia, moghelijck, om dattet bykans
in 't midden van 't eylandt gheleghen is5 want den navel
of't middelfte van Yrlandt feydt men te wefen, het flot
Killar, hier gheleghen, 't welck fommighe meenen Pto-
lonitei Laberus te zijn 3 ende gheeft dit woort anders
niet te verftaen,want Lair in de Yrifche fprake foo veel
te fegghen is , als het midden. Defe provincie ftreckt
fich van de Yrlandfche zee, tot aen de riviere Sineus 3

welckfe oock fcheyt van Connacia. De locht is aldaer
feer ghefont en vermaeckelij ck 3 het landt feer vrucht-
baer, van kooren, beeilen,en weyden,overvloedich van
vleefch,boter,kaes,melck, en dierghelijeke meer3 ende
van weghen de menichte des volex, fterekte der fteden,
ende kafteelen , ende den vrede die daer uyt volght 3
wortfe ghenoemt de kamer van gheheel Yrlandt. Hier
leydt de ftadt Pontana, ghemeenlijck Droghedaja ghe¬
heeten,is rijck, ende een goede haven voor de fchepen*
Sommighe ftellen de eene helft defer ftadt over de ri¬
viere gheleghen in Vltonia. Behalven defe,fijnder noch
de fteden, Molingaria,Fouria,Delvina, Trimmia,Kelle-
lia,Navania, Aboja,Dulekia, ende Scrinia.

Momonia wordt in Yrifche fprake Mown , in de ghe- Munßeh
meene ghebruycklijckfte tale Wown, in 't latij n Momo¬
nia , ende in 't Engelfch Mounfter gheheeten 3 is in 't
zuyden bepaelt van de zee Virginius, in 't noorden vaix
een ghedeelte van Connacia, in 't ooften van Lagenia,
ende in 't wellen wordt het befpoelt van de wefterfche
zee, ftreckt fich van de zuydelijcken inham Ballatimo-
re,tot den noordfehen inham Galway. Ende van de ha¬
ven Waterford in 't ooften , tot de haven Feriteri in't
wellen, de ghedaente daer van is vier-hoeckigh. Hier
is een feer foete ende ghematichde locht, het aertrijck
is hier ende daer met berghen verheven , ende met
boffchagien hekleet , de bygheleghen valeyen en-
de velden fijn feer vruchtbaer, ende de gheheele pro¬
vincie feer playfierigh om te aenfehouwen, ende het
aertrij ck vruchtbaer. Hedenfdaeghs wordtfe in tween
ghedeelt,m Weft-Momoniam, ende Zuyd-Momoniam,
Weft-Momoniam hebben eertijts bewoont de volcke-
ren Luceni,VeUhri,tnde r/m/^Zuyd-Momonianijde Ou-
dU ofFedU.tnde de Coriondt. De VeLibri&nde Lucent heb¬
ben, na 't ghetuyghenifïe van Orofius,dat deel, 't welck
meelt weftwaer ts gheleghen is, ende fich ftreckt nae de
Cantabrifche zee ofGalilfen 3 maer de Luceni van Yr-
land, welcke (fo 't fchijnt) haren naem ende oorlpronck
van de Lucenfes, volckeren van Galizien, hebben, van
welcke mennoch eenighe overblij ffelen vindt in de Ba¬
ronie van Lixnauw * hebben hare woonfteden, als ghe-
looft wort,ontrent de riviere Sineo ghehadt. De vruch¬
ten van dele provincie zyn in 't ghemeen, koren, hout,
wolle, ende viffchen,alles in grooten overvloet. Doch is
nerghens een overvloediger haringh-vanck, als ontrent
de Caep Eraug,welcke fich ftreckt tuifchen Bantre, en-
de den inham van Ballatimore , alwaer jaerlijcx een

Ggg groote
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groote menichte fchep6n,fo van Spaengiaerden als Por-
tugefen , fich vcrvoeghen in 't begin van de lente , om
daer oock kabeljan te vanghen. De hooftftadt is Limi-
ricum, van de Yren Loumeagh gheheeten, ende wordt
bykans omringht vaneen arm der treffe!ij eke riviere
Sinei,hier is een BifTchoplijcke refidentie,ende de mee-
fte koop-handel van gheheel Momonia. Sy is eertijdts
inghenomenvan Raymondo Crafiö Engelfman,daer na
verbrant van Dunehaldo,Heer van Thuetmonia in Yr-
landt, ende ecnighcn tijdt daernaer van Coninck Iohan
aen een Enghelfman Philippo Berofo tot een leen ghe-
gheven,ende met een kafteel verfterckt. De ftadt Cor-
cagia is gheleghen aen de riviere welcke van Ptolomaeo
Daurone, ende van Giraldo Cambrenfi (met verande-
ringhe vati eenighe letters) Sauranus, ende Saveranus
wort gheheeten, welcke uyt het gheberchte van Muf-
kereja haren oor fpronck heeft: defe ftadt is met een
BifTchoplijcke weerdigheyt verfien,by welcke noch het
Bifdom Clonenfis ghevoeght is; Giraldus noemtfe Car-
cagia, de Enghellchen Corcke, ende de inwoonders
Corcach. Sy is rontfom met oproerighe ende muytach-
tighe nabueren befwaert ende omringht,fo dat oock de
borghers ende inwoonders fteets op haer hoede ende
wacht moeten fijn,anders niet, als oftfe belegert waren.
Defe provincie wort gheregeert van een Prefident, een
Afleftèur, twee Rechts-gheleerden, ende een fchryver.
Sy is oock verfterckt met vyfkafteelen, ende heeft fes
koopfteden, te weten, Limiricum, Kerry, Corck, Wa¬
terford,Defmonia,ende S. Crucis in Tipperaria.

Lagerna, Lagerna wordt van de inwoonders Leighnigh , van de
ofte Lan- Britons Lem, in'tlatijn Lagenia , in 't leven der oude
j f. heylighen Lagen , ende op Engelfch Leinfter genaemt,

is in 't ooften gheheelijck gheleghen aen de Yrlandfche
zee i naer Connaciam,in 't weften, wordt het met de ri¬
viere Sineo beflotendn 't noorden paelt het aen het Lu-
thenfer ghebiedt,ende in 't zuyden aen Momoniam.Dit
landtfehap leyt recht teghen over Enghelandtj Momo-
nia ende Connacia tegen over Spanjen. De locht is hier
feer ghematight, het aertrijck vruchtbaer, ende over-
vloedigh van vleefch,vifch,boter,kacs,melck, en alder-
hande koren,weyden,ende beftiael; ende foude vrucht-
baerder können fijn,door der inwoonderê neerftigheyt.
Het wort bequamelijck met rivieren doorloopen, ende
is met boffchen wel bekleet, behalvcn het Graeffchap
Dublijn,daer gantfeh gheene boffchen fijn,fo dat de in¬
woonders , fich moeten behelpen met turven ende En-
ghelfche kolen. Defen ftreeck landts hebben, ten tijde
van Ptolomteus, bewoont de Brigantes ofte Birgantes, de
Menapii,Cauci,ende Blani.Van defe Blanls fijn moghelijck
ghekomen de nieuwe namen van Lein,Leighnigh,ende
Leinfter.De Menapii,gelijck de naem fchijnt uyt te wij-
fen,fijn oorfpronekelijck van de Menapiis gekomen, een
volckdatdezee-kuften vwl Belgien, ofNederduytflandt
bewoonden. Dat de Brigantes van de Brigantibm uyt
Spaengien gefproten fyn, van welcke de oude ftadt Bri-
gantia in Spaengien haren naem heeft,gelijck Florianus
del Campo, een Spaengiaert, hart drijft, is niet waer-
fchijnlijck, maer van de riviere Birgo,ontrent welcke fy
ghewoont hebben,ghelijck de naem uytwijft.Het inko¬
men van defe provincie beftaet meeftendeels in vee ,

zee-voghelen,viffchen, ende feer goede peerden. Hier
fijn veel rijcke fteden, onder welcke is Kilkenni, ghele-
gen aen de riviere Neoro,welcke beduyt Gella, of Fanum
Caniei, die eertijts,in heyligheyt ende eenfaemheyt uyt-
muntende,hier gewoont heeft. Defe veftinghe is onder
de inlantfche fteden,een van de voornaemfte. Noch la¬
ger aen de feive riviere Nerro light het vafte ftedeken,
't welck de Enghelfchen ihomastoune, ende de Yren
Bala mac Andan noemen, lijnde fo veel te fegghen, als de
ftadt van Anthoniftbon 5 welcke naem het ghekreghen
heeft van een Enghelfman Thoma Fitz-Anthonio, die
het ghebout heeft, wiens nakomelinghen daer van ten
huydighen daghe noch Heeren fyn. In defe contreye

leydtoock de oude ftadt Bheba, waer vanPtolomasus
mentie maeckt, welcke noch haren ouden naem be-
hout; maer, in plaetfe van een ftadt, fijnder weynighe
huyskens met een fort; met de tijtel van Baronie, welc-
kes Heere Baronet ofRheban ghenoemt wort. Lechli-
nia op 't Yrifch Leiglijn, is een konincklijcke ftadt, met
een kafteel voor eenigen tij t verfterckt door den Vice-
Roy Bellingham. Hier ontrent by de mont van de ri¬
viere Modena ftelt Ptolomseus de ftadt Menafiam.Doch
nademael daer niet meer als een reviere is, nu Slane ge-
heeten, aen welcke, by den uytganck, leydt de ftadt
Weysford, met een duytfche name fo genoemt, foude
ick vaft befluyten, feyt Camdenus, dat de Slane Mode¬
na , ende Weysford Menapia is , ende 't hooft van het
Graeffchap , en dat defe naem nieu is, van de Duyt-
fchen daer ghelaten, welcke van de Yren Ouftmanner
gheheeten worden: hoewel defe ftadt onder de grootfte
niet mach gherekent worden , foo is nochtans dit ghe-
denckweerdigh, datfe de eerfte gheweeft is van alle de
Yrlandtfche fteden, die fich aei^de Engelfchen heeft
overghegheven , beleghert fynde van den voortreffe-
lijcken overften Stephanide; ende is daernaer een Colo-
nie der Engelfchen gheworden , waer van noch 't mee-
fte landt daer rontom met Engelfchen bewoont is,welc¬
ke de oude kleedinghe endefpraeck der Enghelfchen
ghebruyeken, doch vermenghen haer moeders fprake
met de Yrifche. In 't Graeffchap Kildar is de BiiTchop- Kildar.
lij cke ftadt Kildaria , alwaer de Maghet Brigida gheflo-
reert heeftin de eerfte beginfelen der Yrlandfche kerc-
ken, fynde een difcipulinne gheweeft van den befaem-
den S.Patricius.De ftadt,welcke niet alleen de alle ande¬
re fteden in Lagenia,maer oock in geheel Yrland over¬
treft in vermaertheyt,is,die nu ter tij t van de Engelfche
ghenoemt wordt Develin,in 't latijn Dublinium,ende Du-
blinia, van de Wals-Enghelfchen Dinas Dulin, ende van
de Yren Balacleigh, welck fo veel is te fegghen, als een
ftadt op horden s want als de felve gebout wierde in een
moraflighe plaets, heeft men de fondamenten eerft op
horden moeten legghen, ghelijck Sivilien in Spaengien,
welcke Ifidorus fchrijft fo ghenoemt te fijn, 0111 datfe in
een broeckachtighe plaetfb, op gheheyde palen, ghe-
fondeert wierde. Sy is een konincklijcke ftoel,ende ver-
maerde koopftadt, met mueren ende bolwercketi wel
verfien, in grootheydt veel andere fteden ghelijck, ver-
ciert met koftelijcke timmeragien,ende volck-rijck. In
de voor-fteden,na 't ooften, heeft Henrick de 11, Co¬
ninck van Enghelandt,als Flovedenus verhaelt, een ko-
nincklijck paleys ghebout^ ende ontrent het jaer 1220,
heeft Henrick Loundres Aertz-Biflchop van Dublin ,
daer een magazijn ofte wapenhuys opghericht.Niet wijt
van 't felve is een fchoon Collegie ghefundeert, ter ee-
ren de H. Drievuldighey t, 't welck Elifabeth Coningin-
ne van Enghelandt, met privilegiën van een Academie
heeft vereert. Dekercke S. Patricii is van Conißck Io¬
han van Engelandt grootelijcx verwijdt, ende lohannes
Commynus Aertz-biffchop van Dublin, gheboren te
Evesharn in Engelandt,heeft hier een Capittel van Co-
noniken gefticht, in 'tjaer 1191: by onfe tijden, wortfe
gheregeert van een Deken, een Voor-finger, Cantzler,
Threforier, twee Archidiakens , ende 22 Prebenda-
riis.Defe ftadt is eertydts in 't politijck van een Praepofi-
to gheregeert geweeft, daernaer heeft Henrick de IV
Coninck van Engelandt, in 'tjaer 1409, gheordineert,
dat menjaerlycx aldaer foude verkiefen eenen Meyer,
met twee Bailjouwen , ende fteets den Meyereen ver¬
gulden fweert voordraghen5defe baiijouws, om de ftadt
noch meer te verheerlycken, heeft Coninck Eduard de
VI, in Vice-Comites of Burgh-graven verandert: Soo
datter niet fchijnt te ontbreken van ai 't gheen dat men
in een bloeyende ftadt foude können wenfehen, dan dat
de vloet der zee de haven wat ondiep maeckt door de
fanden, die fich in den mondt Avenlifmi ofder riviere
Lifmor, vergaderen.
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